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วิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสืบสานโนราโรงครูวัดท่าแคท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสอบถาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโนราโรงครูวัดท่าแค
คนในชุมชนบ้านท่าแค สานักงานกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
สืบสาน กระแสโลกาภิวัตน์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า การสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคในอดีตมีรูปแบบและขั้นตอนที่เรียบง่ายตาม
ธรรมเนียมของพิธีกรรมที่มีการจัดพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคขึ้นเป็นครั้งแรก ปัจจุบันในยุคกระแสโลกาภิวัตน์
เข้ามาในชุมชนวัดท่าแค การสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคได้รับ การสนับสนุนจากภาครัฐ สร้างจิตสานึก
รักวัฒนธรรมชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ คณะโนรา คนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ การสร้างความ
น่าสนใจ เช่น การใช้สื่ออินเตอร์ ทีวี เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์พิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคให้เป็นที่รู้จัก
ของคนภายนอก
การปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม การสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคที่เกิดขึ้น มาจากการยอมรับของคน
ในชุมชน เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ คนส่วนใหญ่กลับมองว่าเป็นสิ่งที่ทาให้วัฒนธรรมชุมชนถูก
ท าลาย โดยการเข้ ามาของและยอมรั บ วั ฒ นธรรมต่ า งชาติ แต่ การสื บ สานโนราโรงครู วัด ท่ า แคในกระแส
โลกาภิวัตน์กลับมองว่ามีข้อดี โดยการปรับ เพิ่มเติม ย่อมส่งผลดีต่อพิธีกรรมโนราโรงครู ทาให้วัฒนธรรมชุมชน
กลับมารื้อฟื้นอีกครั้ง เพื่อการดารงอยู่ของพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค
คาสาคัญ : พิธีกรรมโนราโรงครู, กระแสโลกาภิวัตน์
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ABSTRACT
The objective of this research is to study the passing on of the Nora Roang Khrue of Wad Tha Khae
amidst the stream of globalization. It is a qualitative research, using the method of questioning, interviewing
people, who are involved with the Nora Roang Khrue Wad Tha Khae, such as People of the community of Baan
Tha Khae, the Office of the Ministry of Culture of the Province of Phatthalung, going deep into the matter.
Also doing research in documents that are related to the passing on, the stream of globalization using the
analysis of the texts qualitatively.
As results of the research it is found that in olden times the tradition of the ceremony of the Nora
Roang Khrue of Wad Tha Khae had simple forms and episodes according to the practices of the first time that
the ceremony of the Nora Roang Khrue of Wad Tha Khae was held. Nowadays the stream of globalization has
entered the community of Wad Tha Khae. The passing on of the ceremony of the Nora Roang Khrue of Wad
Tha Khae has got State support which builds up consciousness of loving the community’s culture. Promoting
cooperation of the Nora ensemble, the people of the community and state-units, building up interestingness
such as the use of the Internet media, TV etc. included public relations for the ceremony of the Nora Roang
Khrue of Wad Tha Khae, so that the Nora Roang Khrue becomes a concept to outside people.
The adaptations, additions, the passing on of the ceremony of the Nora Roang Khrue of Wad Tha
Khae that are happening, come forth from the acceptation by the people of the community, because most people
find out that the things that are coming forth from globalization, cause the destruction of the community’s
culture by the influx and acceptation of foreign culture. But, looking back on it, the passing on of the
NoraRoang Khrue of Wad Tha Khae in the stream of globalization has good sides: by adapting, adding there
will inevitably be good effects on the ceremony of the Nora Roang Khrue, which will revive the community’s
culture once again to continue the ceremony of the Nora Roang Khrue of Wad Tha Khae.

KEYWORDS: Nora Roang Khrue ceremony, globalization
1. บทนา
การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ที่มีความนิยมสูงสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีสองอย่างคือหนังตะลุงและ
มโนราห์ โนรา เป็นการละเล่นที่ได้รับความนิยมสูงมาก และแพร่กระจายในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต้ เป็น
การละเล่นที่มีประวัติมาช้านานและมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย โนรานั้นยอมรับกันว่ามีความเก่าแก่มาก
ปรากฏตานานเล่าขานกันหลายกระแส และแตกต่างกันออกไปในหลายจังหวัดของภาคใต้ จังหวัดพัทลุงก็มีการ
แสดงโนราอยู่หลายคณะ และมีความเชื่อกันว่าเป็นที่กาเนิดของโนรา ดั่งคาขวัญของจังหวัดพัทลุงที่ว่า “เมืองหนัง
โนรา อูนาข้าว พราวน้าตก แหล่งนกน้า ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้าพุร้อน” สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
2553 (5 )
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โนราโรงครูคงมีมาพร้อมกับการกาเนิดโนรา ซึ่งบางท่านสันนิษฐานว่าเกิดครั้งยุคศรีวิชัย ในตานาน
โนราในเขตพัทลุงกล่าวถึงการราโนราโรงครูว่า เมื่อนางนวลทองสาลีถูกเนรเทศไปติดอยู่เกาะกะชัง (เชื่อกันว่า
เป็นส่วนหนึ่งของเกาะใหญ่ในทะเลสาบสงขลา) นางได้อาศัยอยู่กับตาพราหมณ์ ยายจันทร์ ครั้นพระยาสายฟ้าฟาด
ผู้เป็นพระบิดาให้รับนางคืนกลับเมือง นางได้ราโนราถวายเทวดาและตายายทั้งสอง เป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อตายายที่ได้ช่วยเหลือ การราโนราถวายเทวดาและบูชาตายายของนางนวลทองสาลีครั้งนั้นถือว่าเป็นการ
ราโนราโรงครูครั้งแรก แต่ทาง จ.สงขลา โนราวัด จันทร์เรือง ต.พังยาง อ.ระโนด เล่าว่า การราโนราโรงครูครั้ง
แรกเป็นการราของอจิตกุมาร ซึ่งเป็นบุตรนางนวลทองสาลี ตอนเข้าเฝ้าพระยาสายฟ้าฟาด ในพิธีได้พระพี่เลี้ยงที่
ขจัดพลัดพรายกันตอนถูกนางนวลทองสาลีถูกเนรเทศลอยแพ เมื่อพระพี่เลี้ยงกลับมาแล้วก็ราถวาย โดยตั้งพิธีโรง
ครู มีเครื่องสิบสองและของกินต่าง ๆ จัดพิธี 3 วัน 3 คืน ครั้งนี้พระยาสายฟ้าฟาดได้ประทานเครื่องต้นให้เป็น
เครื่องแต่งตัวโนรา เปลี่ยนชื่อนางนวลทองสาลีเป็นศรีมาลา และเปลี่ยนชื่อ อจิตกุมารเป็นเทพสิงสอน สานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2537 (156-157)
พิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคเป็นวัฒนธรรมชุมชนที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ ปัจจุบันแม้
กระแสโลกาภิวัตน์ จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน แต่พิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคยังคงได้ความนิยม
มากขึ้นทุกปี โดยการสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครู ที่มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ตามกระแสโลกาภิวัตน์ การ
ปรับเปลี่ ยนที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมโนราโรงครู แต่ยัง คงเอกลักษณ์ของพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคไว้อย่าง
ครบถ้วน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค การคงอยู่ของวัฒนธรรมชุมชน
อย่างพิธีกรรมโนราโรงครูท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ถือเป็นการนาเอกลักษณ์มาปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุค
ปัจจุบันอย่างกลมกลืน กล่าวคือ มีการสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์อย่างไร

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์

3. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
การศึกษาเรื่อง การสืบสานพิธีกรรม โดยผู้วิจัยมองว่า การสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูมีการสืบสานให้
สอดคล้องกับยุคการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อให้คงเอกลักษณ์ในตัวโนราโรงครู แต่มีความน่าสนใจตามยุค
สมัยใหม่ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญกับการศึกษาประวัติความเป็นมาของพิธีกรรมโนราโรงครู การ
สืบสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม การสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครู วัดท่าแคใน
ยุคกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งจะอาศัยหลักแนวคิดหลัก 3 แนวคิด คือ แนวความสาคัญวัฒนธรรมและพิธีกรรมโนรา
โรงครู แนวคิดการสืบสานและอนุรักษ์พิธีกรรม และแนวคิดโลกาภิวัตน์ มาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ โดยผู้วิจัยจะ
นาเสนอ ดังนี้
แนวคิดความสาคัญของวัฒนธรรมชุมชน ของประชิด สุกณะพัฒน์ 2546 (10-11) กล่าวถึง ความสาคัญ
ของวัฒนธรรมชุมชน วิเคราะห์ถึงความสาคัญของพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค
แนวคิดการสืบสานวัฒนธรรม ของกรมศิลปากร 2542 (7) การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การ
ดารงไว้ และร่วมกันรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป แนวคิดชูเกียรติ ลีสุวรรณ 2536 (18) กล่าว
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ไว้ว่า การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การดารงไว้ และร่วมกันรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป และแนวคิดของ กิตติธัช ทองอุทุม 2552 (31-33) ได้กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดหรือ
สืบสานภูมิปัญญา วิเคราะห์ถึง การสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค
แนวคิดโลกาภิวัตน์ แนวคิดของ สุริชัย หวันแก้ว 2544 (23-26) กล่าวไว้ว่า กระแสโลกาภิวัตน์จึงเป็นที่
กระทบมิติต่างๆของชีวิตทางสังคมของมนุษย์ในทุกๆด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม โดยกระแสโลกาภิวัตน์มีลักษณะเป็นพลวัต ที่ประกอบ ขึ้นจากแนวโน้มหรือ
กระแสที่ขั ดแย้ง กัน และแนวคิดของ อาคม 2551 (ออนไลน์ ) กล่าวไว้ ว่า เช่น เดียวกับสั งคมสารสนเทศ
โลกาภิวัตน์ก็ส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในเชิงบวกและลบ นามาวิเคราะห์กับ ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มี
ต่อการสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค

4. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็นให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ คณะโนราและเชื้อสายโนรา
โรงครู ผู้ให้ข้อมูลรอง ได้แก่ คนในชุมชนวัดท่าแค ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับโนราโรงครู วัดท่าแค ผู้นาชุมชนบ้าน
ท่าแค คณะกรรมการวัดท่าแค คณะกรรมการจัดงานโนราโรงครูวัดท่าแค รวมทั้งสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พัทลุง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อ มูล ได้แก่ กล้องถ่ายรูป แบบสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง และใช้วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางคาถามการสัมภาษณ์ โดย
ใช้คาถามให้ครอบคลุมเจาะลึกในประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่ทางผู้วิจัยได้ตั้งไว้ โดยสัมภาษณ์คณะโนราและเชื้อ
สายโนราโรงครู การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบริบทพื้นที่ทั่วไปของวัดท่าแค สถานที่สาคัญเกี่ยวกับโนรา ตลอดจนสังเกตการณ์จากพิธีกรรมโนราโรงครูวัด
ท่าแค ทาให้ได้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย จากนั้นนาข้อมูลภาคสนามและ
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็นที่เชื่อมโยงกันตามวัตถุประสงค์การวิจัย แล้ว
สรุปและอภิปรายผล
พื้นที่ทาการศึกษา โนราโรงครูวัดท่าแค: การสืบสานโนราโรงครูวัดท่าแคท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
โดยใช้พื้นที่ทาการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูล คือ วัดท่าแค หมู่ที่ 1 บ้านท่าแค ตาบลท่าแค อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง

5. สรุปผลการวิจัย
โนราโรงครูวัดท่าแค มีรูปแบบและขั้นตอนพิธีกรรมที่เป็นของตนเอง แตกต่างไปจากโนราโรงครูที่
อื่นๆ เช่น มีการทาพิธีไหว้พระภูมิ และประกอบพิธีทางพุทธศาสนา ก่อนนาคณะโนราเข้าโรงเพื่อประกอบพิธี
และไม่ต้องทาพิธีเชิญครูเข้าทรง ทาพิธีส่งครูหรือมีการตัดเหฺมฺรย เมื่อเสร็จพิธีอย่างโนราโรงครูทั่วไป เพราะเชื่อว่า
วัดท่าแค เป็นที่อยู่ของครูโนรา หากทาพิธีตัดเหฺมฺรย เมื่อเสร็จพิธีเท่ากับทาพิธีตัดขาดจากครู พิธีกรรมโนราโรงครู
วัดท่าแคจึงสิ้นสุด หลังจากทาพิธีแทงเข้ ในวันที่ ๓ ซึ่งเป็นวันศุกร์
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การสืบสานพิธีกรรมในอดีต
พิธีกรรมโนราโรงครูในอดีตจัดขึ้นโดยคณะโนรา ผู้มีเชื้อสายโนรา คนในชุมชนวัดท่าแค และทางวัด
ท่าแค โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าที่แตกต่างกัน
คณะโนรา ผู้มีเชื้อสายโนรา จะทาหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรม โดยมี โนราใหญ่ คือ หัวหน้าคณะ
หรือนายโรงโนรา หรือโนราที่ผ่านการครอบเทริดหรือผูกผ้าใหญ่ตามพิธีกรรมและความเชื่อของโนรามาแล้ว บาง
แห่งจะเรียกโนราใหญ่ว่า “ครูหมอโนรา” ซึ่งเป็นผู้ดาเนินการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในการราโนราโรงครูเป็น ผู้
ราคล้องหงส์ ราแทงเข้ ทาพิธีครอบเทริดหรือผูกผ้าใหญ่ ฯลฯ คณะโนรา คณะโนราที่มาประกอบพิธีราโนราโรง
ครู มีทั้งคณะโนราใหญ่เองและโนราจากหลายๆ คณะ รวมทั้งลูกคู่และอุปกรณ์ ต่างๆ ในการประกอบพิธีมาร่วม
กัน คนทรงหรือร่างทรง คือ คนที่เป็นร่างทรงของครูหมอโนราหรือตายายโนราในการเข้าโรงครู มักจะเป็นคน
ทรงหรือร่างทรงประจาของครูหมอโนราองค์นั้นๆ หรืออาจจะเป็นเชื้อสายโนราหรือลูกหลานตายายโนรา การทา
พิธีกรรมโนราโรงครูกระทาเป็นระยะเวลาและวันทาพิธี ระยะเวลาที่นิยมประกอบพิธีโนราโรงครูก็ คือ ดดูแล้งซึ่ง
เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว โนราโรงครูวัดท่าแคจะจัดในเดือนหกของทุกปี และเริ่มเข้าโรงครูวันแกในวัน
พุธที่ 2 ของเดือนหก หากปีใดวันพุธหรือวันศุกร์ตรงกับวันพระ ก็จะเลื่อนไปวันเสาร์
คนในชุมชนวัดท่าแคจะมีส่วนร่วมในการจัดพื้นที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรม เช่นการจัดทาโรงพิธี ทาด้วย
ไม้ไผ่ มุงด้วยใบจาก จะสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 9 ศอก(5.5 เมตร) ยาว 11 ศอก(6.7 เมตร) มีเสา 8
เสา ไม้ยกพื้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนเสาตอนหน้าและหลังมีตอนละ 3 เสา ส่วนตอนกลางมี 2 เสา ไม่มีเสากลาง
หน้าโรงหันไปทิศเหนือหรือใต้เรียกว่า “ลอยหวัน”(ขวางตะวัน ) ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันอกหรือตะวันตก
เพราะเป็นการ “ขวางหวัน” ตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคล เพราะเท่ากับเป็นการขัดขวางความเจริญหรือ
ความมีชื่อเสียง โรงครูวัดท่าแคหันไปหน้าไปทางทิศใต้ เพื่อหันหน้าเข้าหาศาลาขุนศรีศรัทธา สร้างด้วยไม้ไผ่สีสุก
เพื่อเป็นการเอาเคล็ดว่ามีแต่ความสงบสุข หลังคาทาเป็นรูปหน้าจั่วมุงด้วยจาก โนราโรงครูวัดท่าแคเป็นการเอา
พิธีกรรมและความเชื่อต่างๆ มารวมกันซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม คือ การตั้งศาลพระภูมและการไหว้ครูโนรา
การจัดให้มีพิธีสงฆ์ก่อนการเบิกโรงแสดง การประดับธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เป็นการสะท้อนให้เห็นตามความเชื่อของชาวพุทธแบบชาวบ้านอย่างเด่นชัด ที่มีการผสมผสานระหว่าง
พุทธศาสนา ลัทธิพราหมณ์ และความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของโนราโรงครูวัดท่าแค
วัดท่าแคเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู เพราะหลักฐานบางอย่างที่เชื่อกันว่า
เกี่ยวข้องกับโนราและครูโนรา คือสถานที่ที่เรียกว่า “หลักขุนทา” “เขื่อนขุนทา” ทางทิศใต้ของวัดท่าแคซึ่งเป็น
อาณาเขตติดต่อกันก็มีสถานที่เรียกกันว่า “โคกขุนทา” ด้วยความเชื่อที่ว่า ในปี พุทธศักราช 2514 พระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพรทรงสร้างรูปปั้นขุนศรัทธาและพรานบุญแล้วสร้างศาลาตรงที่บริเวณเขื่อนขุนทา
ขนาด 4X6 เมตร นารูปปั้นขุนศรีศรัทธาไปประดิษฐานไว้เป็นอนุสรณ์หรืออนุสาวรีย์ของขุนศรีศรัทธา เพื่อเป็นที่
สักการะบูชาของคณะโนราและชาวบ้านโดยทั่วไป จากความเชื่อที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่บ้านท่าแค โดยขุนศรัทธาเป็น
ครูคนแรก จรัส บัวขาว 2529 (1502) จึงจัดให้มีการราโนราโรงครูขึ้นที่วัดท่าแคมีโนราแปลก ชนะบาล ซึ่งเป็นครู
อาวุโสของบ้านท่าแคและของจังหวัดพัทลุง เป็นผู้นาที่สาคัญและได้ราติดต่อมาหลายปี นอกจากหน้าที่ของวัดที่
ต้องเป็นศูนย์กลางของการจัดงานโนราโรงครูแล้ว คณะสงฆ์ยังมีความสาคัญกับงานโรงครู เพราะพิธีโนราโรงครู

910

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

ในวันแรกจะมีพิธีโรงพระ หรือการทาบุญพระเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระที่ทามนต์พิธีจะเป็นพระวัดท่าแคจะ
ทาหน้าที่ในส่วนนี้
จุดมุ่งหมายการสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค
เพื่อไหว้ครูหรือไหว้ตายายโนราด้วยเหตุที่โนราเป็นศิลปินที่มีครู ดังนั้นผู้แสดงโนรา ลูกหลาน ตายาย
โนราจึงถือว่าเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องมีการไหว้ครู และแสดงความกตัญญูต่อครูอยู่เสมอ การไหว้ครูทาโดยการ
ราโรงครูหรือเข้าโรงครูนั่นเอง
เพื่อทาพิธีแก้บนหรือ “แก้เหฺมฺรย” และทาพิธีอื่นๆเช่น เหยียบเสน ตัดจุก ตัดผมผีช่อ ต่ออายุและดวง
ชะตา เป็นต้น นอกจากนั้นศิลปินโนราและชาวบ้านท่าแคหรือชาวใต้ทั่วไปยังเห็นว่าครูโนราของตนที่ล่วงลับไป
แล้วมีความศักดิ์สิทธ์ เมื่อมีเหตุภัยแก่ตนครอบครัว ญาติมิตร ก็มักจะบนบานขอความช่วยเหลือแก่บรรพบุรุษ
เหล่านั้น
เพื่อครอบเทริด คือ การครอบมือของศิลปินใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลของชีวิตศิลปิน สาหรับ
โนราวัดท่าแคยังจัดโนราโรงครูเพื่อให้ ครูหมอโนราหรือตายายโนรามาร่วมชุมนุมกันทั้งหมดและครูหมอโนรา
หรือตายายโนราได้พบปะ สนุกสนาน รั บของเซ่ นไหว้และเครื่ องสั งเวยจากลูกหลานโดยทั่วกัน อีกทั้ งยัง มี
จุดมุ่งหมาย เพื่อปรดภาระรับผิดชอบของลูกหลานให้สามารถมาแก้บนหรือทาพิธีกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดที่
เกี่ยวกับโนราได้ โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดโรงครูที่บ้านของตนเอง โนราโรงครูวัดท่าแคเป็นรวม
ของชาวบ้ านและผู้ เ กี่ย วข้ อ งกับ โนราได้ ม าประกอบพิ ธีร่ วมกัน จึ ง มี ค วามสาคั ญ ต่ อการรั กษา และสื บ ทอด
วัฒนธรรมศิลปะการเล่นโนราของจังหวัดพัทลุงและภาคใต้เอาไว้
ขั้นตอนของพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค
พิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคยังคงรูปแบบของพิธีกรรมในอดีตไว้อย่างครบถ้วนคือ โนราโรงครูใหญ่
วัดท่าแค มีขั้นตอนการจัดพิธีกรรมดังนี้
พิธีกรรมในวันแรก ซึ่งเป็นวันพุธตอนเย็น พิธีกรรมวันแรกจะมี ๑o ขั้นตอนคือ พิธีไหว้พระภูมิโรง พิธี
พระ การเข้าโรง การเบิกโรง การลงโรง การกาศครู การเชิญครู การกราบครูโนราใหญ่ราถวายโรง การจับบทตั้ง
เมืองและการราทั่วไป
พิธีกรรมในวันที่สอง การราโนราโรงครูใหญ่วัดท่าแคในวันที่สองคือวันพดหัสบดีถือเป็นพิธีใหญ่
เพราะวันพดหัสบดีถอื กันว่าเป็นวันครู พิธีกรรมวันนี้มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือพิธีกรรมเพื่อเซ่นไหว้และแก้บนลักษณะ
หนึ่งและพิธีกรรมครอบเทริดหรือผูกผ้าใหญ่ พิธีกรรมการตัดจุก พิธีกรรมการราสอดเครื่องสอดกาไล
พิธีกรรมวันที่สาม การราโนราโรงครูวัดท่าแคในวันที่สามคือวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันสุดท้ ายอันเป็นวันที่
คณะโนราจะประกอบพิธีกรรมสาคัญๆ เพื่อให้ครบองค์ประกอบของการราโนรา คือ การจับบท ๑๒ เพลง ๑๒
บท การราคล้องหงส์ การราแทงเข้ และยังมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ชาวบ้าน คือ การ
ตัดผมผีช่อ เหยียบเสน เป็นต้น
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กระแสโลกาภิวัตน์เข้ามาสู่ชุมชนวัดท่าแค
ปัจจุบันการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลก ทั้งการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการเกิดรัฐชาติสมัยใหม่ในยุโรป (Nation State)
ต่อมาเมื่อมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสังคมโลกปัจจุบันในด้านสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง
ผลกระทบด้านสังคม การครอบงาโลกทางวัฒนธรรม เนื่องจากระบบสื่อสารไร้พรมแดนทาให้เกิดการ
ครอบงาโลกทางวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรม และอานาจของเศรษฐกิจจากประเทศที่พัฒนาแล้วได้ไหลบ่า
เข้าสู่ประเทศอื่นอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดกระแสวัฒนธรรมโลก (Neo-Westernization) ครอบงาทางด้านความคิด
การมองโลก การแต่งกาย การบริโภคสิ่งเหล่านี้เข้าครอบคลุมเหนือวัฒนธรรมของประชาคมทั่วโลก ทาให้เกิด
ระบบผูกขาดวัฒนธรรมไร้พรมแดน การเกิดหมู่บ้านโลก (Global Village) จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การสื่อสารและโทรคมนาคม ทาให้สังคมโลกไร้พรมแดน โลกทั้งโลกเป็นเสมือนหมู่บ้านเดียวกัน สมาชิกของ
หมู่บ้านคนใดทาอะไร ก็สามารถรับรู้ได้ทั่วกันทั่วโลก เมื่อมาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน สิง่ ใดที่กระทบประเทศหนึ่งก็
ย่อมกระทบไปถึงประเทศอื่นๆ ไปด้วย อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก
สามารถรับรู้ได้อย่างฉับพลัน การแสวงหากาไรแบบใหม่ การสื่อสารที่รวดเร็วทาให้เกิดสภาวการณ์ไร้พรมแดน
ของเงินตรา ซึ่งสามารถไหลไปกระจุกตัวทุกหนทุกแห่งในโลกได้ ทุกครั้งที่เกิดการไหลเข้าของทุนมหาศาลจาก
ทั่วโลกไปกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ก็จะก่อให้เกิดการพองตัวของทุนอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดการ
แสวงหากาไรแบบใหม่ขึ้น การเกิดสังคมความรู้ยุคข่าวสารข้อมูล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้ ข้อมูล โดยผ่านอีเมล์ อินเตอร์เน็ต และเวิร์ล วายด์ เวป ข่าวสารความรู้ข้อมูล จึงเข้าถึง
ประชาชนได้ง่ายดายและเป็นจานวนมาก ก่อให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกระจายความรู้
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ และเรียนรู้มากขึ้น สังคมโลกกลายเป็นสังคม
ความรู้ (Knowledge based society) (วิวัฒนาการและโลกทัศน์ของแนวคิดยุคใหม่, 2556, บ้านจอมยุทธ, ออนไลน์)
ชุมชนวัดท่าแคย่อมได้รับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา
สามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว มีการติดต่อกับโลกภายนอกกันอย่างกว้างมาก จึงเกิดการแลกเปลี่ยน
เปลี่ยนวัฒนธรรมกับชุมชนอื่นๆ หรือรับเอาวัฒนธรรมนั้นๆมาปฏิบัติจนลืมรากเหง้าวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งทา
ให้เกิดการถูกกลืนวัฒนธรรม
การสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
ปัจจุบันการสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม บางอย่างเพื่อให้การสืบ
สานมีความน่าสนใจมากขึ้น
1.หน่วยงานภาครัฐให้ความสาคัญและการสนับสนุน นอกจากเหนือจาก คณะโนรา ผู้มีเชื้อสายโนรา คน
ในชุมชนที่ร่วมกันจัดพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค ปัจจุบัน กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรปกครองท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง มีส่วนสาคัญในการจัดพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ สืบศิลป์ถิ่น
โนรา เล็งเห็นว่าพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค เป็นประเพณีที่โดดเด่น มีความสาคัญต่อชุมชน ผู้คน และท้องถิ่น
ภาคใต้ เพื่อเป็นการสืบสานพิธีกรรม วัฒนธรรม และความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณให้คงอยู่ ได้มีกิจกรรม
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เพิ่มเติมนอกเหนือจากพิธีกรรมโนราโรงครูที่มีมาตั้งแต่อดีต เช่น การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโนราภายในวัดท่าแค
มีการจาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับโนราที่ทาขึ้น โดยคนในชุมชนและขายสินค้าโอทอปต่างๆมากมาย อีกทั้งมีกิจกรรม
ในเวลากลางคืน ได้แก่การแสดงคอนเสริต์ของนักร้อง การประกวดรามโนรา สถานที่ประกอบพิธีกรรมมีการ
จัดสร้างไว้อย่างถาวร แต่ยังคงแบบแผนผัง รายละเอียดของโรงโนราโรงครูไว้อย่างครบถ้วนตามรูปแบบเดิม
2. สร้างความน่าใจในพิธีกรรม พิธีกรรมโนราโรงครูในปัจจุบันมีขั้นตอนในการประกอบพิธีตามรูป
แบบเดิม แต่มีรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความน่าใจและทันยุคทันสมัยมากขึ้น ดังนี้
สถานที่ประกอบพิธีกรรม โรงพิธี ในอดีตมีการสร้างขึ้นชั่วคราว เพื่อใช้ในการประกอบพิธีโดยเฉพาะ
ทาจากไม้ไผ่มุงด้วยจาก แต่ปัจจุบันมีการสร้างแบบถาวร ด้วยโครงสร้างเหล็ก รองรับผู้ที่มีร่วมพิธีกรรม
สถานที่รองรับผู้ที่มาร่วมงาน ในอดีตไม่มีการรองรับที่เหมาะสม ผู้ที่มาร่วมงานต้องจัดหาสถานที่รับชม
เอง แต่ปัจจุบันมีการจัดสถานที่อานวยความสะดวกไว้ให้ มีการใช้จอถ่ายทอดสดภายในเต็นท์ที่รองรับ รวมทั้งใช้
เครื่องขยายเสียง
การรับชมพิธีกรรม ในอดีต ผู้ที่สนใจพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคต้องเดินทางมารับชมที่วัดท่าแค
เท่านั้น อีกทั้งพิธีกรรมจัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้น ผู้ที่พลาดต้องรอในปีถัดไป แต่ ปัจจุบันมีการบันทึกไว้ในหลายทาง
เช่น รายการโทรทัศน์ มือถือ กล้องวีดีโอ เป็นต้น สามารถรับชมย้อนหลังได้ อีกทั้งมีเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโนรา
มากมาย
การเผยแพร่พิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค ในอดีตทาได้ยากเพราะการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกทาได้
ยาก ต้องอาศัยปากต่อปากของผู้ที่เคยมาเข้าร่วมพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค แต่ปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันทั่วโลก
ที่เรียกว่าระบบ social network สามารถเผยแพร่ไปทั่วโลก โดยเฉพาะมีการเปิดเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องโนราโรงครูวัด
ท่าแค ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถเข้าถึงพิธีกรรมได้ง่ายขึ้น ทั้ง ภาพถ่าย วีดีโอ เนื้อหาสาระต่างๆ
อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรม มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ายุคสมัย อีกทั้งผู้ชมได้อรรถรสมากขึ้น เช่นการแทง
เข้ ซึ่งเป็นจุดเด่นของงานโนราโรงครูวัดท่าแค จระเข้ที่นามาประกอบพิธี ทาจาก หยวกกล้วยห่อด้วยเสื่อกระจูด
เหมือนในอดีตแต่ปัจจุบันได้มีการเพิ่มน้าแดงไปในตัวจระเข้ ทาให้เวลาแทงเข้ มีน้าแดงออกมาคล้ายกับจระเข้ของ
จริง
3. สร้างการมีส่วนร่วม การสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคในปัจจุบัน มีการถ่ายทอดไปยังเยาวชน
คนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง เช่นการถ่ายทอดความรู้การราโนราให้แก่เยาวชนในชุมชน เมื่อเยาวชนได้เรียนรู้และ
เข้าใจในวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง สิ่งต่อเนื่องคือระบบความเชื่อเกี่ยวกับครูโนรา ที่ผู้เรียนโนรา หรือริเริ่มเรียน
โนราของเข้าร่วมในพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค เพื่อบอกกล่าวครู บาอาจารย์โนรา
4. การประชาสัมพันธ์ การจัดพิธีกรรมโนราโรงครูวัด ท่าแคมีการประชาสัมพันธ์หลายด้าน เช่น ในเว็ป
ไซต์ วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง การติดป้ายโฆษณางานพิธีกรรมโนราโรงครู เป็นต้น โดยได้รับจากความสนใจผู้คน
ภายนอกที่เพิ่มมากขึ้น
การสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูที่เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เกิดจากความ
ตระหนัก ของคณะโนรา ผู้มีเชื้อสายโนรา คนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เพราะความเชื่อเกี่ยวกับ ครูหมอโนรา
ความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรค เช่นการเหยียบเสน ล้วนเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน แม้การพัฒนา ความทันสมัย
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จะเข้ามามากมาย พิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคจึงเป็น เอกลักษณ์ ที่สาคัญของภาคใต้ที่ได้รับการสืบสาน และ
ได้รับสนใจมากขึ้นมากจาก เยาวชน ผู้คนในชุมชนและภายนอกชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ

6. อภิปรายผล
ความสาคัญของพิธีกรรมโนราโรงครู
พิธีกรรมโนราโรงครูเป็นพิธีกรรมโนราโรงครูเป็นการแสดงโนราประกอบพิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในวิถี
ของคนภาคใต้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายสาคัญในการแสดง 3 ประการ คือ เพื่อเป็นการเคารพบูชา
และแสดงความกตัญญูต่อวิญญาณบรรพบุรุษ เพื่อแก้บนหรือแก้เหมฺรย และเพื่อทาพิธีครอบครูโนราและรักษา
โรคต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของประชิด สุกณะพัฒน์ 2546 (10-11) กล่าวถึง ความสาคัญของวัฒนธรรมชุมชน
เป็นเครื่องมือให้การศึกษา ซึ่งเป็นหลักฐานที่สาคัญยิ่งของชีวิต วัฒนธรรมชุมชนได้ทาหน้าที่ให้การศึกษาและ
อบรมคนในสังคม โดยการสอนให้รู้จักถูกผิด รู้จักรับผิดชอบ ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมต่าง ๆ
และสอนให้ทุกคนประพดติดี เว้นความชั่ว เพื่อเป็นบรรทัดฐานของสังคม
กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โลกาภิวัตน์ที่เข้าสู่สังคมในยุคปัจจุบันส่งผลเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม ชุมชนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรมในชุมชนนั้นๆที่โลกาภิวัตน์เข้าไปสู่ในชุมชน ดังเช่น ชุมชนวัดท่าแคที่มี
พิธีกรรมโนราโรงครูซึ่งเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อของผู้ที่มีเชื้อสายโนราและผู้คนในชุมชน ถือการเคารพผู้ที่
ให้กาเนิดโนราของผู้ที่มีเชื้อสายโนราและเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการดารงชีวิตของผู้คนทั่วไป เช่น การรักษาโรค
การบนบานสานกล่าว เป็นต้น การสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค ในปัจจุบันมีการ ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม
เช่น การสนับสนุนจากภาครัฐ การสร้างความน่าสนใจ เช่น ใช้สื่อทีวี อินเตอร์เน็ต มือถือ เป็นต้น การสร้างมีส่วน
ร่วม การประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุริชัย หวันแก้ว 2544 (23-26) ที่กล่าวไว้ว่า กระบวนการ
เป็นสากลกับกระบวนการเฉพาะถิ่นเฉพาะ โดยกระบวนการของโลกาภิวัตน์นาพาให้ชีวิตคนในสังคมมีรูปแบบที่
สากล เช่น การเลือกตั้ง การผลิตแบบโรงงาน สังคมบริโภค และกระแสโลกาภิวัตน์นี้ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
กระแสท้องถิ่น รื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุ้นให้หันกลับไปหากระแสวัฒนธรรมนิยมและชาติพันธุ์นิยม
การสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
การสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค กระทามาช้านาน เพราะพิธีกรรมโนราโรงครูเป็นพิธีกรรมที่
สาคัญของผู้มีเชื้อสายโนราและเป็นพิธีกรรมประจาถิ่นของวัดท่าแคที่มีเอกลักษณะ รูปแบบที่แตกต่างไปจาก
พิธีกรรมของโนราโรงครูของที่อื่นๆ การสืบสานของพิธีกรรมโนราโรงครูของวัดท่าแคที่กระทากันมา สอดคล้อง
กับแนวคิดของกรมศิลปากร (2542 : 7) ได้ให้ความหมายว่า การสืบสานคือ คุณค่าที่พึ่งสืบสานให้คงอยู่
การสืบ สานโนราโรงครูในปัจจุบัน หรือ ยุค กระแสโลกาภิวัตน์นั้ น จุดมุ่ งหมายเพื่อให้ ผู้แสดงโนรา
ลูกหลานตายายโนราได้แสดงความเคารพนับ ถือครูโนรา ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องมีการไหว้ครู และ
แสดงความกตัญญูต่อครูอยู่เสมอ การไหว้ครูทาโดยการราโรงครูหรือเข้าโรงครูนั่นเอง และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อ
ของคนในชุมชน เกี่ยวกับการรักษาโรค และการสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคในปัจจุบันมีที่จัดกิจกรรม
หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของเยาวชนและเป็นการเผยแพร่พิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้ง
ยังเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชนวัดท่าแค ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงการจัดพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคไปบ้าง
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แต่ยังคงพิธีกรรมหลักของโนราโรงครูวัดท่าแคอย่างครบถ้วน ดังเช่นในอดีต สอดคล้องกับแนวคิดของชูเกียรติ ลี
สุวรรณ 2536 (18) กล่าวไว้ว่า การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การดารงไว้ และร่วมกันรักษาสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
การถ่ายทอดไปยังเยาวชน คนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง เช่นการถ่ายทอดความรู้การราโนราให้แก่เยาวชนใน
ชุมชน เมื่อเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง สิ่งต่อเนื่องคือระบบความเชื่อเกี่ยวกับครู
โนรา ที่ผู้เรียนโนรา หรือริเริ่มเรียนโนราของเข้าร่วมในพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค เพื่อบอกกล่าวครู บา
อาจารย์โนรา สอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติธัช ทองอุทุม 2552 (31-33) ได้กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดหรือสืบสานภูมิปัญญา วิเคราะห์ถึง การสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแค
สรุปได้ว่า การสืบสานพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคมีการสืบสานมาตั้งในอดีต โดยมีการจัดรูปแบบ
ธรรมเนียมของพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคที่เป็นแบบแผน เช่นการตั้งโรงพิธี การกาหนดรายละเอียดของ
พิธีกรรมทั้งสามวัน สิ่งเหล่านี้กระทาเป็นรูปแบบเดิม มาหลายช่วงเวลา จนกระทั่งกระแสโลกาภิวัตน์เข้ามาชุมชน
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง เช่นสื่อทีวี อินเตอร์เ น็ต เป็นต้น สามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดพิธีกรรมได้ง่ายขึ้น อีก
ทั้งการพัฒนาที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบเสริมกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็น
การกระตุ้นให้สร้างความน่าสนใจในพิธีกรรม

7. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ สืบสาน อนุรักษ์ งานที่เกี่ยวกับพิธีกรรมโนราโรงครู
หรือเกี่ยวกับโนรา เพื่อที่แสดงความเป็นท้องถิ่นภาคใต้ จะได้ร่วม อนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป อีก
ทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ผู้สนใจ และเยาวชนได้เรียนรู้ โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ โนราหรือการแสดง
ภาคใต้ ก่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
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RISK MANAGEMENT MODEL FOR SERVICE PERFORMANCE MEAAURE
ON RAIL LOGISTICS
ณรงค์ศักดิ์ สงวนศิลป์
ตำแหน่ง พนักงำนเทคนิค 6 ฝ่ำยโครงกำรพิเศษและก่อสร้ำง
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลกระทบของความเสี่ยง รวมทั้งการเสนอแบบจาลอง (CREST
Model) แสดงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์ระบบราง เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์กร
การขนส่ง ระบบรางเป็นที่ กล่าวถึงกันมากในปัจจุบันเนื่องเป็นระบบการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
สามารถขนส่งได้จานวนมาก เป็นปัจจัยที่สาคัญในการลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ของ
ประเทศ แต่การขนส่งทางรางยังมีความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ อีกมากที่ยังต้องมีการศึกษาและปรับปรุง
บทความนี้ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง โดยใช้
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ซึ่งพบว่าความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อการลดประสิทธิภาพขององค์กรในด้าน (1)
ต้นทุน โลจิสติกส์ : Cost (2) ความน่าเชื่อถือ : Reliability (3) ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : Environment (4)
ความปลอดภัย : Safety และ(5) ความตรงต่อเวลา : Time
คำสำคัญ : การบริหารความเสี่ยง, ต้นทุนด้านโลจิสติกส์, คุณภาพ, ความน่าเชื่อถือ, การขนส่งระบบราง

ABSTRACT
This research is done to study risk management in transportation industry as well as to propose the
CREST Model, in which various dimensions of risks directly affecting the efficiency of rail logistics service
provider are presented to enhance their organizational efficiency.
The rail logistics is very population nowadays due to its cost efficiency. Therefore, it plays a very
important role in logistics cost reduction and the betterment of overall efficiency. However, there are a lot of
risks associating with this mode of logistics which requires further studies and improvements.
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This article provides literature and data synthesis of risk management and its impacts through
literature reviews. The result found that risk meant unexpected events that can lead to loss which can impact
organizational efficiency in terms of Costs, Reliability, Environment, Safety and Time.
KEYWORDS: Risk management, logistics costs, quality, reliability, rail logistics.

1. บทนำ
ในยุคปัจจุบันการขนส่งนับว่ามีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์ทั้งภาคการเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมออกไปสู่ตลาดหรือผู้บริโภค หรือแม้การขนส่งผู้โดยสารเพื่อ
ออกไปปฏิบัติภารกิจประจาวัน หรือการเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนภาคธุรกิจต่างๆ เช่นการท่องเที่ยว เป็น
ต้น ซึ่งในปี 2554 ภาคการขนส่งนี้มีมูลค่าคิดเป็น 2.63% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งหาก
แยกตามภาคการขนส่ง จะเห็นได้ว่า การขนส่งทางบกมีมูลค่าสูงถึง 29.52% ของมูลค่า GDP ในภาคการขนส่ง
(ตารางที่ 1)
ตำรำงที่ 1 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ภาคการขนส่ง
หน่วย : ล้ำนบำท
ภำคกำรคมนำคมขนส่ง
เครื่องจักรอุปกรณ์ด้าน
คมนาคม
การขนส่งทางบก
การขนส่งทางน้า
การขนส่งทางอากาศ

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

124,163

158,746

190,314

208,879

220,857

227,639

272,561

212,232

298,774

293,000

173,375
48,888
96,795

167,883
53,780
97,159

174,886
60,387
109,613

176,562
70,504
105,627

198,189
84,015
116,117

213,851
90,938
133,109

221,877
99,676
110,829

226,753
106,408
112,822

220,752
112,457
123,923

219,390
115,124
115,556

ที่มำ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, 2556
การขนส่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์และโลจิสติกส์เองถูกกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (R.C. Horsley, 1993) ดังนั้นการวางแผนการขนส่งหรือการวางระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ หากประเทศใดมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีมี
ต้นทุนต่าจะได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ สาหรับประเทศไทยจะเห็นได้ว่าในปี 2554 ภาคการขนส่ง
ใช้น้ามันมากถึง 25,469 พันตันเมื่อเทียบเท่ากับปริมาณน้ามันดิบ (ตารางที่ 2) ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการขนส่งทุก
ประเภท
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ตำรำงที่ 2 แสดงปริมาณน้ามันทีใ่ ช้ในการคมนาคมขนส่ง แยกตามประเภทการขนส่ง
(พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ)
ประเภทการขนส่ง
การขนส่งทางบก
-การขนส่งทางถนน
-การขนส่งทางรถไฟ
การขนส่งทางน้า
-การขนส่งในประเทศ
-การขนส่งต่างประเทศ
การขนส่งทางอากาศ
-การขนส่งในประเทศ
-การขนส่งต่างประเทศ
รวม

2545
16,617
16,509
108
1,236
70
1,166
3,074
396
2,678
20,927

2546
17,865
17,767
98
1,480
79
1,401
3,467
281
3,186
22,812

2547
18,312
18,209
103
1,670
67
1,603
3,509
265
3,244
23,491

2548
17,602
17,499
103
1,689
63
1,626
3,694
249
3,445
22,985

2549
17,965
17,868
97
1,619
54
1,565
4,031
253
3,778
23,615

2550
17,574
17,478
96
1,661
61
1,600
3,789
246
3,543
13,024

2551
18,977
18,886
91
1,532
66
1,466
3,623
288
3,335
24,132

2552
19,299
19,211
88
1,443
77
1,366
3,852
258
3,594
24,594

2553
20,144
20,057
87
1,175
147
1,028
4,150
265
2,885
25,469

2554
20,144
20,057
87
1,175
147
1,028
4,150
265
2,885
25,469

ที่มำ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, 2556
จากตารางที่ 2 สามารถจาแนกการใช้น้ามันตามประเภทของการขนส่งได้ดังนี้ การขนส่งทางบกใช้
ปริมาณน้ามัน 79.09 % การขนส่งทางอากาศใช้ปริมาณน้ามัน 16.29 % และการขนส่งทางน้าใช้ปริมาณน้ามัน
4.61 % ซึ่งจากปริมาณการใช้น้ามันจะอยู่ในระบบการขนส่งทางถนนสูงถึง 20,057 พันตันเมื่อเทียบเท่ากับปริมาณ
น้ามันดิบหรือคิดเป็น 78.75% แต่การขนส่งทางรางใช้น้ามันเพียง 87 พันตันเมื่อเทียบเท่ากับปริมาณน้ามันดิบ
หรือคิดเป็น 0.34% ของปริมาณการใช้น้ามันในภาคขนส่งทั้งหมด โดยในปี 2554 ภาคการขนส่งมีสัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซ CO2 ที่ 26% โดยมีการปล่อยก๊าซที่ 60.9 ล้านตัน CO2 (สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2554)
เห็นได้ว่าการใช้การขนส่งระบบรางนับเป็นปัจจัยที่สาคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย และความเป็นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้อม การขนส่งสินค้าต้องมีความตระหนักใน
ความสาคัญของปัญหาที่แท้จริง และต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน (Peter Oberhofer, Elmar Fürst,
2012) ผลการดาเนินงานของผู้ให้บริการการขนส่งมีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของโลจิสติกส์ Eirik Loetveit
Pedersen, Richard Gray (1998) และ Kenneth W. Green Jr, Dwayne Whitten and R. Anthony Inman (2008) ยัง
ได้ กล่ าวไว้ ว่าประสิ ท ธิ ภาพการท างาน โลจิ สติ กส์ มี ผ ลกระทบในเชิ ง บวกการจั ด การห่ วงโซ่ อุ ป ทานและมี
ผลกระทบโดยตรงประสิทธิภาพทางการเงิน ซึ่งสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พ.ศ.2555-2559 ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ใน
ประเทศให้มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนการใช้รูปแบบ วิธีการบริหารจัดการการขนส่งที่ประหยัดพลังงานเพื่อ
นาไปสู่การลดต้นทุน (สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม, 2555)
กลยุทธ์โลจิสติกส์เป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มประสิทธิในผลห่วงโซ่อุปทาน (SC) การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครือข่ายโลจิสติกส์ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายการขนส่ง และการเก็บรักษา เช่นเดียวกับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ซึ่งนาไปสู่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นขึ้น (Antonio C. Caputo, Pacifico M. Pelagagge, Federica
Scacchia, 2003) การพัฒนากลยุทธ์การขนส่งอาจได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้ จากัดอยู่เพียงแค่
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ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง แต่ยังเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการจราจรแออัด และระดับ มลพิษที่เพิ่มขึ้นจากการ
ขนส่ง (Biao Yang, Ying Yang, Jacob Wijngaard, 2005)
จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น จึงได้เป็นที่มาในการสร้างแบบจาลองการบริหารความเสี่ยง โดยใช้
วิการทบทวนวรรณกรรมเพื่อการสร้างแบบจาลอง โดยการตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยทั้ง 5ด้าน คือ (1) ต้นทุนโลจิ
สติกส์ : Cost (2) ความน่าเชื่อถือ : Reliability (3) ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : Environment (4) ความ
ปลอดภัย : Safety และ(5) ความตรงต่อเวลา : Time ส่งผลกระทบต่อการให้บริการการขนส่งในระบบราง

2. ทบทวนวรรณกรรม
ควำมเสี่ยง (Risk)
"ความเสี่ยง" เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงในเรื่องของความชัดเจนของคาจากัดความ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การหารือร่วมกันเกี่ยวกับคาจากัดความเหล่านี้ที่จะต้องมีความชัดเจนในนิยามของคาว่า "การวิเคราะห์ความเสี่ยง"
(Steve Frosdick, 1997) ซึ่งคนส่วนใหญ่ยอมรับว่าการเตรียมพร้อมสาหรับอนาคตเป็นสิ่งที่จาเป็น แต่การทาอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ยาก การวิเคราะห์ความเสี่ยงทาให้สามารถคาดการอนาคตได้ (Dorothea Diers, 2012) ความ
เสี่ยงขององค์กรจะหมายถึงการผลิตขององค์กรและกระบวนการการจัดการความไม่แ น่นอนเพื่อ ให้ผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง และคาดว่า จะเกิดขึ้นอันทาให้ได้รับความเดือดร้อน หรือสูญเสียโอกาสหารายได้ (GU
Lanmin, YAN Xianfeng, 2012) ปัจจัยหลักของความเสี่ยงคือการปฏิบัติงานของคน แต่ก็มีความเสี่ยงอื่นที่ไม่
สามารถควบคุมได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่นความเร็วของลมในขณะที่ทาการบินเป็นต้น (Xueyan Shao,
Mingliang Qi and Mingang Gao, 2012)
ดังนั้นความเสี่ยงจึงหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปตามความประสงค์ มีโอกาสที่จะประสบกับ
ความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ภัยธรรมชาติ การทุจริต การลักขโมยความเสียหายของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การถูกดาเนินการทางกฎหมาย การบาดเจ็บ ความเสียหาย เหตุร้าย การเกิดอันตราย สูญเสีย
ทรัพย์สิน สูญเสียชื่อเสียง ภาพลบขององค์กร และบุคลากร เกิดความสูญเสียจนต้องมีการชดใช้ค่าเสียหาย เช่น
ความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ หรือความประมาทของบุคคลที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ใช้บริการและทรัพย์สินขององค์กร
กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่สาคัญในความสาเร็จ ความเสี่ยงที่แตกต่างกันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการบริหารจัดการในที่สุด การจาแนกความเสี่ยงเป็นลาดับชั้นที่จะครอบคลุมทุกปัจจั ยเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่
สาคัญซึ่ง Colin J. Thompson and Michael A. McCarthy (2008) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการความเสี่ยงถือเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ในองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการเงินจะต้องมีการป้องกันการขาดทุนจากความไม่
แน่นอนในตลาดการเงิน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการประเมินซ้าอย่างน้อยทุกๆ สองปีเนื่องจาก
ลักษณะการทางานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Joan Harvey, 2011)
ดังนั้ นจึง สามารถสรุ ปได้ว่าการจัด การความเสี่ยง (Risk Management) นั้น มีความสาคั ญต่อ การ
ดาเนินงานขององค์กรเพื่อให้ดาเนินงานได้ตามกลยุทธ์ในการดาเนินงานที่วางไว้ แต่ทั้งนี้การกาหนดกลยุทธ์ใน
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การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการจัดการให้มีการตรวจสอบและประเมิณความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอเพื่อการปรับ
เลี่ยนกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะกับสถานการณ์ความเสี่ยงก็มีความสาคัญมากเช่นกัน
ควำมเสี่ยงของกำรขนส่งทำงรำง
การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการการขนส่งทางรางแบบครบวงจร คือขนส่งทั้ง
สินค้าและผู้โดยสาร ซึ่งการดูและระบบต่างๆที่จาเป็นต่อการขนส่งในระบบนี้ค่อนข้างที่ จะมีความซับซ้อนซึ่ง
สอดคล้องกับ Mattias Holmgren (2005) ที่กล่าวไว้ว่ารถไฟเป็นระบบที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคที่ใช้สาหรับ
การขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสาร การบารุงรักษาเป็นวิธีหนึ่งเพื่อให้บรรลุซึ่งความปลอดภัย และความ
เชื่อถือได้ของรถไฟอย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกันการบารุงรักษาดาเนินการไม่ดียังมีส่วนทาให้เกิดอุบัติเหตุ การ
รถไฟได้แบ่งแยกความเสี่ยงของการขนส่งระบบรางออกเป็น 5 สาเหตุ คือสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับทางและประแจ,
สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักร, สาเหตุจากการปฏิบัติงาน, สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ และสาเหตุที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อวินาศกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ Mattias Holmgren (2005) ที่ได้แยกความเสี่ยงการขนส่งระบบรางออก
เป็น 4 สาเหตุ คือ
1. สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับทาง ได้แก่ หินโรยทาง ประแจ รางและหมอนรองรางรถไฟ เป็นต้น
2. สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรและล้อเลื่อน ได้แก่ ครีบล้อบาง หรือแคร่ชารุด เป็นต้น
3. สาเหตุจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความประมาทในการปฏิบตั ิงาน เป็นต้น
4. สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการก่อวินาศกรรมและภัยธรรมชาติ ได้แก่ ฝนตกหนักจนทาให้ดินคันทางเลือ่ น
ไหล เป็นต้น
5. สาเหตุที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้
ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบขบวนรถตกรางแยกตามสาเหตุปีงบประมาณ 2552 – 2556
ปีงบ
ประมำณ
2552
2553
2554
2555
2556

ก่อ
กำรร้ำย

ชน
รถยนต์

บุคคล
ภำยนอก

ล้อ
เลื่อน

0
0
1
0
1

0
5
0
2
1

3
1
11
2
2

17
10
21
11
13

สำเหตุตำมควำมเสี่ยง (ครั้ง)
สภำพ ล้อเลื่อน
ผู้
อยู่
ทำง
และ
ปฏิบัติ ระหว่ำง
สภำพ
งำน
กำร
ทำง
สอบสวน
30
0
16
22
28
0
26
24
19
2
24
25
21
0
16
18
22
0
28
28

ภัย
ธรรมชำติ

ขบวน
รถชน
กัน

อุปกรณ์
(สส)

รวม

3
1
10
0
0

0
0
0
0
0

3
1
0
0
0

94
96
113
70
95

ที่มำ : การรถไฟแห่งประเทศไทย (2556)
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและสมรรถนะขององค์กร
การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและการบริการให้กับลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดีขึ้น มีคุณภาพและลดต้นทุน
สามารถเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ Peter So¨derholm and Per Norrbin (2013) ยังได้กล่าวไว้ว่าการส่งเสริมการบริหาร
ความเสี่ยงโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะบูรณาการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเช่น การจัดการความปลอดภัย , คุณภาพ, ข้อมูล
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ความเสี่ยงและการประกันภัย จะช่วยผู้ปฏิบัติงานในการจัดลาดับความสาคัญสาหรับการปรับปรุงคุณภาพ
กระบวนการทางานหรือระบบสิ่งแวดล้อม (Jeh-Nan Pan and Sheau-Chiann Chen, 2012)
คุ ณ ลั ก ษณะของคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทางเลื อ กการขนส่ ง เช่ น รถยนต์ กั บ รถไฟ
คุณสมบัติแรกคือความสะดวกสบาย ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา สถานที่ , ความสะอาด และมารยาทของพนักงาน
(Robert Y. Cavana, Lawrence M. Corbett and Y.L. Glenda Lo, 2007) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับความเสี่ย งและสมรรถนะขององค์ กร ดัง ที่ได้ กล่าวมาทั้งหมดทาให้สรุ ปได้ ว่าความเสี่ ยงมี ผลกระทบต่ อ
สมรรถนะในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ต่อองค์กร โดยมีองค์ประกอบหลักและตัวแปรอิสระ ดังที่ได้สรุปใน
ตารางที่ 4

ภำพที่ 1 : แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพการทางาน (CREST Model)
ตำรำงที่ 4 แสดงองค์ประกอบหลักและตัวแปรอิสระในการวัดความเสี่ยง
Cost Environment Safety Quality Reliability
V.M. Rao Tummala and Y.H. Leung (1995)
Biao Yang, Ying Yang, Jacob Wijngaard (2005)
Pichet Kunadhamraks and Shinya Hanaoka (2008)
Baofeng Huo, Willem Selen, Jeff Hoi Yan Yeung and Xiande Zhao
(2008)
Kusumal Ruamsook, Dawn M. Russell and Evelyn A. Thomchick
(2009)
Luciano Batista (2011)
Odysseas Pavlatos (2012)
Zhixue Liu, Juan Xu, Yan Li, Xiaojing Wang and Jianbo Wu (2012)
Jeh-Nan Pan and Sheau-Chiann Chen (2012)
Hongtao Mao, Bo Zhu and Tian’an Wang (2013)
Rajendran Muthuveloo, Ruben Pulenthiran and Ai Ping Teoh (2013)

ทั้งนี้จาการทบทวนวรรณกรรมพบว่าความเสี่ยง มีความแตกต่างกันไปตามมุมมอง ความเชี่ยวชาญ และ
อาชีพของผู้ให้คาจากัดความ เช่น นักเศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักคณิตศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย ฯลฯ
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ต่างให้คาจากัดความของคาว่า “ความเสี่ยง” ที่แตกต่างกันออกไป และจากการศึกษาพบว่ามีขั้นตอนการบริหาร
ความเสี่ยง 4 ข้อ ได้แก่
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การสร้างแผนจัดการ (Risk Management Planning)
4. การติดตามผลการแก้ไข (Risk Monitoring)

3. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่มีความเกี่ยงข้องพบว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบในด้าน (1) ต้นทุน
โลจิสติกส์ : Cost (2) ความน่าเชื่อถือ : Reliability (3) ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : Environment (4) ความ
ปลอดภัย : Safety และ(5) ความตรงต่อเวลา : Time ซึ่งผลกระทบต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ สมรรถนะการ
ดาเนินงานในการให้บริการขนส่งทางราง เนื่องจากจะทาให้ขาดความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ
บทความนี้ได้เสนอปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ขององค์กร
ในรูปของแบบจาลองชื่อ CREST Model เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ได้กับองค์กรที่
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี โลจิสติกส์ที่ยังมีการปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
E-mail : mullika@sut.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประเภทของเนื้อหาในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคม
ออนไลน์ และพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเนื้อหาใน
การบริ ห ารลู กค้ าสั ม พัน ธ์ บ นสั ง คมออนไลน์ กับ พฤติ กรรมความผู กพั น ทุ่ ม เทของลู กค้ า กลุ่ ม ตัวอย่ าง คื อ
ผู้ใช้เ ฟสบุ๊ กที่เป็ นแฟนเพจขององค์ กรธุร กิจในอุตสาหกรรมโทรศั พท์เ คลื่อนที่ในประเทศไทยจากหน้ าเพจ
1) HTC Thailand 2) Nokia Thailand และ 3) Samsung Mobile Thailand จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย และทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ ส ถิ ติ ห าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่าแฟนเพจมีความถี่ในการเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.66, S.D. = 0.69) และมีความถี่ในการเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กร ( x = 3.33, S.D. = 0.91)
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ( x = 3.39, S.D. = 0.93) และเนื้อหาทั่วไป ( x = 3.32, S.D. = 0.84) อยู่ในระดับปาน
กลาง ในส่วนของพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าต่อเนื้อหาประเภทต่างๆที่องค์กรธุรกิ จโพสบนหน้าเพจ
พบว่า แฟนเพจมีพฤติกรรมด้านการเข้าชม ( x = 3.23, S.D. = 0.80) และการกดถูกใจ ( x = 2.88, S.D. = 1.01)
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมด้านการแสดงความคิดเห็น ( x = 2.40, S.D. = 1.22) และการแบ่งปัน
( x = 2.33, S.D. = 1.24) อยู่ในระดับน้อย และเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความผูกพัน
ทุ่มเทของลูกค้าในระดับมาก ในขณะที่เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และ
เนื้อหาทั่วไป มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทกับลูกค้าในระดับปานกลาง
คาสาคัญ : เฟสบุ๊ก การบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์ พฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า
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ABSTRACT
The research aimed to study 1) content typologies in online social customer relationship management
and customer engagement behavior and 2) relationship between content typologies and customer engagement
behavior. The sample was 400 Facebook users who at least were one of the top three fan pages of mobile phone
companies in Thailand, including 1) HTC Thailand 2) Nokia Thailand and 3) Samsung Mobile Thailand.
Questionnaires were used to collect the data. Mean and Pearson Correlation was used to analyze the data.
The result showed that fan pages indicated high frequency level of seeing a promotional content type ( x = 3.66,
S.D. = 0.69), and low frequency level for organizational ( x = 3.33, S.D. = 0.91), relational ( x = 3.39, S.D. =
0.93), and general content types ( x = 3.32, S.D. = 0.84). Fan pages had a medium frequency of view ( x = 3.23,
S.D. = 0.80) and like ( x = 2.88, S.D. = 1.01) contents posted by organizations but they had a low frequency of
comment ( x = 2.40, S.D. = 1.22) and sharing ( x = 2.33, S.D. = 1.24) the same contents. Organizational content
type showed high positive relationship with customer engagement behavior while promotional, relational, and
general content types showed medium positive relationship with customer engagement behavior.
KEYWORDS: Facebook, Online Social Customer Relationship Management, Customer Engagement Behavior

1. บทนา
ธุรกิจในปัจจุบัน ต้องแข่งขันกันอย่างหนัก ในการนาเสนอสินค้าและบริการให้ถูกใจลูกค้า และต้อง
พยายามรักษาลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือผู้บริโภคที่มีทางเลือกที่หลากหลาย แต่พฤติกรรม
ผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีการเปิดรับและแสวงหาข่าวสารมากขึ้นก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ทาให้ความ
จงรักภั กดีของลูกค้าต่ อองค์กรธุรกิจ ต่างๆนั้ นลดลง ทาให้องค์กรธุรกิจ เกิดปัญ หาสาคั ญด้ านการรักษาลูกค้ า
(Singh, Kumar, & Singh, 2010) ความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า (Customer Engagement) เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งให้เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับองค์กรธุรกิจ โดยความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าไม่เพียงแต่ทา
ให้องค์กรธุรกิจสามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ให้กับ องค์กรธุรกิจได้
เช่นเดียวกัน (Singh et al., 2010) ทั้งนี้ กลยุทธ์ความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าจะประสบความสาเร็จได้ต้องเกิดจาก
การสร้างรากฐานให้ มีความแข็งแกร่ งด้วยการวางระบบการบริหารลูกค้าสั มพั นธ์ (Customer Relationship
Management) เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า (ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม, 2553) ซึ่งเว็บไซต์เครือข่ายสังคมถูก
คาดหวังว่าจะเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันได้ดีที่สุด (Faase, Helms,
& Spruit, 2011) เพราะเว็บไซต์เครือข่ายสังคมได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
รวมถึงศักยภาพด้านการติดต่อสื่อสารเชิงโต้ตอบที่ทาให้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมกลายเป็นช่องทางในการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ที่สาคัญที่จะก่อให้เกิดความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า (Ahuja & Medury, 2010; Zarrella, 2011)
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์ (Online Social Customer Relationship Management) คือ
การสร้างให้เกิดการสื่อสารสองทางระหว่างองค์กรธุรกิจและลูกค้า เป็นกลยุทธ์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ใช้
การให้บริการของเว็บ 2.0 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิด ความผูกพันทุ่มของลูกค้า (Faase et al.,
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2011) โดยเนื้อหาคือส่วนที่สาคัญอย่างมากในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์ เพราะเนื้อหาคือส่วนที่
สามารถแสดงถึงคุณค่าของตราสินค้า (ภิเษก ชัยนิรันดร์, 2553) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเป็นเพียงเครื่องมือในการ
สื่อสารกับลูกค้าขององค์กรธุรกิจ แต่มูลค่าและแก่นสาคัญของการตลาดอยู่ที่ตัวสารหรือเนื้อหาที่จะถูกส่งไปยัง
ผู้บริโภค ที่สามารถเปลี่ยนผู้บริโภคคนหนึ่งให้กลายมาเป็นลูกค้าขององค์กรธุรกิจตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Hinge
Research Institute, 2011 อ้างถึงใน ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง, 2555)
จากความนิ ยมของเว็บ ไซต์เ ครื อข่ ายสัง คมในปัจ จุบั น ท าให้นั กวิ ชาการและนักการตลาดหั นมาให้
ความสนใจกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์และความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า แต่เนื่องจากแนวคิด
ทั้งสองยังเป็นเรื่องใหม่ การศึกษาและงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่เน้นศึกษาถึงประเภทของเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสาร
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมความผูกพันของลูกค้าว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับใด
อย่างไร ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสาร
การบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ บ นสั ง คมออนไลน์ กั บ พฤติ ก รรมความผู ก พั น ทุ่ ม เทของลู ก ค้ า ในอุ ต สาหกรรม
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้ ลูกค้ามีพฤติกรรมในการตอบสนองต่อนวัตกรรมและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ที่ออกมาสู่ท้องตลาด (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ , 2555) อีกทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่มี
มูลค่าทางการตลาดสูงและมีแนวโน้มการเติบโตสูง (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) ซึ่งผลการศึกษาสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ทาให้
องค์กรธุรกิจสามารถนาเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความผูกพันทุ่มเทของ
ลูกค้า ทาให้องค์กรธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล

2.ทบทวนวรรณกรรม
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์ คือ แนวคิดและกลยุทธ์ขององค์กรที่สนับสนุนด้วยระบบ
และเทคโนโลยี ที่ ถู ก ออกแบบเพื่ อ ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ วมของลู กค้ าในรู ป แบบการมี ป ฏิ สัม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด จาก
การร่วมมือกันของหลายฝ่าย ทาให้ได้คุณค่าที่มีประโยชน์อย่างมากในสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่โปร่งใสและ
เชื่อถือได้ (Greenberg, 2009) Faase et al. (2011) ชี้ว่า การประยุกต์ใช้โครงสร้างของเว็บ 2.0 เข้ากับการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของลูกค้าต่อตราสินค้าหรือต่อองค์กรธุรกิจในสื่อสังคม และสามารถ
พัฒนาไปสู่ความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าได้ โดยผลลัพธ์ท้ายที่สุดคือองค์กรธุรกิจจะสามารถรักษาลูกค้าเอาไว้ได้
ความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า คือ สภาวะทางด้านอารมณ์และจิตใจที่เกิดขึ้นด้วยคุณสมบัติที่ดีของการมี
ปฏิสัมพันธ์ (Brodie et al., 2011) ซึ่งระดับของการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าต่อองค์กรธุรกิจถือเป็นปัจจัยสาคัญใน
การวัดความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าบนโลกออนไลน์ (Ghuneim, 2008) เพราะพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของ
ลูกค้าบนโลกออนไลน์ คือ การมีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่มุ่งหวังขององค์กรธุรกิจ โดยที่
ลูกค้ามีความสัมพันธ์กับตราสินค้าหรือกับองค์กรธุรกิจมากกว่าการซื้อสินค้าและบริการ (Swami, 2008, quoted in
Singh et al., 2010) ทั้งนี้ การมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมจะครอบคลุมถึงคุณภาพและ
ความถี่ของการเข้าชม การแสดงความคิดเห็น และการแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการขององค์กรธุรกิจ
(Haven, 2007; Singh et al., 2010)
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เนื้อหาประเภทต่างๆที่องค์กรธุรกิจใช้ในการสื่อสารการตลาด ทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กร (Organizational
Content) เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด (Promotional Content) เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ (Relational
Content) และเนื้อหาทั่วไป (General Content) (Ahuja & Medury, 2010) มีความสาคัญอย่างมากต่อการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์ เพราะองค์กรธุรกิจสามารถปรับความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าให้ดีขึ้นได้ด้วย
การเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาที่จะขับเคลื่อนให้เกิดปฏิสัมพั นธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กรธุรกิจ ซึ่ง Zarrella
(2011) ชี้ว่า การมีปฏิสัมพันธ์ที่มากขึ้นจะหมายถึงความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าต่อองค์กรธุรกิจที่มากขึ้น งานวิจัย
ของ Apiwan Thumsamisorn and Nattharika Rittippant (2011) ชี้ว่าคุณภาพของข้อมูลซึ่งหมายถึงเนื้อหาในการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์ที่มีคุณภาพดีจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ทาให้ลูกค้ากลับมาเยี่ยม
ชมเว็บไซต์เป็นประจา จนก่อให้เกิดความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าต่อตราสินค้า และจากผลการวิจัยของสถาบันวิจัย
Ehrenberg-Bass (quoted in Creamer, 2012) ที่ได้ทาการศึกษาแฟนเพจขององค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงกว่า 200 ตรา
สินค้าบนเฟสบุ๊ก พบว่า แฟนเพจที่ติดตามหรือมีปฏิสัมพันธ์กับหน้าเพจขององค์กรธุรกิจจริงมีเพียงแค่ร้อยละ 1
เท่านั้น ดังนั้น ความผูกพันต่อตราสินค้าและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค โดยวัดจากการแบ่งบัน การแสดงความ
คิดเห็น และจานวนคนที่พูดถึงกิจกรรมหรือแคมเปญที่องค์กรธุรกิจจัดขึ้นในหน้าเพจ ถือเป็นมาตรวัดผลการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์ ขององค์กรธุรกิจที่ดีกว่าการวัดจากจานวนผู้ใช้ที่กดถูกใจหน้าเพจของ
องค์กรธุรกิจ

3.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาประเภทของเนื้อหาในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟสบุ๊กใน
หน้าเพจองค์กรธุรกิจ และพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า ของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ
ไทย
3.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเนื้อหาในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมเฟสบุ๊กในหน้าเพจองค์กรธุรกิจ กับพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า ของอุตสาหกรรมโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในประเทศไทย

4.สมมติฐานของการวิจัย
4.1 ประเภทของเนื้อหาในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์ในหน้าเพจองค์กรธุรกิจ ได้แก่
เนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด และเนื้อหาทั่วไป
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า ได้แก่ การเข้าชม การกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็น
และการแบ่งปัน

5.วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้เฟสบุ๊กที่เป็นแฟนเพจขององค์กรธุรกิจอย่างน้อย 1 หน้าเพจ
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ซึ่งไม่สามารถระบุจานวนที่แน่นอนได้ จึง กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากสูตรแบบไม่ทราบจานวน
ประชากรของ Taro Yamane (อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 มีความคลาดเคลื่อน
ในการสุ่ ม ตัวอย่ าง 0.05 ได้ กลุ่ ม ตัวอย่ าง คือ ผู้ ใช้ เ ฟสบุ๊ก ที่ เป็ นแฟนเพจขององค์กรธุ ร กิจ ในอุต สาหกรรม
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย 3 ตราสินค้าที่มีจานวนแฟนเพจและจานวนปฏิสัมพันธ์มากที่สุด 3 อันดับ
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2556) (Zocialrank, www, 2012) ได้แก่ 1) HTC Thailand 2) Nokia Thailand และ
3) Samsung Mobile Thailand จานวน 400 คน แบ่งเป็น 1) กลุ่มตัวอย่างจากแฟนเพจที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของ
องค์กรธุรกิจ จานวน 200 คน และ 2) กลุ่มตัวอย่างจากแฟนเพจที่ไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันขององค์กรธุรกิจ จานวน 200
คน โดยเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2556
5.2 ตัวแปรที่ทาการวิจัย
5.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ประเภทของเนื้อหาในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บน
สังคมออนไลน์ ได้แก่ 1) เนื้อหาเกี่ยวกับองค์กร 2) เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด 3) เนื้อหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ และ 4) เนื้อหาทั่วไป ปรับจาก Ahuja and Medury (2010)
5.2.2 ตั วแปรตาม (Dependent Variable) คื อ พฤติ กรรมความผู ก พั น ทุ่ ม เทของลู กค้ า ได้ แ ก่
1) การเข้าชม (Seen) 2) การกดถูกใจ (Like) 3) การแสดงความคิดเห็น (Comment) และ 4) การแบ่งปัน (Share)
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics)
ในการวิเ คราะห์ข้ อมูล ทั่วไปของผู้ต อบแบบสอบถาม และใช้สถิติห าสัม ประสิทธิ์ สหสั มพั น ธ์แบบเพี ยร์สัน
ในการวิเคราะห์สมมติฐาน ในส่วนของแบบสอบถามได้ปรับปรุงมาจาก Ahuja and Medury (2010) โดยมีการ
นาเสนอแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและเนื้อหา จานวน 2 ท่าน คือ คุณสุลีพร ราชพลสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด และ ผศ. หนึ่งหทัย ขอผลกลาง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทดสอบความเที่ยงตรง
(Validity) ด้านความครอบคลุมของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ และมีการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมีตัวอย่างของแบบสอบถามด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเนื้อหาในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์กับพฤติกรรมความ
ผูกพันทุ่มเทของลูกค้า ดังนี้
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6.สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้เฟสบุ๊กที่เป็นแฟนเพจขององค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในประเทศไทย 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.75 อายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ
57.50 ด้านระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 74.80 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน ร้อยละ 28.75 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียนนักศึกษามาก
ที่สุดถึงร้อยละ 60 โดยระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องปัจจุบันส่วนใหญ่ คือ น้อยกว่า 1 เดือน-6
เดือน ร้อยละ 28.75 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการติดตามหน้าเพจมากกว่า 1 ปี และ1 เดือน-6
เดือน มีความถี่ในการเข้าหน้าเพจองค์กรธุรกิจ 0-1 ครั้ง/สัปดาห์ และ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ตามลาดับ และเครื่องมือใน
การใช้งานเฟสบุ๊กเพื่อเข้าหน้าเพจบ่อยครั้งที่สุด คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ฟีเจอร์โฟน / สมาร์ทโฟน ร้อยละ 38 และ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก / เน็ตบุ๊ก ร้อยละ 37.7
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่ าเฉลี่ ย ระดับ ความถี่ ในการเห็น ประเภทของเนื้อ หาในการบริ หารลู กค้าสัม พัน ธ์บ น
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ก
ประเภทของเนื้อหา
ลูกค้าปัจจุบัน ไม่ใช่ลูกค้า
โดยรวม
การแปลผลโดยรวม
(ระดับ)
x S.D. x S.D. x S.D.
3.32 0.96 3.35 0.87 3.33 0.91 มีความถี่ในการเห็นปานกลาง
เนื้อหาเกี่ยวกับองค์กร
เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด 3.68 0.70 3.63 0.68 3.66 0.69 มีความถี่ในการเห็นมาก
3.32 0.87 3.46 0.99 3.39 0.93 มีความถี่ในการเห็นปานกลาง
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
3.26 0.90 3.38 0.78 3.32 0.84 มีความถี่ในการเห็นปานกลาง
เนื้อหาทั่วไป
3.39 - 3.46 - 3.42 - มีความถี่ในการเห็นมาก
ค่าเฉลี่ย
ค่า x อยู่ระหว่าง 3.41 – 4.20 ระดับความถี่ในการเห็นเนื้อหามาก ค่า x อยู่ระหว่าง 2.61 - 3.40 ระดับ
ความถีใ่ นการเห็นเนื้อหาปานกลาง
จากตารางที่ 1 พบว่า โดยรวมแล้วประเภทของเนื้อหาในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมเฟสบุ๊กที่แฟนเพจมีระดับความถี่ในการเห็นมาก คือ เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด ส่วนเนื้อหา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ เนื้อหาเกี่ยวกับองค์กร และเนื้อหาทั่วไป แฟนเพจมีความถี่ในการเห็นเนื้อหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ตามลาดับ โดยรวมแล้วกลุ่มแฟนเพจที่ไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันขององค์กรธุรกิจมีแนวโน้มของความถี่ใน
การเห็นเนื้อหาประเภทต่างๆสูงกว่ากลุ่มแฟนเพจที่เป็นลูกค้าปัจจุบันขององค์กรธุรกิจ
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยระดับความถี่ของพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
เฟสบุ๊กในหน้าเพจองค์กรธุรกิจ
พฤติกรรมความผูกพัน ลูกค้าปัจจุบัน ไม่ใช่ลูกค้า โดยรวม
การแปลผลโดยรวม
ทุ่มเทของลูกค้า
(ระดับ)
x S.D. x S.D. x S.D.
3.27 0.77 3.19 0.83 3.23 0.80 มีความถี่ในการทาพฤติกรรมระดับปานกลาง
การเข้าชม
2.92 1.01 2.83 1.01 2.88 1.01 มีความถี่ในการทาพฤติกรรมระดับปานกลาง
การกดถูกใจ
การแสดงความคิดเห็น 2.46 1.25 2.34 1.19 2.40 1.22 มีความถี่ในการทาพฤติกรรมระดับน้อย
2.34 1.27 2.32 1.22 2.33 1.24 มีความถี่ในการทาพฤติกรรมระดับน้อย
การแบ่งปัน
2.75 - 2.67 - 2.71 - มีความถี่ในการทาพฤติกรรมระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
ค่า x อยู่ระหว่าง 2.61 - 3.40 ระดับความถี่ในการทาพฤติกรรมปานกลาง ค่า x อยู่ระหว่าง 1.81 – 2.60
ระดับความถี่ในการทาพฤติกรรมน้อย
จากตารางที่ 2 พบว่า แฟนเพจมีความถี่ในการทาพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าต่อเนื้อหาที่
องค์กรธุรกิจโพสในหน้าเพจขององค์กรธุรกิจ คือ การเข้าชม และการกดถูกใจอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีความถี่
ในการแสดงความคิดเห็น และการแบ่งปันอยู่ในระดับน้อย โดยกลุ่มแฟนเพจที่เป็นลูกค้าปัจจุบันมี แนวโน้มของ
ระดับการแสดงพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าสูงกว่ากลุ่มแฟนเพจที่ไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันขององค์กรธุรกิจ
ตารางที่ 3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเนื้อหาในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์
กับพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า
ประเภทเนื้อหาในการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์บนเว็บไซต์
เครือข่ายสังคมเฟสบุ๊ก

เนื้อหาเกี่ยวกับองค์กร
เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริม
การตลาด
เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
เนื้อหาทัว่ ไป
โดยรวม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเนื้อหาในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฟสบุ๊กกับพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า
การเข้าชม

การกดถูกใจ

การแสดง
การแบ่งปัน
ความคิดเห็น
ลูกค้า ไม่ใช่ โดย ลูกค้า ไม่ใช่ โดย ลูกค้า ไม่ใช่ โดย ลูกค้า ไม่ใช่ โดย รวม
ลูกค้า รวม
ลูกค้า รวม
ลูกค้า รวม
ลูกค้า
0.72** 0.75** 0.73** 0.68** 0.71** 0.69** 0.63** 0.69** 0.65** 0.63** 0.60** 0.62**
0.61** 0.54** 0.57** 0.40** 0.45** 0.42** 0.28** 0.35** 0.32** 0.34** 0.27** 0.31**
0.59** 0.56** 0.57** 0.60** 0.37** 0.47** 0.60** 0.34** 0.46** 0.59** 0.36** 0.47**
0.73** 0.64** 0.68** 0.60** 0.37** 0.48** 0.51** 0.43** 0.47** 0.48** 0.35** 0.42**
0.79** 0.76** 0.77** 0.70** 0.59** 0.64** 0.60

0.55** 0.58** 0.62** 0.49** 0.56**

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่า r>0.50 ระดับความสัมพันธ์มาก ค่า 0.30<r>0.50 ระดับความสัมพันธ์ปาน
กลาง ค่า r<0.29 ระดับความสัมพันธ์น้อย
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จากตารางที่ 3 พบว่า เนื้อหาทุกประเภทมีความสัมพันธ์กับพฤติ กรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า
ซึ่งโดยรวมแล้วเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรมี ระดับความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า ทั้ง 4
ประเภทมากที่สุด ในขณะที่เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด เนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ และเนื้อหาทั่วไป
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าอยู่ในระดับปานกลาง และการเข้าชมเป็นพฤติกรรม
ความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าที่มีค่าความสัมพันธ์กับเนื้อหาทั้ง 4 ประเภทมากที่สุด รองลงมา คือ การกดถูกใจ
การแสดงความคิดเห็น และการแบ่งปัน ตามลาดับ นอกจากนี้ ระดับความสัมพันธ์ของประเภทของเนื้อหาใน
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์โดยภาพรวมกับพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า ในกลุ่มแฟน
เพจที่เป็นลูกค้าปัจจุบันขององค์กรธุรกิจจะสูงกกว่ากลุ่มแฟนเพจที่ไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันขององค์กรธุรกิจ จากข้อมูล
ทาให้ยอมรับสมมุติฐานนั้นคือ ประเภทของเนื้อหาในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์ในหน้าเพจ
องค์กรธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า

7.อภิปรายผล
7.1 จากการศึกษาประเภทของเนื้อหาในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์ในหน้าเพจองค์กร
ธุรกิจและพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า พบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดเป็นประเภทของ
เนื้อหาที่แฟนเพจมีความถี่ในการเห็นมากที่สุด โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดจะครอบคลุมถึงกิจกรรม
ส่งเสริมการขายต่างๆด้วย ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในวัตถุประสงค์สาคัญของลูกค้าในการเข้ามาติดตามหน้าเพจของ
องค์กรธุรกิจ คือการได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ เพราะคุณประโยชน์ที่จับต้องได้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็น
สิ่งตอบแทนจากการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Baird and Paranis, 2011)
นอกจากนี้ โดยภาพรวมแล้ว กลุ่มแฟนเพจที่ไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันขององค์กรธุรกิจมีแนวโน้มของความถี่ในการเห็น
เนื้อหาประเภทต่างๆสูงกว่ากลุ่มแฟนเพจที่เป็นลูกค้าปัจจุบันขององค์กรธุรกิจเล็กน้อย ซึ่งอาจเกิดมาจากความถี่ใน
การเข้าหน้าเพจองค์กรธุรกิจของกลุ่มแฟนเพจทั้ง 2 กลุ่มที่แตกต่างกัน หรืออาจเกิดจากระบบการแสดงข้อมูลบน
หน้ าวอลล์ (Wall) ของเฟสบุ๊ ก ที่จ ะท าการแสดงข้อ มู ล สาหรับ ผู้ใ ช้แ ต่ล ะคนแตกต่างกันไปตามการค านวณ
องค์ประกอบต่างๆ จึงทาให้แฟนเพจทั้ง 2 กลุ่มมีความถี่ในการเห็นเนื้อหาต่างกันเล็กน้อย
7.2 จากการศึกษาพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าในหน้าเพจองค์กรธุรกิจ พบว่ากลุ่มแฟนเพจที่
เป็นลูกค้าปัจจุบันขององค์กรธุรกิจมีแนวโน้มของระดับการแสดงพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าสูงกว่า
กลุ่มแฟนเพจที่ไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันขององค์กรธุรกิจ เพราะกลุ่มแฟนเพจที่เป็นลูกค้าปัจจุบันขององค์กรธุรกิจ มี
ประสบการณ์จริงจากการใช้สินค้าบริการขององค์กรธุรกิจ ทาให้แฟนเพจกลุ่มนี้มีความรู้สึกใกล้ชิด รู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งกับตราสินค้าและองค์กรธุรกิจ มีอารมณ์ร่วมไปกับเนื้อหาประเภทต่างๆที่องค์กรธุรกิจโพสบนหน้าเพจ ทาให้
เกิดพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทมากกว่ากลุ่มแฟนเพจที่ไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันขององค์กรธุรกิจ
7.3 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเนื้ อหาในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคม
ออนไลน์ในหน้าเพจองค์กรธุรกิจ กับพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ahuja and Medury (2010) ที่แสดงให้เห็น
ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความผู ก พั น ทุ่ ม เทของลู ก ค้ า กับ เนื้ อ หาที่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ โพสบนบล็ อ กขององค์ ก ร
ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับองค์กรที่ครอบคลุมถึงการเติบโตขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมของ
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องค์กร รวมถึงรางวัลและความสาเร็จต่างๆขององค์กร สามารถทาให้แฟนเพจทั้ง 2 กลุ่มทาการเข้าชม การกด
ถู กใจ การแสดงความคิ ด เห็ น และการแบ่ ง ปั น ในระดั บ สู ง ได้ ทั้ ง นี้ เนื้ อ หาทุ กประเภทมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการเข้าชมมากที่สุด เนื่องจากการเข้าชมโดยการอ่าน การฟัง หรือการคลิกดูเนื้อหาประเภทต่างๆในหน้า
เพจขององค์กรธุรกิจ ถือเป็นพฤติกรรมเริ่มต้นก่อนจะเกิดพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทอื่นๆตามมา

8.ข้อเสนอแนะ
8.1 เนื้อหาประเภทต่างๆล้วนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า เนื้อหามีส่วน
สาคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กรธุรกิจในหน้าเพจ องค์กรธุรกิจจึงควรให้
ความสาคัญกับกลยุทธ์เนื้อหาที่ใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับ
องค์กร ที่จะช่วยสะท้อนวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆขององค์กร ทาให้แฟนเพจรับรู้ถึงคุณค่าของตราสินค้าและ
องค์กรธุรกิจมากขึ้น และนาไปสู่การมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร
ธุรกิจเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของความพยายามขององค์กรธุ รกิจในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า (Ahuja & Medury,
2010) อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาฐานลูกค้าเก่าและได้มาซึ่งลูกค้ารายใหม่ให้กับองค์กร ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์
ที่องค์กรธุรกิจต้องการจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการสร้างความผูกพันทุ่มเทกับลูกค้า
8.2 แม้ว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมจะเป็นช่องทางที่องค์กรธุรกิจสามารถกระจายข้อมูลข่าวสาร และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งไม่มีข้อจากัดทางด้านเวลาและสถานที่ แต่ผู้บริโภคในปัจจุบัน
มีการเปิด รับสารหลากหลายช่อ งทาง องค์กรธุร กิจ จึ งควรวางแผนกลยุ ทธ์ การตลาดแบบบูรณาการผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ ผนวกเข้ากับการนากลยุทธ์การจัดการเนื้อหาที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผ่านสื่อสังคม เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าต่อองค์กรธุรกิจ
8.3 จากการศึกษาวิจัยพบว่า เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดเป็นประเภทของเนื้อหาที่กลุ่มแฟนเพจ
มีความถี่ในการเห็นสูงที่สุด แต่กลับมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้าอยู่ในระดับต่าที่สุด
การศึกษาวิจัย ครั้งต่อไปจึงควรพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความผูกพันทุ่มเทของลูกค้า เช่น
ทัศนคติ อารมณ์ความรู้สึก หรือความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อองค์กรธุรกิจ
8.4 ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ข้ อ จ ากั ด ในการเลื อ กเก็ บ ข้ อ มู ล กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากอุ ต สาหกรรม
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ซึ่งอาจท าให้ผลที่ได้ไม่สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมกับอุตสาหกรรมทุ ก
ประเภทที่มีความแตกต่างกัน การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน เช่น
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม เปรียบเทียบระหว่างสินค้าและบริการ หรือเปรียบเทียบระหว่างประเทศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาการศึกษาประสบการณ์ การเลิกสูบบุหรี่
ของผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตูล โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ที่เคยสูบบุหรี่และ
สามารถเลิ กสู บ บุ ห รี่ ไ ด้ สาเร็ จ จ านวน 15 คน ที่ ม าจากหลากหลายอาชี พ ทั้ ง ข้ าราชการ ข้ า ราชการบ านาญ
นักการเมืองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย และนักศึกษา โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิง
คุณภาพ ทาการศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบจาลองอาการของดอดด์และคณะ(Dodd M.,et al.,2001) และได้ประยุกต์
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบบปรากฏการณ์วิทยาตามแนวของโคไลซ์ซี่ (Colaizzi,1978)
จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลผ่านประสบการณ์การเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จนั้น มีสาเหตุที่เป็นแรงกระตุ้น
และแรงจูงใจสาคัญที่ทาให้เลิกสูบบุหรี่ ก็คือ ความกังวลในสภาวะความเจ็บป่วยของร่างกาย การรับรู้อาการของ
ตนเอง และความกังวลในการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว การมีอายุที่เพิ่มขึ้น มีปัญหาสุขภาพ การแนะนาของ
แพทย์ ความเป็นห่วงของคนในครอบครัว กาลังใจ และข้อตกลงของบุคคลในครอบครัว ที่ขอร้องให้เลิกสูบบุหรี่
ความเชื่อในคาสอนทางศาสนา และความต้องการที่จะหยุดสูบบุหรี่เอง รู้สึกเบื่อการสูบบุหรี่และสูบบุหรี่มานาน
แล้ว สูบไปก็ไม่มปี ระโยชน์ เหล่านี้นาไปสู่การตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ แต่กระบวนการเลิกสูบบุหรี่นั้นไม่ได้เป็นไป
โดยง่าย ผู้ที่ติดบุหรี่มาเป็นเวลานานจะต้องพบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการเลิกสูบบุหรี่ คือ อาการอยากสูบ
บุหรี่ หรือที่เรียกว่าอยากยา ซึ่งการจัดการวิธีการอยากยาก็เป็นไปตามลักษณะอาการของบุคคล จนได้วิธีการที่
เหมาะสมกับตนเอง ได้แก่ วิธีการหลีกเลี่ยง อด และหนีจากสิ่งกระตุ้นที่ทาให้อยากบุห รี่ การรับประทานอาหาร
รับประทานขนมหวาน อมลูกอม เคี้ยวหมากฝรั่ง การออกกาลังกาย หันเหความสนใจไปในเรื่องอื่น การสร้างแรง
ยึดเหนี่ยวจูงในจากคนในครอบครัว กลุ่มเพื่อน จนสามารถจัดการกับอาการอยากยาได้สาเร็จ และทาให้เลิกสูบ
บุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด ส่งผลทาให้ร่างกายกลับมามีสุขภาพที่ดี จิตใจ อารมณ์ และการใช้ชีวิตในสังคมกลับสู่ภาวะ
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ปกติ สิ่งที่สาคัญที่สุดที่ทาให้การเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด คือ ตัวเอง นั่ นหมายถึงความตั้งใจที่แน่วแน่ มั่นคง
และมีความอดทนต่ออุปสรรค และสามารถก้าวผ่านไปได้ รวมไปถึงการมีแรงจูงใจที่ดี มีลูก ภรรยา คนรอบข้างที่
ให้กาลังใจ เข้าใจ รับฟังปัญหา ให้คาปรึกษา คอยช่วยเหลือให้ผู้ที่ตั้งใจเลิกสูบบุหรี่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด
คาสาคัญ : ประสบการณ์การเลิกสูบบุหรี่ การจัดการอาการอยากยา

ABSRACT
The study was an qualitative method. The purpose was to study the experience of successfulness in
smoking cessation.A case study in Satun municipality. Fivteen key informants were chosen by purposive
selective from many carrier, including government officials. Government pension. Local politicians .
Government officials , business professionals and students. The model for symptom management developed by
Dodd M., et al., (2001) was applied as the conceptual framework of the study. and have applied
phenomenological and all transcripts were analyzed by using Colaizzi’s method (1978).
The results revealed that most key informants were successful in smoking cessation because who
worry in a state of physical illness . Awareness of their own symptoms. Anxiety and illness in the family . The
age increased. Health problems . The advice of a doctor . Concern for the family's support and agreement of the
person in the family who asked to quit smoking. Belief in religious. And the need to stop smoking by them self.
The most significant withdraw symptom was “cravings”. The management strategies were tolerance and
avoiding things that can stimulate ,usually eating food , chewing gum, sucking on candy, sipping tea or coffee
and using snuff. The outcomes were they could manage all of withdrawal symptoms and successful in smoking
cessation leading to a return to physiological, psychological and sociological normalcy. The significant
supportive factors were intention, patience and encouragement by listening and advisory from their friends and
family. The most important thing that successful in smoking cessation is strictly refers to the intention itself
decisive, stable and enduring obstacles. And able to step through. To have a great incentive to encourage his
peers to understand a problem, get counseling help for those who intend to successful in smoking cessation
eventually.
KEYWORDS : Smoking cessation experience, Symptom Management

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันพบว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สาคัญและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
รวมถึงความมั่นคงของประเทศ บุหรี่นั้นก็จัดว่าเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่ง แต่เป็นสิ่งเสพติดที่สามารถซื้อขายกัน
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีพิษทาลายสุขภาพทั้งผู้สูบเองและผู้ใกล้ชิดรอบข้าง โดยเป็นปัญหาสาคัญที่ทุกภา
ส่วนให้ความสนใจ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากการ
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สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งตัวผู้สูบเอง และบุคคลใกล้ชิดเนื่องจากในควันบุหรี่ประกอบด้วยสารต่าง ๆ ไม่
ต่ากว่า 4,000 ชนิด และสารก่อมะเร็งไม่ต่ากว่า 42 ชนิด (กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข , 2540: 1) การสูบ
บุหรี่นั้นไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเลย แต่บุคคลมีการรับรู้ถึงประโยชน ์ และโทษของการสูบบุหรี่แตกต่างกันจึงมี
ทั้งผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ให้เห็นในปัจจุบัน
พิษภัยของบุหรี่ได้ถูกเปิดเผยจากวงการแพทย์ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งปอด
โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ โรคมะเร็งอื่น ๆ และโรคเรื้องรังต่าง ๆ แต่ด้วยฤทธิ์ของการเสพติดของบุหรี่ ที่
เทียบเท่าเฮโรอีน จึงทาให้ผู้สูบบุหรี่ยากที่จะเลิกได้ง่าย ๆ ลูกค้าของบุหรี่คนแล้วคนเล่าต้องเจ็บป่วยและล้มตายไป
ทาให้บริษัทบุหรี่จึงพยายามหาลูกค้าใหม่อยู่ตลอดเวลา ถึงแม้รู้ถึงพิษภัยและการเสพติดของบุหรี่ แต่โลกทั้งโลกก็
ไม่สามารถหยุดผลิตบุหรี่ได้ทันทีเหมือนสินค้าอื่น ๆ ที่พบว่ามีพิษภัยต่อสุขภาพเสียแล้ว เพราะหากประเทศใด
หยุดผลิตบุหรี่ บุหรี่จ ากต่างประเทศก็ไหล่บ่าเข้าไปในประเทศนั้น คนก็ยังสูบต่อไปและยังเสียดุลการค้าอย่าง
มหาศาล โลกทั้งโลกจึงเสมือนถูกปกคลุมด้วยหมอกควันบุหรี่ ที่รอวันให้พลังจากคนรุ่นใหม่หยุดยั้งสถานการณ์ที่
เป็นอยู่
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประเทศไทย เมื่อศึกษาจากสถานการณ์การบริโภคยาสูบ 76 จังหวัดใน
ปีพ.ศ. 2554 พบว่า1) อัตราการสูบบุหรี่สูงสุด 10 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2554 คือ แม่ฮ่องสอน สตูล ปัตตานี ระนอง
นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ขอนแก่น กาญจนบุรี หนองบัวลาภู และเลย ตามลาดับ ส่วน 10 อันดับแรกในปี
พ.ศ.2550 คือ ตาก ปัตตานี สตูล มุกดาหาร อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ชุมพร เลย ตรัง และชัยภูมิ ตามลาดับ 2) และ
จังหวัดที่มีอัตราการสูบบุหรี่ต่าสุดในปี พ.ศ. 2554 คือ นนทบุรี ในขณะที่กรุงเทพมหานครต่าสุดในปีพ .ศ. 2550
อัตราการสูบบุหรี่สูงสุด 5 อันดับ ภาคใต้ 1.สตูล 29.42 2.ปัตตานี 29.10 3.ระนอง 27.64 4.นครศรีธรรมราช 27.38
5.สุราษฏร์ธานี 26.97 (สานักงานสถิติแห่งชาติ ,2555)
สิ่งที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสาคัญ คือจากข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประเทศไทย
ของจังหวัดสตูลเกี่ยวกับอัตราการสูบบุหรี่ ในปี 2554 พบว่าสตูลมีอัตราการสูบบุหรี่เป็นอันดับสองของประเทศ
และเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ ทาให้เห็นถึงความสาคัญของปรากฏการณ์การสูบบุหรี่ของคนในจังหวัดสตูลได้
ชัดเจนว่าจังหวัดสตู ลนั้นมีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูง เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ ทั้งๆที่จังหวัดสตูลเป็น
จัง หวั ด ที่เ ล็ ก และมี ผู้ ที่นั บ ถื อ ศาสนาอิสลามเป็ น ส่ วนใหญ่ อีกทั้ ง จั งหวั ด สตูล ที่ มี บ ริบ ทแวดล้ อ มและความ
หลากหลายทั้งการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณี อีกทั้งสตูลยังพื้นที่ชายแดน และพบว่าปัญหายา
เสพติดในปัจจุบันได้แพร่ระบาดขยายวงกว้าง ทั้งบุหรี่เถื่อน ยาบ้า ยาไอซ์ ใบกระท่อม กัญชา และเป็นพื้นที่ที่มีการ
ลักลอบขนยาเสพติดรวมไปถึง บุหรี่เถื่อนผ่านทางชายแดน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสบการณ์การเลิกสูบ
บุหรี่ของผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแรงกระตุ้น ที่ทาให้คนสตูลหันมาเลิกสูบบุหรี่
อย่างจริงจัง และสามารถเลิกได้อย่างเด็ดขาด เพราะบุหรี่จะเป็นต้นเหตุที่จะนาไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่น
ปัญหาดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงประสบการณ์การเลิกสูบบุหรี่ ของผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่
โดยนาวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยาที่มุ่งศึกษาประสบการณ์ชีวิตตามที่บุคคลได้ประสบมา
จริ ง มาใช้ เป็ นแนวทางในการศึ กษาเพื่อ ช่วยให้ เ กิด ความเข้ าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ ชีวิต และท าให้ เ ข้าใจ
กระบวนการการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ที่สูบบุหรี่มานาน และการจัดการอาการในระหว่างกระบวนการเลิกสูบบุหรี่ อีก
ทั้งยังเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลในการนาไปสู่แนวทางร่วมกันแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ ผลที่ได้จากการวิจัยใน
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ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทางสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถ
นาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปวางแผนในการป้องกันการสูบบุหรี่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือให้ความรู้และ
เสนอแนะวิธีหรือแนวทางที่สามารถทาให้เลิกสูบบุหรี่ได้จริง แก่ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่แต่เลิกไม่สาเร็จ เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ดีและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศไปสู่เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคตทั้งในการ
ทาความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลเอง และเป็นแนวทางในการสร้างประโยชน์สังคม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสบการณ์การเลิกสูบบุหรี่ของผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ในเขตเทศบาลเมืองสตูล

แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการจัดการอาการได้อธิบายถึงแนวความคิดพื้นฐานของการจัดการอาการของDodd M., et. al.,
(2001) อธิบายถึงผู้ที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพของบุคคล การรับรู้ถึงความรุนแรงของอาการของบุคคล ผู้ที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการนั้นๆ จะสามารถคิดหาวิธีการในการจัดการอาการของตนเองได้ โดยเชื่อว่าทุ กคนมี
ความสามารถในการจัดการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบในการจัดการ ดังนี้ 1.
ประสบการณ์การมีอาการ เป็นการรับรู้ของบุคคลโดยประเมินอาการและการตอบสนองต่ออาการจะประกอบด้วย
การที่บุคคลรู้สึกว่ามีความผิดปกติ การประเมินอาการของบุคคล และการตอบสนองต่ออาการ 2.กลวิธีในการ
จัดการอาการ เป็นการจัดการกับอาการที่เกิดขึ้นของตนเอง 3.ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการอาการ โดยงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของชัยยุทธ จิตติยานุวัตร (2544) (อ้างถึงในบุปผา ศิริรัศมี และคณะ, 2550: 26)ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์
กับการเลิกสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าในบรรดา 13 ปัจจัยที่ศึกษานั้นมีเพียง 5
ปัจจัย ที่มีความสาคัญต่อการเลิกสูบบุหรี่ ได้แก่ 1) อายุ ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไปมีโอกาสเลิกได้สาเร็จ
มากกว่ากลุ่มอายุอื่น 2)จานวนครั้งที่พยายามเลิก ผู้ ที่พยายามเลิก 1-2 ครั้งมีโอกาสเลิกได้สาเร็จมากกว่าผู้ที่มี
พยายามหลาย ๆ ครั้ง 3) ความตั้งใจเลิก ผู้ที่มีความตั้งใจสูงในการเลิกบุหรี่ จะมีโอกาสเลิกสาเร็จมากกว่าผู้ที่มี
ความตั้งใจต่า 4) วิธีการลดการสูบ40บุหรี่สูบบุหรี่โดยเฉพาะผู้ที่ใช้วิธีการลดบุหรี่ฉับพลันและเด็ดขาดจะประสบ
ความสาเร็จมากกว่าผู้ที่ค่อยๆ ลดการ 5) ความเครียด ผู้ที่มีความเครียดสูงจะเลิกได้ยาก เพราะมักอาศัยการสูบบุหรี่
เป็นการระบายความเครียด ซึ่งสารนิโคตินในบุหรี่จะกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกในปล่อยสารบางอย่างที่ทาให้ผู้
สูบรู้สึกมีความสุขและผ่อนคลาย แต่เป็นเพียงในช่วงแรกๆ เท่านั้น และพิทยาภรณ์ นวลสีทองและคณะ(2549)
ศึกษาอาการเหนื่อยล้าและการจัดการอาการเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะขณะรับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาล พบว่าอาการเหนื่อยล้า ไม่สบายใจ ไม่สุขสบาย ได้มีการจัดการโดยการใช้ยา ได้แก่ ยาแก้ปวด ยา
นอนหลับ ส่วนวิธีที่ไม่ใช้ยา ได้แก่ การผ่อนคลายอารมณ์ พักผ่อน สร้างกาลังใจ ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้
แนวคิดการจัดการอาการดังกล่าว สามารถนามาอธิบายถึงการนามาใช้ในการจัดการอาการอยากยา ที่เป็นผล
ตามมาจากการตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ ของผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุห รี่ ว่าบุคคลมีวิธีการในการจัดการตัวเองได้ ใน
สภาวะของร่างกายที่กาลังปรับตัว มีการวิธีการต่างๆเข้ามายึดเหนี่ยวหรือสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
และแนวคิดนี้จะสามารถนามาประยุกต์ใช้และทาให้อธิบายประสบการณ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันไปตามที่
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บุคคลนั้นมีค วามสามารถของตัวเอง หรือมีประสบการณ์ของตนเอง โดยเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถในการ
จัดการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายกระบวนการเลิกสูบบุหรี่ การจัดการอาการอยากยา ของผู้ที่
สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสนทนา
กลุ่ม เพื่อทาความเข้าใจ และการสังเกต อย่างรอบด้าน ให้ได้รับข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความเป็น
จริงให้มากที่สุด กับผู้ให้ข้อมูลหลักคือผู้ที่สูบบุหรี่และสามารถเลิกสูบบุหรี่มาแล้วอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปีจานวน
15 คน ที่มาจากหลากหลายอาชีพทั้งข้าราชการ ข้าราชการบานาญ นักการเมืองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักธุรกิจ
ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย และนักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสตูล เก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ และทาการศึกษา
โดยใช้แนวคิดแบบจาลองอาการของดอดด์และคณะ(Dodd M.,et al.,2001) และประยุกต์แนวทางการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบประสบการณ์วิทยาตามแนวของโคไลซ์ซี่(Colaizzi) การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่บ้านของผู้ให้
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม รวมทั้งใช้การสังเกต และการบันทึกร่วมด้วย จนกระทั่งได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการหลังจากผู้ให้ข้อมูลยินดีเข้าร่วมการวิจัย และ ลงนามใน
ใบยิน ยอมเข้าร่วมการวิจัย เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลทั้ งหมดเป็นเวลา ๖ เดือน ซึ่งได้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
ผู้วิจัยไปพบผู้ให้ข้อมูลที่บ้านตามวัน เวลาที่กาหนดไว้ สร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ให้
ข้อมูลเกิดความไว้วางใจ และรู้สึกมีอิสระในการให้ข้อมูล พูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลด้วยความ จริงใจที่แสดงออกทางสี
หน้า แววตา กิริยา การสัมผัส และการแสดงออกอื่น ๆ ทางบุคลิกภาพให้มี ความสอดคล้องกับอารมณ์เรื่องราว
ของผู้ให้ข้อมูล ให้ความสาคัญ และให้เกียรติผู้ให้ข้อมูล โดยทาอย่างไรที่จะทาให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถที่จะสะท้อน
ประสบการณ์การเลิกสูบบุหรี่ มุมมอง แนวคิด การจัดการของตัวเอง การคานึกถึงความรู้สึกของทั้งตนเองและคน
ใกล้ชิด ความทุกข์ และความสุข เมื่อสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์ที่ดีแล้ว ผู้วิจัยก็ชี้แจงในวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย รายระเอียดต่างๆของการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักพร้อมที่จะให้ข้อมูล แล้วจึงดาเนินการ
สัมภาษณ์ โดยปล่อยไปตามสบาย ตามอารมณ์ บรรยากาศ เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลที่แท้จริงและมีความ
พร้อม จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลโดยสรุปโดยย่อจากการสัมภาษณ์ เป็นการทวนประเด็นที่ทาให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน เมื่อได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนะ แสดงความเห็น
เครื่องมือในการวิจัย
ตัวผู้วิจัย โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา โดยตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการทาวิจัย โดยทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และมีประเด็นคาถามที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ และปัจจัยที่ส่งผลทาให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ของผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ โดยประเด็นคาถามจะเน้นไป
ที่ประสบการณ์การเลิกสูบบุหรี่ กระบวนการเลิกเป็นอย่างไร มีการจัดการกับตัวเองอย่างไร มีวิธีการตอบสนองต่อ
ร่างกายและจิตใจของตนเองอย่างไร อะไรที่สามารถทาให้การตัดสิ นใจในครั้งนี้สาเร็จผล โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหา
ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และแนวคิดการจัดการอาการ เพื่อนามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเป็นข้อมูลผลการวิจัย และ
สรุปผลการวิจัย
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่องทาให้ติดบุหรี่ นั้น สาเหตุและเงื่อนไขที่ทาให้ตัดสินใจ
เลิกสูบบุหรี่เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองจากหลายสาเหตุโดยสาเหตุที่พบมากที่สุดจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือผู้ให้
ข้อมูลพูดถึงภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วย มีความเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่โดยการรับรู้ของผู้สูบบุหรี่เอง ได้แก่
อาการไอ มีเสมหะ เจ็บคอ หอบ คอแห้ง แน่นหน้าอก อ่อนเพลีย ฟันดา มีกลิ่นปาก เป็นต้นอาการดังกล่าวรับรู้ได้
ว่ามาจากการสูบบุหรี่ และนอกจากนั้นยังมีอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ การจาม หอบ
ภูมิแพ้ ทาให้การรู้สึกถึงอาการเหล่านี้ยังผลให้เกิดความวิตกกังวล กลัว ทรมาน บางคนถึงกลับกลัวตาย หากยังสูบ
บุหรี่อยู่ต่อไป จนทาให้ตระหนักและตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ รวมไปถึงการมีความเชื่อมั่นแน่วแน่ในการรักษาคา
สอนของศาสนาที่ได้ศึกษามาทาให้ตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด การใช้โอกาสของวันสาคัญทางศาสนา หรือ
วันเกิดของบุคคลที่รัก ในการตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ อีกทั้งการสร้างแรงจูงใจโดยการผูกมัดความรู้สึกและแสดง
ความตั้งใจอย่างมั่นคงต่อบุคคลผู้ซึ่งเป็นที่รักจึงทาให้ตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลัก
รู้สึกติดบุหรี่จนเป็นนิสัย เคยชินกับการสูบบุหรี่ เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่จะมีอาการต่างๆ เกิดขึ้น เช่น รู้สึกหงุดหงิด รู้สึก
ว่าขาดบุหรี่ไม่ได้ รู้สึกว่าเมื่อสูบบุหรี่ช่วยคลายเครียดได้ และเมื่อเห็นเพื่อนสูบแล้วรู้สึกต้องการสูบบุหรี่ เมื่อถึง
เวลาที่เคยสูบบุหรี่จะรู้สึกต้องการสูบบุหรี่ เช่น เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ จะรู้สึกเปรี้ยวปากทาให้อยากสูบบุหรี่
และเข้าห้องน้า
จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักทุกรายเคยรู้สึกต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่เนื่องจากการสูบบุหรี่ส่งผล
เสียต่อร่างกาย ไม่มีประโยชน์ ทาให้ร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเมื่อสูบบุหรี่แล้วรู้สึกคลื่นไส้อาเจียน
เหม็นในปาก ระคายคอ มีเสมหะสีดา เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็วด้วย ความต้องการรักษาสุขภาพ การถือศีลอด
ความรู้สึกเบื่อการสูบบุหรี่ เพราะสูบบุหรี่มานานแล้ว ความต้องการที่จะไม่สูบบุหรี่แล้ว รวมทั้งคิดว่าเมื่อเลิกสูบ
บุหรี่แล้วจะเป็นผลดีต่อผู้อื่น และร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้น เหตุที่มีผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ ที่สาคัญของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล คือ อายุที่เพิ่มขึ้น ปัญหาสุขภาพการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่เลิกสูบบุหรี่ได้ส่วน
ใหญ่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปและมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคหอบ โรคปอด เป็นต้น ซึ่ง
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของช่วงวัย (เติมศักดิ์ คทวณิช, 2550)พบว่า เมื่อถึงอายุตั้งแต่ 30 ปี เป็นต้น
ไป ร่างกายจะเริ่มเสื่อมลงตามลาดับ และจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายของวัย จาก
การศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีปัญหาสุขภาพร่างกาย เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆซึ่งเป็นผลมาจากวัยหรืออายุที่
เพิ่มขึ้น และผลจากการสูบบุหรี่ร่วมกัน จึงทาให้ต้องการเลิกสูบบุหรี่สอดคล้องกับการศึกษาของสตีเฟน ฮาแมนน์
และคณะ (2549) พบว่า การเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้ผู้สูบบุหรี่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ และพบว่า
อัตราในการเลิกสูบบุหรี่นั้นมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับอายุ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้เลิกสูบบุหรี่ (Baddouna
and Wehdeh-Chidiac, 2001อ้างถึงในบุปผา ศิริรัศมี และคณะ, 2550: 25)จากการศึกษา พบว่า ความกังวลเรื่อง
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ต่อตนเอง เพราะกลัวว่าตนเองจะเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ความกังวลเรื่อง ผลกระทบจาก
การสูบบุหรี่ต่อคนรอบข้างเพราะกลัวว่าผู้อื่นจะได้รับควันบุหรี่และแสดงความรังเกียจ เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เลิก
สูบบุหรี่ สอดคล้องกับงานวิจัยของบุปผา ศิริรัศมี และคณะ (2550) พบว่า สิ่งที่ทาให้ผู้ที่สูบบุหรี่คิดจะเลิกสูบบุหรี่
คือความกังวลในสุขภาพของตนเอง และสุขภาพของคนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่ เป็นสองสาเหตุแรกที่ทาให้คิดจะ
เลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่การมีวินัยในตนเองในขณะเลิกสูบบุหรี่ พบว่า ส่วนใหญ่
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เมื่อต้องการสูบบุหรี่จะพยายามอดใจและหักห้ามใจตนเองไม่ให้สูบบุหรี่ การมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความตั้งใจในการ
เลิกสูบบุหรี่ เมื่อผู้อื่นชวนให้สูบบุหรี่ก็จะการปฎิเสธการสูบบุหรี่ และพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้กับกลุ่มคนที่สูบ
บุหรี่ เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการเตือนตนเองอยู่
เสมอว่าไม่สูบบุหรี่แล้วและ ตั้งสติให้มั่น เข้มแข็งเมื่อมีอาการหงุดหงิด ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งในการเลิกสูบบุหรี่
(ศูนย์ข้อมูลมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2551)
ปัจจัยที่เกิดจากตนเองเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ โดย
จะเกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้นปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ความรู้สึกไม่สะดวกในการไปสถานที่ต่างๆ
ความคิดด้านลบต่อการสูบบุหรี่ ความต้องการที่จะหยุดสูบบุหรี่ ต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก ความกังวลเรื่อง
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ต่อคนรอบข้าง วิธีที่ใช้ในการเลิกสูบบุหรี่ การใช้สิ่งทดแทนการสูบบุหรี่การมีวินัยใน
ตนเอง การปฏิเสธการสูบบุหรี่และการหลีกเลี่ยงกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ อายุที่เพิ่มขึ้น ปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วยด้วย
โรคต่างๆ พบว่า การมีอายุที่เพิ่มขึ้น ปัญหาสุขภาพร่างกาย เป็นปัจจัยสาคัญทาให้เลิกสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่
ทาให้ร่างกายไม่แข็งแรง หายใจไม่ออก ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก ไม่สบาย ไอ อาเจียน เมื่อทางานรู้สึก ว่าเหนื่อยง่าย
และการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคปอด โรคอัมพฤกษ์ โรคหอบ รวมถึงมีความกังวลเรื่องผลกระทบจากการ
สูบบุหรี่ต่อตนเอง เนื่องจากบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีไม่มีประโยชน์ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสาคัญให้สามารถเลิกสูบบุหรี่
ได้ รวมไปถึง ความกังวลเรื่องผลกระทบจากการสูบบุหรี่ต่อคนรอบข้าง ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีความกังวลเรื่อง
ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ต่อคนรอบข้าง เนื่องจากกลัวว่าผู้อื่นจะได้ควันบุหรี่ ผู้คนรอบข้างรังเกียจและบ่นว่า
เหม็นกลิ่นบุหรี่ ซึ่งมีส่วนสาคัญที่ทาให้เลิกสูบบุหรี่
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีวิธีที่ใช้ในการเลิ กสูบบุหรี่ ร่วมกับการใช้สิ่งทดแทนการสูบบุหรี่ การมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งการปฏิเสธการสูบบุหรี่และการหลีกเลี่ยงกลุ่มคนที่สูบบุหรี่ในขณะพยายามเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งมีส่วนสาคัญที่
ทาให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้วิธีที่ใช้ในการเลิกสูบบุหรี่ ของผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ พบว่า ผู้ที่สามารถเลิกสูบ
บุหรี่ได้ทาโดยจะหยุดสูบทันที การมีวินัยในตนเอง โดยการมีวินัยในตนเองอย่างสูงในขณะเลิกสูบบุหรี่โดยเมื่อ
ต้องการสูบบุหรี่จะพยายามหักห้ามใจตนเอง อดทนอดกลั้นต่ออาการที่ต้องการสูบบุหรี่ มีความตั้งใจในการเลิก
สูบบุหรี่ การมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะไม่สูบบุหรี่อีก ซึ่งในการเลิกจะใช้ความพยายามสูงในช่วงแรก แต่เมื่อระยะเวลา
ผ่านไปช่วงหนึ่งสภาพร่างกายและจิตใจจะค่อยๆปรับตัว และสามารถทาให้ความพยายามเลิกสูบบุหรี่นั้นสาเร็จดั่ง
ที่ตั้งใจ

อภิปรายผล
ข้อค้นพบของการศึกษาในครั้งนี้พบว่า เมื่อใช้แนวคิดการจัดการอาการ มาจัดการกับ ”การอยากยา” ซึ่ง
เป็นอาการที่ตามมาจากการตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ โดยประสบการณ์ของผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ของแต่ละบุคคล
จะมีความแตกต่าง และสลับซับซ้อน ทุกคนจะมีการหาวิธีการในการจัดการอาการของตัวเองให้เหมาะสมที่สุด
โดยอาศัยการอธิบายถึงแนวความคิดพื้นฐานของการจัดการอาการ ความเชื่อในประสบการณ์และศักยภาพของ
บุคคล การรับรู้ถึงความรุนแรงของการ ซึ่งไม่เพียงแต่ทาให้เกิดความทุกข์ทรมานเท่านั้น ยังทาให้บั่นทอนสภาพ
จิตใจ และสังคมด้วย โดยผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาการนั้นๆ จะสามารถคิดหาวิธีการจัดการอาการของตนเอง
ได้ โดยเชื่อว่าคนมีความสามารถในการจัดการอาการของตนเองได้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการติด
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บุหรี่ และความเคยชินกับการสูบบุหรี่ การไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ เป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้สูบบุหรี่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่สูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลานาน 6 – 10 ปี และรู้สึกติดบุหรี่จนเป็นนิสัย
เคยชินกับการสูบบุหรี่ เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่จะมีอาการต่างๆ เกิดขึ้น รู้สึกหงุดหงิด เหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง
รู้สึกว่าเมื่อสูบบุหรี่ช่วยคลายเครียดได้ และรู้สึกว่าขาดบุหรี่ไม่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า สาร
นิโคตินใน บุหรี่ทาให้เกิดการเสพติด นิโคตินกระตุ้นการหลั่งของสารโดปามีน (dopamine) ซึ่งมีผลทาให้เกิด
อารมณ์แห่งความสุข และยังมีผลเพิ่มการหลั่งสารนอร์อีพิเนฟฟริน ซึ่งมีผลทาให้เกิดการตื่นตัวและมีพลัง เมื่อหยุด
สูบบุหรี่ ฤทธิ์ของสารโดปามีและนอร์อีพิเนฟฟรินจะลดลง มีผลทาให้อารมณ์แห่งความสุขของผู้สูบบุหรี่หายไป
และเกิดอาการถอนยาขึ้นมาแทนที่ เพื่อจะบรรเทาอาการถอนยานี้ และเพื่อให้เกิดสภาวะแห่งความสุขต่อไป จึง
ต้องสูบบุหรี่มวนต่อไปเรื่อยๆ เมื่อเป็นเช่นนี้สมองจึงเกิดความเคยชินจากการได้รับสารนิโคตินและเกิดการเสพย์
ติดในที่สุด โดยการที่บุคคลติดบุหรี่และมีอาการอยากสูบบุหรี่นั้น(กรมการแพทย์ทหารเรือ กระทรวงสาธารณสุข,
2550) เป็นอาการที่มาจากแรงจูงใจภายในของบุคคลเองที่ต้องการสูบบุหรี่เมื่อร่างกายเกิดความต้องในการสูบบุหรี่
ส่งผลให้ภายในร่างกายเสียสมดุล ทาให้บุคคลเกิดความเครียดรู้สึกกระวนกระวาย ความรู้สึกเหล่านี้จะผลักดันให้
บุคคลแสดงพฤติกรรม จึงทาให้บุคคลพยายามที่จะหาบุหรี่มาสูบ เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้น
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่น สูบต่อเนื่ องมาและเพิ่ม
ปริมาณขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงวัยหนึ่งที่ได้ประสบการณ์จากการสูบบุหรี่แล้วรู้สึกว่ามันทาร้ายร่างกาย และประกอบกับ
การได้รับแรงกระตุ้นทาให้ตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด โดยผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่นั้นใช้วิธีการหยุด
สูบบุหรี่ทันที ซึ่งกระบวนการในการเลิกสูบบุหรี่นั้นสามารถอธิบายตามแนวคิดการจัดการอาการ
การรับรู้ถึงอาการจากประสบการณ์
อาการที่เกิดขึ้นหลังจากตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ คือ การถอนยา เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการหยุด สูบบุหรี่
เป็นสภาวะที่ร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยได้รับ จากที่เคยเป็น ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีการรับรู้ว่าขณะเลิกสูบบุหรี่
สภาพร่างกายของตัวเองนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลประสบการณ์ที่สามารถแบ่งได้ 3 ระยะ
ดังนี้
1.การรู้ สึ กถึ ง อาการขณะเลิ กสู บ บุ ห รี่ โดยผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล นั้ น รู้ ว่าตนเองมี ส ภาวะร่ า งกาย และจิ ต ใจที่
เปลี่ยนแปลงไป มีอาการต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากอดสูบบุหรี่ในระยะแรก อาการ
ทางร่างกายคือ การมีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว ร่างกายไม่ปกติ ครั่นเนื้อ
ครั่นตัว น้าลายสอ เปรี้ยวปาก หิวบ่อย คลื่นไส้ มือสั่น ไม่ มีแรง ไอ รวมไปถึงสภาวะทางอารมณ์ จากข้อมูลส่วน
ใหญ่พบว่า มีอาการหงุดหงิด เครียด โมโหง่าย กระวนกระวาย รู้สึกเหมือนร่างกายขาดอะไรไป รู้สึกอยากยา รู้สึก
ว่าเมื่อเห็นคนอื่นสูบบุหรี่อยากสูบด้วย ได้กลิ่นบุหรี่แล้วอยากสูบ อยากให้บุหรี่เข้ามาอยู่ในปาก ขาดสมาธิ ซึ่งรู้สึก
ได้ถึงการเป็นอาการที่ร่างกายกาลังปรับตัว
2.การประเมิ นความรู้สึกหลั งจากการรับ รู้อ าการ พบว่ า ผู้ใ ห้ข้อ มูล ต่างมีค วามรู้สึกที่ ใกล้เคี ยงและ
คล้ายคลึง กัน โดยผู้ให้ ข้อ มูล ได้ อธิ บายว่ ามีค วามรู้ สึกทรมาน เป็น ทุกข์ จนแทบจะทนไม่ ได้ มี ผลต่อ การใช้
ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะช่วงแรกๆของการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งคิดว่าเป็นเพราะฤทธิ์จากการสูบบุหรี่มาอย่างยาวนาน
แม้ว่าบางคนจะเคยประสบอาการเหล่านี้มาแล้วจากการพยายามเลิกในหลายๆครั้ง พบว่าถึงกับทาให้รับรู้ได้ว่าถ้ามี
ความทรมานถึงขนาดนี้คงไม่ตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่
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3.การเผชิญหน้าและตอบสนองต่ออาการที่เกิดขึ้น พบว่า เมื่อมีอาการอยากยาขึ้น จะตอบสนองโดยการ
หยุดคิด ทบทวน สังเกตตัวเอง ครุ่นคิดกับตัวเอง และตอบสนองโดยการเข้าไปพบปะพูดคุยกับบุคคลอื่นเพื่อ
ต้องการกาลังใจ ต้องการความเข้าใจ โดยเฉพาะการพูดคุยกับบุคคลที่เรารัก
การจัดการอาการและความต้องการที่เกิดขึ้น
ผู้ให้ข้อมูลมีการจัดการต่ออาการอยากยาในหลายรูปแบบ มีแบบที่เหมือนกันและต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับ
ความรุนแรงของความรู้สึก และประสบการณ์ของแต่ละคน โดยสิ่งที่สาคัญคือการเลือกอะไรที่เหมาะสมกับตัวเอง
และความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีวิธีที่ใช้มากกว่า 2 วิธีขึ้นไป ได้แก่ การอดทน และเลี่ยงจาก
สิ่งที่จะมากระตุ้นทาให้เกิดความต้องการอยากสูบบุหรี่ ไม่อยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่ ทิ้งอุปกรณ์สาหรับการสูบบุหรี่
การลดการอยากยาโดยการรับประทานของหวาน การอมลูกอม เคี้ยวหมากฝรั่ง การอยู่กับกลุ่มสังคมที่ไม่สูบบุหรี่
และการมีกลุ่มเพื่อนที่ต่างร่วมกันตกลงว่าจะตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ คอยช่วยเหลือและเป็นกาลังใจให้กัน ซึ่งปัจจัย
ต่างๆนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่จะต้องอาศัยทักษะ และความอดทนอย่างสูง ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ทุกคนบอกว่าวิธีการเหล่านี้จะช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ ช่วยในการจัดการอาการอยากสูบ และเหตุผลสาคัญคือการ
จัดการเพื่อตนเอง และคนที่เรารัก
ในการเลิกบุหรี่ ทุกคนมีความตั้งใจเพื่อที่จะเลิกให้ได้ จึงอดทนและพยายามต่อสู้กับอาการที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ทุกคนไม่ได้รับรู้มาก่อนว่าจะมีอาการที่รุนแรงเพียงใด จะเจอก็แค่เพียงระยะเวลาสั้นๆของการไม่ได้สูบบุหรี่ เมื่อ
สูบบุหรี่ไปทุกอย่างก็จะปกติ แต่การตัดสินใจเลิกอย่างเด็ดขาดนั้นต้องต่อสู้กับร่างกายและจิตใจของตัวเองอยู่
ตลอด พยายามบังคับให้ตัวเองไม่ย้อนกลับไปสูบอีก ต้องอาศัยการจัดการอาการในหลากหลายวิธี เข้ามาช่วย ถ้า
ไม่อย่างนั้นคงจะไม่เป็นผล และสิ่งที่จะช่วยเติมพลังของความแข็งแกร่งทั้งร่างการและจิตใจนอกจากตัวเราเอง
แล้วนั้นผู้คนรอบข้าง ผู้ใกล้ชิดอันเป็นที่รักมีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุน และเป็นกาลังใจให้ รวมไปถึง
สนับสนุนปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งอาหารการกิน การเข้าสังคม การมีกลุ่มเพื่อน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การเลิก
บุหรี่เป็นไปได้อย่างที่คาดหวัง
สิ่งที่ได้รับกลับมาจากการเลิกสูบบุหรี่ได้สาเร็จ
ผู้ให้ข้อมูลเมื่ออยู่ในขณะที่กาลังต่อสู้กับการอยากสูบบุหรี่นั้น เมื่อหาวิธีในการจัดการความอยากไปได้
และอดทนไปได้ในระยะที่ถือว่าหนักที่สุด ตั้งแต่ระยะหนึ่งสัปดาห์ ไปจนถึงหนึ่งเดือน จากนั้นพบว่าอาการต่างๆ
ดีขึ้น มีการตอบสนองต่อร่างกายที่ดี มีอารมณ์ที่ดีขึ้น และมีกาลังมากขึ้น รู้สึกว่าร่างกายกลับสู่ภาวะปกติ มีความ
สบายใจ บทบาทหน้าที่ในสถานะของครอบครัวก็ดีขึ้น สามารถลดความเสี่ยงที่คนในครอบครัวจะเสียสุขภาพ มี
ภาพลักษณ์ในสังคมที่ดีขึ้น เพราะการสูบบุหรี่ต้องดูที่ทาง และต้องให้ไกลสายตาผู้อื่นได้เพราะคนส่วนใหญ่มักจะ
มองการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี และรบกวนผู้อื่น มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น มีความรู้สึกเป็นผู้ที่มั่นคงในตนเอง
และประพฤติความดีงามในทางศาสนา มีความรู้สึกรักตัวเองมากขึ้น ตัวเองมีค่ามากขึ้นและพร้อมที่จะไปถ่ายทอด
ต่อผู้ที่ยังไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ให้ หันมาเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างสาเร็จ
ผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาดนั้นมีความติดเริ่มต้นในการตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่นั้นมีความตัง้ ใจ
อย่างแน่วแน่ และมั่นคงว่าจะเลิกให้สาเร็จ ถึงแม้ในช่วงระยะเวลาของการเลิกนั้นจะต้องใช้ความอดทนอย่างสูง
และมีอุปสรรคมากมาย ต้องใช้ทักษะในการดาเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการตัดสินใจ และ
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มีกาลังใจ มีแรงขับในการต่อสู้กับตัวเอง เพราะการเลิกบุหรี่ไม่ได้ไปต่อสู้กับใคร หากแต่เป็นการต่อสู้กับใจของ
ตนเอง
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ส่วนหนึ่งมาจากได้รับการจูงใจและแรงจูงใจในการในเลิกสูบบุหรี่จาก
บุคคลในครอบครัว ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และควรมี
การศึกษาพฤติกรรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เช่น ทั กษะชีวิต แรงสนับสนุนทางสังคม ทา
ให้ผู้ที่ตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ได้มีแรงผลักให้พ้นต่ออุปสรรค และความทุกข์จากการตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่
2. การวิจัยในครั้งนี้สามารถนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานและนาไปเป็นแนวทางในการสร้างประโยชน์แก่
สถาบันครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่ใช้เป็นแนวทางป้องกันการสูบบุหรี่ และส่งเสริมให้คนเลิกสูบบุหรี่
อย่างเด็ดขาด

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นการลด ละ เลิก สิ่งเสพติดชนิดอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลิกสิ่งเสพ
ติด ให้กับผู้ที่กาลังเสพ หรือตัดสินใจเลิก
2.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเลิกสูบบุหรี่ กับสิ่งเสพติดอื่นๆ เพื่อหาความเหมือน หรือตัวร่วม ว่า
วิธีการเลิกสูบบุหรี่อย่างไร ในลักษณะใดจะสามารถนาไปใช้ในการเลิกสิ่งเสพติดอื่นๆได้
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อาจารย์ประจา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
E-mail : suppatchaya@stic.ac.th
บทคัดย่อ
ประสบการณ์ ใ นการท าธุ ร กิ จ กั บ ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดของ
ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 นครนายก มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา ประสบการณ์ใน
การทาธุรกิจกับประเภทผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อ การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ ทาการศึกษากับ ผู้ ขายไม้ดอกไม้ประดับ รังสิต คลอง 15 ในเขตอาเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในช่วงเดือน สิงหาคม 2556 - กันยายน 2556 มีกลุ่มตัวอย่างรวม 140 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง(two-way
ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิต
คลอง 15 อยู่ในระดับสูง โดยกลยุทธ์ด้านราคามีการใช้อยู่ในระดับสูงมาก ส่วนกลยุทธด้านผลิตภัณฑ์ สถานที่ /
ช่องทางจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาดมีการใช้อยู่ในระดับสูง และ ประสบการณ์ในการทาธุรกิจกับประเภท
ผลิตภัณฑ์ส่งผลร่วมกันต่อระดับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15
นครนายก ทุกกลยุทธ์ คือ ด้ านผลิต ภัณฑ์ ด้านราคา ด้ านสถานที่ /ช่ องทางจัด จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับ กลยุทธทางการตลาด
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study about experience in business doing with types of products
affecting to marketing strategies of flower and ornamental plant entrepreneurs at Rangsit Klong (canal) 15
area, Nakhon- Nayok. This research is a quantitative study conducted with flower and ornamental plant
vendors at Rangsit Klong (Canal) 15 area in Ongkharak District, Nakhon Nayok province during August –
September 2013. For this research, there were a total of 140 samples using statistical data analysis with the
percentage, means, and two-way analysis of variance (two-way ANOVA).
The study found that marketing strategies of flower and ornamental plant entrepreneurs at Rangsit
Klong (Canal) 15, Nakhon- Nayok was at the high level. When focus on marketing strategy components, it
was found that productive strategy was at the highest level while pricing strategy , place/distribution
strategy, promotional strategy were at the high level. Meanwhile, both experience in doing businesses and
types of products had jointly affected to the level of marketing strategy of the entrepreneurs at Rangsit
Klong (canal) 15 area, Nakhon- Nayok. All strategic components were statistically significant in differences
of the .01.
KEYWORDS : Experience in the business doing, Types of flower and ornamental plant products, Marketing
Strategy

บทนา
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 70,000 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูก กันเป็น
ส่วนมาก คือ กล้วยไม้ ไม้คลุมดิน และไม้กระถาง เช่น ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ รัก เบญจมาศ แหล่งปลูกที่สาคัญ
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันตกและภาคกลาง จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งปลูกที่สาคัญแหล่งหนึ่ง โดยพื้นที่ปลูก
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เรียกกันว่า รังสิตคลอง 15 (สานักงานส่งเสริมการเกษตร:2555)
ไม้ดอกไม้ประดับจานวนมาก ที่จาหน่าย บนถนนสายรังสิต – นครนายก และตลาดชานกรุงเทพ ส่วน
ใหญ่มาจาก หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ ย่านรังสิตคลอง 15 ที่ประกอบด้วยหมู่บ้านแถบคลอง 14 คลอง 15 และ
คลอง 16 ซึ่งตั้ งอยู่บนพื้นที่เขตตาบลคลองใหญ่ ตาบลบึงศาล ตาบลโพธิ์แทน และตาบลบางปลากด อาเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก นับว่าเป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (วิไล
ตั้งจิตสมคิด และคณะ:มปท).
พืชที่ปลูกในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 มีชื่อเสียง และมีชื่อติดตลาดเป็นที่รู้จักของลูกค้าและ
คนทั่วไป ประกอบด้วยพืชขนาดเล็ก เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็น ไม้คลุมดิน ไม้พุ่ม ไม้ใบในร่ม ไม้จัดสวน ไม้ดอก
ล้มลุก ไม้หัวหรือหน่อ ไม้ดัด/ไม้ถัก พืชผักสวนครัว แต่ก็ยังมีไม้ยืนต้นหรือไม้ขุดล้อมจาหน่ายอยูด่ ้วย
การจาหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ จากหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 ถูกยกระดับจากสินค้าพื้นบ้าน
ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดนครนายก และมีแนวโน้มเป็นสินค้าที่สามารถจาหน่าย
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียนได้ การพัฒนาอย่างเหมาะสม จะทาให้ หมู่บ้านไม้ดอกไม้
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ประดับคลอง 15 เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และมีการยกระดับสินค้ารองรับการเปิดเสรีทางการค้าในอาเซียนได้นั้น
ต้องมีความเข้าใจถึงการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง หากมีการศึกษาการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดที่ใช้ในปัจจุบัน จะสามารถพัฒนาการขายไม้ดอกไม้ประดับในอนาคตได้อย่างเหมาะสมให้ เป็นตลาด
ของผู้ขายอย่างแท้จริง และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรทาการศึกษา ประสบการณ์
ในการทาธุรกิจกับประเภทผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ
รังสิตคลอง 15 นครนายก เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างชุมชนไม้ดอกไม้ประดับให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
กลยุทธ์ทางการตลาด หมายถึงแนวทางในการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ด้วยปัจจัย
ส่วนประสมการตลาด (เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา,2551) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด เป็นตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได้ ประกอบด้วย ตัวแปรทางด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ /ช่องทางจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อช่วยให้การดาเนินธุรกิจ ตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย นักการตลาดจะบริหารการตลาดให้ประสบผลสาเร็จ ควรใช้ปัจจัยดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่
เราสามารถควบคุมได้(พิบูล ทีปะปาล, 2545)
ผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ อาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์
ต้องมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า และตรงกับความต้องการของลูกค้า (พิบูล ทีปะปาล, 2545) ราคา เป็นการ
กาหนดมู ลค่ าของผลิต ภัณฑ์ ราคาเป็น ต้น ทุน ของลู กค้ า ลูกค้าจะเปรี ยบเที ยบคุณค่าของผลิ ตภั ณฑ์ กับ ราคา
ผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณค่าตามการรับ รู้ของลู กค้าสู ง กว่าราคา ลู กค้าจะตัดสินใจซื้อ (ธีร พันธ์ โล่ห์ทองคา, 2544)
ช่องทางจัดจาหน่าย เป็นการ อานวยความสะดวกเรื่องเวลา สถานที่ และปริมาณให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย นักการตลาด
ต้องพิจารณาว่า จะนาผลิตภัณฑ์นั้นเสนอขายให้กับใคร และที่ไหน ตลอดทั้งจัดกิจกรรมต่างๆในการซื้อขายให้
คล่องตัวขึ้น(ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคา, 2544) การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขาย
กับผู้ซื้อ เพื่อสร้างพฤติกรรมการซื้อ อาจใช้พนักงานขาย หรือการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คนก็ได้ ที่ต้องเหมาะสม
กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และคู่แข่งขัน(ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคา, 2544)
ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการทาธุรกิจ จาหน่ายไม้
ดอกไม้ประดับประกอบ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี 2) ประสบการณ์5-10 ปี 3) ประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี (สานักงานส่งเสริมการเกษตร:2556)
ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ ด อกไม้ ป ระดั บ หมายถึ ง ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ ที่ จั ด จ าแนกตามลั กษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ประกอบ 3 กลุ่มได้แก่ 1) ไม้ชาถุง/ไม้คลุมดิน 2) ไม้กระถาง และ 3) ไม้ยืนต้น/ไม้ขุดล้อม (สานักงาน
ส่งเสริมการเกษตร:2556)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษา ระดับในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15
นครนายก
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2. เพื่อศึกษา ประสบการณ์ในการทาธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ กับ ประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับ ที่
ส่งผลร่วมกันต่อการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 นครนายก

วิธีการดาเนินวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ขายไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 นครนายก ในเขตอาเภอ องครักษ์ จังหวัด
นครนายก จานวน 220 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูข้ ายไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 นครนายก ในเขตอาเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก จานวนกลุ่มตัวอย่าง ได้จากการใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน ที่คานวณจากประชากร ได้จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 140 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นโดยใช้ประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
2. ตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย สองตัวแปรดังนี้
2.1.1 ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ ได้แก่ 1) ประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี 2) ประสบการณ์5-10 ปี
3) ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
2.1.2 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ไม้ชาถุง/ไม้คลุมดิน 2) ไม้กระถาง 3) ไม้ยืนต้น/ไม้ขุดล้อม
2.2 ตัวแปรตาม คือ กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ ประกอบด้วย 4 ด้านคือ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่/ช่องทางจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจยั เชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การหาค่าร้อยละ การ
หาค่าเฉลี่ย และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (two-way ANOVA)
4. ระยะเวลาในการศึกษา ในช่วง เดือน ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556
วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาระดับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15
นครนายก
2. ศึกษาการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 กับ
ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อยคือ
2.1 เปรียบเทียบระดับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15
นครนายก จาแนกตาม ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์
2.2 ศึกษา ศึกษา ประสบการณ์ในการทาธุรกิจกับประเภทผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลร่วมกันต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 นครนายก
ทั้ง 2 ขัน้ ตอน ผู้วจิ ัยทาการศึกษากับ ผู้ขายไม้ดอกไม้ประดับ ที่จาหน่ายบริเวณรังสิตคลอง 15 ในพื้นที่
อาเภอ องครักษ์ จังหวัดนครนายก จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 140 คน โดยใช้พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นเกณฑ์ในการ
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แบ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ทีผ่ ู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่น .95 มีค่าอานาจจาแนก .44 - .85
ข้อมูลที่ได้นาไปวิเคราะห์ด้วยสถิติ การหาค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาผู้วิจัย สรุปตามขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
1. ระดับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 นครนายก
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 นครนายก มีการใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 4 กลยุทธ์ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับรังสิตคลอง 15
กลยุทธ์ด้าน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ระดับการใช้
ด้านผลิตภัณฑ์
4.3721
.3836
สูง
ด้านราคา
4.6264
.3729
สูงมาก
ด้านสถานที่/ช่องทางจัดจาหน่าย
4.5029
.4141
สูง
ด้านส่งเสริมการตลาด
4.4293
.4413
สูง
ภาพรวมการใช้กลยุทธ์
4.4827
.2631
สูง
จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิต
คลอง 15 อยู่ในระดับ สูง โดยกลยุทธ์ด้านราคามีการใช้อยู่ในระดับสูงมาก ส่วนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ สถานที่/
ช่องทางจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีการใช้อยู่ในระดับสูง
ระดับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 นครนายก
จาแนกตาม ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ ประสบ จานวน ค่าเฉลี่ย S.D.
ประเภท จานวน ค่าเฉลี่ย S.D.
การณ์ฯ
(คน)
ผลิตภัณฑ์
(คน)
ด้าน
น้อย 5 ปี
44 4.8773 .2485 ไม้ชาถุง
52 4.2635 .3396
ผลิต
5-10 ปี
63 4.1619 .1373 ไม้กระถาง
53 4.3868 .3497
ภัณฑ์
มาก 10 ปี
33 4.1000 .0750 ไม้ยืนต้น
35 4.5114 .4509
รวม
140 4.3721 .3836 รวม
140 4.3721 .3836
ด้าน
น้อย 5 ปี
44 4.6432 .3399 ไม้ชาถุง
52 4.7827 .3001
ราคา
5-10 ปี
41 4.4810 .4107 ไม้กระถาง
53 4.4453 .3770
มาก 10 ปี
33 4.818
.1131 ไม้ยืนต้น
35 4.6686 .3548
รวม
140 4.6264 .3729 รวม
140 4.6264 .3729
สถานที่ น้อย 5 ปี
44 4.6977 .3788 ไม้ชาถุง
52 4.2154 .3351
ช่องทาง 5-10 ปี
63 4.4968 .4154 ไม้กระถาง
53 4.5340 .3802
จัด
มาก 10 ปี
33 4.2545 .3193 ไม้ยืนต้น
35 4.8829 .1870
จาหน่าย รวม
140 4.5029 .4141 รวม
140 4.5029 .4141
การ
น้อย 5 ปี
44 4.8818 .2489 ไม้ชาถุง
52 4.1962 .3458
ส่งเสริม 5-10 ปี
63 4.2048 .3225 ไม้กระถาง
53 4.3321 .4145
การ
มาก 10 ปี
33 4.2545 .3857 ไม้ยืนต้น
35 4.9229 .0731
ตลาด
รวม
140 4.4293 .4413 รวม
140 4.4293 .4413
จากตารางทื่ 2 พบว่าการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15
จาแนกตาม ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์ มีการใช้กลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับสูง ถึงสูง
มาก
2. ศึกษา ประสบการณ์ในการทาธุรกิจกับประเภทผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลร่วมกันต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 นครนายก
การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินค้ามีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-5
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบระดับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม้
ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 นครนายก จาแนกตาม ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ทางการตลาด แบบความแปรปรวน
SS.
df. MS.
F
P
ด้านผลิตภัณฑ์
ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ
15.308
2 7.654 304.536** .000
ประเภทผลิตภัณฑ์
.333
2 .167
6.634** .002
ปฎิสัมพันธ์(ประสบการณ์ฯ/ประเภทฯ)
.463
4 .116
4.604** .002
ความคลาดเคลื่อน
3.292 131 .025
รวม
2696.65 384
ด้านราคา
ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ
5.222
2 2.611 92.305** .000
ประเภทผลิตภัณฑ์
1.187
2 .593 20.976** .000
ปฎิสัมพันธ์(ประสบการณ์ฯ/ประเภทฯ)
8.047
4 2.012 71.124** .000
ความคลาดเคลื่อน
3.705 131 .028
รวม
3015.87 140
ด้านสถานที่/ช่องทาง ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ
3.263
2 1.631 49.182** .000
การจัดจาหน่าย
ประเภทผลิตภัณฑ์
6.169
2 3.099 93.443** .000
ปฎิสัมพันธ์(ประสบการณ์ฯ/ประเภทฯ)
6.426
4 1.607 48.437** .000
ความคลาดเคลื่อน
4.345 131 .033
รวม
2862.44 140
ด้านการส่งเสริม
ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ
7.585
2 3.793 197.232** .000
การตลาด
ประเภทผลิตภัณฑ์
8.750
2 4.375 227.511** .000
ปฎิสัมพันธ์(ประสบการณ์ฯ/ประเภทฯ)
4.004
4 1.001 52.061** .000
ความคลาดเคลื่อน
2.519 131 .019
รวม
2773.67 140
*
p < .05 ** p < .01
จากตารางที่ 3 พบว่า ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์ ส่งผลร่วมกันต่อการใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 นครนายก ทั้ง 4 กลยุทธ์ คือกลยุทธด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
เมื่อเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ พบว่าการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 4 กลยุทธ์ มีระดับการใช้ แตกต่างกันอย่าง มี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
เมื่อเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ จาแนกตาม ประเภท
ผลิตภัณฑ์ พบว่าการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 4 กลยุทธ์ มีระดับการใช้ แตกต่างกันอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01
ดังนั้น จึงต้องนาไปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป
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ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกต่างของประสบการณ์ในการทาธุรกิจ ที่มีต่อการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุทธ์
ประสบการณ์ฯ
มากกว่า 10 ปี
5-10 ปี
น้อยกว่า 5 ปี
ด้านผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย
4.1000
4.1619
4.8773
มากกว่า 10 ปี
4.1000
.0619
.7772**
5-10 ปี
4.1619
.7154**
น้อยกว่า 5 ปี
4.8773
กลยุทธ์
ประสบการณ์ฯ
5-10 ปี
น้อยกว่า 5 ปี มากกว่า 10 ปี
ด้านราคา
ค่าเฉลี่ย
4.4810
4.6432
4.8818
*
5-10 ปี
4.4810
.1622
.4009**
น้อยกว่า 5 ปี
4.6432
.2386**
มากกว่า 10 ปี
4.8818
กลยุทธ์
ประสบการณ์ฯ
มากกว่า 10 ปี
5-10 ปี
น้อยกว่า 5 ปี
ด้านสถานที่/ช่อง
ค่าเฉลี่ย
4.2545
4.4968
4.6977
ทางการจัดจาหน่าย มากกว่า 10 ปี
4.2545
.2423
.4432**
5-10 ปี
4.4968
.2009**
น้อยกว่า 5 ปี
4.6977
กลยุทธ์
ประสบการณ์ฯ
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี น้อยกว่า 5 ปี
ด้านการส่งเสริม
ค่าเฉลี่ย
4.2048
4.2545
4.8818
การตลาด
5-10 ปี
4.1000
.0498
.6771**
มากกว่า 10 ปี
4.2048
.6273**
น้อยกว่า 5 ปี
4.8818
*
**
p < .05 p < .01
จากตารางที่ 4 พบว่า ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ มีผลต่อการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างกัน กล่าวคือ
ผู้ขายที่มปี ระสบการณ์ในการทาธุรกิจมากกว่า 10 ปี มีการใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา สูงกว่าผู้ขายที่มีประสบการณ์
ในการทาธุรกิจ 5-10 ปี และ น้อยกว่า 5 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ผู้ขายที่มปี ระสบการณ์ในการ
ทาธุรกิจน้อยกว่า 5 ปี มีการใช้กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ สถานที่/ช่องทางจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
สูงกว่าผู้ขายที่มีประสบการณ์ในการทาธุรกิจ 5-10 ปี และมากกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
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ตารางที่ 5 การทดสอบความแตกต่างของประเภทผลิตภัณฑ์ ที่มีตอ่ การใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุทธ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ไม้ชาถุง
ไม้กระถาง
ไม้ยืนต้น
ด้านผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย
4.2635
4.3868
4.5114
ไม้ชาถุง
4.2635
.1233
.2479**
ไม้กระถาง
4.3868
.1246
ไม้ยืนต้น
4.5114
กลยุทธ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ไม้กระถาง
ไม้ยืนต้น
ไม้ชาถุง
ด้านราคา
ค่าเฉลี่ย
4.4453
4.6686
4.7827
**
ไม้กระถาง
4.4453
.2233
.3374**
ไม้ยืนต้น
4.6686
.1141
ไม้ชาถุง
4.7827
กลยุทธ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ไม้ชาถุง
ไม้กระถาง
ไม้ยืนต้น
ด้านสถานที่/ช่อง
ค่าเฉลี่ย
4.2154
4.5340
4.8829
**
ทางการจัดจาหน่าย ไม้ชาถุง
4.2154
.3186
.6675**
ไม้กระถาง
4.5340
.3489**
ไม้ยืนต้น
4.8829
กลยุทธ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
ไม้ชาถุง
ไม้กระถาง
ไม้ยืนต้น
ด้านการส่งเสริม
ค่าเฉลี่ย
4.1962
4.3321
4.9229
**
การตลาด
ไม้ชาถุง
4.1962
.1359
.7267**
ไม้กระถาง
4.3321
.5908**
ไม้ยืนต้น
4.9229
*
**
p < .05 p < .01
จากตารางที่ 5 พบว่า ประเภทผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างกัน กล่าวคือ 1) ผู้ขาย
ประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ยืนต้น มีการใช้กลยุทธ์ทางด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
สูงกว่าผู้ขายประเภทไม้กระถาง และ ผู้ขายประเภทไม้ชาถุง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผู้ขาย
ประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ชาถุง และผู้ขายประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ยืนต้น มีการใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา สูงกว่าผู้ขาย
ประเภทไม้กระถาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 3) ผู้ขายประเภทผลิตภัณฑ์ ไม้ยืนต้น มีการใช้กลยุทธ์
ทางด้านผลิตภัณฑ์ สูงกว่าผู้ขายผลิตภัณฑ์ประเภทไม้กระถาง และผู้ขายประเภทไม้ชาถุง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

สรุปผลการวิจัย
1. ภาพรวมการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 นครนายก
มีระดับการใช้อยู่ในระดับ สูง โดยกลยุทธ์ด้านราคามีการใช้อยู่ในระดับสูงมาก ส่วนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
สถานที่/ช่องทางจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมีการใช้อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวแปร
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ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่าทุกตัวแปรย่อย มีการใช้กลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับสูง ถึงสูงมาก
2. การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ จาแนกตามประสบการณ์ในการทา
ธุรกิจ พบว่าการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 4 กลยุทธ์ มีระดับการใช้ แตกต่างกันอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01
3. การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ จาแนกตาม ประเภทผลิตภัณฑ์
พบว่าการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 4 กลยุทธ์ มีระดับการใช้ แตกต่างกันอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
4. ประสบการณ์ในการทาธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์ ส่งผลร่วมกันต่อการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
ของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 นครนายก ทั้ง 4 กลยุทธ์ คือกลยุทธ์ด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา
สถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าประสบการณ์ในการทาธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์ ส่งผลร่วมกันต่อการใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ ทัง้ กลยุทธ์ด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่/ช่องทางการจัด
จาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ เอื้อการณ์ และ อิสระ อุดมประเสริฐ
(2553)ทีศ่ ึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อซ้าของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่า และงานวิจัยของ
นราวุฒิ สังข์รักษา(2553)ทีศ่ ึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธการปรับตัวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และผลิตภัณฑ์ของชุมชนนอกจากจะคานึงถึง
ลักษณะผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ กลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว ต้องมีการคานึงถึง ประสบการณ์ใน
การทาธุรกิจ และ การจัดกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดการส่งเสริมให้กับชุมชนอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ คือ
1. ผู้นาชุมชน ผู้นาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนผูผ้ ลิตไม้ดอกไม้ประดับใน
พื้นที่ โดยให้ความสนใจกับการให้ความรู้ในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนให้การสนับสนุนผู้ขายทุกกลุ่ม
ที่มีประสบการณ์ในการทาธุรกิจต่างกัน และประเภทผลิตภัณฑ์ต่างกัน ไม่ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาเพียงอย่างเดียว
ในการขายตัดราคากัน เพราะจะทาให้ตลาดเป็นของผู้บริโภค ทาให้ชุมชนไม่เข้มแข็ง
2. ผู้นาชุมชน ผู้นาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควรให้ความรู้กับคนในชุมชน และผูป้ ระกอบการใน
ชุมชน ที่มีประสบการณ์ในการทาธุรกิจน้อย ให้มีแนวทางในการบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักการบริหารธุรกิจ ตลอดจนจัดแสดงผลิตภัณฑ์แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไปคือ
การวิจัยนี้ ทาการศึกษาเฉพาะตัวแปรประสบการณ์ในการทาธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผล
ร่วมกันต่อการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการ ควรมีการศึกษาตัวแปรอืน่ ๆที่อาจจะส่งผลร่วมกันต่อ
การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ ระกอบการไม้ดอกไม้ประดับ รังสิตคลอง 15 นครนายก เพิ่มเติมต่อไป
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ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของสานักงานเขตห้วยขวาง
EFFECTIVENESS OF PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH
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ธนาพร สุขสมจิตร
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Email : may_tns@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสานักงานเขตห้วยขวาง (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมภิบาล
กับประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ของสานักงานเขตห้วยขวาง และ (3) เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสานักงานเขตห้วยขวางตามหลักธรรมาภิบาล
วิธีการวิจัย (1) การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวสังกัด
สานักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จานวน 556 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา กับสถิติอนุมาน และ (2) การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจาก ผู้อานวยการเขตห้วยขวาง
ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต ฝ่าย 1 และผู้ช่วยผู้อานวยการเขต ฝ่าย 2 จานวน 3 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน้างาน
จานวน 5 คน และ ผู้ปฏิบัติงาน จานวน 10 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า (1) หลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านหลักความสานึ ก
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่อง สานักงานเขตมีกิจกรรมที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหาของประชาชน เช่น การอบรม การศึกษาดูงานในพื้นที่จริง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (2) ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของ สานักงานเขตห้วยขวาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการพัฒนาการให้บริการของ
เขตให้มีประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่อง มีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทางานแก่
บุคลากรและชุมชน มี ค่าเฉลี่ย มากที่สุด และ (3) หลักธรรมาภิ บาลมีความสัมพั นธ์ กับประสิ ทธิผ ลในการ
ปฏิบัติงาน ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติ โดยหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่ามีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานมากที่สุด
คาสาคัญ: ประสิทธิผล, หลักธรรมาภิบาล
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ABSTRACT
This study aimed (1) to study the principles of good governance management factors and the
performance and the effectiveness of the good governance at Huai Khwang district., 2) the relationship between
the performance and the effectiveness of the good governance at Huai Khwang district., and 3) the appropriated
suggestions in order to develop the effectiveness of Huai Khwang district by the good governance.
The method for this research consisted of (1) the 556 samples consisted of the government official,
permanent employees and temporary workers of Huai Khwang district office, Bangkok. A questionnaire was
used to collect data. The data were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics. (2) The qualitative
research. The 18 samples consisted of the Director, the Assistant Director Division 1 and 3 the Assistant
Director Division 2, 5 the chiefs and 10 staffs. The interview was used to collect data and the content analysis
was applied to analyze it.
The results showed that (1) overall, the principles of good governance were at the high level by the
accountability, especially the activities of the office meet to the target by indicators at the highest level. (2)
overall, the performance effectiveness of District office was at the high level, especially the integrity and
ethics promoting at the workplace for staff and the community were at the highest level., and (3) the good
governance was correlated with the performance effectiveness at the high level. The principle of value was
correlated with the performance effectiveness at the highest level.
KEYWORDS: effectiveness, good governance

บทนา
เรื่องบริหารที่ดีจากต่างประเทศได้เผยแพร่เข้าสู่สังคมไทย โดยนักคิดนักวิชาการองค์กรพัฒนาต่างๆ เพื่อ
เป็นแนวทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่เป็นจุดร่วมเหมือนกันคือ ความสงบสุขของ
ประชาชนเสถี ย รภาพความมั่ น คงทางเศรษฐกิจ สั ง คม และการเมื อ ง ประกอบกับ วิ กฤตทางเศรษฐกิจ ของ
สังคมไทยที่ตกต่า ก่อให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ปัญหาการงาน หนี้สิน ปัญ หาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เกิด ขึ้ น เป็ น อย่ างมาก จึง จ าเป็ นที่ ต้ อ งบู รณะ และสร้ างระบบบริห ารกิจ การบ้ านเมื อ งและสั ง คมที่ดี ขึ้ น ใหม่
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ ของสังคมใหม่ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งมี
สาระสาคัญคือ ความพยายามในการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สาหรับคน
ไทยโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐมากขึ้น การปกครองที่
โปร่งใส สามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนมากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเมือง, 2555)
หลักธรรมาภิบาล เป็นมิติของกระบวนทัศน์ใหม่การบริหารงานภาครัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ
การเน้นบทบาทของผู้บริหารงานภาครัฐในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพสูงในการบริหารงานแต่ละระดับ
มากขึ้น เพื่อประกันเรื่องฉ้อราษฎร์บังหลวงและความไม่มีประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้มีคุณภาพ
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ระบบธรรมาภิ บาลจึง เป็ นหั วใจสาคั ญ ยิ่ง ของทุ กองค์ กรไม่ว่าหน่วยงานราชการหรือ งานเอกชน (ศิ ลปพร
ศรีจั่นเพชร, 2551)
สานักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ก ลางทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน มีการ
คมนาคมที่สะดวก คล่องตัว และเป็นชุมชนพักอาศัยที่น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเมือง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ (1) ควบคุมและจัดระเบียบแหล่งการค้า บริการ และบันเทิง ให้มี
ระเบียบ ปลอดภัยและมีคุณภาพ (2) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และภูมิทัศน์ เชื่อมต่อทางลัด ถนน ตรอก ซอย เพื่อ
ลดปัญหาจราจร และรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เขต (3) พัฒนา รักษาสภาพแวดล้อม ลด
มลภาวะและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 4) พัฒนาการให้บริการของเขตให้มีประสิทธิภาพ (5) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และ (6) พัฒนาศูนย์กลางการค้าชุมชน (ตลาด)
ปัจจุบันสานักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อ
อานวยความสะดวก และให้ บ ริ การประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง (1) ปั ญหาด้ านการเกิดประโยชน์ สุข ของ
ประชาชน เช่น บุคลากรบางส่วนไม่ได้ปฏิบัติงานที่คานึงถึงประโยชน์ของประชาชน (2) ปัญหาด้านการเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เช่น บุคลากรบางส่วนไม่มุ่งปฏิบัติงานที่คานึงถึงความสาเร็จแต่มุ่งปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
(3) ปัญหาด้านการมีประสิท ธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ เช่น สานักงานเขตห้วยขวางไม่มีการวัดผล
ประสิทธิภาพ และไม่สามารถแสดงความคุ้มค่าของการปฏิบัติงาน (4) ปัญหาด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เช่น ผู้บริหารบางส่วนไม่ให้ความสาคัญกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) ปัญหาด้านการปรับปรุงภารกิจให้
ทันต่อสถานการณ์ เช่น สานักงานเขตห้วยขวางขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(6) ปัญหาด้านการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น สานักงานเขตห้วย
ขวางให้บริการที่ไม่อานวยความสะดวก และไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากเท่าที่ควร และ (7)
ปัญหาด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ เช่น สานักงานเขตห้วยขวางไม่มีแผนการประเมินผล
อย่างเป็นระบบ เหล่านี้เป็นต้น (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเมือง, 2555)
แนวคิดเกี่ยวกับธรรภิบาล
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2544) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลไว้สอดคล้อง
กันรวม 6 ด้านประการ คือ (1) หลักนิติธรรม ได้แก่ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ มีความเป็นธรรม มีการปฏิรูป
กฎหมายอย่างสม่าเสมอ การดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
และได้รับการยอมรับจากประชาชน (2) หลักความโปร่งใส ได้แก่ ผู้มาใช้บริการของรัฐและเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการ จานวนเรื่องกล่าวหา ร้องเรียน หรือสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจของส่วนราชการมี
ความชัดเจนเป็นที่ยอมรับ (3) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ ได้แก่ การได้ รับการยอมรับ และความพอใจจาก
ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ของงานที่ปฏิบัติ (4) หลักความคุ้มค่า
ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล ทั้งทางด้านปริมาณและ
คุณภาพ (5) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ จานวนผู้เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็น จานวน ข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นของประชาชนในการดาเนินการเรื่องต่างๆ รวมถึงคุณภาพของการ
เข้ามามีส่วนร่วม (6) หลักคุณธรรม ได้แก่ การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ในการดาเนินการในเรื่องต่างๆ ทั้งในและ
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นอกองค์ กรลดลง คุ ณภาพชี วิต ของคนในสั ง คมดีขึ้ น มีการบริ การจัด การและใช้ ทรั พยากรในชาติอ ย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุด
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2542) ได้ให้คานิยามว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง ระบบโครงสร้างและกระบวนการ
ต่างๆ ที่วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความสมดุลขึ้ นระหว่างภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน
ภาคปัจเจกชนและครอบครัว โดยเป้าหมายของธรรมาภิบาล ก็คือ การพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุก
ภาคส่วนในสังคม ดังนั้น ธรรมาภิบาลจึงมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้กับทุกภาคส่วนในสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล
Paul E. Mott (1972) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า การแปรเปลี่ยนปัจจัย การผลิตเพื่อให้องค์การ
มีกิจกรรมการผลิตและสามารถปรับตัวได้ โดยมีผลผลิตที่มีคุณภาพและมีการปรับตัวขององค์การภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและStephen P. Robbins (1990) ได้นิยามเอาไว้ว่าประสิทธิผล
ขององค์ การ หมายถึ ง ระดั บ ที่ ซึ่ ง องค์ ก ารบรรลุ เ ป้ า ประสงค์ ร ะยะสั้ น และระยะยาว ทั้ ง ในเชิ ง ผลลั พ ธ์ แ ละ
กระบวนการ

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
การวิจัยครั้งนี้ได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จึงทาให้ง านวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิด
การวิจัยดังภาพต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

หลักธรรมาภิบาล
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่งใส
4. หลักการมีส่วนร่วม
5. หลักความคุ้มค่า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
6. หลักความสานึกรับผิดชอบ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสานักงาน
เขตห้วยขวาง

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ของสานักงานเขตห้วยขวาง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมภิบาล กับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสานักงาน
เขตห้วยขวาง
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3. เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสานักงานเขตห้วย
ขวางตามหลักธรรมาภิบาล

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของส านั ก งานเขตห้ ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods Research) โดยการนาการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาใช้ร่วมกัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้
ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1.การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้คื อ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และลู กจ้างชั่วคราวสังกัด
สานักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จานวน 556 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวสังกัด
สานักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากสูตรของทาโร ยามาเน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544)
กาหนดให้มีความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5%
n =
N
1 + (Ne) 2
เมื่อ
n คือ ขนาดตัวอย่าง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณสัดส่วนประชากรด้วยค่าสัดส่วนตัวอย่าง
แทนค่า
556
1 + 556 (0.05) 2
= 232.63 คน
ดังนั้นได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้นจานวน 233 คน โดยสารองกลุ่มตัวอย่างเพื่อกันความ
ผิดพลาดไว้ 5% จะได้จานวนเท่ากับ 12 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 245 คน เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจริง
1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
1.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
สถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient)
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2.1 กลุ่มตัวอย่าง
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลจาก (1) ผู้อานวยการเขตห้วยขวาง ผู้ช่วยผู้อานวยการ
เขต ฝ่าย 1 และผู้ช่วยผู้อานวยการเขต ฝ่าย 2 จานวน 3 คน (2) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน้างาน จานวน 5 คน
และ (3) ผู้ปฏิบัติงาน จานวน 10 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview form)
2.3 การจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
(1) ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์
จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
(2) นาข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงในรูปแบบของข้อความเพื่อง่ายต่อการแยกประเด็น
(3) ทาการวิเคราะห์และจัดแยกประเด็นตามกลุ่มของข้อมูล
(4) ตีความข้อมูลที่ได้โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
(5) สรุปข้อมูลที่ได้ และนาไปเปรียบเทียบทีละประเด็น
(6) อภิปรายผลข้อมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ์ เพื่อสร้างข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 75.90 และมีอายุ
ระหว่าง 30-40 ปี มากที่สุด จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 75.50 รองลงมา 41-50 ปี จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ
23.70 สถานภาพสมรส จานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 69.80 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 194 คน
คิดเป็นร้อยละ 79.20 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3-5 ปีมากที่สุด จานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 75.10 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาทมากที่สุด จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 หน่วยงานที่สังกัดฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะมากที่สุด จานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 79.60
2. หลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านหลักความสานึ กรับผิดชอบ มี
ระดับมากที่สุด และด้านหลักนิติธรรม มีระดับน้อยที่สุด โดยจาแนกรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
(1) ด้านหลักความสานึกรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
เรื่องสานักงานเขตมีกิจกรรมที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของประชาชน เช่น การ
อบรม การศึกษาดูงานในพื้นที่จริง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(2) ด้านหลั กหลักความคุ้ มค่า อยู่ใ นระดับ มาก จากการวิเ คราะห์รายละเอียดในแต่ ละข้ อพบว่ า
สานักงานเขตมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะนามาใช้ในการปฏิบัติงานตามความจาเป็น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(3) ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า เรื่อง
สานักงานเขตมีการมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(4) ด้ านหลั กการมี ส่ว น อยู่ ใ นระดั บ มาก จากการวิ เ คราะห์ ร ายละเอี ย ดในแต่ ล ะข้ อ พบว่ า เรื่ อ ง
สานักงานเขตมีกิจกรรมที่ช่วยให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชนของตน เช่น การทาความ
สะอาดชุมชน การปลูกตนไม้ในชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
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(5) ด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า เรื่องกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ใช้ในสานักงานเขตมีความเป็นธรรม ดังเห็นได้จากการปฏิบัติตามโดยไม่มีการโต้แย้งจากเจ้าหน้าที่ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(6) ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า เรื่องสานักงาน
เขตมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
3. ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสานักงานเขตห้วยขวาง โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก
โดยจาแนกรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
(1) ด้านการควบคุมและจัดระเบียบแหล่งการค้า อยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์รายละเอียดในแต่
ละข้อพบว่า เรื่องประชาชนได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐาน และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด
(2) ด้านการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม อยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
เรื่องมีการนาปัญหา/ความต้องการของประชาชนและภาคีอื่นๆ บรรจุลงในแผนพัฒนาของสานักงานเขต มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด
(3) ด้านการพัฒนา รักษาสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละข้อ
พบว่า เรื่องมีการจัดบริการสาธารณะตามความต้องการพื้นฐานของประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด
(4) ด้านการพัฒนาการให้บริการ อยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า เรื่อง
มีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทางานแก่บุคลากรและชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(5) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ อยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
เรื่องมีและสนับสนุนการสร้างรายได้สร้างอาชีพในชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(6) ด้านการพัฒนาศูนย์กลางการค้าชุมชน อยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์รายละเอียดในแต่ละข้อ
พบว่า เรื่องนโยบายของสานักงานเขตส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมการบริหารการพัฒนาศูนย์กลางการค้าชุมชน
(ตลาด) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
4. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาล กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์ด้วยค่า
Correlation พบว่า หลักธรรมาภิบาล กับ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพัน ธ์ในทางบวกอยู่ในระดับสูง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้านหลักนิติธรรม
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านตามหลั กนิ ติ ธรรม สานั กงานเขตได้ ด าเนิ น การอย่ างเป็ น รู ป ธรรมในเรื่ อ ง
สานักงานเขตได้ยึดหลักเกณฑ์การบริหารงาน โดยมีการยึดถือหลักกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเชื่อถือได้ ซึ่งช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่
สานักงานเขตได้กาหนดไว้
ด้านหลักคุณธรรม
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แนวทางการปฏิ บั ติ ง านตามหลั กคุ ณธรรม สานั กงานเขตได้ ด าเนิ น การอย่ างเป็ น รู ป ธรรมในเรื่ อ ง
สานักงานเขตได้ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยมีการให้เจ้าหน้ามีความสานึกให้หน้าที่ของตนเอง
และเคารพในสิทธิของผู้อื่นซึ่งช่วยให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม
ด้านหลักความโปร่งใส
แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักความโปร่งใส สานักงานเขตได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่อง
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการดาเนินงานของสานักงานเขต โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ขั้นตอน
การปฏิบัติงานซึ่งช่วยให้ประชาชนรับรู้ถึงข้อมูลต่างๆภายในสานักงานเขต
ด้านหลักการมีส่วนร่วม
แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการมีส่วนร่วม สานักงานเขตได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่อง
สานักงานเขตมีเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนโดยมีกิจกรรมที่ช่วยให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของตนซึ่งช่วยให้ประชนชามส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองและสามารถเพิงพาตนเองได้
ด้านหลักความคุ้มค่า
แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักความคุ้มค่า สานักงานเขตได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่อ ง
สานักงานเขตมีการปฏิบัติงานตามเป้าหมายโดยมีการพิจารณาจากตัวชี้วัดซึ่งช่วยให้สานักงานเขตมีเป้าหมายที่
ชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปดังที่คาดหวังไว้
ด้านหลักความสานึกรับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักความสานึกรับผิดชอบ สานักงานเขตได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมใน
เรื่องสานักงานเขตมีการวางแผนการป้องกันความผิดพลาดโดยมีการดาเนินการต่างๆและหาแนวทางการป้องกัน
ซึ่งช่วยให้งานที่ปฏิบัติไม่เกิดความผิดพลาด
ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตห้วยขวาง
แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น สานักงานเขตได้ดาเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมในเรื่องการพัฒนาการทางานให้เกิดประสิทธิภาพโดยมีหลักเกณฑ์ในการพัฒนาการทางานซึ่งช่วยให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่สามารถมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องสานักงานเขตมีกิจกรรมที่ช่วยให้
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของประชาชน เช่น การอบรม การศึกษาดูงานในพื้นที่จริง มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า การดาเนินการต่างๆของสานักงานเขตมีการวาง
แผนการป้องกันความผิดพลาดในการดาเนินการต่างๆ และหาแนวทางการป้องกัน และสอดคล้องกั บแนวคิด
สานักนายกรัฐมนตรี (2553) และยังสอดคล้องกับ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2544)
2. ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องสานักงานเขตมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะ
นามาใช้ใ นการปฏิ บั ติง านตามความจาเป็น มี ค่ าเฉลี่ย มากที่ สุด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ผลวิจั ย เชิ ง คุณภาพที่ พบว่ า
สานักงานเขตมีเป้าหมายที่ชัดเจนโดยพิจารณาจากตัวชี้วัด เพื่ อให้การปฏิบัติงานเป็นไปดังที่คาดหวังไว้ และ
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สอดคล้องกับแนวคิด สานักนายกรัฐมนตรี (2553) และยังสอดคล้องกับ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้
(2544)
3. ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องสานักงานเขตมีการมีการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบ ว่าสานักงานเขตห้วย
ขวางมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ประชานรับรู้ขั้นตอนการดาเนินการของสานักงานเขต และ
สอดคล้องกับแนวคิดของสานักนายกรัฐมนตรี (2553) และยังสอดคล้องกับสานักงาน ก.พ.ร. (2552)
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องสานักงานเขตมีกิจกรรมที่ช่วยให้ประชาชน
ได้เข้ามาร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชนของตน เช่น การทาความสะอาดชุมชน การปลูกตนไม้ในชุมชน มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่าสานักงานเขตมีเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนโดย
ความหมายคือ การที่ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ใน
ลักษณะของการร่วมคิดร่วมทา ร่วมตัดสินใจ และสอดคล้องกับแนวคิดของสานักนายกรัฐมนตรี (2553) และยัง
สอดคล้องกับสานักงาน ก.พ.ร. (2552)
5. ด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในสานักงานเขตมีความเป็น
ธรรม ดังเห็นได้จากการปฏิบัติตามโดยไม่มีการโต้แย้งจากเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัย
เชิงคุณภาพที่พบว่า เจ้าหน้าที่เห็นว่า สานักงานเขตได้ยึดหลักเกณฑ์การบริหารงาน เช่น การมอบหมายหน้าที่ การ
ประเมิ น ผลงาน โดยมี ห ลั ก กฎหมายรองรั บ อย่ า งชั ด เจน และเชื่ อ ถื อ ได้ และสอดคล้ อ ง แนวคิ ด ของสานั ก
นายกรัฐมนตรี (2553) และสอดคล้องกับสานักงาน ก.พ.ร. (2552)
6. ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องสานักงานเขตมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วยความยุติธรรมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า สานักงานเขตได้ยึดถือ
และเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม มีความสานึกในหน้าที่ของตนเองและเคารพในสิทธิของผู้อื่น และสอดคล้อง
แนวคิดของ สานักนายกรัฐมนตรี (2553)
7. ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการพัฒนาการให้บริการของเขต
ให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทางานแก่บุคลากรและ
ชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า การดาเนินการต่างๆของสานักงานเขตมีการ
วางแผนการป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดในการด าเนิ น การต่ างๆ และหาแนวทางการป้ อ งกั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
แนวความคิด สุดจิต นิมิตรกุล (2543)

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. สานักงานเขตฯ ควรมีกลไกการจัดการกับข้อปัญหาโดยยึดมั่นในความถูกต้อง โดยการแก้ไขปัญหา
โดยไม่ละเว้น/เลือกปฏิบัติ การไม่เรียกรับสินบนจากผู้กระทาความผิด
2. สานักงานเขตฯ ควรมีการสารวจความต้องการของประชาชนเพือ่ นามาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
กาหนดแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ
3. สานักงานเขตฯ ควรมีระบบการติดตามผลกระทบหรือรับฟังเสียงของประชาชนหลักจากการ
ดาเนินงาน
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4. สานักงานเขตฯ ควรมีโครงการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ทที่ าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีศึกษา ผลกระทบทีเ่ กิดจารการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. ควรมีการศึกษา พัฒนาหลักธรรมาภิบาลเพื่อนามาใช้กับสานักงานเขตห้วยขวางให้มีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินส่วน
บุคคล โดยศึกษาพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน ด้านการออม ด้านการใช้จ่าย ด้านการลงทุน และทัศนคติ โดย
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ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ มีประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งทาง
การเงินด้านความสามารถในการออม การควบคุมค่าใช้จ่าย และความสามารถในการบรรลุเป้ าหมายการลงทุน
อายุมีประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินด้านความสามารถในการออม การจัดหาเงินสารองฉุกเฉิน
และการควบคุมค่าใช้จ่าย รายได้มีประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินด้านความสามารถในการออม
การจั ด หาเงิน สารองฉุ กเฉิ น การควบคุ มค่ าใช้ จ่ าย และการบรรลุเ ป้ าหมายในการลงทุ น ระดับ การศึ กษามี
ประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินด้านความสามารถในการออม และการจัดหาเงินสารองฉุกเฉิน
และยังพบว่าประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินตามลักษณะส่วนบุคคลมีเพียงด้านความสามารถใน
การออมเท่านั้น ส่วนด้านพฤติกรรมการจัดการทางการเงิน พบว่าพฤติกรรมการออมเงินของบุคคลวัยทางานมี
ประสิทธิภาพในการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินทางด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย พฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคคล
วัยทางานมีประสิทธิภาพในการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินด้านความสามารถในการออม และการควบคุม
ค่าใช้จ่าย พฤติกรรมการลงทุนของบุคคลวัยทางานมีประสิทธิภาพในการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินด้าน
ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่าย และยังพบว่าทัศนคติของบุคคลวัยทางานมีประสิทธิภาพการบริหารความ
มั่งคั่งด้านความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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รัฐบาลควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในการสร้างวินัยทางการเงิน และรู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่
จาเป็น ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อให้มีเงินออมไปบริหารความมั่งคั่งให้มีประสิทธิภาพ

ABSTRACT
The objective of this study was to find the effective personal financial wealth management through
personal financial management behavior in savings, expenses , investment and attitude using Pearson ChiSquare Method in testing correlation between personal factors and financial
wealth management behaviors. The data were obtained from the interview of 400 labor force aged between 2155 years old in Bangkok.
The result showed that personal factors such as sex was the effective financial wealth management in
saving ability, expense control and ability to achieve investment target. Age was the effective financial wealth
management in saving ability, emergency fund obtainment and expense control.
Income was the effective financial wealth management in saving ability, emergency fund obtainment, expense
control and ability to achieve investment target. Level of education was the effective financial wealth
management in saving ability and emergency fund obtainment. It was also found that personal character
toward risk was the effective financial wealth management in ability to save. With regard to financial wealth
management behavior, it was found that saving behavior of working labor force was the effective wealth
management in expense control. Expense behavior of working labor force was the effective wealth
management in ability to save and expense control. Investment behavior of working labor force was the
effective financial wealth management in expense control and finally, attitude of working labor force was
significantly effective financial wealth management in expense control.
Therefore, it was recommended that the Government should promote individuals in creating financial
discipline by spending only necessary expenses while maintaining reasonable amount of saving for effective
wealth management.

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ทาให้ทุกคนตระหนักถึงความสาคัญในความมั่นคง
ทางการเงิน การออม การลงทุน การบริหารทางการเงิน การดาเนินชีวิตในปัจจุบันมักจะอยู่ท่ามกลางความเสี่ยง
ซึ่งแต่ละคนมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันเนื่องจากแต่ละคนมีการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการ
รับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ความเสี่ยงจากการตกงาน ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น
ในการบริหารเงินส่วนบุคคลจึงควรที่จะกันเงินส่วนหนึ่ งไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือเกิดความเสี่ยงขึ้นในชีวิต เพื่อ
ความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต การบริหารการเงินที่สามารถกระทาได้ ได้แก่ การทาประกันชีวิต การประกัน
สุขภาพ ประกันการว่างงาน และการกันเงินออมส่วนหนึ่งไว้สาหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และบริหารการเงินเพื่อ
ความมั่นคงของชีวิต ไม่ใช้จ่ายเกินรายได้ที่มีอยู่และไม่พยายามสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เมื่อมีเงินออมก็
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สามารถเริ่มคิดถึงการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตนเอง โดยอาจจะเริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น การลงทุ น ในกองทุ น ตราสารเงิ น พั น ธบั ต รรั ฐ บาล หุ้ น กองทุ น รวมประเภทต่ า ง ๆ
อสังหาริมทรัพย์เป็นต้น หลังจากที่มีการลงทุนแล้วประสบความสาเร็จแล้ว จึงรักษาระดับความมั่งคั่งให้คงอยู่
ต่อไปอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารความมั่งคัง่ ทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลวัยทางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการบริหารเงินส่วนบุคคลของบุคคลวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริหารเงินส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการบริหาร
ความมั่งคั่งทางการเงินส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคัง่ ทางการเงิน
ส่วนบุคคลของบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร

3. ทบทวนวรรณกรรม
ประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินส่วนบุคคล ดังแนวคิดของ กฤษฎา เสกตระกูล (2553) ที่
กล่าวว่าประสิทธิภาพในการบริหารความมั่งคั่ง คือการรู้วิธีการใช้ความสามารถของตนในการหารายได้ และการ
แบ่งรายได้มาเป็นเงินออมอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือน และมีเงินเก็บสารองไว้เผื่อใช้ในกรณี
ฉุกเฉิ น เท่ ากับ ค่ าใช้ จ่ ายรายเดื อ นรวมกัน 3-6 เดือ นเป็ น อย่ างน้ อ ย การสร้ างวิ นั ย การเงิ น โดยใช้ จ่ ายไม่ เ กิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละเดือน รู้จักวางแผนค่าใช้จ่าย รู้จักเลือกใช้เครดิต การบริหารความมั่งคั่งโดยการเลือก
ลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยการเรียนรู้ทรัพย์สินลงทุนประเภทอื่น ๆ เพื่อการกระจาย
ความเสี่ยงและแสวงหาโอกาสที่จะทาให้ผลตอบแทนสูงขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งมากที่สุดและบรรลุเป้าหมาย
ของการลงทุน และเมื่อมีความมั่งคั่งแล้วการรู้จักการแบ่งปันให้กับคนรอบข้างและสังคมตามไปด้วย และสิ่ง
สาคัญต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขทางกาย และความสุขทางใจ ไม่มีความวิตกเป็นทุกข์ในการ
ดาเนินชีวิต
จากหลายงานวิจัยในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินส่วนบุคคล ดังเช่นงานของ
กนกพร ศักดิ์อุดมขจร (2543) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารการเงินบุคคล เพื่อให้บุคคลดารงชีวิตประจาวันอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการวางแผนการเงินสาหรับตนเองและครอบครัว การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์บาง
ประเภท เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บุคคลและการขอสินเชื่อบุคคล รวมทั้งพฤติกรรมการออม ชุลีรัตน์ คงเรือง และประ
กาษิต อินสุวรรณ (2552) ปรารถนา หลีกภัย (2551) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2550) โดยศึกษาพฤติกรรม
การออม โดยส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับการออม เพื่อไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เพื่อใช้ในยามชรา เพื่อซื้อสินค้าที่
ต้องการ การรู้จักแบ่งระดับความสาคัญของค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทาให้คุ้มค่าเงินมากที่สุด บริษัท นาโนเซิร์ช จากัด
(2549 – 2550) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2550) ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่าย ส่วนมากวางแผนการใช้จ่าย
แบ่งระดับความสาคัญของรายจ่ายที่ต้องจ่าย และมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า นิยมทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเอง
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ในแต่ ล ะเดื อ น โดยสรุ ป ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารความมั่ ง คั่ ง ทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คลมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ วั ด
ความสามารถในการจัดหาเงิน ความสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจทางการเงินในการใช้ชีวิตประจาวัน การ
จัดลาดับความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเงิน การออม การใช้จ่าย การลงทุน ได้อย่างเหมาะสม

4. ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือบุคลากรที่อยู่ในวัยทางาน โดยแบ่งอายุเป็น 4 ช่วงวัยคือช่วงวัยเริ่มต้น
ทางาน อายุ 21 – 30 ปี ช่วงวัยเริ่มสร้างครอบครัว อายุ 31 – 40 ปี ช่วงวัยหน้าที่การงานมั่นคง อายุ 41 – 55 ปี ช่วง
วัยเกษียณอายุ อายุ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
การรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเป็นข้อมูลแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม และรวบรวม
เก็บมาด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง โดยได้แบบสอบถามกลับมา 400 ฉบับ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ จากจานวน
แบบสอบถามที่กาหนด
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด ข้อมูล เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสารวจแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ทุกฉบับแล้วจึงทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ
SPSS
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1 กลุ่มสถิติเชิงบรรยาย
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลและข้อมูล
ด้านประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้อธิบายระดับพฤติ
กรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของบุคคลวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีการให้คะแนนระดับพฤติกรรมการบริหารเงินส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมการออม พฤติกรรมการ
ใช้จ่าย พฤติกรรมการลงทุน และทัศนคติ เป็นดังนี้
พฤติกรรมการออม การใช้จ่าย การลงทุน ทัศนคติ มากที่สุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3
คะแนน น้อย 2 คะแนน น้อยที่สุด 1 คะแนน
เกณฑ์การแบ่งระดับพฤติกรรมการบริหารเงินส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร จะหาได้จากช่วง
ความกว้างอัตราภาคชั้น (Class interval) โดยใช้วิธีการคานวณหาช่วงกว้างระหว่างชั้นตามหลักการหาค่าเฉลี่ย
(บุญชม ศรีสะอาด, 2542) ดังนี้
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จากพิสัย = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด) / จานวนชั้น
ความกว้างของระดับคะแนนในแต่ละระดับ = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนระดับที่แบ่ง
= 5 – 1 = 0.8
5
1.3 ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการบริหารความมั่งคั่งทางการเงิน
ส่วนบุคคลของบุคคลวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครโดยวัดจาก ค่าร้อยละและค่าความถี่ของความสามารถใน
การออมควรเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือน ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ ความสามารถในการจัดหาเงิ นสารองกรณีฉุกเฉิน ไม่น้ อยกว่า 6 เดือน และมีค วามสามารถในการบรรลุ
เป้าหมายการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน
กลุ่มสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์
1. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพในการบริหารความมั่งคั่งทาง
การเงินส่วนบุคคล โดยทาการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ ใช้ Pearson Chi-Square ระดับนัยสาคัญ
α=
0.05
2. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออม พฤติกรรมการใช้จ่าย พฤติกรรมการลงทุน
ทัศนคติ กับประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินส่วนบุคคล ใช้สหสัมพันธ์ เพียร์สัน ซึ่งเกณฑ์ใน
การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน มีดงั นี้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
หมายความว่า
+0.8 ขึ้นไป
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก
+0.61 – 0.80
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างมาก
+0.41 – 0.60
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
+0.21 – 0.40
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
+0.01 – 0.20
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย
0.00
ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
ค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับ .05

5. ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยพบว่าบุคคลวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร มีรายได้หลักเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง
รายได้พิเศษมีบ้างแต่ไม่มากและไม่แน่นอน ความสามารถในการออมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ของรายได้
ความสามารถในการหาเงินเพื่อสารองกรณีฉุกเฉินน้อยกว่า 3 เดือน ในด้านการชาระหนี้ ส่วนใหญ่มีหนี้สิน และมี
การชาระหนี้สิน 10 – 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือน ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายควบคุมได้บ้า งบาง
เดือนก็นาเงินออมออกมาใช้ ด้านการมีหลักประกันสาหรับความเสี่ยง มีการทาประกันไว้บ้างแต่หลักประกัน
ครอบคลุมได้เพียงบางส่วน การวางแผนสาหรับการเกษียณอายุ ส่วนใหญ่วางแผนไว้และกาลังเดินตามแผนเพื่อ
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ความพร้อมทางการเงินสาหรับการเกษียณอายุ ในการลงทุนส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการลงทุน การบรรลุเป้าหมาย
ในการลงทุนอยู่ในระดับปานกลาง มีการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยการลงทุนแบบระมัดระวังคือเงิน
สดร้อยละ 30 หุ้นร้อยละ 30 และตราสารหนี้ร้อยละ 40 การแบ่งปันความมั่งคั่งด้วยการบริจาคหรือช่วยเหลือสังคม
ร้อยละ 1 -2 ด้านการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกาลังกายและตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปี
โดยสรุปบุคคลวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร มีรายได้พอ ๆ กับค่าใช้จ่าย ทาให้ความสามารถในการ
ออมมี น้ อ ย เนื่ อ งจากไม่ พ อกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ย อี ก ทั้ ง ยั ง ต้ อ งน าไปช าระหนี้ สิ น ส่ ง ผลกระทบกั บ เงิ น ออมและ
ความสามารถในการหาเงินเพื่อสารองกรณีฉุกเฉิน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการบริหารเงินส่วนบุคคลของบุคคล
วัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบ ดังนี้
ประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งด้านความสามารถในการออม มีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ลักษณะส่วนบุคคลที่ชอบความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งด้านความสามารถในการ
ควบคุ ม ค่ าใช้ จ่ าย มี ความสั ม พั นธ์ กับ เพศ อายุ รายได้ ต่ อ เดื อ น ประสิ ท ธิ ภาพการบริ หารความมั่ ง คั่ ง ด้ าน
ความสามารถในการจัดหาเงินเพื่อสารองกรณีฉุกเฉิน มีความสัมพันธ์กับ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา
ประสิทธิภาพในการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินส่วนบุคคลด้านความสามารถในบรรลุเป้าหมายการลงทุน มี
ความสัมพันธ์กับ เพศ รายได้ต่อเดือน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
พฤติกรรมการออม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินส่วนบุคคล ด้าน
ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่าย พฤติกรรมการใช้จ่าย มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารความมั่ง
คั่งทางการเงินส่วนบุคคล ด้านความสามารถในการออม ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่าย พฤติกรรมการ
ลงทุน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินส่วนบุคคลด้านความสามารถในการ
ควบคุ ม ค่ าใช้ จ่ าย ทั ศ นคติ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารความมั่ ง คั่ ง ทางการเงิ น ส่ ว นบุ ค คล
ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่าย ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมติฐานที่ตั้งไว้

6. อภิปรายผล
การอภิปรายผลของการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินส่วนบุคคลของ
บุคคลวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง โดยแบ่งการทดสอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การบริ หารเงินโดยการทดสอบตัวแปรปัจจั ยส่วนบุคคล ได้แ ก่ (1)เพศ (2)อายุ (3)รายได้ต่ อเดือ น (4)ระดั บ
การศึกษา (5)ลักษณะส่วนบุคคล และพฤติกรรมการบริหารเงินได้แก่ (1)พฤติกรรมการออม (2) พฤติกรรมการใช้
จ่าย (3) พฤติกรรมการลงทุน (4) ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่งทางการเงิน 4 ตัว
แปร ได้แก่ (1)ความสามารถในการออม (2) ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่าย (3) ความสามารถในการจัดหา
เงินเพื่อสารองกรณีฉุกเฉิน และ (4) การบรรลุเป้าหมายในการลงทุน
ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ลักษณะส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการบริหารความมั่งคั่ง เพศ เป็นตัวแปรที่ส่งผลให้บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านพฤติกรรม
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ที่กล่าวว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติแ ละ
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พฤติกรรมแตกต่างกันรวมถึงความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยช่วงอายุของบุคคล
มีความสัมพันธ์กับ ความสามารถในการออม ความสามารถในการจัดหาเงินเพื่อสารองกรณีฉุกเฉิน ความสามารถ
ในการควบคุมค่าใช้จ่าย และการบรรลุเป้าหมายในการลงทุน ตรงกับงานวิจัยของ พายัพ ขาวเหลือง (2548) พบว่า
การวางแผนทางการเงินของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลสื บเนื่องมาจากช่วงอายุ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการหารายได้และภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงอายุจะไม่เหมือนกัน ลักษณะของอาชีพ รายได้ และ
วิถีการดาเนินชีวิตของบุคคล การเลือกอาชีพจะส่งผลถึงการมีรายได้ และจะทาให้วิถีการดาเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคลแตกต่างกันออกไป เนื่องจากเมื่ อบุคคลมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นก็จะส่งผลให้รู้จักเก็บออมเพื่อใช้ในยาม
จาเป็นมากขึ้น ไม่ใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย และผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าย่อมจะมีรายได้มากกว่าและเหลือ
เก็บออมมากกว่า และจากผลการวิจัยของ รัตนา ยินดี (2549) งานวิจัยของ กุลฐกาน ตั้งทิวาพร (2555) ทาให้ทราบ
ว่าผู้ที่ชอบความเสี่ยงสูงความสามารถในการออมเงินจะต่าเนื่องจากจะนาเงินไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
ส่วนผู้ชอบความเสี่ยงน้อยหรือไม่ชอบความเสี่ยงจะนาเงินไปออมซึ่งอยู่ในรูปของเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร
ด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายพบว่าในช่วงชีวิตของผู้บริโภคแต่ละคนจะมีกระแสรายได้ที่ค่อนข้างต่าในช่วงเริ่มต้น
ของชีวิต และตอนปลายของชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงตอนกลางของชีวิตอาจจะเป็นเพราะในช่วงเริ่มต้นมักจะ
มีประสบการณ์น้อย และในช่วงปลายประสิทธิภาพในการทางานจะต่า รายได้จึงต่ากว่าในช่วงกลางของชีวิตที่ มี
ประสบการณ์ดีขึ้น และประสิทธิภาพการทางานสูง ด้านพฤติกรรมการลงทุน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การบริหารความมั่งคั่งทางการเงินด้านความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ เพชรี
ขุมทรัพย์ (2540) ที่กล่าวว่า การลงทุนอาจจะเป็นการซื้อสินค้าประเภทคงทน เช่นรถยนต์ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น
โทรทัศ น์ การลงทุ นในลักษณะนี้ไ ม่ไ ด้ห วังในรู ปของตั วเงิ นแต่ผู้ล งทุ นหวังความพอใจในการใช้ท รัพ ย์สิน
เหล่านั้นมากกว่า เช่นการซื้อบ้านเป็นที่อยู่อาศัยถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งของผู้บริโภค หรือที่เรียกว่าลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการลงทุนในลักษณะนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามมาได้ ด้านทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการบริหารความมั่งคั่งทางการเงินด้านความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่าย ผลการวิจัยดังกล่าว
ตรงกับผลการศึกษาของ Stanton and Futrell (1987) ที่พบว่าทัศนคติของผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินค้าจะมี
ความสัมพันธ์กัน

7. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
1. ควรทาการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลโดยเลือกเฉพาะกลุ่ม โดยเลือก
เฉพาะกลุ่มอาชีพ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชนต่าง ๆ เพื่อให้ศึกษาได้ในวงแคบขึ้น
2. ควรทาการศึกษาประสิทธิภาพในการออม การลงทุน ของบุคคลวัยทางานเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ได้รับ
กว้างเกินไปและเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงินในการพิจารณาในการวางแผนการเงินในอนาคตได้
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ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
THE COMMUNICATION EFFICIENCY IN THE ORGANIZATION
THROUGH ELECTRONICS SYSTEM OF PRIVATE HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS
พัทธนันท์ พริกมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Email : pattanun.pr@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการสื่อสารภายในองค์การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการสื่อสารกับประสิทธิภาพ
การสื่อสารภายในองค์การ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จานวน 22 แห่ง และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้จากการ
สุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก ได้ กลุ่มตัวอย่าง คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จานวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติภาคพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าสหสัมพันธ์ ผลการศึกษา พบว่า
1. องค์ประกอบการสื่อสารภายในองค์การ พบว่า ในภาพรวมทุกด้านผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
2. ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ พบว่า ในภาพรวมทุกด้านผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นว่ามีการดาเนินการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
3. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการสื่อสารภายในองค์การ กับประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่า
องค์ประกอบด้านผู้ส่งสาร องค์ประกอบด้านสาร องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อสาร และองค์ประกอบด้าน
ผู้รับสาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.29 , 0.45 , 0.47
และ 0.30 ตามลาดับ

ABSTRACT
This study aimed (1) to study communication within organizations through electronic systems of
private higher education institutions (2) to study the effectiveness of communication within the organization
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through electronic systems of private higher education institutions , and (3) to study the relationship between
elements of communication and effectiveness of communication within the organization. The populations of
this study are 22 private universities in Bangkok metropolitan region and the samples which are used in this
study are private universities from simple random sampling by means of drawing. The samples are 260 people
in the Sripatum university. The questionnaires are the tool for this studying and data have been analyzed using
basic statistics including mean, standard deviation and correlation. The results showed that : First,
communication components within the organization, most of the respondents opinion are at a high level with a
mean of3.62. Second, the effectiveness of communication within the organization, most of the respondents
opinion are at a high level with a mean of 3.90. Finally, the relationship between elements of communication
and effectiveness of communication within the organization. the factor of the sender, the message, the
communication channel, and the sender are correlated with the effectiveness of communication. The correlation
coefficient are 0.29 , 0.45 , 0.47 and 0.30 respectively.
KEYWORD : Effective Communication, Private Higher Education Institutions

ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การสื่อสารเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบที่สาคัญของการบริหารงานเป็นทั้งปัจจัยและทรัพยากรที่จะใช้
ในการบริหารจัดการองค์การ ถ้าหากไม่มีการสื่อสารก็ไม่สามารถที่จะบริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
สื่อสารจึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความสาคัญต่อองค์การในการบริหารที่จะทาให้งานขององค์การดาเนินต่อไปและช่วยใน
การประสานงานขององค์การในแง่ของการบริหารองค์การการสื่อสารทาให้เกิดความหมาย ทาให้คนคาดคะเน
ความคิดซึ่งกันและกันได้และทาให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานของ
องค์การ การสื่อสารนาไปใช้ในกิจกรรมขององค์การหลายอย่าง เช่น การตัดสินใจ การสร้างความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน การสร้างความเจริญและพัฒนาองค์การ การควบคุมและประสานงาน ลักษณะของการสื่อสารใน
องค์การอาจพิจารณาในฐานะที่เป็นระบบรวม คือ การใช้การสื่อสารติดตามรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล การ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมทั้งการติดต่อกับองค์การอื่น ๆในฐานะที่เป็นระบบ
ย่อยการสื่อสารเป็นเครื่องมื อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม การฝึกอบรม การสร้างบรรยากาศการทางาน การ
ควบคุมสั่งงานและการสร้างความพอใจ ในฐานะที่เป็นระบบเฉพาะบุคคลอาจพิจารณาการสื่อสารในแง่ของ
พฤติกรรมทางการสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ เช่น การร่วมประชุม การเขียนคู่มือ การร่างจดหมาย การทาสัญญา การ
พูดคุยในกลุ่มคนที่ทางานด้วยกัน และการโต้แย้ง เป็นต้น (เสนาะ ติเยาว์. 2551)
การบริหารงานองค์การในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การขนาดใหญ่ที่มีหลายหน่วยงาน หลาย
สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ นั้น มักประสบปัญหาในด้านความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องระเบียบ หรือวิธี
ปฏิบั ติงาน การปฏิบั ติงานให้ เป็น ไปตามระเบี ยบนั้ นต้อ งมีการส่ งข่าวสารที่ดี มี ประสิทธิ ภาพ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การปฏิบัติงานจาเป็นต้องอาศัยกฎ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานแล้ว ยังรวมถึง
ภาพลักษณ์ขององค์การอีกด้วย จะเห็นได้ว่า แม้ช่องทางการสื่อสารที่เลือกใช้จะทันสมัย และมีประสิทธิภาพ แต่
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บุคลากรภายในองค์การไม่สามารถรับข่าวสาร ทาให้การติดต่อสื่อสารภายในองค์การขาดประสิทธิภาพ และเกิด
ปัญหาในการดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการประสานงานต่างๆ โดยการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ อัน
นามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างบุคลากร หรือระหว่างบุคลากรกับองค์การ ตลอดจนส่งผลให้บุคลากรขององค์การ
เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในการติดต่อสื่อสารที่เป็นอยู่ การติดต่ อสื่อสารภายในองค์การนับเป็นรากฐานสาคัญ
ของระบบองค์การที่ช่วยให้องค์การสามารถดาเนินไปด้วยความราบรื่น สร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจให้เกิด
ขึ้นกับบุคคลฝ่ายต่างๆ ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การนั้นๆ (นารินี แสงสุข, 2553)
จากความสาคัญของการสื่อสารในองค์การดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในองค์การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยศึกษาจากบุคลากรในทุกระดับ
ภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมถึงประสิทธิภาพของรูปแบบการสื่อสารที่ใช้ในปัจจุ บัน เพื่อนาผลที่ได้จาก
การศึกษานาไปสู่การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาการสื่อสารภายในองค์การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์ การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการสื่อสารกับประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
องค์การ

ขอบเขตการวิจัย
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย การเผยแพร่ข่าวสารภายในองค์การ บรรยากาศการสื่อสาร
ภายในองค์การและ ความพอใจการสื่อสารภายในองค์การ
2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จานวน 22 แห่ง (ข้อมูลจาก http://www.mua.go.th/university.html)
(2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้จากการสุ่มอย่างง่ายด้วย
วิธีการจับฉลาก ได้ กลุ่มตัวอย่าง คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยตารางกาหนด
ขนาดตัวอย่าง ของ Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 260 คน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ในการทางาน
- ตาแหน่งงาน
- หน่วยงานทีป
่ ฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ
- การเผยแพร่ข่าวสารภายในองค์การ
- บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การ
- ความพอใจการสื่อสารภายในองค์การ

ปัจจัยองค์ประกอบของการสื่อสาร
- ผู้ส่งสาร
- ผู้รับสาร
- สาร
- ช่องทางการสื่อสาร
- สิ่งรบกวน
- ปฏิกิริยาตอบสนอง

วิธีดาเนินการวิจัย
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดที่กาหนดไว้ แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา แบ่ ง
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน ตาแหน่งหน้าที่ในการ
ทางาน และหน่วยงานที่ปฏิบัติ (2) ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการสื่อสารภายในองค์การ
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (3) ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในองค์การ โดยใช้มาตราส่วนประมาณ (Rating Scale ) 5 ระดับ และ(4) ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด ข้อเสนอแนะของบุคลากรเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ประกอบด้วย (1) การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของ
เครื่องมือ โดยพิจารณาจากความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยนาเครื่องมือการวิจัยพร้อมรายละเอียดโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัย นิยามศัพท์ กรอบแนวคิดในการวิจัย และรายละเอี ยด
วิธีการดาเนินการวิจัย รวมทั้งตารางกาหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัดและจานวนข้อคาถามซึ่งเป็นมาตรฐาน และตัว
บ่งชี้การประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นจึงคานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง และ (2) การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงของเครื่องมือ ผู้วิจัยนาเครื่องมือการวิจัยที่ผ่านการ
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วไปทดลองใช้กับ
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ก่อนการนาไปใช้จริง จานวน 30 คน
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและความชัดเจนของภาษา และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทางด้านความเที่ยง
(reliability) รวมทั้งฉบับ และค่าความเที่ยงของข้อคาถามแต่ละตัวบ่งชี้รายมาตรฐาน ด้วยวิธีการคานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัย ทาหนั งสื อขอความอนุเ คราะห์ จากวิ ทยาลั ยบั ณฑิ ตศึ กษาด้ านการจัด การ และด าเนิน การเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3) การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติภาคพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วย
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS โดยมีเกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้ (1) คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มาก
ที่สุด (2) คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก (3) คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง
(4) คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย และ (5) คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด
2. วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการสื่อสาร
ภายในองค์การ กับประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ดังนี้ (1) ค่าสหสัมพันธ์ 0.01 –
0.20 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก (2) ค่าสหสัมพันธ์ 0.21 – 0.40 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า (3) ค่า
สหสัมพันธ์ 0.41 – 0.60 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (4) ค่าสหสัมพันธ์ 0.61 – 0.80 มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง (5) ค่าสหสัมพันธ์ 0.81 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารภายในองค์การ
เมื่อพิจารณาผลการสารวจองค์ประกอบการสื่อสารภายในองค์การ พบว่า ในภาพรวมทุกด้าน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ปรากฏดังตาราง
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการสารวจองค์ประกอบการสื่อสารภายในองค์กร
องค์ประกอบการสือ่ สารภายใน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แปลความหมาย
องค์การ
ด้านผู้ส่งสาร
4.03
0.52
มาก
ด้านสาร
3.86
0.47
มาก
ด้านช่องทางการสื่อสาร
3.27
0.53
ปานกลาง
ด้านผู้รับสาร
4.11
0.57
มาก
ด้านสิ่งรบกวน
3.38
0.73
ปานกลาง
ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง
3.08
0.92
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน
3.62
0.62
มาก
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2) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ
เมื่อพิจารณาผลการสารวจประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ พบว่า ในภาพรวมทุกด้านผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่ามีการดาเนินการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการสารวจประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ
(n = 206)
ส่วนเบี่ยงเบน
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ
ค่าเฉลี่ย
แปลความหมาย
มาตรฐาน
1. การเผยแพร่ข่าวสารภายในองค์การ
4.02
0.65
มาก
2. บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การ
3.86
0.68
มาก
3. ความพอใจการสื่อสารภายในองค์การ
3.82
0.70
มาก
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน
3.90
0.61
มาก
3) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการสื่อสารภายในองค์การ กับประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในองค์การ
เมื่ อ พิ จ ารณาตั ว แปรด้ า นองค์ ป ระกอบที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร พบว่ า
องค์ประกอบด้านผู้ส่งสาร องค์ประกอบด้านสาร องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อสาร และองค์ประกอบด้าน
ผู้รับสาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากั บ 0.29 , 0.45 , 0.47
และ 0.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการสื่อสารภายในองค์การ กับประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
องค์การ
ตัวแปร
องค์ประกอบด้านผู้ส่งสาร
องค์ประกอบด้านสาร
องค์ประกอบ
ด้านช่องทางกาสื่อสาร
องค์ประกอบด้าน
ผู้รับสาร
องค์ประกอบด้าน
สิ่งรบกวน
องค์ประกอบ
ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง
ประสิทธิภาพการสื่อสาร

องค์ประกอบ
องค์ประกอบ องค์ประกอบ
องค์ประกอบ องค์ประกอบ
ด้านช่อง
องค์ประกอบ
ประสิทธิภา
ด้าน
ด้านปฏิกิริยา
ด้านผู้ส่งสาร
ด้านสาร
ทางการ
ด้านผูร้ ับสาร
พการสื่อสาร
สิ่งรบกวน
ตอบสนอง
สื่อสาร
1
.455**
1
**
.214
.377**
1
.563**

.360**

.209**

1

.147*

-.021

-.094

.075

1

-.035

-.064

.091

-.032

.510**

1

.290**

.454**

.473**

.302**

-.032

.040

**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

984

1

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

สรุปผลการวิจัย
1. องค์ประกอบการสื่อสารภายในองค์การ พบว่า ในภาพรวมทุกด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น สู งสุ ด คือ ด้ านผู้ รั บ สาร รองลงมา คื อ ด้านผู้ ส่ง สาร และด้านสาร
ตามลาดับ
2. ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ พบว่า ในภาพรวมทุกด้านผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นว่ามีการดาเนินการ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีการดาเนินการสูงสุด คือ ด้านการเผยแพร่ข่าวสารภายใน
องค์การ รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การ และด้านความพอใจการสื่อสารภายในองค์การ
ตามลาดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการสื่อสารภายในองค์การ กับประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่า
องค์ประกอบด้านผู้ส่งสาร องค์ประกอบด้านสาร องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อสาร และองค์ประกอบด้าน
ผู้รับสาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.29 , 0.45 , 0.47
และ 0.30 ตามลาดับ

อภิปรายผลการวิจัย
องค์ประกอบการสื่อสารภายในองค์การ พบว่า ในภาพรวมทุกด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในฐานะของผู้รับสาร ส่วนใหญ่
เป็นบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีและมีความเชื่อมั่นต่อตนเอง นาข้อมูลข่าวสารที่ ได้รับไปพบปะพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการใช้ภาษาหรือสานวนการพูดที่สุภาพต่อ
ผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน และในฐานะของผู้ส่งสาร ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่รับฟังและ
ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นมีความเห็นที่แตกต่าง มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับสาร เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในเนื้อหา
ของเรื่องราวที่ตนจะสื่อสารกับผู้อื่น มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดและใช้เหตุผลในการสื่อสารนั้นๆ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญเลิศ เพ็งสุข (2547) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการสื่อสารภายในองค์การของ
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในเขตสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พบว่า ใช้การสื่อสารด้วยวาจามากกว่าการสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเป็น
เครื่องมือที่ทาให้พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มดาเนินไปในวิถีที่ต้องการ เกิดการประสานงานระหว่างบุคคลที่อยู่
ในกลุ่ม เป็นระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ พบว่า ในภาพรวมทุกด้านผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นว่ามีการดาเนินการ อยู่ในระดับมาก เนื่องจากการเผยแพร่ข่าวสารภายในองค์การของแต่ละหน่วยงาน
ตระหนักถึงความสาคัญในข้อเท็จจริง และความถูกต้องในเนื้อหาของข่าวสารที่แจ้งให้บุคลากรทุกฝ่ายในองค์การ
ทราบ ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา ทางหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับทราบ โดยมีการเผยแพร่ข่าวสารภายในองค์การยังคงเป็นไปตามลาดับขั้นตอนสายการบังคับ
บัญ ชาจากบนลงล่ าง ประกอบกับ การให้ ความสาคัญ เกี่ยวกับ การถ่ายทอดข่าวสารที่ ต้อ งกาหนดตัวบุค คล
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ผู้เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบในการให้ข่าวสาร สาหรับบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การ หน่วยงานส่วนใหญ่
สนับสนุนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การเพื่อความเชื่อมั่น เชื่อถือ และ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และยังมุ่งเน้นการกาหนดเป้าหมายและนโยบายต่างๆ ภายในองค์การที่มีการตัดสินใจ
ร่วมกันของบุคคลทุกฝ่าย และให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้วยการจัดการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์การเสมอ ตลอดจนให้ความสาคัญกับนโยบายการมอบหมาย
งานให้ตรงตามความชอบและความถนัดของผู้ปฏิบัติเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา หาญศรีวรพงศ์
(2551) ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรที่มีต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของ
สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในประเทศไทย ผลพบว่าผู้บริหารสานักงานสรรพากร มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร โดยรวม ด้านการเผยแพร่ข่าวสารภายในองค์กร ด้านบรรยากาศการ
สื่อสารภายในองค์กร และด้านความพอใจการสื่อสารภายในองค์กร อยู่ในระดับมาก
ความสัมพันธ์ร ะหว่างองค์ป ระกอบการสื่อ สารภายในองค์การกับประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่ า
องค์ประกอบด้านผู้ส่งสาร องค์ประกอบด้านสาร องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อสาร และองค์ประกอบด้าน
ผู้รับสาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสื่อสาร เนื่องจาก องค์ประกอบการสื่อสารภายในองค์การเพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถทาให้องค์การประสบความสาเร็จได้ตามเป้าหมาย แต่องค์กรจะต้องมีการประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในองค์กรจะมีขึ้นได้นั้น องค์กรควรกาหนดเป็นนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่ อสารภายใน
องค์กร ซึ่งนโยบายที่จะทาให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วย นโยบายด้านการ
เผยแพร่ข่าวสารภายในองค์กร นโยบายด้านการสร้างบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กร และนโยบายด้านการ
สร้างความพอใจการสื่อสารภายในองค์กร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1. ควรมีการทาความเข้าใจ และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร ระบบงานสารบรรณ รวมถึงการใช้
งานระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เช่น e-mail e-document หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารให้มาก
ขึ้น
2. ควรมี การติ ด ตามและประเมิ น (ข้ อ มู ล ) อย่ างจริ ง จั ง และเป็ น ธรรม เพื่ อ ให้ ก ารสื่ อ สารเกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับการสื่อสารภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานด้านการสื่อสารภายในองค์การของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้ง บางเขน และวิทยาเขตขอนแก่น
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloom มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloom พฤติกรรมการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloom และ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloomประชากรและการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 390
คน จากวิธีการสุ่มแบบง่ายตามสะดวก โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่ายBath&Bloom
ผลการวิจัยพบว่า 1.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloom
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloomส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยู่ร ะดับมาก 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิ ตภัณฑ์โ ฮมสปาBath&Bloom พบว่ า
ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์บารุงผิว สาขาเซ็นทรัลเวิลล์ พลาซ่า ความถี่ในการ
ซื้อ คือ 2 ครั้งต่อเดือนช่วงเวลา17.01-20.00 น.และ ช่วงวันหยุด(วันเสาร์-อาทิตย์)/วันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา ที่ซื้อ
ในแต่ละครั้งมากที่สุดคือ ช่วงราคา 501-1,000 บาท เป็นต้น 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloom พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloom อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
คาสาคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์//พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา// Bath&Bloom

ABSTRACT
This dissertation was aimed at studying the factors of marketing mixes of Bath&Bloom home spa
products, behavior in choosing Bath&Bloom home spa products, and relation between the factors of marketing
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mixes and behavior in choosing Bath&Bloom home spa products. There were 390 samples selected by simple
random sampling, customers who came and bought products at Bath &Bloom
The study showed that 1) overall samples who bought Bath&Bloom products placed importance on
marketing mixes at a high level 2) the samples mostly bought skin care products at Bath&Bloom Central World
Plaza two times a month at 17.01 – 20.00 and in the weekends (Saturday – Sunday)/ official holidays at the
price range of 501-1,000 Baht, and 3) the factors of marketing mixes of Bath&Bloom products related to
behavior in choosing Bath&Bloom products at the statistical significance.05.
KEYWORDS : the factors relating//behavior in choosing home spa products// Bath&Bloom

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบนั การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจมีมากยิ่งขึ้น และมีกระแสความนิยมในการกลับสู่ธรรมชาติ
มากขึ้น ดังนั้น“สปา”(Spa) เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ในการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติบาบัดเน้นการผ่อนคลาย ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจซึ่งกาลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ธุรกิจสปาไทยจัดได้ว่ามีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของ
ชาวต่างชาติมีอัตราการเติบโตสูงในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในอเมริกา ยุโรป และเอเซีย และเป็นทีน่ ิยมอันดับ 1
ในเอเซีย และจากการขยายตัวของธุรกิจสปาที่เพิ่มมากขึน้ ทาให้มที างเลือกใหม่สาหรับผูบ้ ริโภคที่ไม่สะดวกเข้า
ไปทาสปาในร้าน ที่เรียกว่า “โฮมสปา”(Home Spa) คือ การทาสปาเองที่บ้านโดยการซื้ออุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น
ทรีทเม้น อโรมา น้ามันหอมระเหย น้ามันนวดต่างๆ (ออนไลน์http://www.ditp.go.th/index.php/product-service/
products/products-health/cosmetics-device/cosmetics-device-highlights?aid=72936)
บริษัท เอิร์ธ แฟคเทอรี่ จากัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผลิตสบู่ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์โฮมสปาที่มีส่วนผสม
ที่ดีที่สุดและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสาหรับลูกค้า ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา ได้แก่ สบู่น้า,
มันหอมระเหย, น้ามันนวด, ขัดผิว, พอกตัว/เปลี่ยนสี, สปาเท้า, สปาผิวหน้า และอื่นๆจากข้อมูลข้างต้น จึงเป็น
ประเด็ น ให้ ผู้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ฮมสปา
Bath&Bloom เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloom เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าจานวนมาก
และได้มีการขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งผลจากการวิจัยสามารถนาไปปรับปรุง และรักษาคุณค่าตรา
สินค้าของผลิตภัณฑ์Bath&Bloom ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม(ออนไลน์
http://www.earthfactory. com)

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงใช้ปัจจัยที่กาหนดความความสัมพันธ์ตามแบบจาลองของฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) มา
เป็นตัวแปรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ
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2. พฤติกรรมการเลือกซื้อ (6W1H) ได้แก่ ลูกค้าคือใคร ซื้ออะไร ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อไร ซื้อทาไม ใครมี
ส่วนในการตัดสินใจ ซื้ออย่างไร
3.ข้อมูลบริษัทและผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom บริษัท เอิร์ธ แฟคเทอรี่ จากัด เป็นหนึ่งในบริษัท ที่
ผลิตสบู่ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์โฮมสปาที่มีส่วนผสมที่ดีที่สุดและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึง
พอใจสาหรับลูกค้า ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา ได้แก่ สบู่น้า, มันหอมระเหย, น้ามันนวด, ขัดผิว, พอกตัว/เปลี่ยนสี,
สปาเท้า, สปาผิวหน้า และอื่นๆจากข้อมูลข้างต้น จึงเป็นประเด็นให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloom เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloom เป็น
บริ ษั ทที่ ไ ด้ รับ การยอมรับ จากลู กค้ าจ านวนมาก และได้ มีการขยายตลาดไปยั งตลาดต่ างประเทศ (ออนไลน์
http://www.earthfactory. com)
จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล
 เพศ
 อายุ
 การศึกษา
 รายได้
 อาชีพ

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา
Bath&Bloom(6W1H)
 ลูกค้าคือใคร
 ลูกค้าต้องการอะไร
 ลูกค้าซื้อที่ไหน
 ลูกค้าซื้อเมื่อไร
 ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ทาไม
 ใครมีส่วนในการตัดสินใจ
 ลูกค้าซื้ออย่างไร
ที่มา : Philip Kotler(2000)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps)
 ด้านผลิตภัณฑ์
 ด้านราคา
 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
 ด้านการส่งเสริมการตลาด
 ด้านพนักงาน
 ด้านกระบวนการ
 ด้านลักษณะทางกายภาพ
ที่มา : Philip Kotler(2000)

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นิตยา สุวรรณดี (2553) ทาการศึกษา เรื่องพฤติกรรมการเลือกตราสินค้าในการบริโภคสินค้าในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สปา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพโสด
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การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนระหว่าง
10,001-15,000 บาท
ชลลดา พงศ์สุธีนิเวศ (2547) ทาการศึกษาเรื่อง ลักษณะการใช้และความต้องการใช้ผลิต ภัณฑ์สปาใน
สถานประกอบการ ผลการศึกษาพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ นิยมใช้น้ามั นหอมระเหย โดยคานึงถึ ง
สรรพคุณของผลิ ต ภัณฑ์ เ ป็ นสาคั ญ รู้ จั กผลิ ต ภัณฑ์ สปาจากตัวแทนขาย ชอบลั กษณะบรรจุ ภัณฑ์ ที่ คุ้ม ครอง
ผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสื่อมสภาพได้ง่าย
กรานต์จนรักษ์ อุทัยไกรรักษ์ (2547) ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อสินค้าจากธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ชาวไทยส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อสินค้าที่วางจาหน่ายในสปา แต่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เคยซื้อหรือคาดว่าจะซื้อสินค้าที่
วางจ าหน่ ายในสปา สาหรั บ สิ น ค้ าที่ ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ าง ชาติ ส่วนใหญ่ เ คยซื้ อ หรื อ คาดว่ าจะซื้ อ ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ามันนวดและน้ามันหอมระเหย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ส่วนตัว

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloom
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloom
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloom

สมมติฐานในการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath& Bloom
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา
Bath&Bloom

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่ายBath& Bloom จานวน 3 สาขา คือ ศูนย์
จัดจาหน่ายBath&Bloom เซ็นทรัลพระราม 3, ศูนย์จัดจาหน่ายBath&Bloom เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, ศูนย์จัดจาหน่าย
Bath&Bloom เซ็ น ทรั ล เวิ ล ล์ พลาซ่ า น ามาค านวณหาขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ห ลั ก การค านวณของ
W.G.Cochran(1977) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้วิธีแบบชั้นภูมิทาการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนของแต่ละ
สาขา จานวนสาขาละ 130 คน รวมทั้งหมด 390 คน แสดงดังตารางที่ 1
จากสูตร
n
=
Z2
4e2
เมื่อแทนค่าสูตร จะได้ว่า
n
=
(1.96)2
4(0.05)2
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n
=
384.16
n
=
384 คน
ผู้วิจัยจึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมดเป็น 390 คน
ตารางที่ 1 จานวนกลุ่มตัวอย่าง
สาขา
เซ็นทรัลพระราม3
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
เซ็นทรัลเวิลล์ พลาซ่า
รวม

จานวนตัวอย่าง
130 คน
130 คน
130 คน
390 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบโดยแต่ละข้อความแต่ละข้อมีคาตอบให้ เลือกแบบประเมินค่าแบบ(Likert
Scale) โดยแต่ละคาถามแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น
(Interval Scale) และได้กาหนดค่าของการประเมินแยกตามระดับความคิดเห็น แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กาหนดค่าระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloom
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามที่จัดทาขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจ สอบความถูกต้อง
ทางด้านภาษาและการครอบคลุมทางด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปดาเนินการทดลองใช้(Try Out)กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(α-Coefficient)ของครอนบาค(Cronbach.1974 : 161) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
แบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดเท่ากับ 0.93 เมื่อแยกเป็นรายด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.76 ด้านราคา
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เท่ากับ 0.81 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายเท่ากับ 0.87 ด้านการส่งเสริมการตลาดเท่ากับ 0.81 ด้านพนักงานเท่ากับ
0.88 ด้านกระบวนการเท่ากับ 0.74 ด้านลักษณะทางกายภาพเท่ากับ 0.86
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 370 ชุด ซึ่งผู้ศึกษาทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2556
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลงานการค้นคว้าวิจัย
วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตาราต่างๆ รวมถึงบทความจากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
แหล่งข้อมูลที่ได้มีผู้จัดทาแล้ว
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่ าความถี่ ( Frequency) ค่ าร้ อ ยละ(Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เป็นการอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.สถิติทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปร โดยใช้สหสัมพันธ์ของไค-สแควร์ (Chi-Square) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยแบ่งการสรุปออกเป็นสองส่วน คือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของการวิจัย
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
372 คน คิดเป็นร้อยร้อยละ 95.38 อายุ 21-30 ปี จานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 85.38 รายได้ 10,001-20,000 บาท จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 39.74 อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 59.49
1.2 ผลการวิเคราะห์ของตัวแปรปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
1.3 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom
ผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์บารุงผิว จานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07 สาขาที่ไปเลือกซื้อคือสาขา
เซ็นทรัลเวิลล์ พลาซ่า จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 เลือกซื้อมากที่สุดคือ 2 ครั้ง/เดือน จานวน 165 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.31 ช่วงเวลา 17.01-20.00 น. จานวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 53.59 วันที่เลือกซื้อบ่อยที่สุดคือช่วง
วันหยุด(วันเสาร์-อาทิตย์)/วันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 54.13 ราคาที่ซื้อในแต่ละครั้ง 5011,000 บาท จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 45.13 บุคคลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ คือ โปรโมชั่นและ
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การแนะนาของพนักงานขาย เหตุผลที่เลือกซื้อคือ ซื้อใช้เอง รู้จักผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom จากการเยี่ยม
ชมศูนย์จัดจาหน่าย จานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 42.82
2. ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
โฮมสปา Bath&Bloom ด้านสถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom ด้านช่วงเวลาที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา
Bath&Bloom ด้านช่วงวันที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom ด้านเหตุผลส่วนใหญ่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom ด้านผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom
ด้านวิธีการรู้จักผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา
Bath&Bloom ด้านสถานที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจั ยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่อ งทางการจั ดจ าหน่ ายและด้านการส่ งเสริม การตลาด มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom ด้านช่วงเวลาที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
โฮมสปา Bath&Bloom ด้านช่วงวันที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานและด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮม
สปา Bath&Bloom ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่อครั้งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดและด้านพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom
ด้านเหตุผลส่วนใหญ่ในการซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัด จาหน่ าย ด้ านการส่ง เสริ ม
การตลาดและด้านพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom ด้านผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านพนักงานและด้านกระบวนการมี
ความสั ม พัน ธ์ กับ พฤติกรรมการเลือ กซื้ อผลิ ตภั ณฑ์โ ฮมสปา Bath&Bloom ด้ านวิ ธีการรู้ จั กผลิ ต ภัณฑ์ อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า ส่วนใหญ่เลือกซื้อเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์บารุงผิว ด้านผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกซื้อ
พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ก ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อเป็น Body lotion ด้านสาขาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom มากที่สุดคือ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ด้านความถี่ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom มากที่ สุ ด คื อ 2 ครั้ ง ด้ า นช่ ว งเวลาที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ฮมสปา
Bath&Bloom มากที่สุดคือ 17.01-20.00 น. ด้านวันในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom วันที่กลุ่ม
ตัวอย่างซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom มากที่สุดคือช่วงวันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์)/วันหยุดนักขัตฤกษ์ ด้าน
ราคาของผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom ที่ซื้อในแต่ละครั้ง ราคาของผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom ที่ซื้อใน
แต่ละครั้งมากที่สุดคือ ช่วงราคา 501-1,000 บาท ด้านบุคคลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮม
สปา Bath&Bloom พบว่า โปรโมชั่นและการแนะนาของพนักงานขาย มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ด้านเหตุผลใน
การซื้อผลิตภัณฑ์โ ฮมสปา Bath&Bloom พบว่า ซื้อใช้เ อง มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและด้านวิธีการที่รู้จั ก
ผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom รูปแบบวิธีการที่กลุ่มตัวอย่างรู้จักผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom มากที่สุดคือ
จากการเยี่ยมชมศูนย์จัดจาหน่าย สอดคล้องกับ นิตยา สุวรรณดี (2553) ทาการศึกษา เรื่องพฤติกรรมการเลือกตรา
สินค้าในการบริโภคสินค้าในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สปา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สาหรับผิวกายมากที่สุด ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์สปาที่มีตราสินค้าครั้งแรกจากการออกงานแสดงสินค้า ผู้บริโภค
ซื้อผลิตภัณฑ์สปาที่มีตราสินค้าเพื่อใช้เอง ค่าใช้จ่ายในการซื้ออยู่ที่ 500-1,000 บาทต่อครั้ง และซื้อผลิตภัณฑ์สปาที่
มีตราสินค้าเมื่อมีความจาเป็นต้องใช้ความถี่ในการซื้อ 1-2 เดือนต่อครั้ง
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในศูนย์จาหน่าย Bath&Bloom ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีค่าใช้จ่ายใน
การซื้อผลิตภัณฑ์ต่อ ครั้ง 501-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.2 สอดคล้องกับ ชลลดา พงศ์สุธีนิเวศ (2547)
ทาการศึกษาเรื่อง ลักษณะการใช้และความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สปาในสถานประกอบการผลการศึกษาพบว่า
สาหรับการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์สปาในสถานประกอบการสปาขึ้นอยู่กับ
สถานภาพด้านธุรกิจ ได้แก่ วิธีชาระเงินที่นิยมใช้ ผลิตภัณฑ์ดูแลผมที่นิยมใช้ วิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลเส้น
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ผม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว หน้าที่นิยมใช้ แหล่ง จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดู แลผิวหน้าที่นิ ยมเลือ กซื้อ วิธีการเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า วิธีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายและวิธีการเลือกซื้อน้ามันหอมระเหย
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปาBath&Bloom
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ กรานต์จนรักษ์ อุทัยไกร
รักษ์ (2547) ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อ
สินค้าจากธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า สาหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการซื้อสินค้าจากธุรกิจสปาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับ นิตยา
สุวรรณดี (2553) ทาการศึกษา เรื่องพฤติกรรมการเลือกตราสินค้าในการบริโภคสินค้าในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สปา ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. นอกจากนี้ควรขยายผลการศึกษาในเชิงลึกโดยการทาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและ
รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นในประเด็นด้านต่างๆ เช่น แรงจูงใจในการซื้อ ความพึงพอใจในการซื้อสินค้าและความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
2. ควรมีการเพิ่มคาถามในแต่ละปัจจัยให้ครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้มีหลายตัว
แปร
3. เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานวิจัย จึงควรทาการวิจัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาข้อมูล
ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
4.ผลการศึ ก ษา ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า มาซื้ อ สิ น ค้ า ในศู น ย์ จ าหน่ า ย Bath&Bloom มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นควรจะทาการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาพทางการแข่งขันของคู่แข่งขันในขณะนั้น ซึ่ง
หากมีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอจะทาให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
5.ผลการศึ กษา ปั จ จั ย ด้ านส่ ว นประสมทางการตลาดของลู กค้ าที่ เ ข้ า มาซื้ อ สิ น ค้ าในศู น ย์ จ าหน่ า ย
Bath&Bloom มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath&Bloom อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นควรจะนาผลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ใน
อีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม หรือศึกษาเชิงเปรียบเทียบของ
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่เพื่อทราบถึงทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโฮม
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สปา Bath & Bloomที่มีสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน อาจจะมีการเปรียบเทียบกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ เพื่อจะได้เป็นการเปรียบเทียบคู่แข่ง สภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆเพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค
และทราบถึงการรับรู้ตราสินค้า ลักษณะของสินค้าในสายตาผู้บริโภคเพื่อนามาปรับกลยุทธ์ทางการจัดจาหน่าย
ต่อไป หรือมีการติดตามและประเมินผลความคิดเห็น และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath &
Bloom อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์โฮมสปา Bath & Bloom ให้มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
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ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์
และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วงในเขตกรุงเทพมหานคร
MARKETING FACTORS INFLUENCING CONSUMER DECISION MAKING
IN PURCHASING MANGO WOOD FURNITURE AND DECORATIVE
PRODUCT IN BANGKOK AREA
อัจฉรา คาภูแสน
อาจารย์ประจา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : achara.ku@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์
และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วง 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่
ทาจากไม้มะม่วง และ 3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และ
สินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วงของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน ทางประชากรศาสตร์ ตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้ ลักษณะที่อยู่อาศัยและสถานภาพ ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อพฤติกรรมการ
ตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ เฟอร์นิ เ จอร์ และสิน ค้ าตกแต่ ง บ้านที่ ทาจากไม้ม ะม่วง โดยท าการเก็บตั วอย่ างจากผู้ ที่ ซื้อ
เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วง ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-test และ F-test (One Way ANOVA)
ผลการวิจัยปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วง
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่คานึงถึงโครงสร้างที่แข็งแรง มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการใช้ อายุการใช้งาน และความทันสมัย ตามลาดับ ผลการวิจัยในส่วนของพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์
และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภทชั้นวาง
อเนกประสงค์ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ในโอกาศตกแต่งบ้านใหม่ มีความถี่ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ 1 ครั้ง/ปี ซื้อใน
ลักษณะแยกชุด ซื้อจากร้านที่จาหน่ายเฟอร์นิเจอร์หลากชนิดหลายรูป แบบ และชาระเงินด้วยเงินสด ตามลาดับ
และผลการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้า
ตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วงของผู้บริโภคกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า มีความแตกต่างกันทุกด้าน
คาสาคัญ : ปัจจัยทางการตลาด การตัดสินใจเลือกซื้อ และ เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน
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ABTRACT
The objectives of this study are to examine the marketing factors that influence the decision making,
selection behavior and to compare the important of marketing factors to purchase furniture and home decorative
items made of mango wood in Bangkok. The Independent variables used in this study were sex, age,
occupation, education level, income and status. The dependent variables used in the study were marketing
factors that are influence the decision making of purchasing furniture and home decorative items. The total of
400 samples was collected. These samples are customers who have purchased the furniture and home
decorative items made of mango wood in Bangkok. The t-test and F-test (Once Way ANOVA) were used to
analyze the data.
The finding of this study shows that the marketing factors influence the decision making influence to
purchase furniture and home decorative items made of mango wood from the strong structure, various type of
product, suitable to the requirement, Lifetime of using and modern accordingly. With the regards to the
selection behavior, study found that majority of the respondents purchased from shelves, purchased for new
house, purchased once a year, purchased in different set from furniture in various types and settle in cash
accordingly. In regard to the comparative of marketing factors that influence the decision making with
demographic data found all factors are differences.
KEYWORDS: Factors affecting consumers, Mango Wood Decorative and Household Products

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มีความสาคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากประเทศไทย
มีมูลค่าการบริโภคในประเทศและการส่งออกมากกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปี มีผู้ประกอบการ SMEs มากกว่า
10,000 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงานไม่ต่ากว่า 100,000 คนโดยมีบริษัทที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด114 บริษัท และยังมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ คืออุตสาหกรรม
การขนส่ง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น และในอนาคตยังมีแนวโน้มการใช้
เฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นขนาดกลาง และขนาดเล็ก
เป็นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งนอกจากจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อจาหน่ายภายในประเทศแล้ว ยังผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้เพื่อการส่งออกอีกด้วย ในด้านแรงงานช่างฝีมือที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย เป็นช่างที่มีฝีมือดี
และมีความละเอียด จึงทาให้เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ได้มีความสวยงามและมีคุณภาพดีตามไปด้วย แต่สิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย คือ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้ที่จะนามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
เนื่องจากไม้ตามธรรมชาติเริ่มลดน้อยลง อย่างเช่น ไม้สัก ไม้แดง ดังนั้นจึงต้องมีการหาวัตถุดิบไม้ชนิดอื่นมาใช้ใน
การทาเฟอร์นิเจอร์ อย่างเช่น ไม้ยางพารา ไม้มะม่วง ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถนามาทาเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้ดีไม่แพ้
ไม้ชนิดอื่น ทั้งยังมีราคาถูกและสามารถหาได้ง่ายอีกด้วย
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โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยให้ความสาคัญกับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ผลิตจากไม้มะม่วงเป็น
กรณีศึกษา เนื่องจากเริ่มมีผู้ประกอบการจานวนหนึ่งสร้างสรรค์รูปแบบและคิดที่จะผลิตเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งที่ทา
จากไม้มะม่วง ซึ่งไม้มะม่วงสามารถนามาทาการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการตอก การฝาน การฉลุ ได้
เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่สวยงาม มีเอกลักษณ์และมีความแตกต่าง ซึ่งประเด็นทางการตลาดของ
อุ ต สาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละสิ น ค้ า ตกแต่ ง บ้ า นที่ ผ ลิ ต จากไม้ ม ะม่ ว งยั ง ขาดข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาวิ จั ย ของ
นักวิชาการที่เพียงพอในการนามาใช้กาหนดกลยุทธ์และการวางแผนทางการตลาด
จากประเด็นความน่าสนใจของอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้านที่ผลิตจากไม้
มะม่วงดังกล่าวข้างต้น เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ
ตลอดจนการแข่งขันในด้านการส่งออก ปัจจัยทางการตลาดจึงเป็นตัวแปรสาคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคานึงถึง
เป็นสาคัญเพื่อตอบสนองต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์มุ่งที่การศึกษาปัจจัยทาง
การตลาด และพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ผลิตจากไม้มะม่วง ตลอดจนศึกษาถึง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านต่างๆของผู้บริโภค ในความคิดเห็น ต่อปัจจัยที่มีความสาคัญในการเลือกซื้อ
เฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละสิ น ค้ า ตกแต่ ง บ้ า นที่ ท าจากไม้ ม ะม่ ว ง โดยมี ส มมติ ฐ านของการวิ จั ย ว่ า ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านต่างๆของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อปัจจัยในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์
และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วงแตกต่างกัน โดยสารสนเทศที่ได้จากการวิจัย จะนามากาหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อประโยชน์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทา
จากไม้มะม่วงในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ เฟอร์นิ เจอร์ และสิน ค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้ มะม่วงในเขต
กรุงเทพมหานคร
2.3 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีความสาคัญต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน
ที่ทาจากไม้มะม่วงของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ลักษณะที่อยู่อาศัย และสถานภาพ

3. ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค(Consumer Behavior) ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการ
แสดงออกของผู้ บ ริ โภคเฉพาะเรื่อ ง คือ เฉพาะเรื่ องที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การซื้ อ สิน ค้ าและบริ การจากองค์ การทาง
การตลาดซึ่ งการที่ ผู้บ ริ โภคจะตั ดสิ นใจซื้อ หรือ ใช้สินค้ าใด นอกจากจะขึ้น อยู่กับ ปัจ จัย ภายในบุ ค คล(Basic
determinant) แล้ ว ยั ง ขึ้ น อยู่ กั บ การรั บ รู้ ข้ อ มู ล สภาวะแวดล้ อ มภายนอกหรื อ ปั จ จั ย ภายนอก (environment
determinant) ที่ อ าจเข้ ามามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคอี กด้ วยปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ กรรม
ผู้บริโภค การศึกษาถึงแนวคิดส่วนประสมทางการค้า ปลีก การนาเสนอสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย นั้นคือการที่ร้านค้าปลีกจะต้องมีส่วนประสมทางการค้าปลีกที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
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กลุ่มเป้าหมาย ส่วนประสมทางกาค้าปลีกมีองค์ประกอบ 7 ประการ 1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)2. ด้านราคา (Price)
3.ด้านสถานที่จัดจาหน่าย (Location)4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5.ด้านภาพลักษณ์และการจัดแสดง
สินค้า (Store design and display) 6.ด้านการบริการ (Services)7. ด้านพนักงานขาย (Personal selling)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการกาหนดสมมติฐานงานวิจัย เจนจิรา พรมวันดี (2548 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ วู้ดเทค ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ วู้ดเทค ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการเลือกซื้อ และเปรียบเทียบ ปัจจัยทาง
การตลาดที่มี ความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ วู้ดเทค ของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน จานวน 420 คน ผลการศึกษาที่สาคัญพบว่า 1) ผู้บริโภคให้ความสาคัญ
กับปัจจัยทางการตลาดโดยรวม อยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันเห็นว่าปัจจัยทางการตลาดโดยรวม
และรายด้ า นมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การเลื อ กซื้ อ เฟอร์ นิ เ จอร์ วู้ด เทคไม่ แ ตกต่ างกัน ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ ต่ างกัน ให้
ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดโดยรวมและรายด้านการส่งเสริมการตลาด ว่ามีความสาคัญต่อการเลือกซื้อ
เฟอร์นิเจอร์วู้ดเทคด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกันให้ความสาคัญกับปัจจัย
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่ งเสริมการตลาด ว่ามีความสาคัญต่อการเลือกซื้อวู้ดเทคแตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันให้ความสาคัญกับปัจจัยทางการตลาดโดยรวม และรายด้านการส่งเสริม
การตลาด ว่ามีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์วู้ดเทคแตกต่างกัน ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศเพื่อประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์วู้ดเทค ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
สรรธกร สุภาควัฒน์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์โลหะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัย
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์โลหะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วยรายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และลักษณะที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์โลหะของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ณัฐณิชา สาอางกุล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัย
ทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์ นิเจอร์ของผู้บริโภคพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ และ
เปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้บริโภคที่มีเพศและอาชีพต่างกัน เห็นว่า
ปัจจัยทางการตลาดโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านมีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่แตกต่างกัน 2) ผู้บริโภคที่
มีอายุต่างกัน เห็นว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อการเลือกซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยทางการตลาดโดยรวมด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านอื่น ๆ มี
ผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์แตกต่างกัน 3) ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกัน เห็นว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน
การส่งเสริมการตลาดและด้านอื่นๆ มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยทางการตลาด
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โดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์แ ตกต่างกัน
โดยผู้ บ ริโ ภคที่ มีร ะดับ การศึกษาสู ง กว่ ามั ธยมศึ กษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่าให้ค วามสาคั ญต่ อ การเลื อกซื้ อ
เฟอร์นิเจอร์มากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 4) ผู้บริโภคที่มีรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกัน เห็นว่า ปัจจัยทางการตลาดโดยรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยทางการตลาดด้านอื่นๆ มี
ผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์แตกต่างกัน โดยสรุปจากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับปัจจัย
ทางการตลาดในเรื่องเฟอร์นิเจอร์มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้ สอดคล้องกับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของเฟอร์นิเจอร์ มีสถานที่จาหน่ายที่สะดวกในการเดินทาง และการให้บริการของพนักงานขาย ซึ่งจะนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการ ในการวางแผนและปรับปรุงการผลิตการตลาด ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค โดยจะนามาซึ่งผลตอบแทนทางการตลาดในอนาคต และในขณะเดียวกันผู้บริโภค
ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น
4. ขอบเขตงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งายวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยการสารวจ ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน
ที่ทาจากไม้มะม่วง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วงในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจะทาการเก็บตัวอย่างจากผู้ที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านทีท่ าจากไม้มะม่วง
จานวน 400 ชุด
การรวบรวมข้อมูล
ทาการรวบรวมข้อมูลจาก 2 เเหล่งด้วยกันคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวมข้อมูลโดยใช้เเบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 400 ชุด
2. ข้อมูลทุติภูมิ (Secondary Data) ค้นหาข้อมูลจากเอกสารที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เเล้วในเรื่อง ซึ่ง
ได้มีผู้ทาการจัดเเละเก็บรวบรวมไว้เเล้วจากหน่วยของภาครัฐบาลเเละเอกชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้า
ตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วง ในเขตกรุงเทพมหานคร นาเสนอในรูปแบบสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive
Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )
2. ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน
ที่ทาจากไม้มะม่วงในเขตกรุงเทพมหานคร ของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ลักษณะที่อยู่อาศัย สถานภาพสมรส วิเคราะห์และนาเสนอด้วยการทดสอบสมมติฐาน
จากโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS For Window Version 17.0 ด้วยสถิติ T-test และ F-test
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5. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการตอบแบบสอบ ถาม
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 ซึ่งมีอายุในช่วง 31-40 ปีจานวน 165 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.3ส่วนมากจะประกอบอาชีพ พ่อบ้าน/แม่บ้าน จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 เป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาเป็นระดับต่ากว่าปริญญาตรี มีรายได้ต่อ
เดือน 10,000 - 20,000 บาท จานวน 179 คิดเป็นร้อยละ 44.ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านเดี่ยว จานวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37 มีสถานะสมรส จานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย การตัดสินใจ
เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่ วงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
สาคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัย การตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้
มะม่วงในเขตกรุงเทพมหานคร ลาดับแรกคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (xˉ = 4.105, SD = 0.108) รองลงมาคือด้านราคา
(xˉ = 3.91, SD = 0.874) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (xˉ = 3.87, SD = 0.039)และ ด้านการส่งเสริมการขาย
(xˉ = 3.83, SD = 0.89)
ผลการวิเคราะห์พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาแตกต่า งกันจะเห็นว่าปัจจัยที่มี
ความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วงแตกต่างกัน พบว่าปัจจัยทาง
การตลาดแต่ละด้านมีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วงไม่แตกต่าง
กัน ส่วนผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันจะเห็นว่าปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้า
ตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วงแตกต่างกัน พบว่าปัจจัยทางด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสาคัญต่อ
การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วงไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์และปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการขายที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน
ที่ทาจากไม้มะม่วงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผู้บริโภคที่มีลักษณะที่อยู่อาศัยแตกต่างกันจะเห็นว่าปัจจัยที่ มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์
และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วงแตกต่างกัน พบว่าปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายและด้านการส่งเสริมการขาย มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้
มะม่วงไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และ
สินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะเห็นว่าปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้า
ตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วงแตกต่างกัน พบว่าปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มี
ความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วงไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยทางการ
ตลาดด้านราคาและด้านการส่งเสริมการขายที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ทา
จากไม้มะม่วงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1006

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะของการวิจัย
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้เสนอไปข้างต้น เกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ โ ภคในการเลื อ กซื้ อ เฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละสิ น ค้ า ตกแต่ ง บ้ า นที่ ท ามาจากไม้ ม ะม่ ว งในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถนามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อ จะให้ ความสาคัญกับ โครงสร้างที่แข็ง แรง รูปแบบความทันสมัยของ
เฟอร์นิเจอร์ อายุการใช้งาน รูปแบบเฟอร์นิเจอร์มีความหลากหลาย และดูแลรักษาง่าย ปัจจัยด้านราคา ผู้ซื้อให้
ความสาคัญกับราคาคุ้มค่ากับระยะเวลาใช้งาน ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ซื้อให้ความสาคัญกับจัดแสดง
สินค้าที่น่า สนใจและมีบริการจัดส่งและติดตั้ง และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ซื้อให้ความสาคัญกับการใช้
สื่อโฆษณาที่น่าสนใจ สอดคล้องกับ
2. ผลการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และ
สินค้าตกแต่งบ้านที่ทาจากไม้มะม่วงของผู้บริโภคกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า มีความแตกต่างกันทุก
ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของเจนจิรา พรมวันดี (2548 : บทคัดย่อ) สรรธกร สุภาควัฒน์ (2549 : บทคัดย่อ)
และณัฐณิชา สาอางกุล (2547 : บทคัดย่อ) ที่ว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วยอายุ รายได้ต่อเดือน ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส และลักษณะที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
ด้านผลิตภัณฑ์ 1) ควรมีสินค้าที่มีคุณภาพ ทันสมัย และสวยงาม เพื่อทันต่อความต้องการของลูกค้า 2)
ควรมีสินค้าครบทุกวงจร ตั้งแต่รากฐาน ถึงงานตกแต่ง เพื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจที่จะเลือกมาซื้อสินค้าที่ครบวงจร
เนื่องจากลูกค้าไม่เสียเวลาซื้อสินค้าหลายที่ และ 3) ควรมีสินค้าตัวอย่างให้เลือกดูได้ เพื่อลูกค้าจะได้เห็นสินค้าว่ามี
คุณภาพเป็นอย่างไร เหมาะสมกับการเลือกซื้อหรือไม่ เนื่องจากไม้มะม่วงเป็นวัสดุใหม่ที่ลูกค้าอาจไม่คุ้นเคย ซึ่ง
จะทาให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้น
ด้านราคา 1) ควรมีเงื่อนไขการชาระเงินหลายแบบ ทั้งเงินสด เงินเชื่อ และรับบัตรเครดิต เพื่อความ
สะดวกในการการชาระเงินของลูกค้า 2) ควรให้ลูกค้าต่อรองราคาได้ เพื่อให้ลูกค้าสบายใจในการซื้อสินค้าว่าได้
ราคาที่ต่ากว่าของร้านตั้งไว้ และ 3) ควรมีป้ายราคาติดชัดเจน เพื่อลูกค้าจะได้เห็นราคาเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับ
ราคาสินค้าตัวอื่นได้
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 1) ควรพิจารณาการขายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางเลือกในการนาเสนอสินค้าและบริการ เพื่อจะสามารถแสดงรายละเอียด คาอธิบาย
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และเพื่อเพิ่มโอกาสปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว 2) ควรจัดหน้าร้านและจัดสินค้าในร้าน
ให้สะอาดและเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ลูกค้าสามารถเดินเลือกซื้อได้ง่าย และ3) ควรมีที่จอดรถสะดวก
เพื่อรองรับรถของลูกค้าที่มาซื้อสินค้า มีการขนส่งขึ้นรถสะดวกง่ายต่อการมาเลือกสินค้า ไม่กังวลที่จอดรถจะไม่มี
หรือเกิดอันตรายกับตนเองและทรัพย์สิน
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 1) ควรมีพนักงานขายหน้าร้านแนะนาสินค้า เพื่อแนะนาผลิตภัณฑ์ว่ามี
ลักษณะอย่างไรความต้องการของลูกค้าแบบใด ตรงต่อความต้องการหรือไม่ เพื่อสะดวกในการตัดสินใจเนื่องจาก
เฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ผลิตจากไม้มะม่วง เป็นวัสดุใหม่ที่ลูกค้าอาจไม่คุ้นเคย 2) ควรมีการ
รับประกันและรับคืนเปลี่ยนสินค้า เพื่อสินค้าที่ออกไปไม่ได้คุณภาพหรือมีการชารุด ถ้ามีการรับคืนหรือเปลี่ยน
สินค้านั้น ลูกค้าเกิดความมั่นใจในตัวสินค้าว่าต้องมีคุณภาพที่ต้องการ และ 3) ควรมีการบริการทั้งก่อนและหลัง
การขายเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนีเ้ ป็นเพียงการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อเฟอร์นเิ จอร์
และสินค้าตกแต่งบ้านทีท่ าจากไม้มะม่วงในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค
หลังจากการได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาการปรับปรุงการให้บริการต่อไป
2. ศึกษาตลาดลูกค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้มะม่วงแหล่งทาเลอื่นเพื่อใช้เป็นฐานที่จะขยายสาขาออกไปในแหล่ง
ลูกค้าที่ต้องการเฟอร์นเิ จอร์ไม้มะม่วงต่อไป

7. รายการอ้างอิง
เจนจิรา พรมวันดี. 2548 . ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์วดู้ เทคของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ณัฐณิชา สาอางกุล. 2547. ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. การศึกษาปัญหาพิเศษ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ทัดศรัญยา กลิ่นพินิจ. 2546. ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อ INDEX ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไปในการใช้บริการ
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
FACTORS RELATING TO SATISFACTION OF PATIENTS IN USING
SERVICES AT VICHAIVEJ INTERNATIONAL OMNOI HOSPITAL
SAMUT SAKHON PROVINCE
มนัสภร คาทะเนตร
นักการจัดการงานทั่วไป สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
E-mail: PLE_OPD@hotmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของกลุ่มคนไข้
ทั่วไปในการใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร และเปรียบเทียบปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไปในการใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่น แนลอ้อม
น้อย จ.สมุทรสาคร ตัวแปรในการศึกษา ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพรายได้ สถานภาพการสมรส ปัจจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้สึก ความ
โอนเอียง และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด
กระบวนการ บุคลากร/พนักงาน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่เป็นแนวทางการสร้างความ
พึงพอใจของกลุ่มคนไข้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการกลุ่มคนไข้ทั่วไปมาใช้บริ การโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์
เนชั่นแนลอ้อมน้อย จานวน 400 คน จากวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย สถิ ติ
ที่ใช้วิเคราะห์ผลข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-Way Anova และ
ค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า 1.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไปในการใช้บริการ
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไปในการใช้บริการอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไปในการใช้บริการอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 2.เปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีความพันธ์กับความ พึงพอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไปในการใช้บริการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไปในการใช้บริการ
คาสาคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ กลุ่มคนไข้ที่ใช้บริการ โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่น
แนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study factors relating to satisfaction of patients who used
services at Vichaivej International Omnoi Hospital Samut Sakhon Province, and to compare factors associated
with satisfaction of patients in using services at Vichaivej International Omnoi Hospital Samut Sakhon
Province. Independent variables consisted of: personal factors including gender, age, educational level,
occupation, income and marital status; factors relating to attitude comprising of beliefs, opinions, emotion and
tendency; and marketing mix factors consisting of product, price, place, promotion, process, people and
physical environment. Dependent variable was factors which created satisfaction of patients. The sampling
group, which was obtained by means of convenient sampling method, consisted of 400 patients who used
services at Vichaivej International Hospital, Omnoi. The tool used in this research was a questionnaire.
Statistics used for data analysis comprised of percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way Anova,
and Pearson's Product Moment Correlation Coefficient.
Research findings showed that, in terms of factors relating to satisfaction of patients in using services
at Vichaivej International Omnoi Hospital Samut Sakhon Province, factors associated with attitude had the
relationship with satisfaction of patients in using services at statistically significant level of .05. Similarly,
marketing mix factors had the relationship with satisfaction of patients at statistically significant level of .05. In
contrast, a comparison of factors relating to satisfaction of patients in using services, categorized by personal
factors, indicated that personal factors had no relationship with satisfaction of patients in using services.
KEYWORDS: Factors relating to satisfaction; service users; Vichaivej International Omnoi Hospital Samut
Sakhon Province

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคปัจจุบันการดาเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เรื่องการดูแลและการใส่ใจสุขภาพของประชาชน
ต่างก็ให้ความสาคัญอย่างมาก รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ได้แก่ อาหารการกิน การออกกาลังกาย
การใส่ใจการรักษาสุขภาพ โดยหันมาให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพ และในบางครั้งไม่จาเป็นต้องเกิดการ
เจ็บป่วยก็สามารถตรวจสุขภาพพร้อมกับการดูแลตนเองให้เหมาะสมในแต่ละช่วงฤดูกาลเพื่อเป็นการป้องกัน
ตนเอง แต่ในทั้งนี้การประสบปัญหาในการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกเพศทุกวัย เพราะสภาพของ
ฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนที่ร่างกายปรับไม่ทันกับสภาพฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงสามารถทาให้เจ็บป่วย ซึ่ง
เป็นสาเหตุทาให้สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบ
ด้านการรักษาพยาบาลในด้านต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรทางการ แพทย์ต้องให้การรองรับและการพัฒนาการบริการ
เช่น การให้การบริการที่มีความรวดเร็ว มีคุณภาพ สะดวกสบายในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พอเพียงกับความต้องการ
ของประชาชนหรือผู้เข้ารับการบริการ และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการของสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลและรองรับกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพพร้อมกับการก้าวสู่ เข้าเขตเสรีการค้าอาเซียน (Asian
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Economics Community หรือ AEC ในอนาคต เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการบริหารและยกระดับคุณภาพของ
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นต่อผู้เข้ารับบริการทั้งภายในและต่างประเทศ
อีกด้วย
นอกจากนี้ โ ยบายของภาครั ฐ ที่ ต้ อ งการให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางแพทย์ ใ นเอเชี ย เครื อ
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีจุดเด่นทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางทุ กสาขา พร้ อ มทั้ ง เครื่ อ งมื อ รั กษาและวิ นิ จ ฉั ย โรคที่ ทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง โดยให้ บ ริ การแก่
ผู้รับบริการทุกสาขาโรค เช่น ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและ
ตับ ศูนย์โรคเด็กครบวงจร ศูนย์เฉพาะโรคและสตรีและศัลยกรรมทางกล้องทางนรีเวช ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ตรวจ
สุขภาพ และ ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ ไอสกาย โดยมีเตียงรองรับผู้ป่วยหรือผู้บริการจานวน 520 เตียง
โดยเป้าหมายหลัก ทั้งการเพิ่มรายได้จากธุรกิจที่มีอยู่เดิมและธุรกิจใหม่และการเพิ่มความสามารถในการทากาไร
โดยการบริ หารต้ น ทุน อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพรวมทั้ ง การน าสุข ภาพที่ดี ม าสู่ลู กค้ าหรื อ ผู้ รับ บริ การรวมทั้ ง ก าร
ให้บริการให้มีมาตรฐานระดับสากลและครบวงจรมากยิ่งขึ้น
จากจุดเด่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงทาให้ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไปในการใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร ทั้งนี้
ยังทาให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ เพื่อที่โรงพยาบาลจะได้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองและ
ความพึงพอใจของผู้บริการได้สูงสุดและผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นไปหรือ เป็นจุ ดที่ไม่ น่าพอใจที่ต้อ งมีการปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขให้ดี ยิ่งขึ้น ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้
โรงพยาบาลเกิดการเตรียมความพร้อมให้เกิดการสมบูรณ์แบบในทุก ๆ ด้านของการบริการและรองรับความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องนามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดใน การวิจัย
ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ (Independent variable)
ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดั
v บการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
6. สถานภาพการสมรส

ตัวแปรตาม (Dependent variable)
แนวทางการสร้างความพึงพอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไป
ในการใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์
เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร

ปัจจัยด้านทัศนคติ
1. ความเชื่อ
2. ความคิดเห็น
3. ความรู้สึก
4. ความโอนเอียง
Walters.1978:261

1.
2.
3.
4.

เทคนิคคุณภาพของการดูแล
ความสะดวกสบาย
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการดูแล

Ware, et al. 1997

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1. Walters.1978:261
ด้านผลิตภัณฑ์ 5. ด้านกระบวนการในการบริการ
2. ด้านราคา
6. ด้านบุคลากร / พนักงาน
3. ด้านสถานที่ให้บริการ 7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
Philip Kotler:1999

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาถึ ง ปั จจั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กับ ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม คนไข้ ทั่ วไปในการใช้ บ ริ การ
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
2. เพื่อ เปรี ย บเที ยบปั จจั ย ที่มี ค วามพั น ธ์กับ ความพึ ง พอใจของกลุ่ม คนไข้ ทั่วไปในการใช้ บ ริการ
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

4. วิธีการดาเนินวิจัย
ประชากรและการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 400 คน จากวิธีการสุ่มแบบตามสะดวก โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้รับบริการกลุ่มคนไข้ทั่วไปมาใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย โดยมี
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อ มูลในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2556 โดยจะแบ่ง เป็นช่วงต้นเดือ น
กลางเดือนและปลายเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 08.30 -10.30 น. ช่วงเที่ยงเวลา 12.00 13.00 น. และช่วงบ่าย 14.00 -16.00 น. ตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปัจจัยส่วน
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บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ สถานภาพการสมรส ปัจจัยด้านทัศนคติ ได้แก่ ความเชื่อ
ความคิดเห็น ความรู้สึก ความโอนเอียงและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร/พนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่เป็นแนวทางการสร้างความพึงพอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไปในการใช้บริการ
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถาม โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพการสมรส ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกข้อในช่องว่าง แบบเลือกคาตอบเดียว
โดยตอบตามความจริง มีจานวน 6 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal scale) และประเภทเรียงลาดับ (Ordinal scale)
ส่วนที่ 2 ข้อมู ลเกี่ย วกับทัศ นคติที่ มีต่ อการใช้บ ริการของผู้ใ ช้บ ริการโรงพยาบาลวิชัย เวชอ้ อมน้อ ย
อินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมปัจจัยรายข้อ 4 ด้าน มีจานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาล
วิชัยเวชอ้อมน้อยอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมปัจจัยรายข้อ 7 ด้าน มีจานวน 22 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความพึงพอใจที่มีต่อผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์
เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร โดยมีเนื้อหาครอบคลุมปัจจัยรายข้อ 4 ด้าน มีจานวน 11 ข้อ
โดยใช้คาถามปลายปิด (Close-Ended Response Question) คาถามทั้งหมด เป็นการให้คะแนนแบบ
Likert (Summated Rating Method: The Likert Scale) โดยมีสเกลอยู่ 5 ระดับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้โรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อยอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม
ดังนี้
4.1 ศึกษา รวบรวม ข้อมูลต่างๆจากเอกสาร ตารา ทฤษฏีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
ขอบเขตของการวิจัย
4.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อกาหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบจะได้
มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัยยิ่งขึ้น
4.3 นาข้อมูลที่ได้มาสร้างเครื่องมือในการวิจัย สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย
4.4 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ์
และความถู ก ต้ อ งให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ านโครงสร้ า ง เนื้ อ หา และภาษาที่ ใ ช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ าใจแก่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามและสามารถครอบคลุมเรื่องที่ต้องการศึกษาแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
4.5 นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขในขั้นลาดับที่ 4.4 เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity)
4.6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากนั้นนาเสนอต่ออาจารย์ปรึกษาสาร
นิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out) โดยการนาแบบสอบถาม
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ตามฉบับสมบูรณ์นั้นไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยใช้สูตร ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ประมาณ 0.88

5. สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ซึ่งใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร พบว่า
กลุ่มใหญ่ที่สุดคือ เพศหญิง จานวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน143 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.80 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 30,000 บาท จานวน 258
คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 สถานภาพโสด จานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50
2. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไปในการใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแน
ลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
2.1 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารของผู้ ใ ช้ บ ริ กา ร
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลฯ พบว่า ระดับระดับความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อ
การใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลฯ โดยคะแนนเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับสูง ( x =
3.76) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากร/พนักงาน
และ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.91) รองลงมา คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ( x = 3.84) ต่อมาคือ ด้านการจัดจาหน่าย ( x = 3.79) ด้านกระบวนการ ( x = 3.75) ด้านการส่งเสริม
การตลาด ( x = 3.70) รองมาตามลาดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านราคา ( x = 3.39)
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลฯ โดย
คะแนนเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับสูง ( x = 3.84) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า การบริการที่มีความหลากหลายพอเพียง ครบวงจรของการรักษาทางแพทย์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด
( x = 3.90) รองลงมา คือ ความมีชื่อเสียงของโรงพยาบาล การมีมาตรฐานของโรงพยาบาลเป็นที่ยอมรับของ
วงการแพทย์และผู้ใช้บริการ ( x = 3.83) รองมาตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีนวัตกรรมทาง
การแพทย์ใหม่ ๆ นามาใช้ในการรักษา เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ ( x = 3.80)
ด้านราคาที่มีต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล โดยคะแนน
เฉลี่ยจัดอยู่ในระดับสูง ( x = 3.39) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ค่าตรวจโปรแกรมการรักษาอื่น ๆ เช่น การตรวจเลือด / ตรวจปัสสาวะ/เอ็กซเรย์/ตรวจตาบอดสี มีความเหมาะสม
มีค ะแนนเฉลี่ย สูง ที่สุด ( x = 3.44) รองลงมา คือ ค่ าบริการตรวจรักษามีค วามเหมาะสมและคุ้ มค่ า และ
ค่ารักษาพยาบาลไม่สูงเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ( x = 3.39)
ด้านการจัดจาหน่าย ที่มีต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลฯ
โดยคะแนนเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับสูง ( x = 3.81) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.81) รองลงมา คือ สถานที่
มีความกว้างขวาง/โปร่ง/โล่ง/สะดวกสบาย ( x = 3.80) รองมาตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มี
ที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ( x = 3.78)
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ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่น
แนลฯ โดยคะแนนเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับสูง ( x = 3.70) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.69) เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า มี ก ารโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นสื่ อ ต่ าง ๆ เช่ น ป้ าย/แผ่ น พั บ ,เสี ย งตามสาย/
หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/สื่อโทรทัศน์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.79) รองลงมา คือ โรงพยาบาลมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรมทางสังคม(CSR) เช่น การออกหน่วยการปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ / การจัดอบรมแก่ผู้ป่วย ( x =
3.71) รองมาตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาที่เหมาะสม (
x = 3.60)
ด้านกระบวนการ ที่มีต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลฯ
โดยคะแนนเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับสูง ( x = 3.75) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มีความสะดวก รวดเร็ว ความชัดเจนในระบบบริการเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนจนสิ้นสุดจนถึงการ
ชาระเงิน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.80) รองลงมา คือ มีกระบวนการนัดหมายและการติดตามผู้ใช้บริการมา
พบแพทย์ในระยะเวลาที่กาหนดหรือแจ้งบริการ/ ข้อมูลต่าง ๆ ( x = 3.77) ต่อมา คือ มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในและนอกโรงพยาบาลมีความรวดเร็ว เช่น การส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการพยาบาลอื่น ๆ
( x = 3.74) รองมาตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาในการรอคอยเข้าตรวจ การตรวจ
รักษา ตลอดจนถึงกระบวนการรับยาและชาระเงินค่ารักษา มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ( x = 3.73)
ด้านบุคลากร/พนักงาน ที่มีต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่น
แนลฯ โดยคะแนนเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับสูง ( x = 3.91) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.68) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความเอาใจใส่และความกระตือรือร้นในการให้บริการของแพทย์,พยาบาลและเจ้าหน้าที่
เช่น การอธิบายเกี่ยวกับการรักษาโรคต่าง ๆได้อย่างละเอียด มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.94) รองลงมา คือ
กริยามารยาท/พฤติกรรมในการให้บริการของแพทย์ / พยาบาลและเจ้าหน้าที่บริการบริการแผนกต่าง ๆ มีความ
สุภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( x = 3.92) รองมาตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่บริการแผนกต่าง ๆ คอยให้บริการตลอดเวลา ( x = 3.89)
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่น
แนลฯ โดยคะแนนเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับสูง ( x = 3.91) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.75) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการของคลินิคและศูนย์โรคต่าง ๆรวมทั้งห้องพัก
ผู้ป่วย มีความปลอดภัย, ทันสมัย และสะดวกสบาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 4.02) รองลงมา คือ มีการ
ออกแบบและตกแต่งสถานที่มีความปลอดภัย/โปร่งและสวยงาม ( x = 3.89) รองมาตามลาดับ ส่วนข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานที่ระหว่างรอตรวจหรือมุมพักผ่อนของผู้ใช้บริการมีพอเพียง ( x = 3.85)
2.2 ระดั บ ความคิ ด เห็ น แนวทางการสร้ างความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การใช้ บ ริ การของผู้ ใ ช้ บ ริ การ
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล พบว่า
ระดับความพึงพอใจในการรับบริการด้านเทคนิคคุณภาพของการดูแล โดยคะแนนเฉลี่ยจัดอยู่ใน
ระดับสูง ( x = 3.91) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่บริการแผนกต่าง ๆ เป็นผู้มีคุณภาพในการบริการ เช่น ให้คาปรึกษาและแนะนาผู้ป่วย
เกี่ยวกับข้อมูล ของการรักษาพยาบาลทุกครั้งมีความถูกต้อง เหมาะสม, การให้บริการมีความสม่าเสมอมีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.95) รองลงมา คือ ท่านรู้สึกพึงพอใจในคุณภาพการตรวจรักษาจากแพทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
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การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง ( x = 3.90) รองมาตามลาดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ แพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่บริการแผนกต่าง ๆ มีความรู้ความชานาญในการให้บริการ สามารถนาความรู้มาบูรณาการในการ
ให้บริการ ( x = 3.88)
ระดับความพึงพอใจในการรับบริการด้านความสะดวกสบาย โดยคะแนนเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับสูง
( x = 3.85) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การมีป้าย
ประชาสัมพันธ์ในการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เช่น ป้ายบอกทางไปยังคลินิก, ป้ายบริการข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.97) รองลงมาคือ การบริการทางด้านพยาบาลมีความสะดวก รวดเร็วให้กับ
ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ( x = 3.90) รองมาตามลาดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือการมีสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ร้านค้า, อินเตอร์เนต,ร้านอาหาร, มินิมาร์ท( x = 3.69)
ระดั บความพึง พอใจในการรั บบริการด้ านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพโดยคะแนนเฉลี่ยจั ด อยู่ใ น
ระดับสูง ( x = 3.89) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเป็น
ระเบียบ ปลอดภัย พอเพียงและพร้อมใช้งานของห้องบริการ เช่น คลินิคหรือศูนย์โรคต่าง ๆ , ห้องบริการต่าง ๆ,
ห้องน้ามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.91) รองลงมา คือ มีระบบควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่างพอเพียง สีของห้องที่
เหมาะสมของสถานที่ ได้แก่ คลินิคหรือศูนย์โรคต่าง ๆ, ห้องบริการต่าง ๆ, ห้องน้า และการจัดสถานที่ในการ
ให้บริการให้ง่ายต่อการเข้ารับบริการและมีความทันสมัย เช่น การจัดมุมเพื่อแยกระหว่างที่นั่งตรวจกับนั่งรอรับยา
, การใช้อุปกรณ์ตกแต่งที่มีสีสันเพื่อให้ความผ่อนคลาย ( x = 3.89) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
ระดับความพึงพอใจในการรับบริการด้านด้านประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการดูแล โดยคะแนน
เฉลี่ยจัดอยู่ในระดับสูง ( x = 4.00) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลฯ มีการดูแลติดตามผู้ป่วย โดยมีการนัด
ผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 4.03) รองลงมา คือ แพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่มีการให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงและสุขภาวะที่ดีของผู้ป่วย ( x =
3.99)
3. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย
จ.สมุทรสาคร จาแนกตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
.05 โดยมีค่า t-test เท่ากับ -2.212 และมีค่า p-value เท่ากับ .832 ซึ่งมากกว่าค่า p-value ที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึง
กล่าวได้ว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อม
น้อย จ.สมุทรสาคร
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแน
ลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 1.588 และมีค่า
p-value เท่ากับ .206 ซึ่งมากกว่าค่า p-value ที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า อายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์
เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 0.484 และมี
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ค่า p-value เท่ากับ .788 ซึ่งมากกว่าค่า p-value ที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่
มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแน
ลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญที่ระดับ .05 โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 0.883 และมีค่า
p-value เท่ากับ .450 ซึ่งมากกว่าค่า p-value ที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแน
ลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาครไม่แ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับ .05 โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 0.883 และมีค่า
p-value เท่ากับ .450 ซึ่งมากกว่าค่า p-value ที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า รายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรสมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวช
อินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาครไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่า F-Test เท่ากับ
0.883 และมีค่า p-value เท่ากับ .450 ซึ่งมากกว่าค่า p-value ที่กาหนดไว้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สถานภาพการ
สมรสที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอิ นเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.
สมุทรสาคร
4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจ
ของผู้ ใ ช้ บ ริ การโรงพยาบาลวิ ชัย เวชอิ น เตอร์ เ นชั่ น แนลอ้ อ มน้ อ ย จ.สมุ ท รสาคร พบว่ า การวิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแน
ลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ในระดับสูง และการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวช
อินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ในระดับปานกลาง

อภิปรายผล
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไปในการใช้บริการโรงพยาบาล
วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ กษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม คนไข้ ทั่ ว ไปในการใช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติ กับ ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไปในการใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์
เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรลักษณ์ พลสยม และ
ปุณญนัศ ยศกันโท วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินนกแอร์ (บทคัดย่อ : 2551) ได้ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินนกแอร์ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลอันได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ ระดับการศึกษา และจานวนครั้งของการใช้บริการ ที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินนก
แอร์ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริการสายการบินนกแอร์ในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่ การให้บริการด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) การให้บริการด้านราคา (Price) ช่องทางในการจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย
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(Promotion) พบว่า โดยภาพรวมผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการส่งเสริมการ
ขาย มีค่าระดับความพึงพอใจสูงสุด หากพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายประเด็น พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจในระดับมากในทุกประเด็น ได้แก่ เครื่องบินมีมาตรฐานความปลอดภัยในการบิน การประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่าง ๆ ความสะอาดของห้องผู้โดยสารและห้องน้า มีการส่งเสริมการขายตามเทศกาลต่าง ๆ และสนามบินที่
ให้บริการมีความเหมาะสมกับการเดินทาง
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ มี ค วามพั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม คนไข้ ทั่ ว ไปในการใช้ บริ การ
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไปในการใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์
เนชั่นแนลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ รุ้งดาว ดีดอกไม้ (2550) ศึกษา
ถึงความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอื่นๆกับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ การให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน อาชีพ สถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉิน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.05

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านปัจจัยด้านทัศนคติ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ด้านความเชื่อ ซึ่งสาหรับความเชื่อนั่นจะมีผลต่อผู้ใช้บริการ เนื่องจากต้องมีความเลื่อมใส ให้
ความไว้วางใจในตัวแพทย์และพยาบาลผู้ให้การรักษา ซึ่งทางโรงพยาบาลควรสร้างความจงรักภักดีของแบรนด์
โรงพยาบาลกับผู้ใช้บริการ โดยการให้ความจริงใจกับผู้ใช้บริการและการให้บริการทุก ๆ ด้าน ให้มีความ
สม่าเสมอและให้ได้มากกว่าที่ผู้ใช้บริการคาดหวังเอาไว้
2. ด้านส่วนประสมทางการตลาด มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ทางโรงพยาบาลควรจัดคลินิกเพิ่ม เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ
เนื่องจากทางโรงพยาบาลยังมีคลินิกไม่ครอบคลุม เช่น คลินิกนิรนาม (HIV), คลินิกจิตเวช และมีการเปิดคลินิค
นอกเวลาที่สาคัญ คุณภาพดีและราคาไม่แพง และผู้ใช้บริการกลุ่มคนไข้ทั่วไปส่วนใหญ่สามารถมาใช้ บริการ เมื่อ
เทียบกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นและโรงพยาบาลรัฐบาล เช่น คลินิกจักษุ
2.2 ด้านราคา ควรมีการศึกษาถึงราคาของโรงพยาบาลที่เป็นเอกชนที่ประกอบกิจการเดียวกันมี
ราคาที่ใกล้เคียงหรือไม่แพงกว่าราคาการให้บริการของโรงพยาบาลวิชัยเวช ฯ อ้อมน้อย ผู้ใช้บริการอาจมีการ
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เปรียบเทียบราคาหรือศึกษาข้อมูลมาก่อนการใช้บริการ ดังนั้นทางโรงพยาบาลควรมีการลดต้นทุนในส่วนที่ไม่
จาเป็นหรือการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการบริการให้ได้มากกว่าที่ให้บริการอยู่ เพื่อให้คุ้มค่าและเหมาะสมกับราคา
2.3 ด้านสถานที่ให้บริการ สาหรับสถานที่ในการให้บ ริการทางโรงพยาบาลควรมีการจัดสถานที่
ในการให้บริการนั้นเป็นสัดส่วน เพื่อให้มีพื้นที่ในการให้บริการโล่ง โปร่ง สบาย ปลอดภัย มากที่สุด และนา
แนวคิดการจัดสถานที่แบบห้างสรรพสินค้ามาประยุกต์ใช้ เช่น สถานที่จอดรถควรทาเป็นที่จอดรถแบบโลตัส ซึ่ง
มีหลังคาและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ยังเน้นถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยในทรัพย์สินของ
ผู้ใช้บริการอีกด้วย
2.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ทางโรงพยาบาลควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยเข้า
ไปเป็นผู้สนับสนุนในการทากิจกรรมต่าง ๆ หรือการเผยแพร่ทางวิทยุ การทาโฆษณาให้สอดคล้องกับในสังคม
ปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงบริการและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
2.5 ด้านกระบวนการในการบริการ สาหรับกระบวนการในการให้บริการซึ่งเป็นที่พึงพอใจระดับ
ค่อนข้างสูง แต่ยังไม่พึงพอใจมากที่สุดทางโรงพยาบาลควรสารวจถึงจุดการบริการต่าง ๆ ที่ ยังมีความบกพร่องใน
การให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลา นั่นอาจหมายกระบวนการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ระบบในการให้ บ ริการ ซึ่ ง ส่วนใหญ่จ ะมี ใช้ ข้ อมู ลจากคอมพิวเตอร์ จึ งนั บว่ าเป็ นส่ วนที่ สาคัญ อย่ างมากที่ มี
ความสัมพันธ์กับการให้บริการควบคู่กับบุคลากร ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงในระบบสารสนเทศให้มีความ
ครอบคลุมและพร้อมใช้งานได้อย่างตลอดเวลา เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการให้บริการที่สามารถสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างประทับใจอีกทางหนึ่ง
2.6 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการให้บริการเป็นสิ่งที่สาคัญ ควรมี
การตกต่าง อาคาร สถานที่ ให้มีบรรยากาศเหมือนไม่ได้มาโรงพยาบาล อาจจะมีการตกแต่งใช้สีสันแนวสไตล์โม
เดิ ร์ น, การใช้ สีของไฟสี ส้ม แทนไฟสี ข าว, การมี มุ ม น้าตกแบบธรรมชาติ พ ร้อ มทั้ง มี เพลงบรรเลงให้ เข้ ากับ
บรรยากาศ, การจัดมุมที่สามารถใช้ถ่ายรูปได้คล้าย ๆ สถานที่ท่องเที่ยว
2.7 ด้านบุคลากร / พนักงาน ควรมีการมีจัดการอบรมของการบริการเป็นหลักและอย่างต่อเนื่อง
และควรมีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะ ความชานาญ นอกจากการบริการแล้ว ในส่วนงานที่ผู้ปฏิบัติงานนั้น
ได้ปฏิบัติในหน่วยงานตนอยู่ เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในงานที่ปฏิบัติและงานที่เกี่ยวข้องก็ควรมีการจัดอบรม
โดยทุกหน้าที่และตาแหน่งในหน่วยงานควรมีส่วนร่วมในการอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาในหน่วยงาน จนสู่การ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีมาตรฐานในการบริการจนเกิดความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ
3. แนวทางการสร้างความพึงพอใจของกลุ่มคนไข้ทั่วไปในการใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยอินเตอร์เนชั่น
แนล อ้อมน้อย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
3.1 ด้านเทคนิคคุณภาพของการดูแล ตัวบุคคลในการให้เป็นบริการเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด นั่งเป็น
การบ่งบอกถึงภาพรวมของโรงพยาบาลว่าไปในทิศทางที่ ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ดังนั้นผู้บริหารควรมี
การศึกษาข้อ มูลใหม่ ๆ ที่ทัน ต่อเหตุการณ์ ปั จจุบั นและจะส่งผลถึ งในอนาคต และนามาประยุ กต์กับการใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ในถ่ายทอดให้กับบุคลากรที่อยู่ในองค์กร เพื่อให้สามารถนาไปถ่ายทอด โดยใช้การ
วิธีสื่อสาร ให้ข้อมูล ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ
3.2 ด้านความสะดวกสบาย ทางโรงพยาบาลควรมีการอานวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ
ด้วยการมีร้านค้าและอินเตอร์เนทที่ใช้ Wifi เข้ามามีบทบาทในการให้บริการ โรงพยาบาลควรมีการนาร้านอาหาร
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และมินิมาร์ทที่เป็นแบรนด์เข้ามาในโรงพยาบาล เช่น 7 – eleven, ร้านอาหารของการบินไทย, Black canyon เป็น
ต้น
3.3 ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ ทางโรงพยาบาลควรมีการจัดสภาพแวดล้อมเสียงตามสาย เช่น การมี
เพลงให้ฟังระหว่างรอตรวจ, การมีวงดนตรีบรรเลงเหมือนโรงพยาบาลรัฐบาลโดยมีการจัดหน่วยหรือกลุ่มงานใน
โรงพยาบาลเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการให้บริการมากที่สุด
3.4 ด้านประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการดูแล แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรมีการ
สื่อสารกับผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด จะด้วยวิธีการพูดคุยในแบบต่าง ๆ การไหว้ทายทัก สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ การ
ให้คาปรึกษา แนะนา กับผู้ใช้บริการในด้านการปฏิบัติตนกับโรคที่เข้ามารับการรักษา รวมทั้งการให้ข้อมูลที่เป็น
ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ หรือในฤดู หรือโรคที่มากับสถานการณ์ขณะนั้น โดยวิธีการจัดตั้งพื้นที่ในการจัดตั้ง
บูทในการประชาสัมพันธ์ พูดคุย เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง และสามารถนาไปเผยแพร่กับบุคลอื่นได้อย่างถูกต้อง
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้า
ที่มีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาออลซีซันส์เพลส
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นางสาวฐาปนีย์ โตรื่น1
มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง2
1
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อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
E – Mail : mayookpane@hotmail.com
บทคัดย่อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) (BAY) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 และได้นาหลักทรัพย์
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520 ปัจจุบันเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อ
และเงินฝากใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้า
ธุรกิจและลูกค้าบุคคล ผลการขยายสาขาของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
จานวนสาขาของธนาคารกรุงศรีฯ ทั่วประเทศ ในปี 2555 มีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 601 สาขา โดยธนาคารกรุงศรีอยธุยา
สาขออลซีซั่นส เพลส มีลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล รวมทั้งหมด 57,285 ราย การศึกษาปัจจัยที่มีสัมพันธ์ต่อความ
ภักดีของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาออลซีซันส์เพลสในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความภักดีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์เพลสจาแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับความภักดีในตราสินค้าธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์เพลส กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ทา
ธุรกรรมกับธนาคารจานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้หลักการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก(Convenience
Sampling) เครื่องมือเพื่อการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scal) ซึ่ง
แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.893 โดยใช้สถิติพื้นฐาน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการอธิบายลักษณะของข้อมูล และใช้ใช้สถิติทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทิศทางเดียวและวิเคราะห์หาค่าสัมพันธ์ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า
ลูกค้ าที่ มี ปัจ จั ยส่ วนบุ ค คลประกอบด้ วยเพศ ช่ วงอายุ ระดั บการศึกษา สถานภาพสมรสและอาชี พ
แตกต่างกันมีความภักดีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลสแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการมี
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ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่า ด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่า ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า
ด้านพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่าและด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ากับ
ความภักดีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์เพลสอย่างมีนัยคาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ : ความภักดีของลูกค้า

ABSTRACT
Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY) was founded on January 27, 2488 and the
securities listed on the Stock Exchange of Thailand in 2520 is now a bank Thailand with loans and deposits
largest in five of the country . bank that provides financial services to both its fully integrated commercial and
individual customers . The expansion of the Bank of Ayudhya Public Company Limited is an increasing trend
in the number of branches of the Bank of Ayudhya branches in the country in 2555 has increased to 601
branches by Bank of Ayudhya, an IT drug. Paul asked for Seasons Place has a total of 57,285 business
customers , and retail revenue. Study the factors that influence customer loyalty, Bank of Ayudhya Public
Company Limited ( Branch) Seasons Place , this time with the aim to study loyalty to Bank of Ayudhya Public
Company Limited ( Branch) Seasons Seasons . Place classified by demographic factors . To study the
relationship between the marketing mix and brand loyalty in Bank of Ayudhya Public Company Limited
(Branch) , All Seasons Place . Populations used in this study is customer transactions with banks for a total of
400 people on the basis of sampling rates (Convenience Sampling) tool for analysis is query scale level 5
(Rating Scal) which query is equal to 0.893 and the reliability of basic statistics using frequency , percentage,
mean, standard deviation . In describing the nature of the data . And the test statistic t-test and one-way analysis
of variance to determine the relationship . Formula using the Pearson correlation coefficient was found that
Clients with personal factors include sex, age, level of education . Different marital status and
occupation are loyal to Bank of Ayudhya Public Company Limited ( Branch) , All Seasons Place , significantly
different at the 0.05 level of statistical results showed that Overall marketing mix factors are positively
correlated at a moderate level . Considering in detail the . The marketing mix of products and services have a
positive relationship with a relatively low Pricing has a positive relationship with a relatively low The channels
have a low positive relationship . The promotion has a positive relationship at low levels. The employee has a
moderate positive correlation . The creation and presentation of the physical characteristics has a positive
relationship with a relatively low and the process has a positive relationship with a relatively low loyalty to
Bank of Ayudhya Public Company Limited ( Branch) , All Seasons Place is . there was a statistically significant
0.05 .
KEYWORDS: customer loyalty.
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1. ความเป็นมาและที่มาของปัญหา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) (BAY) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 และได้นาหลักทรัพย์
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2520 ปัจจุบันเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อ
และเงินฝากใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้า
ธุรกิจและลูกค้าบุคคล ผลการขยายสาขาของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
จานวนสาขาของธนาคารกรุงศรีฯ ทั่วประเทศ ในปี 2555 มีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 601 สาขา โดยธนาคารกรุงศรีอยธุยา
สาขออลซีซั่นส เพลส มีลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล รวมทั้งหมด 57,285 ราย(รายงานประจาปี 2555 ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา สาขออลซีซั่นส เพลส : 2555) แนวคิดที่เป็นทางเลือกใหม่ในการจัดการธุรกิจและการตลาด ได้ขยับ
ปรับตัวไปสู่สิ่งที่เรียกว่า การตลาดเชิงความสัมพันธ์มากขึ้น “ธุรกิจและธุรกรรมที่ประสบความสาเร็จจะต้องตั้งอยู่
บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ หน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยธุรกิจต่าง ๆ เพี ยงแค่ทาให้มัน
มองเห็นได้ และดูมีความหมายมากขึ้นในสายตาลูกค้าเท่านั้น” การมุ่งเน้นเพียงธุรกรรมและพยายามปิดการขายให้
ได้เป็น ครั้ง ๆ ไปนั้น จะมีความหมายลดน้อยลงทันที เมื่อความสัมพันธ์กลายเป็นมูลค่าระยะยาวของธุรกิจ คาว่า
Loyalty customer หรือลูกค้าที่มีความชื่นชอบและหลงใหลในแบรนด์ใด ๆ จึงกลายเป็นแก่นของการตลาดในยุค
ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการบริการยากและซับซ้อนกว่าการผลิต การจะให้บริการให้ถูกต้องตรงใจจึงเป็นความท้า
ทายอย่างมากของผู้ให้บริการทุกคน การเข้าไปให้ถึงความคิด จิตใจ เป็นเรื่องยาก หลักปฎิบัติพื้นฐานสาหรับ การ
บริการที่ยอดเยี่ยม เช่น รวดเร็ว ทันใจ อานวยความสะดวกแก่ลูกค้า ถูกต้องตรงเวลาซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้ ทางาน
ละเอียด มีฝีมือ ให้ความสาคัญกับลูกค้า สม่าเสมอ มีมาตรฐาน สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ หลักปฏิบัติ
ดังกล่าวทาได้ทันทีต้องหมั่นฝึกฝนให้เคยชิน เมื่อถึงเวลาเมื่อใดก็พร้อมใช้ในทันที หรือถ้าพัฒนาให้จนกลายเป็น
ธรรมชาติของผู้ให้บริการนั้น ๆ ได้ยิ่งดี ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าไม่พึงพอใจต่อการบริการ โดยอาจร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งหนีหายจากไปเฉย ๆ หน่วยธุรกิจที่ดีก็ควรมีระบบในการรับมือเหตุการณ์
เหล่านี้ (จาลักษณ์ ขุนพลแก้ว : CEO Blog กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ) การที่จะทาให้คุณภาพการบริการประสบ
ผลสาเร็จเป็นที่พอใจของลูกค้านั้นไม่จาเป็นต้องใช้วิธีการที่คิดว่าดีที่สุดเพียงวิธีเดียวเท่านั้น และวิธีการที่ประสบ
ความสาเร็จอย่างสูงในที่แห่งหนึ่งก็ไม่สามารถรับระกัน ว่าจะได้ผลกับที่อื่นด้วยเสมอไป ทั้ง ๆ ที่เป็นสินค้าหรือ
บริการอย่างเดียวกันสิ่งสาคัญที่จะเสนอคือ รูปแบบที่มีประสิทธิผลของคุณภาพการบริการ ซึ่งเป็นหลักการทั่วไป
ที่ได้รับการยอมรับว่าได้ผลดีถึงแม้ว่าเป็นหลักการเดียวกันก็ตาม แต่การนาไปประยุกต์ใช้ก็อาจมีความแตกต่างกัน
ได้ ในการผลิ ต ก็เช่ น เดีย วกันคื อ ไม่มี กระบวนการสองกระบวนการที่ เ หมือ นกันเลย ในแต่ล ะบริษั ท จะมี
กระบวนการหรือระบบงานที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแต่ละกระบวนการจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่จะเป็นกุญแจไปสู่
ความสาเร็จผู้บริหารจะต้องค้นหาปัจจัยสาคัญให้พบและทาการปรับปรุ งระบบงานหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรให้สอดคล้องกัน
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการจะให้ลูกค้าพึงพอใจในองค์กรการบริการเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้
ลูกค้าเกิดความภักดีกับองค์กร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความภักดีของลูกค้าที่มีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน) สาขาออลซีซันส์เพลส โดยไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริการกับธนาคารอื่น ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะ
สามารถช่วยในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้บริการของธนาคารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก
ขึ้น
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2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความภักดีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์เพลสตาม
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับความภักดีในตราสินค้าธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์เพลส

3.ทบทวนวรรณกรรม
ส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 7Ps) ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ด้ านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence and Presentation) ด้านกระบวนการ (Process) สรุปสาหรับงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิด
ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด 7Ps แต่เลือกจากบริบทของความภักดีของลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มา
หาชน) สาขาออลซีซั่นส์เพลส สามารถที่จะนามาวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมของลูกค้า ความภักดีต่อตราสินค้า
หมายถึง ความพึงพอใจที่สม่าเสมอจนกระทั่งอาจมีการซื้อตราสินค้าเดิมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
(Schiffman & Kanuk, 1994: 658) ความภักดีต่อตราสินค่าเป็นองค์ประกอบของคุณค่าของตราสินค้า (Brand
Equity) ที่สาคัญที่สุดของคุณค่าตราสินค้า ถ้าผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้า ในระดับสูงผู้บริโภคมีการซื้อ
สินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นองค์ประกอบหลักที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้า ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์การ
ต่อการใช้สินค้าก็จะสามารถลดต้นทุนทางการตลาดให้กับตราสินค้านั้น กิจการมีอานาจในการต่อรองกับร้านค้า
และยังช่วยปกป้องตราสินค้าต่อการคุกคามจากคู่แข่ง (Keller:2003)
ความภักดีต่อตราสินค่าเป็นองค์ประกอบของคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ที่สาคัญที่สุดของ
คุณค่าตราสินค้า ถ้าผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้า ในระดับสูงผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยัง
เป็นองค์ประกอบหลักที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้า ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์การต่อการใช้สินค้าก็จะสามารถ
ลดต้นทุนทางการตลาดให้กับตราสินค้านั้น กิจการมีอานาจในการต่อรองกับร้านค้าและยังช่วยปกป้องตราสินค้า
ต่อการคุกคามจากคู่แข่ง (Keller,2003 Assael (1994) แนวทางในการศึกษาเรื่องความภักดีต่อตราสินค้าที่โดดเด่น
ในเวดวงการตลาดมี 2 แนวทาง คือ แนวที่ 1 คื อ แนวทางการใช้ เ ครื่ อ งมื อ (Instrumental Conditioning
Approach) โดยมองว่าการเลือกซื้อสินค้าใด ๆ อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นตัวชี้วัดต่อความภักดีต่อตรา
สินค้าพฤติกรรมการซื้อซ้าถูกเชื่อว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแรงเสริม และแรงกระตุ้นต่อวงจรการตอบสนอง
การวิจัยที่ใช้แนวทางนี้จะใช้ตัวแบบความน่าจะเป็นของผู้บริโภค เพื่อศึกษาและประมาณการความน่าจะเป็นของ
ผู้บริโภคในการซื้อยี่ห้อ (ตรา) เดิมอีกครั้ง และมีการแสดงจานวนการซื้อที่ผ่านมาของยี่ห้อนั้น ดังนั้น การซื้อส้ม
แช่แข็ง (Frozen Orange Juice) Minute mind 10 ครั้ง ต่อเนื่อง อาจหมายความว่า ความน่าจะเป็น 92 % ที่ผู้บริโภค
จะกลับมาซื้อสินค้ายี่ห้อนี้อีกครั้งในการซื้อครั้งต่อไป และเนื่องจากการทานายนี้เป็นการยึดหลักความน่าจะเป็น
ดังนั้นจึงถูกเรียกว่า Stochastic Model ของผู้บริโภค แนวทางที่ 2 ในการศึกษาความภักดีต่อตราสินค้าอยู่บน
หลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ของนัก วิจัยบางท่านเชื่อว่าพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนความภักดี
ต่อตราสินค้าได้ ความภักดีเป็นการอ้างถึงพันธะที่มีต่อตราสินค้าซึ่งอาจจะไม่ได้มาจากการวัดพฤติกรรมอย่าง
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ต่อเนื่องก็ได้ ผู้บริโภคอาจซื้อสินค้ายี่ห้อนั้นเพราะว่าเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดในตลาดหากมีการเพิ่มราคาสินค้า
เพียงเล็กน้อยอาจทาให้ผู้บริโภคหันไปซื้อยี่ห้ออื่น ตัวอย่างข้างต้น การซื้อต่อเนื่องไม่ได้สะท้อนถึงแรงเสริม และ
ความภักดี แรงกระตุ้น (ตัวผลิตภัณฑ์) และการเชื่อมโยงของผลตอบแทนไม่มีอิทธิพลต่อกัน ดังนั้นในการระบุ
ความภักดีที่แท้จริงต้องมีการผสมผสานกันระหว่างมาตรวัด ทัศนคติ และมาตรวัดพฤติกรรมเข้าด้วยกัน

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ทาธุรกรรมกับธนาคารโดยการเปิดบัญชีออมทรัพย์
และ/หรือบัญชีฝากประจา ลูกค้าสินเชื่อต่าง ๆ และลูกค้าที่มาทาธุรกรรมชั่วคราวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด
(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลส ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถระบุจานวนประชากรที่เข้ามาใช้บริการกับธนาคาร
ได้ เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีการคานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรกรณีที่ไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนและกาหนดค่าระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคาดเคลื่อนในการประมาณ
ไม่เกิน 5 % หรือ 0.05 (กัลยา วานิชบัญชา.2549:25-26) จากการคานวณได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน และเพิ่ม
จานวนตัวอย่างสารองอีก 15 คน รวมเป็นจานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจมุ่งศึกษาการศึกษาปัจจัยที่มีสัมพันธ์ต่อความภักดีของลูกค้าธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาออลซีซันส์เพลสโดยผู้วิจัยเก็บรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อนามา
วิเคราะห์จาก 2 แหล่ง คือ ศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 400 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตั้งแต่
วันทิ่ 21 ตุลาคม 2556 ถึง 4 พฤศจิกายยน 2556 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบตามจานวนที่กาหนดไว้แล้ว
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามไปกาหนดรหัส คีย์ข้อมูล
เพื่อการวิเคราะห์ขั้นต่อไป

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล จาแนกตามตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
และอาชีพ นามาแจกแจงในรูปของความถี่ คานวณเป็นค่าร้อยละ ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และ
พฤติกรรมผู้บริโภคนามาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม คือ ตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้สถิติทดสอบ t-test และตัวแปร 3 กลุ่มขึ้นไปใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) แบบทิศทางเดียว (One-way analysis of variance) และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับความภักดีในตราสินค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาออล
ซีซั่นส์เพลส โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’product moment correlation coefficient)
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7. ผลการศึกษา
1. ลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและอาชีพ
แตกต่างกันมีความภักดีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลสแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ค่อนข้างต่า ด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่า ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่า ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า ด้านพนักงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับความภักดี ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับค่อนข้างต่า และด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ากับความภักดีกับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์เพลสอย่างมีนัยคาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

8. อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศแตกต่างกันมีความภักดีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลสแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยโดยเพศชายมีความภักดีต่อธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลสสูงกว่าเพศหญิงทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพศชายเป็นเพศที่มี
เป้าหมายในการใช้บริการกับธนาคาร ใส่ใจในรายละเอียดน้อยกว่าเพศหญิง การให้บริการของธนาคารไม่มีความ
สับซ้อนและการให้บริการอาจมีความรวดเร็วทาให้เพศชายมีความภักดีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน)สูง
กว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันยพงศ์ สุวรรณโชติ(2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความ
จงรักภัคดีของลูกค้าที่มีต่อการบริการด้านชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอฟ เจ ที คอมเมอรเชียล จากัด ที่
พบว่า เพศ ลูกค้าที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ลูกค้าที่มีปัจจัย
ส่วนบุคลลด้านช่วงอายุแตกต่างกันมีความภักดีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลส
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลูกค้าที่มีอายุน้อยมีระยะเวลาการใช้บริการ
น้อยกว่าลู กค้าที่ มีอายุมาก อีกทั้งระยะเวลาการใช้บริ การซ้าลูกค้าที่ มีอายุ มากมีโอกาสใช้บริ การกับธนาคาร
มากกว่า จึงทาให้ลูกค้าที่มีอายุมากขึ้นมีความภักดี ต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลส
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศอร อินทวงศ์ ( 2554) ได้ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์และการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
ลูกค้าที่มีอายุต่ากว่าหรือกับ 20 ปี มีความภักดีต่อธนาคารกสิกรไทยจากัด (มหาชน) น้อยกว่ากลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 21
– 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี และอายุ 41 ปีขึ้นไปเพราะกลุ่มลู กค้าที่มีอายุม ากมักมีประสบการณ์ในการใช้บริการ
ธนาคารมากกว่า ลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคลลด้านระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความภักดีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลสแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมากลูกค้าที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าอาจมีการรายละเอียดในการเลือกใช้บริการประเภทต่าง ๆ และการตัดสินใจเลือกใช้บริการให้
สมเหตุสมผล มีการศึกษาในรายละเอียดของการบริการและการทาธุรกรรมทางการเงินอย่างรอบคอบก่อนติดสิน
ใจเลือกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องการงานวิจัยของ ธันยพงศ์ สุวรรณโชติ(2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและ
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ความจงรักภัคดีของลูกค้าที่มีต่อการบริการด้านชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอฟ เจ ที คอมเมอรเชียล จากัด
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาของลูกค้าที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจด้านความคุ้มค่าจากการรับบริการ
แตกต่างกัน ลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคลลด้านสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความภักดีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด
(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลสแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากลูกค้าที่ใช้บริการกับ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลสมีขนาดของครอบครัวใหญ่ขึ้น มีการทาธุรกรรม
ทางการเงินกับธนาคารมากขึ้น มีบุคคลหลายคนเข้าช่วยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้บริการ และเกิดการเชิญ
ชวนญาติพี่น้องเข้ามาใช้บริการกับธนาคารและมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของธันย
พงศ์ สุวรรณโชติ (2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความจงรักภัคดีของลูกค้าที่มีต่อการบริการด้าน
ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ของบริษัท เอฟ เจ ที คอมเมอรเชียล จากัด ผลการวิจัยพบว่าสถานะภาพสมรส ของลูกค้าที่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจด้าน ความคุ้มค่าจากการรับบริการแตกต่างกัน และรู้สึกมีความผูกพันที่ดีกับเอฟเจที
และลูกค้าที่มีปัจจัยส่วนบุคลลด้านอาชีพแตกต่างกันมีความภักดีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน)สาขาออล
ซีซั่นส์เพลสแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาชีพแต่ละอาชีพมีโอกาสและการ
เลือกใช้บริการทางการเงินกับธนาคารแตกต่างกัน เช่นการบริการเงินเงินฝาก การกู้สินเชื่อ และการเลือกใช้บริการ
การประกันภัยประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์
เพลสก็จะเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิรดี วรกระมล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาการ
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการของลูกค้า ธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน จากัด(มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งผลของการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านส่วนผสมการตลาด มี
ความสัมพันธ์และไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคาร กล่าวคือ ปัจจัยด้านเพศมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการในด้านช่วงเวลาที่มาใช้บริการ ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการด้านระยะเวลาการเป็นลูกค้าธนาคาร ปัจจัยด้านอาชีพ ปัจจัยด้านลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์
ทางการเงินมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการด้านประเภทการให้บริการ
2. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดั บ ค่อ นข้างต่ า ด้ านราคามี ความสั ม พัน ธ์ ท างบวกในระดั บค่ อ นข้ างต่ า ด้านช่อ งทางการจั ดจ าหน่ า ยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่า ด้านพนักงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความภักดี ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่า และด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ากับ
ความภักดีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์เพลสอย่างมีนัยคาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากธนาคารกรุง ศรีอ ยุธยาจ ากัด (มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์ เพลส มี รูป แบบการให้ บริการที่
หลากหลายให้ลูกค้าเลือกใช้บริการแบบครบวงจรทางการเงิน ทาให้การธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารเป็นเรื่อง
ง่าย ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นกรณีพิเศษ ให้อัตราดอกเบี้ยแก่ลูกค้าแบบพิเศษ พนักงานของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยาจากัด(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลสผ่านการอบรมความรู้การให้บริการ อบรมมารยาทใส่ใจลูกค้าอย่าง
เท่าเทียมกัน จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด อบอุ่น ดูแล้วสบายตา สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างทั่งถึง ซึ่งการส่งเสริมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดนี้ทาให้ลูกค้ าที่เคยเข้า
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มาใช้บริการมีความประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้าอีกและมีแนวโน้มที่จะใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับ งานวิ จั ย ของ รั ต น์ ธิด า พุ ฒ ตาล (2552).ปั จ จั ย ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ การธนาคารอิ น เตอร์ เ น็ ต (EBanking)ของผู้บริโภค กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ตัวแปรต้นปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านต่างๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ในด้าน
การบัญชี ด้านบัตรเครดิต ด้านสินเชื่อบ้านและสินเชื่ออื่นๆ ด้านการโอนเงิน ด้านเรื่องเช็ค และด้านการชาระค่า
สินค้าและบริการ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิรดี วรกระมล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า ธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน จากัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผลของการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านส่วนผสมการตลาด มีความสัมพันธ์และไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าธนาคาร กล่าวคือ ปัจจัยด้านเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้บริการในด้านช่วงเวลาที่มาใช้ บริการ ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการด้าน
ระยะเวลาการเป็นลูกค้าธนาคาร ปัจจัยด้านอาชีพ ปัจจัยด้านลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการด้านประเภทการให้บริการ ด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าและด้านความถี่ในการใช้
บริการ ปัจจัยด้านระดับรายได้ และการส่งเสริมการตลาดจะสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการด้านระยะเวลาการ
เป็นลูกค้า และความถี่ในการใช้บริการ ปัจจัยด้านระดับการศึกษาจะสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการด้าน
ประเภทของการใช้บริการ ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ยืม ปัจจัยด้านสถานประกอบการ และด้าน
ความสามารถในการให้บริการจะไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการในทุกด้านและสุดท้ายปัจจัยการ
เข้าถึงบริการและความมีอัธยาศัยไมตรีของบุคคลากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บ ริการด้านความถี่ใน
การใช้บริการ

9. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการศึกษาพบว่าลู กค้าที่มีปั จจัยส่ วนบุ คคลประกอบด้ วยเพศ ช่ วงอายุ ระดับ การศึกษา
สถานภาพสมรสและอาชีพแตกต่างกันมีความภักดีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลส
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
1.1.1 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลส
ต้องให้บริการทางการเงินโดยคานึงถึงความแตกต่างความเป็นเพศ ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของการให้บริการ
เช่น การบริการน้าดื่ม ท๊อปฟี่ เปิดเพลงเบาๆ การปรับอุณหภูมิห้องที่เหมาะสม ความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ
ซึ่งจะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
1.1.2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลส
ต้องให้บริการทางการเงินโดยคานึงถึงความแตกต่างช่วงอายุ ซึ่งลูกค้าที่มีอายุมากมีความภักดีสูงกว่าลูกค้าที่มีอายุ
น้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าผู้ให้บริการควรกาหนดรูปแบบของการให้บริการทางการเงินที่เหมาะสมกับ
วัยของลูกค้ า เช่น การกาหนดรูป แบบของบัต ร ATM ให้สวยงามเหมาะกับวั ยและมีให้เลือกหลายรูปแบบ
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ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวัยทางานหรือผู้สูงอายุเช่น การลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย การประกันภัย การประกันชีวิต
การประกันอุบติเหตุ เป็นต้น
1.1.3 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลส
ต้องให้บริการทางการเงินโดยคานึงถึงความแตกต่างของระดับการศึกษา การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
การชี้แจงรายละเอียดของการบริการทางการเงินที่ลูกค้าสนใจ การอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและใช้บริการกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง
1.1.4 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลส
ต้องให้บริการทางการเงินโดยคานึงถึงความแตกต่างของสถานภาพ ผู้ให้บริการควรให้บริการทางการเงินด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสถานภาพสมรส เช่น การทาประกันชีวิตคู่สมรส การประกันการศึกษาบุตร เป็นต้น
1.1.5 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลส
ต้องให้บริการทางการเงินโดยคานึงถึงความแตกต่างของอาชีพ การกาหนดรูปแบบการให้บริการทางการเงินที่
เหมาะกับอาชีพ เช่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ สาหรับลูกค้าที่ประกอบอาชีพแล้วมีรายได้น้อย ดอกเบี้ย
พิเศษสินเชื่อ SME สาหรับลูกค้าที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
1.2 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลาง ผู้วิจัยขอเสนอแนะเรียงลาดับความสัมพันธ์ในแต่ละด้านดังนี้
ด้านพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกสูงที่สุดในระดับปานกลางกับความภักดีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด(มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์เพลสอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่า ลูกค้าให้ความสาคัญกับการ
ให้บริการของพนักงานมากที่สุด ดังนั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากั ด(มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลสต้องพัฒนา
บุคลากรในด้านการให้บริการด้วยใจ ความรู้และทักษะการพูดจูงในลูกค้า การพัฒนาบุคลิกภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน)สาขา
ออลซีซั่นส์เพลส ดังนั้นธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลส ควรทาการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องหลายช่องทางเพื่อเข้าถึงลูกค้า การให้บริการทางการเงินที่หลากหลายให้ลูกค้า
เลือกใช้การตามความต้องการ การมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งใหม่และเก่า เช่น ปฏิ ทิน การ์ด
ในโอกาสสาคัญ ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ากับ
ความภักดีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด(มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์เพลสอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน)สาขาออลซีซั่นส์เพลส ควรจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด สว่าง มีบริการที่จอดรถ
สาหรับผู้มาติดต่อ ระบบรักษาความปลอดภัย
และด้านราคามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่า
กับความภักดีกับธนาคารกรุงศรีอยุ ธยาจากัด(มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์เพลสอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ ดังนั้น
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน) สาขาออลซีซั่นส์เพลส ควรกาหนดอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า การเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ซึ่งควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารอื่น ๆ ด้วยไ ม่
ควรแตกต่างกัน แต่เพื่อกลยุทธ์การให้บริการเพิ่มขึ้น จะทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและใช้บริการกับธนาคารอย่าง
ต่อเนื่อง
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Keller , Kevin Lane. 2003. Building, measuring, and managing brand equity. 2nd Ed. Singapore : Prentice Hall.
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
FACTORS AFFECTING TO UNDERGRADUATE STUDENT BEHAVIOR
IN ONLINE PURCHASE DECISION.
A CASE STUDY OF THONBURI UNIVERSITY.
นายทัศน์พล สมนึก
นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี
ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ
กรมที่ดิน อาคารรังวัดและทาแผนที่
E-mail :aucomamdotavada@hotmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ธนบุรี จานวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติไค-สแควร์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ผล
การศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กาลังศึกษาอยู่ในคณะ
บริหารธุรกิจในสาขาวิชาการจัดการและส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากส่วนแนวคิดการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในภาพรวมอยู่ในระดับมากและ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุดคือ
เสื้อผ้าสาเร็จรูปผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านชั้นปี ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านเนื้อหา ด้านชุมชนและด้านเฉพาะบุคคลมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้านเหตุผลที่เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้น
ไม่มคี วามสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
คาสาคัญ :พฤติกรรมการเลือกซื้อ//สินค้าออนไลน์//นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
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ABSTRACT
The objective of studying factors affected to Thonburi University undergraduates’ decision making
for purchasing online products is studying factors affected to Thonburi University undergraduates’ decision
making for purchasing online products. The data is compiled from sample group consisting of 400 Thonburi
University undergraduates. The tools implemented in this study are questionnaires. Meanwhile, frequency,
percentage, standard deviation, and Chi-square statistical significance at the level of 0.05, are implemented for
data analysis. The findings are as follows:The sample group consists of Thonburi University students, most of
them are male, studying fourth year in Business Administration Program (Management). The sample group
focusing on marketing mix affected to decision making on online products in overall is high.Furthermore, the
sample group focusing on idea of online purchasing in overall is high,For behavior of decision making on
online purchasing of Thonburi University undergraduates, the sample group has idea on online purchasing most
is ready-made clothes.The assumption test result is found that personal factor on study year, marketing mix on
products, and factors on electronic commerce relating to contents, community, and personal, have relationship
with decision making on online purchasing in term of reason to purchase online products with statistical
significance at the level of 0.05.Othershave not relationship with decision making on online purchasing.
KEYWORDS: purchasing behavior// online purchasing// Thonburi University student

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากข้อมูลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบข้อมูลที่น่า สนใจว่า
กิจกรรมที่กาลังได้รับความนิยมจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องคือ การซื้อสินค้าออนไลน์ตั้ง แต่ ปี 2549-2554
มีจานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตซื้อสินค้าและบริการออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 64% แสดงให้เห็นถึงการเติบโตขึ้นมาก ด้วย
การขยายตัวของอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาเว็บ ไซต์ขายสินค้าที่มีหลากหลายประเภทให้เลือก ความ
ปลอดภัยของการชาระเงินออนไลน์ รวมถึงการที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักใช้เสิร์ชเอนจินและโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ
เป็นช่องทางในการค้นหาสินค้าและบริการ สิ่งที่กล่าวมาทั้ง หมดนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตหรือพ่อค้ามี
ช่องทางการในการค้าขายที่ทั้งง่ายสะดวกและเข้าถึงผู้ บริโภคมากขึ้นปัญหาที่นาไปสู่การวิจัย ปัจจุ บันคงจะไม่มี
ใครบอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอีคอม เมิร์ซ มาเลยบางที่เคยได้ยินแต่ไม่ได้สนใจถือว่าเป็นเรื่องไกลตัว
อันที่จริง ในอนาคต คอมเมิร์ซจะเข้ามาพลิกโฉมทางการค้าและเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิตของเรา และ
ห้างสรรพสินค้าอาจจะไม่มีความจาเป็นแล้วเพราะต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่จะหันมาใช้ห้าง
สรรพ สินค้าอีคอมเมิร์ซ ซึ่งกาลังเป็นที่ตื่นตัวกันอย่างมากในอเมริกา ดังนั้น เมื่ออีคอม เมิร์ซมีบทบาทมากขนาดนี้
เราจะมองข้ามเสียไม่ได้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
 เพศ
 คณะ
 ระดับชั้น

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรี ระดับปริญญาตรี

 กลุ่มลูกค้า นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ระดับปริญญาตรี
 ต้องการซื้ออะไร
 ซื้อที่ไหน
 ซื้อเมื่อไร
 ซื้อทาไม
 ใครมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ
 เลือกใช้อย่างไร
ที่มา : Philip Kotler(2000)

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาด
 ด้านผลิตภัณฑ์
 ด้านราคา
 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
 ด้านการส่งเสริมการตลาด
ที่มา : Philip Kotler(2000)
องค์ประกอบของเว็บไซต์
 ด้านการออกแบบ
 ด้านเนื้อหา
 ด้านชุมชน
 ด้านลักษณะเฉพาะบุคคล
 ด้านการสื่อสาร
 ด้านความเชื่อมโยง
 ด้านการค้า
ที่มา : Danial A. Tuaber; & Brenda
Kienan (2001)

ภาพประกอบที่ 1.3 กรอบแนวความคิดการวิจัย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มผี ลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของเว็บไซต์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

สมมติฐานในการวิจัย
1.ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลมีความสัมพันธ์กับตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี
2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี
3. ปัจจัยด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์มคี วามสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.แนวคิดทฤษฎี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของฟิลลิปคอตเลอร์(Philip Kotler)ได้แก่ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
2. แนวคิดทฤษฎี พฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) ของฟิลลิปคอตเลอร์(Philip Kotler)ได้แก่ ลูกค้าคือกลุ่ม
ลูกค้า นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ระดับปริญญาตรีต้องการซื้ออะไรซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อไร ซื้อทาไม ใครมีส่วนใน
การตัดสินใจ เลือกใช้อย่างไร
3. องค์ประกอบของเว็บไซต์ ของDanial A. Tuaber; & Brenda Kienan ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้าน
เนื้อหา ด้านชุมชน ด้านเฉพาะบุคคล ด้านการสื่อสาร ด้านความเชื่อมโยง ด้านการค้า

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีค้ ือนักศึกษาศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรีปีการศึกษา 2556
จานวน 4,514 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรีปีการศึกษา
2556 ซึ่งได้มาโดยการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูม(ิ Stratified sampling) และการกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของ Yamaneจานวน 400 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบโดยแต่ละข้อความแต่ละข้อมีคาตอบให้เลือกแบบประเมินค่าแบบ(Likert
Scale) โดยแต่ละคาถามแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น
(Interval Scale)ส่วนที่ 3 เป็นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีอีคอมเมิร์ซ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบโดย
แต่ละข้อความแต่ละข้อมีคาตอบให้เลือกแบบประเมินค่าแบบ(Likert Scale) โดยแต่ละคาถามแบ่งระดับความ
คิดเห็นออกเป็น 5 ระดับซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)และได้กาหนดค่าของการ
ประเมินแยกตามระดับความคิดเห็นแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กาหนดค่าระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามที่จัดทาขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจ สอบความถูกต้อง
ทางด้านภาษาและการครอบคลุมทางด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม
2.นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปดาเนินการทดลองใช้(Try Out)กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(α-Coefficient)ของครอนบาค(Cronbach.1974 : 161) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.963
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด ซึ่งผู้ศึกษาทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2556
2. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการค้ น คว้ าและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผลงานการค้ น คว้ าวิ จั ย
วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตาราต่ างๆ รวมถึงบทความจากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
แหล่งข้อมูลที่ได้มีผู้จัดทาแล้ว
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.ค่าความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation)เป็นการอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
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2.สถิติทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ไค-สแควร์(Chi-Square) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยแบ่งการสรุปออกเป็นสองส่วนคือผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของการวิจัย
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 252
คน คิดเป็นร้อยร้อยละ 63ส่วนใหญ่กาลังอยู่ในบริหารธุรกิจ จานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.75ส่วนใหญ่กาลัง
ศึกษาสาขาการจัดการ จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50ส่วนใหญ่กาลังศึกษาชั้นปีที่4 จานวน 126 คนคิดเป็น
ร้อยละ 31.50
1.2 ผลการวิเคราะห์ของตัวแปรปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมากรองลงมาคือ ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ
1.3 ผลการวิเคราะห์ของผลการวิเคราะห์แนวคิดการซื้อสินค้าออนไลน์ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรีโดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านการค้ามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก
รองลงมาคือ ด้านการสื่อสาร ด้านการออกแบบ ด้านเนื้อหา ด้านความเชื่อมโยง ด้านเฉพาะบุคคล และด้านชุมชน
ตามลาดับ
1.4 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยด้านพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์โดยรวมอยู่ระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าคือ เสื้อผ้าสาเร็จรูปมีค่าเฉลี่ยสูง จาแนกตามสถานที่ที่ทาการเลือกเข้า
ไปใช้บริการเว็บสินค้าออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีส่วนใหญ่ เลือกเข้าไปใช้
บริการเว็บสินค้าออนไลน์จากที่บ้าน จานวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่เลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ต่อครั้งส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าออนไลน์1 ครั้งต่อเดือนจานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75ด้านเหตุผล
ที่เลือกซื้อสินค้าออนไลน์พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เลือกซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุดคือ มั่นใจในความปลอดภัยผู้ที่มีส่วนช่วยในการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ าออนไลน์ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง ข้ อ ที่ ก ลุ่ ม ตั วอย่ างให้ ค วามสาคั ญ มากที่ สุด คื อ ตนเอง
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้านวิธีการได้รับข่าวสารออนไลน์ พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมี
วิธีการได้รับข่าวสารออนไลน์ อยู่ในระดับปานกลางซึ่งข้อที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้มากที่สุดคือ Internet and social
network
2. ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลทุกปัจจัย ไม่มีความสัมพันธ์กับ การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้านสินค้า
ออนไลน์ที่เลือกซื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลทุกปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้านสถานที่ที่
ทาการเลือกเข้าไปใช้บริการเว็บสินค้าออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2.3 ปัจจัยส่วนบุคคลทุกปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้านระยะเวลา
โดยเฉลี่ยที่เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ต่อครั้งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านชั้นปีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้านเหตุผลที่เลือก
ซื้อสินค้าออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.5 ปัจจัยส่วนบุคคลทุกปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้านผู้ที่มีส่วน
ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.6 ปัจจัยส่วนบุคคลทุกปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้านวิธีที่ได้รับ
ข่าวสารออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.7ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้าน
สินค้าออนไลน์ที่เลือกซื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.8 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้าน
สถานที่ที่ทาการเลือกเข้าไปใช้บริการเว็บสินค้าออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.9 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้าน
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ต่อครั้งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.10 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ด้านเหตุผลที่เลือกซื้อสินค้าออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.11 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกปัจจัย ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ด้านผู้ที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.12 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทุกปัจจัย ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ด้านวิธีที่ได้รับข่าวสารออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.13 ปั จจัย ด้านพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ทุกปัจจั ย ไม่ มีความสัม พันธ์ กับ การตัด สินใจซื้อ สินค้ า
ออนไลน์ด้านสินค้าออนไลน์ที่เลือกซื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.14 ปั จจัย ด้านพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ทุกปัจจั ย ไม่ มีความสัม พันธ์ กับ การตัด สินใจซื้อ สินค้ า
ออนไลน์ด้านสถานที่ที่ทาการเลือกเข้าไปใช้บริการเว็บสินค้าออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.15 ปั จจัย ด้านพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ทุกปัจจั ย ไม่ มีความสัม พันธ์ กับ การตัด สินใจซื้อ สินค้ า
ออนไลน์ด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ต่อครั้งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.16 ปัจจัยด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเนื้อหา ด้านชุมชนและด้านเฉพาะบุคคลมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้านเหตุผลที่เลือกซื้อสินค้าออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.17 ปั จจัย ด้านพาณิชย์อิเ ล็ก ทรอนิกส์ทุกปัจจั ย ไม่ มีความสัม พันธ์ กับ การตัด สินใจซื้อ สินค้ า
ออนไลน์ด้านผู้ที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.18 ปั จจัย ด้านพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ทุกปัจจั ย ไม่ มีความสัม พันธ์ กับ การตัด สินใจซื้อ สินค้ า
ออนไลน์ด้านวิธีที่ได้รับข่าวสารออนไลน์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรี ด้านผลิต ภัณฑ์ข้ อที่ กลุ่ มตั วอย่างให้ค วามสาคั ญ มากที่ สุด คือ การแสดงรู ปตั วสิ นค้ าและเสี ยงประกอบ
รายละเอียดชัดเจน สอดคล้องกับ จงจินตจิตร์แจ้ง (2552) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบผู้บริโภคกับผู้บริโภคบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและความงาม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับส่วนประสมการตลาดด้านมากที่สุด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรีด้านราคาข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดคือการแสดงราคาสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับ จงจินตจิตร์แจ้ง (2552) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบผู้บริโภคกับผู้บริโภคบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านราคาในเกณฑ์มาก คะแนนเฉลี่ยที่
ระดับ 4.17
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรีด้านช่องทางการจัดจาหน่ายข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดคือมีความสะดวกสบายง่ายต่อการใช้
บริการสอดคล้องกับ จงจินตจิตร์แจ้ง (2552) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบผู้บริโภคกับผู้บริโภคบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และความงาม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางจัดจาหน่ายใน
เกณฑ์มาก คะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.44
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรีด้านการส่งเสริมการตลาดข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดคือมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจสอดคล้องกับ
จงจิ น ตจิ ต ร์ แ จ้ ง (2552) ได้ ท าการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์แบบผู้บริโภคกับผู้บริโภคบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความ
งาม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับส่วนประสมการตลาดด้านส่วนประสมการตลาดโดยรวม
ในเกณฑ์มากคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ 3.76
แนวคิดการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีด้ านการออกแบบข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญมากที่สุดคือเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับสุปราณี จริยะพร (2542) ได้ศึกษาความคิดเห็น
และการยอมรั บพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) : ศึ กษาเฉพาะกรณีผู้ ใช้อิ นเทอร์ เน็ ตใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ า กลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่าง 3
อันดับแรก คือ ใช้เพื่อความบันเทิง เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น (อีเมล์) และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และรับข่าวสารใหม่ๆ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อสิน ค้าออนไลน์ด้ านสิ นค้าออนไลน์ที่ เลือ กซื้อ ข้อที่กลุ่ มตั วอย่ างมี ความ
คิดเห็นในการซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุดคือเสื้อผ้าสาเร็จรูปสอดคล้องกับ เมธี ราหุรักษ์ (2552) ได้ทาการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเปิดรับสื่อโฆษณาออนไลน์ในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่าโฆษณาที่พบนั้นมีรูปแบบโฆษณาที่เคลื่อนไหวได้ซึ่งพบมากที่สุด คือ โฆษณาเสื้อผ้าสาเร็จรูป
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ข้อเสนอแนะ
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรีด้านผลิตภัณฑ์ผลการศึกษาพบว่าข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความ สาคัญมากที่สุดคือการแสดงรูปตัวสินค้าและ
เสียงประกอบรายละเอียดชัดเจน ดังนั้น ผู้จาหน่ายสินค้าหรือบริการประเภทต่า ง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์หรือการจัด
จาหน่ายแบบออนไลน์ควรจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้ได้มากที่สุด
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุรีด้านราคาผลการศึกษาพบว่าข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดคือการแสดงราคาสินค้าและบริการไว้
อย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้จาหน่ายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์หรือการจัดจาหน่ายแบบออนไลน์
ควรมีการแสดงราคาสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธนบุ รี ด้ านช่อ งทางการจั ด จ าหน่ายผลการศึ กษาพบว่าข้ อ ที่ กลุ่ มตั วอย่ างให้ ค วามสาคั ญ มากที่ สุด คื อ มี ค วาม
สะดวกสบายง่ายต่อการใช้บริการดังนั้น ผู้จาหน่ายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์หรือการจัด
จาหน่ายแบบออนไลน์ควรจะจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์ให้สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1.สาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อ
กระบวนการตัด สิน ใจซื้ อ สิ นค้าหรื อบริ การผ่านทางพาณิ ชย์อิ เล็ กทรอนิ กส์ โ ดยเฉพาะ ได้ แก่ การตลาดผ่าน
เครื่องมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ต (Search marketing) เป็นต้น ซึ่งจะทาให้ผู้ขายจะได้นาผลการศึกษาไปปรับปรุง
และพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ต่อไป
2.สาหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ในแต่ละประเภทที่อาจจะมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมโดยทาการศึกษาเปรียบเทียบกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผ่านเว็บไซต์แบบปกติว่ามีความแตกต่างกันกับการเลือกซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างไร
3.สาหรับการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดจากการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม ซึ่งจะทาให้ทราบได้ว่าในปัจจุบันผู้บริโภคประสบปัญหาในการเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ในลักษณะใดมากที่สุด
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่ และอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
FACTORS AFFECTING THE CHOICE OF HOUSING
IN HAT YAI DISTRICT AND MUANG DISTRICT
OF SONGKHLA PROVINCE.
ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
E-mail : p_thaweeburus@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม วิเคราะห์และเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยใน
อาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากครัวเรือนในอาเภอหาดใหญ่
จานวน 281 ครัวเรือน และอาเภอเมือง จานวน 119 ครัวเรือน และทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการหาค่า
ร้อยละ การวิเคราะห์ปัจจัยและสถิติทดสอบที ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่
และอาเภอเมืองที่เหมือนกันคือ ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว อาศัยอยู่ในชุมชนใหม่ เป็นระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ
3 ปี ส่วนที่แตกต่างกันคือ ที่อยู่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่ส่วนใหญ่มีจานวน 2 ชั้น ในขณะที่อาเภอเมืองส่วนใหญ่มี
จานวน 1 ชั้น ราคาบ้านและที่ดินในอาเภอหาดใหญ่ส่วนใหญ่คือ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ในขณะที่อาเภอ
เมืองส่วนใหญ่ราคาน้อยกว่าเท่ากับ 1,000,000 บาท และค่าเช่าบ้านในอาเภอหาดใหญ่ส่วนใหญ่คือ 3,001 – 5,000
บาท ในขณะที่ค่าเช่าบ้านในอาเภอเมืองส่วนใหญ่คือ น้อยกว่าเท่ากับ 3,000 บาท ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่
อาศัยในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ปัจจัยด้านใกล้
แหล่งชุมชน ปัจจัยด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก ปัจจัยด้านใกล้ที่ทางานและการคมนาคม
สะดวก และปัจจัยด้านรูปแบบและราคา และจากการเปรียบเทียบปัจจัย พบว่ามีเพียงปัจจัยด้านรูปแบบและราคาที่
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ 0.001 ในขณะที่ปัจจัยด้านอื่นๆ มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญ
คาสาคัญ : พฤติกรรม ปัจจัย การเลือกที่อยู่อาศัย

ABSTRACT
This research aims to study behaviors in the choice of housing as well as factors that influence such
behaviors. It analyzes and compares such behaviors and factors for people in Hat Yai district and Muang
district in Songkhla province. Quantitative data is mainly used for its analysis; therefore, questionnaires of 281
households in Hat Yai district and questionnaires of 119 households in Muang district were collected. The
analysis utilizes quantitative methodology such as percentage computation, factor analysis, and T-test analysis.
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The results show that the behavior of people living in Hat Yai district and Muang district is similar in a way that
most of their dwelling type is detached houses located in a new community for less than or equal to 3 years.
However, their house’s styles differ in a way that houses in Hatyai mostly have 2 stories, while those in Muang
Songkhla mostly have one story. Moreover, the prices of houses and land differ between the two districts;
1,000,000 – 2,000,000 baht in Hat Yai district while mostly less than 1,000,000 baht in Muang district.
Housing rental in Hat Yai district mostly cost around 3,001 to 5,000 baht per month, while that in Muang
district cost less than or equal to 3,000 baht. Factors affecting the choice of housing in Hat Yai and Muang
districts include 1) environment and safety, 2) community-like surrounding, 3) public utility and
facilities,housing, 4) relative distance to their workplace and convenient transportation, and 5) styles and
prices. In comparison, it only finds one significant difference in housing styles and prices at 0.0001 while the
other factors prove no significant.
KEYWORD : Behavior, Factors affecting the choice of housing

บทนา
จากข้อมูลของสำนักบริหำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย พบว่าจานวนที่อยู่อาศัยใน
อาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2555 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของที่อยู่
อาศัยโดยเฉลี่ย เท่ากับ 1,460 และ 4,460 หลัง/ปี ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจากอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง เป็นเมือง
เศรษฐกิจ มีประชากรจากต่างจังหวัด ย้ายเข้ามาทางานกันมากขึ้น นอกจากนี้ ธนวัตน์ พูนศิลป์ นายกสมาคม
อสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา (2555) ได้กล่าวถึงปัจจัยสนับสนุนการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ อาเภอหาดใหญ่
และอาเภอเมือง ได้แก่ การย้ายถิ่นของประชากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
โดยพบว่ามีประชากรจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเนื่องจากอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง เป็นศูนย์กลางของการศึกษา มีมหาวิทยาลัยมากถึง 5 แห่ง และมี
สถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาอีกหลายแห่ง รวมถึงยังเป็นศูนย์กลางของสถาบัน กวดวิชาต่างๆ ส่งผลให้มี
การเช่าหรือซื้อบ้านให้แก่ลูกหลานในจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาศึกษาในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมืองมากขึ้น ซึ่ง
จากการเพิ่มขึ้นของจานวนที่อยู่อาศัย ดังกล่าว ส่งผลให้อัตราความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในตัวเมือง
ค่อนข้างสูง ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังที่ ลักษณา สัมมานิธิ และปรัชมาศ ลัญชานนท์ (2554) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 1)
ปัญหาความแออัด ของที่อยู่อาศัยและสถานที่ทางานในเขตเมือง ทาให้เกิดเป็นแหล่งชุมชนแออัด (Slum Area) 2)
ปัญหาการจราจร เนื่องมาจากจานวนประชากรหนาแน่น มีการเดินทางเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในเมือง
โดยรถยนต์มากขึ้น การจราจรคับคั่งทาให้ผู้เดินทาง ต้องใช้เวลาอยู่บนท้องถนนมาก 3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
หรือมลพิษ (Pollution) 4) ปัญหาการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เนื่องจากมีประชากรอยู่กันอย่าง
หนาแน่น จึงทาให้เกิดปัญหาความแออัดในด้านการให้บริการ 5) ปัญหาทางด้านสังคม เช่น ปัญหาการขาดแคลน
ที่อยู่อาศัย สาหรับผู้มีรายได้น้อย ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ปัญหาแหล่งชุมชนแออัด ปัญหาการว่างงาน
และความยากจน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาเด็กเร่ร่อนจรจัด เป็นต้น ปัญหา
1044

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

ทางสังคมเหล่านี้ ทาให้ผู้อยู่อาศัยในเมือง ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสวัสดิภาพของบุคคล
ต่างๆ ด้วย และ 6) ปัญหาการขยายตัวของชานเมือง จากปัญหาที่เกิดจากความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยในตัวเมือง
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง เป็นอย่างไร
รวมถึงศึกษาว่ามี ปัจ จัย ใดบ้างที่มีผลต่อการเลือกที่ อยู่อาศัย ในอาเภอหาดใหญ่แ ละอาเภอเมือง เพื่ อให้สถาน
ประกอบการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดทาเลในการสร้างที่
อยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง เพื่อลดความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยในตัวเมืองหาดใหญ่และอาเภอเมือง และเพื่อ
รองรับการขยายตัวในบริเวณชานเมือง

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
1. แนวคิดเกี่ยวกับการกาหนดที่ตั้งของที่อยู่อาศัย
Clair (1973) ได้กล่าวถึงแนวทางในการกาหนดพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย ประกอบด้วย 1) ขนาดพื้นที่
2)ความหนาแน่นของบ้านต้องไม่มากเกินไป 3) การเลือกที่ตั้ง บ้านจะต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย 4)ระยะ
ทางเดินด้วยเท้าที่ใกล้ที่สุด 5) บ้านจะต้องสร้างบนที่ดิน และมี ความสะดวกในการเข้าถึงไปยังสถานที่ซึ่งเป็น
แหล่งงาน ย่านธุรกิจ และร้านค้า อยู่ห่างจากบริเวณเหล่านี้เพียงพอที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน เสียงและ
อิทธิพลของสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาลักษณะเดียวกัน 6) การสร้างบ้านเรือน หลีกเลี่ยงจากพื้ นที่ที่มีสิ่งซึ่งไม่ถูกต่อ
สุขภาพ 7) ที่ตั้งของบ้าน บ้านจะต้องอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยที่สุดในชุมชน 8) รัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการ
จัดหาที่อยู่ใหม่ 9) บริเวณที่ตั้งบ้าน จะต้องเลือกให้อยู่ในที่ซึ่ง ง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดบริการที่เกี่ยวกับ
เมืองให้ เช่น การป้องกันไฟ การจัดเก็บขยะมูลฝอย การไปรษณีย์ และสาธารณูปโภคอื่นๆ และ 10) หลักเกณฑ์ที่
เหมาะสม จะต้องนามาใช้ และบังคับเพื่อควบคุมความปลอดภัย
ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (2527) ได้กล่าวถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในเขตที่อยู่อาศัย ในเรื่องของแรง
กระตุ้นอันช่วยให้เกิดการย้ายที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยแรงกระตุ้นที่ไม่พึงปรารถนา ได้แก่ 1) ขนาดของเคหสถาน
2) ราคาบ้าน 3) สภาพตัวบ้านและละแวกที่อาศัย 4) ความสะดวกในการเข้าถึง 5) ลักษณะสภาพแวดล้อมของ
ละแวกที่อยู่ สาหรับแรงกระตุ้นอันพึงปรารถนา ได้แก่ 1) ความหวังในเรื่องกินดีอยู่ดี 2) ความหวังชื่อเสียงทาง
สังคม 3) ความหวังเกี่ยวกับครอบครัว และ 4) ความหวังเกี่ยวกับชุมชน
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลต่อความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ของ มาลินี ชาลีทา (2535) ซึ่งพบว่า เพศ สถานภาพ
สมรส ขนาดครัวเรือน รายได้ความเป็นเจ้าของในที่อยู่อาศัย ประเภทที่อยู่อาศัย ความสามารถในการผ่อนชาระใน
ที่อยู่อาศัย และระยะเวลาในการอยู่ อาศัยมีผลต่อความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม และ
ปรเมศร์ สุดสวาสดิ์ (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความต้องการบ้านเดี่ยวย่านชานเมืองเป็นอันดับที่ 1 คอนโดมิเนียมย่านใจกลางเมืองเป็น
อันดับที่ 2 และทาวน์เฮาส์ย่านชุมชนเมืองเป็นอันดับที่ 3 นอกจากนี้ผู้ซื้อส่วนใหญ่นิยมซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการ
จัดสรรมากกว่าการจ้างบริษัทรับสร้างบ้านหรือเลือกซื้อบ้านมือสอง สาหรับความต้องการในคุณลักษณะของ
รูปแบบที่อยู่อาศัยนั้น จากการวิจัย พบว่าผู้ซื้อมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปได้แก่ ขนาดพื้นที่ใช้สอย พื้นที่
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จอดรถ จานวนชั้น จานวนห้อง และราคา ส่วนความต้องการที่ใกล้เคียงกันนั้น ได้แก่รูปแบบธุรกรรมทางการเงิน
ทั้งหมด สาหรับด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผู้ที่เลือกซื้อให้ความสาคัญต่อปัจจัยในระดับมากที่ สุดด้วยกัน 9
ปัจจัยด้วยกัน คือด้านความปลอดภัย ด้านทาเลที่ตั้ง ด้านราคาที่อยู่อาศัย ด้านความสะดวกในการเดินทาง ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้านประสบการณ์ผู้ประกอบการ ด้านลักษณะที่อยู่อาศัย ด้านชื่อเสียงผู้ประกอบการ และด้าน
สร้างเสร็จก่อน ตามลาดับ
จากแนวคิดข้างต้น กล่าวได้ว่าปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย รูปแบบและราคา
บ้ า น ระยะทางไปยั ง สถานที่ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ สถานที่ ท างาน โรงเรี ย น โรงพยาบาล สวนสาธารณะ ตลาด
ห้างสรรพสินค้า ความสะดวกในการเดินทาง ความพร้อมของสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
ได้แก่ ไฟฟ้า น้าประปา เครือข่ายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต คานึงถึงสภาพแวดล้อม ได้แก่ ไม่มีมลภาวะเป็นพิษ
ไม่แออัด สภาพแวดล้อมดี มีความร่มรื่น ชุมชนน่าอยู่และไม่แออัด และคานึงถึงความปลอดภัย ได้แก่ ความ
ปลอดภัยจากอุทกภัยต่างๆ เช่น น้าท่วม ไฟป่า แผ่นดินถล่ม เป็นต้น และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการเลื อกที่อยู่อาศัยระหว่างผู้ที่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือ ง
จังหวัดสงขลา

วิธีการดาเนินวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง จานวนทั้งสิ้น
202,349 หลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครัวเรือนที่ อาศัยอยู่ในอาเภอหาดใหญ่ และอาเภอเมือง กาหนดขนาด
ของตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 399.21 
400 ครัวเรือน และทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบสัดส่วน (Proportion random sampling) จาแนกตาม
ตาบล ในอาเภอหาดใหญ่ จานวน 13 ตาบล และอาเภอเมือง จานวน 6 ตาบล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากตั ว อย่ า งครั ว เรื อ นในอ าเภอหาดใหญ่ แ ละ อ าเภอเมื อ ง โดยใช้
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับครัวเรือน ตอนที่ 2 เป็นการสอบถาม
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และตอนที่ 3 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับ เหตุผลในการเลือกที่อยู่อาศัย โดยข้อคาถาม เป็นแบบ
มาตราส่วน (Rating Scale) กาหนดค่าคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, และ 1 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด ตามลาดับ โดยได้นาแบบสอบถามฉบับนี้ไปทดลองกับประชากรที่ไม่ใช่ตัวอย่าง จานวน 30
คน และน าไปหาค่ าความเชื่ อมั่ น (Reliability) โดยใช้ สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) เท่ากับ 0.96
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้
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การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยสถิติที่ใช้ในวิเคราะห์
คือ 1) หาค่าความถี่และร้อยละของพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัย 2) การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อหา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ 3) สถิติทดสอบที
(t-test) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยระหว่างประชากรในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

สรุปผลการวิจัย
1.พฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัย
จากการสารวจตัวอย่างครัวเรือนในอาเภอหาดใหญ่ จานวน 281 ครัวเรือน และอาเภอเมือง จานวน 119
ครัวเรือน พบว่าที่อยู่อาศัยทั้งในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมืองส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 39.5 และ
66.4 ตามลาดับ โดยที่อยู่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่ส่วนใหญ่มีจานวน 2 ชั้น (ร้อยละ 48.0) ในขณะที่อาเภอเมือง
ส่วนใหญ่ มีจานวน 1 ชั้น (ร้อยละ 43.7) ที่อยู่อาศัยทั้งในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมืองส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน
ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 58.7 และ 54.6 ตามลาดับ โดยระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนใหม่ส่วนใหญ่คือ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.6 และ 52.3 ตามลาดับ ที่อยู่อาศัยทั้งในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมืองส่วนใหญ่เป็น
ของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 68.0 และ 68.9 ตามลาดับ โดยราคาบ้านและที่ดินในอาเภอหาดใหญ่ส่วนใหญ่คือ
1,000,000 – 2,000,000 บาท (ร้อยละ 38.5) ในขณะที่ราคาบ้านและที่ดินในอาเภอเมืองส่วนใหญ่คือ น้อยกว่า
เท่ากับ 1,000,000 บาท (ร้อยละ 29.2) ส่วนราคาบ้านในกรณีที่มีที่ดินอยู่แล้วทั้งในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง
ส่วนใหญ่คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500,000 บาท ในขณะที่อัตราค่าเช่าบ้านในอาเภอหาดใหญ่ส่วนใหญ่คือ
3,001 – 5,000 บาท (ร้อยละ 49.4) ในขณะที่อัตราค่าเช่าบ้านในอาเภอเมืองส่วนใหญ่คือ น้อยกว่าเท่ากับ 3,000
บาท (ร้อยละ 62.2)
2.ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย
จากการวิเคราะห์ปัจจัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) และทาการหมุนด้วยวิธี varimax
สามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จานวน 5 ปัจจัย
จาก 16 ตัวแปร ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ตัวแปร
1. ใกล้ที่ทางาน
2. ใกล้สถานศึกษาของบุตรหลาน
3. ใกล้โรงพยาบาล
4. ใกล้ตลาด/ร้านค้า/ร้านอาหาร
5. ใกล้ห้างสรรพสินค้า
6. ใกล้สถานที่พักผ่อน
7. การคมนาคมสะดวก
8. สาธารณูปโภคพร้อม (ไฟฟ้า น้าประปา)
9. เครือข่ายโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตครอบคลุม
10. ความปลอดภัยจากเหตุการณ์น้าท่วม
11. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
12. ไม่มีมลภาวะเป็นพิษ (เสียง/กลิ่น)
13. สภาพแวดล้อมดี มีความร่มรื่น
14. ชุมชนน่าอยู/่ ไม่แออัด
15. รูปแบบของบ้าน
16. ราคาที่อยู่อาศัย

Factor loading
Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5
.704
.688
.768
.502
.609
.610
.692
.713
.775
.692
.796
.821
.860
.798
.763
.862

Eigenvalue
Variance Explained
Cumulative Variance Explained

3.896
24.353
24.353

2.233
13.957
38.310

1.618
10.110
48.420

1.522
9.512
57.932

1.130
7.063
64.995

จากตาราง 1 พบว่ า ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลือ กที่ อ ยู่ อาศั ย ในอ าเภอหาดใหญ่ แ ละอาเภอเมื อง สงขลา
ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ที่สามารถอธิบายความแปรผันของตัวแปรทั้งหมดเท่ากับ 64.995 โดยเรียงลาดับตาม
ความสาคัญของปัจจัยจากมากไปน้อย ดังนี้
1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ในการเลือกที่อยู่อาศัย คานึงถึงสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมดี มีความร่มรื่น ชุมชนน่าอยู่ /
ไม่แออัด นอกจากนี้ยังคานึงถึงความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้าท่วม ไฟป่า ดินถล่ม หรืออื่นๆ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงไม่มีมลภาวะเป็นพิษ
2. ปัจจัยด้านใกล้แหล่งชุมชน
ในการเลือกที่อยู่อาศัย คานึงถึงระยะทาง นั่นคืออยู่ใกล้แหล่งชุมชนต่างๆ ได้แก่ ใกล้สถานศึกษาของ
บุตรหลาน ใกล้โรงพยาบาล ใกล้ตลาด/ร้านค้า/ร้านอาหาร ใกล้ห้างสรรพสินค้า และใกล้สถานที่พักผ่อน
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3. ปัจจัยด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก
ความพร้อมของสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ได้แก่ ไฟฟ้า น้าประปา การจัดเก็บขยะมูลฝอย การไปรษณีย์ รวมถึง เครือข่ายโทรศัพท์ /อินเตอร์เน็ตมีความ
ครอบคลุม
4. ปัจจัยด้านใกล้ที่ทางานและการคมนาคมสะดวก
ความสะดวกในเรื่องการเดินทางไปทางาน ทาธุรกิจและการรับบริการต่างๆ ได้แก่ ใกล้ที่ทางาน
และการคมนาคมสะดวก
5. ปัจจัยด้านรูปแบบและราคา
การเลือกที่อยู่อาศัย คานึงถึงรูปแบบของบ้าน ได้แก่ ประเภทของบ้าน ขนาดของบ้าน และจานวนชั้น
นอกจากนี้ยังคานึงถึงราคาเช่า/ซื้อของบ้านและที่ดิน
3.เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง
ปัจจัย

อาเภอหาดใหญ่
ค่าเฉลี่ย
S.D.
1.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและความ 0.013
1.013
ปลอดภัย
2.ปัจจัยด้านใกล้แหล่งชุมชน
-0.044
1.033
3.ปั จ จั ย ด้ านสาธารณู ป โภคและสิ่ ง 0.069
1.013
อานวยความสะดวก
4.ปั จ จั ย ด้ า นใกล้ ที่ ท างานและการ 0.009
1.053
คมนาคมสะดวก
5.ปัจจัยด้านรูปแบบและราคา
0.097
1.061

อาเภอเมือง
ค่าเฉลี่ย S.D.
-0.047 0.961

t

Sig.

0.335

0.738

0.166
-0.260

0.857
0.913

-1.182
1.859

0.239
0.065

-0.033

0.779

0.234

0.816

-0.365

0.610

2.633

0.009

จากตาราง 2 พบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบและราคามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01 ในขณะที่
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ปัจจัยด้านใกล้แหล่งชุมชน ปัจจัยด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอานวย
ความสะดวก และปัจจัยด้านใกล้ที่ทางานและการคมนาคมสะดวก มีความแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญ

อภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กที่ อ ยู่ อ าศั ย ในอ าเภอหาดใ หญ่ แ ละอ าเภอเมื อ ง สงขลา
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ได้แก่ สภาพแวดล้อมดี มีความร่มรื่น ชุมชนน่าอยู่ /
ไม่ แออัด ความปลอดภั ยจากภัย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ในชีวิตและทรั พย์ สิน และไม่ มีม ลภาวะเป็น พิ ษ
สอดคล้องกับ Clair (1973) ที่ได้กล่าวไว้ว่า แนวทางในการกาหนดพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย คือ การเลือกที่ตั้งของ
บ้านต้องห่างจากพื้นที่น้าท่วม ไฟป่า ดินถล่ม หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์ทาขึ้น
ความหนาแน่นของบ้านต้องไม่มากเกินไป และหลีกเลี่ยงจากพื้นที่ที่มีสิ่งซึ่งไม่ถูกต่อสุขภาพหรืออยู่ใกล้สถานที่
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ทิ้งขยะมูลฝอย โรงกลั่นน้ามันหรือโรงงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบที่น่ารังเกียจ เป็นต้น 2) ปัจจัยด้านใกล้
แหล่ ง ชุ ม ชน ได้ แ ก่ ใกล้ สถานศึ กษาของบุ ต รหลาน ใกล้ โ รงพยาบาล ใกล้ ต ลาด/ร้ านค้ า /ร้ านอาหาร ใกล้
ห้างสรรพสินค้า และใกล้สถานที่พักผ่อน สอดคล้องกับ Clair (1973) ที่ได้กล่าวไว้ว่า แนวทางในการกาหนดพื้นที่
เพื่อการอยู่อาศัย คือ ระยะทางเดินด้วยเท้าที่ใกล้ที่สุด นั่นคื อ ระยะทางเป็นตัวกาหนดที่ตั้ง ได้แก่ ระยะห่างของ
โรงเรียน สวนสาธารณะ บริเวณที่จับจ่ายสินค้าประจาวัน เป็นต้น 3) ปัจจัยด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความ
สะดวก ได้แก่ สาธารณูปโภคพร้อม และเครือข่ายโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตมีความครอบคลุม สอดคล้องกับ Clair
(1973) ที่ได้กล่าวไว้ว่า แนวทางในการกาหนดพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยคือ จะต้องเลือกให้อยู่ในที่ซึ่งง่ายและมี
ประสิทธิภาพในการจัดบริการที่เกี่ยวกับเมืองให้ เช่น การป้องกันไฟ การจัดเก็บขยะมูลฝอย การไปรษณีย์และ
สาธารณูปโภคอื่นๆ และ 4) ปัจจัยด้านใกล้ที่ทางานและการคมนาคมสะดวก ได้แก่ ใกล้ที่ทางาน การคมนาคม
สะดวก และใกล้ถนนสายหลัก สอดคล้องกับ ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (2527) ได้กล่าวถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในเขตที่อยู่อาศัย คือ ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ ความสะดวกในเรื่องการเดินทางไปทางาน ทาธุรกิจ
ตลอดจนรับบริการต่างๆ เป็นมูลเหตุสาคัญที่ทาให้คนย้ายที่อยู่ใหม่ 5) ปัจจัยด้านรูปแบบและราคา ได้แก่ รูปแบบ
ของบ้าน และราคาเช่า/ซื้อของบ้านและที่ดิน สอดคล้องกับ Clair (1973) ที่ได้กล่าวไว้ว่า แนวทางในการกาหนด
พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยคือ บ้านต้องมีขนาดพื้นที่อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (2527) ได้กล่าวถึง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในเขตที่อยู่อาศัย คือ ขนาดของเคหสถานและราคาบ้าน ที่เป็นแรงกระตุ้นให้มีการ
ย้ายที่เมื่อต้องการปรับขนาดของบ้านให้พอดีกับความต้องการ รวมถึงการโยกย้ายบ้านเพื่อหาที่อยู่ใหม่ที่มีราคาถูก
ลงหรือสูงขึ้นตามฐานะ นอกจากนี้ความหวังชื่อเสียงทางสังคม ก็เป็นตัวกระตุ้นให้ชนชั้นกลางขึ้ นไป เลือกที่อยู่
อาศัยในละแวกที่มีราคาแพงและเป็นชุมชนที่มีฐานะดีเหมือนๆกัน
จากการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัย พบว่าประชากรในอาเภอหาดใหญ่ให้ความสาคัญ
ต่อรูปแบบและราคาที่อยู่อาศัยมากกว่าประชากรในอาเภอเมือง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอาเภอหาดใหญ่เป็นเมือง
เศรษฐกิจ ประชากรมีจานวนมากและประกอบอาชีพหลากหลาย รวมถึงมีความเสี่ยงต่อการเกิด เหตุการณ์น้าท่วม
ดังนั้นในการเลือกที่อยู่อาศัยจึงต้องให้ความสาคัญกับประเภทของบ้าน ขนาดและจานวนชั้น เช่น ผู้ที่ประกอบ
อาชีพค้าขายจะเลือกที่อยู่อาศัยเป็นอาคารพาณิชย์ หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์น้าท่วมจะเลือกที่
อยู่อาศัยจานวนตั้งแต่ 2 ชั้น ขึ้นไป เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าราคาบ้านและที่ดินรวมถึงอัตราค่าเช่าบ้านในอาเภอ
หาดใหญ่สูงกว่าอาเภอเมือง ในการเลือกที่อยู่อาศัยจึง ต้องคานึงถึงความเหมาะสมของราคาเพื่อให้เป็นไปตาม
รายได้ของครอบครัว

ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการบริหารจัดการและการสร้างที่อยู่อาศัย ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกที่
อยู่อาศัยของประชากรในอาเภอหาดใหญ่และเมืองสงขลา ดังนี้
1. การสร้างที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับ พฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัย นั่นคือ ประชากรอาเภอหาดใหญ่
ส่วนใหญ่อาศัยบ้านเดี่ยวที่มีจานวน 2 ชั้น ในขณะที่ประชากรอาเภอเมืองส่วนใหญ่อาศัยบ้านเดี่ยวที่มีจานวน 1 ชั้น
2. จากการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกที่อยู่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่และอาเภอเมือง จะได้ว่าแนวทางใน
การบริหารจัดการเพื่อการขยายตัวเมืองไปยังบริเวณชานเมือง คือ 1) ควรเพิ่มระบบความปลอดภัยบริเวณชานเมือง
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ทั้งภัยที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติ เช่น น้าท่วม ดินถล่ม ไฟป่า เป็นต้น 2) ควรขยายระบบการขนส่ง เพื่อให้การ
เดินทางจากบริเวณชานเมืองไปยังสถานที่ทางานหรือแหล่งชุมชนต่างๆ มีความสะดวกมากขึ้น และ 3) ควรขยาย
ระบบสาธารณู ป โภค การบริ ห ารจั ด การและสิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ างๆ ในบริ เ วณชานเมื อ ง เช่ น ไฟฟ้ า
น้าประปา เครือข่ายโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตมีความครอบคลุม ไปรษณีย์ ระบบการป้องกันไฟ และระบบการจัดการ
ขยะ เป็นต้น
3. เนื่องจากประชากรในอาเภอหาดใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยรูปแบบและราคาที่อยู่อาศัย มากกว่า
ประชากรในอาเภอเมือง ดังนั้นในการสร้างที่อยู่อาศัยในอาเภอหาดใหญ่ ควรมีหลากหลายรูปแบบและราคา
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและรายได้ของครอบครัว
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : naredchin@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัท บุญภิรมย์
พรีแพค จากัด มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานต่อระบบความปลอดภัย 3. เพื่อเสนอแนะมาตรการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงาน บริษัท บุญภิรมย์ พรีแพค จากัด การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ
พนักงานประจาของ บริษัท บุญภิรมย์ พรีแพค จากัด ทุกตาแหน่ง จานวน 105 คนคิดเป็น 100 เปอร์เซนต์ และเก็บ
ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 เป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และตอนที่ 3 เป็นความคิดเห็นด้านความปลอดภัยของพนักงานใน บริษัท บุญภิรมย์ พรี
แพค จากัด สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่ าความถี่ ค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิง
อนุมาน Chi- Square test
ผลการวิจัยพบว่าอายุของพนักงานมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในการทางาน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่าพนักงานในกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากกว่า
พนักงานที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ส่วนเพศ วุฒิการศึกษา การได้รับการอบรมในเรื่องความปลอดภัย การสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ประสบการณ์การทางาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในการทางานของ
พนักงาน ในด้านความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของบริษัท พบว่าพนักงานยังมีศรัทธา
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ในระบบความปลอดภัยในระดับดี แม้จ ะมีอุ บัติเ หตุเ กิดขึ้น บ้างก็ไม่ ทาให้ พนักงานขาดความมั่นใจและเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
คาสาคัญ: พนักงาน ความปลอดภัย อุบัติเหตุ

ABSTRACT
Research on “The influence factors which cause accidents to Boonpirom Prepack Co., Ltd. staff while
performing their duty” has three objectives which are: 1. To study the factors that influence the accident. 2 To
study the opinions of employees towards the company safety issues. 3. To suggest for any corrective and
preventive safety measures to Boonpirom Prepack Co., Ltd. In this survey research, the study population were
the employees of Boonpirom Prepack Co., Ltd.. All 105 persons in each position were interviewed with the
distributed questionnaire which divided into 3 parts: Part 1 is personal information, the second is about the
accident information and the third is employee’s opinion to the safety issues of Boonpirom Prepack Co., Ltd.
Statistics used for this research were descriptive statistics, in term of frequency, percentage, and the hypotheses
were tested by using inferential statistics of Chi-Square.
The research results showed that the employee age is related to the accidents at work at the Statistic
significant level of 0.05. The results also showed that the employee age is related to accidents at work at the
Statistic significant level of 0.05 which means employees in the group of age less than or equal to 30 years
experience to the accident at higher rate than workers whose age is older than 30 years. The employee’s gender,
education, safety training, the using of personal protective equipment, and employee’s experience were not
related to the accident at work. In the opinion of the employees’ opinion to the company safety measures; it
could be concluded that employees still confident and trust on the company safety measures even there was
some accident at work in the past.
KEYWORDS: Employees, Safety, Accidents

บทนา
จากสภาวะทางเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศไทยในปัจจุบันได้ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ประกอบ
รถยนต์ ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอื่นๆ ซึ่งมีแนวโน้ม
จะขยายตั วเพิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ส่ วนใหญ่ ก็จ ะเป็ น การลงทุ น จากต่ างประเทศ ส่ วนในประเทศก็จ ะมี กลุ่ ม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่กาลังขยายกิจการ ซึ่งในการขยายธุรกิจนั้นก็จะมีการนาวิทยาการ
และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนาประเทศด้วย แต่อีกด้านหนึ่งก็ได้ส่งผลกระทบต่อ
การปรับตัวขององค์กรต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้านการบริหารจาเป็นจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
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เปลี่ยนแปลง เพื่อแข่งขันสู่ความเป็นเลิศในทางธุรกิจ งานด้านความปลอดภัยขององค์กรต่างๆ มีสว่ นเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น หากผู้บริหารรับทราบ และสามารถกาหนดทิศทางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ จะทาให้
เราสามารถปรับตัวที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการบริหารความปลอดภัย ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่
ผู้บริหารควรจะนาไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตางเล็งเห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นดังกลาว และตองการใหประชาชนที่ทางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพอนามัย ใหมีขวัญและกาลังใจในการทางาน ไดชวยกัน
รณรงคใหโรงงานในประเทศ ชวยกันบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมใหนาอยู นาทางาน และ ชวยลดอุบัติเหตุ
จากการทางาน ซึ่งระบบที่หนวยงานตางๆนามาใชในการบริหารความปลอดภัย เชน ระบบ OHSAS 18001 หรือ
TIS 18001 รวมถึง มาตรฐานแรงงานไทย อีกทั้งมีกิจกรรมที่ช วยปลูกจิตสานึก และสรางความตระหนัก ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เชน การจัดงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
การประกวดสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ในสวนของ
โรงงานเอง ก็มีการจัดกิจกรรม เชน การฝกอบรมใหพนักงานใหมกอนเขางาน การฝกซอมอพยพหนีไฟ การฝกอ
บรมดับเพลิงเบื้องตน การจัดการกรณีสารเคมี หรือ แกส รั่วไหล การจัดกิจกรรม KYT (การหยั่งรูอันตราย) การ
เขียนขอเสนอแนะดานความปลอดภัย การจัดสัปดาหความปลอดภัย ในโรงงาน เปนตน จะเห็นไดวาทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตางรณรงคและ
จัดกิจกรรมตางๆมากมาย เพื่อลดอุบัติเหตุในการทางาน แตยังพบวาอุบัติเหตุ ก็
ยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
(วิทิต กมลรัตน์ , 2552)
บริษัท บุญภิรมย์ พรีแพค จากัด เป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร (Packaging) ที่ให้ความ
สนใจเกี่ยวกับระบบการบริหารความปลอดภัย และผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะนาระบบการบริหารความปลอดภัย
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารเช่นกัน เนื่องจากบริษัทมีเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ และ
ก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นทางผู้บริหารจึงมีนโยบายที่จะทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ
การเกิดอุบัติเหตุของบริษัท เพื่อจะได้นาผลการศึกษามาประกอบในการพิจารณาและแก้ปัญหาเชิงป้องกันเพื่ อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัท บุญภิรมย์
พรีแพค จากัด ผู้ศึกษาได้ทาการรวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ของการอุบัติเหตุเกิดจากหลายๆ สาเหตุมา
รวมกัน (Multiple Causation Theory) ดี ปีเตอร์ซัน (D. Peterson) อ้างถึงใน สราวุธ สุธรรมาสา (2544: 12) ได้
เสนอแนวคิดของงานความปลอดภัยใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ยอมรับในปัจจุบัน โดยเสนอว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่
ละครั้งนั้นมิได้มีแต่การกระทาและสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัยเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วยังมีอีกหลายสาเหตุที่
ต่างก็มีผลทาให้เกิดอุบัติเหตุ เขาจึงเสนอว่า อุบัติเหตุเกิดจากหลายๆ สาเหตุเรียกเป็น “Multiple Causation Theory”
สิ่งที่พบเห็นไม่ว่าจะเป็นการกระทาที่ไม่ปลอดภัย สภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น ล้วน
เป็นอาการแสดงที่เราต้องสืบค้นต่อไปให้ได้ว่าอะไรคือรากแท้ของปัญหา ซึ่งแน่นอนรากแท้ที่ว่านี้ คือ ความ
ล้มเหลวของระบบการบริหารความปลอดภัยขององค์การนั้นๆ นั่นเอง นั่นหมายความว่า ถ้าที่ทางานใดมีการ
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กระทาหรือสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย ต้องมองต่อไปว่าทาไมจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ เราขาดระบบการตรวจสอบที่ดี
เราไม่มีการฝึกอบรมหรืออย่างไร วิธีการทางานยังไม่ได้มาตรฐานใช่ไหม เรายังมีการใช้กระบวนการผลิตที่เป็น
อันตรายใช่หรือไม่ การออกแบบโรงงานไม่ได้คานึงถึงความปลอดภัยใช่หรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นรากแท้หรือ
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทางาน การแก้ไขจึงต้องแก้ไขที่ระบบบริหาร ลาพังการแก้ไขที่
แสดงเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐาน เพื่อนามากาหนดกรอบ
แนวคิดในการทาวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การทางาน การได้รับการอบรมในเรื่องความปลอดภัย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคล ตัวแปรตามคือ การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานและแสดงเป็นกรอบแนวคิดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
การได้รักการฝึกอบรม
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

ตัวแปรตาม

การเกิดอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุของบริษัท บุญภิรมย์ พรีแพค จากัด
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อระบบความปลอดภัยของบริษัท บุญภิรมย์ พรีแพค จากัด
3. เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุของบริษัท บุญภิรมย์ พรีแพค จากัด

สมมติฐานการวิจัย
ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัท บุญภิรมย์
พรีแพค จากัด ครั้งนี้มีสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในการทางานของพนักงาน
2. การได้รับการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติ เหตุในการทางานของ
พนักงาน
3. การสวมใส่อุ ปกรณ์ป้อ งกันภัยส่ วนบุคคลมีความสั มพันธ์กับ การเกิด อุบัติ เหตุ ในการท างานของ
พนักงาน
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ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทาการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่พนักงาน โดย
มุ่งเน้นศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงของ บริษัท บุ ญ ภิ ร มย์ พรีแพค จากัด ตั้งแต่
มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง เมษายน 2556

ประโยชน์จากการศึกษา
1. ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเกิดอุบัตเิ หตุในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานบริษทั บุญ
ภิรมย์ พรีแพค จากัด เพื่อหามาตรการในการป้องกัน
2. ลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัตเิ หตุ
3. เพิ่มขวัญและกาลังใจแก่พนักงานของบริษทั บุญภิรมย์ พรีแพค จากัด
4. สามารถลดต้นทุนในการผลิต
5. ภาพพจน์ของบริษทั ดีและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้

นิยามศัพท์
ในการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัท
บุญภิรมย์ พรีแพค จากัด ครั้งนี้ได้กาหนดนิยามศัพท์ไว้ดังนี้
อุบัติเหตุจากการทางาน หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ ไม่ได้คาดคิด
ล่วงหน้า หรือไม่ทราบล่วงหน้า หรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลทาให้เกิดการบาดเจ็บหรือความ
เจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตหรือความสูญเสียทรัพย์สิน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2549, หน้า 5)
พนักงาน หมายถึง พนักงานประจาทุกตาแหน่งของ บริษัท บุญภิรมย์ พรีแพค จากัด
ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ทางาน
K คือ KIKEN (คิเค็น) หมายถึง อันตราย
Y คือ YOSHI (โยชิ) หมายถึง คาดการณ์อันตรายล่วงหน้า
T คือ TRAINING (เทรนนิ่ง) หมายถึงการฝึกอบรมให้มคี วามชานาญและหาทางป้องกัน

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานของบริษัท บุญภิรมย์ พรีแพค จากัด ซึ่งมีจานวน
105 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุ บัติเหตุของ บริษัท บุญภิรมย์ พรีแพค จากัด โดยผู้วิจัยทาการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องความปลอดภัยและการเกิดอุบัติเหตุในการทางาน แล้วนามากาหนดกรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย กาหนดนิยาม และใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม จากนั้นดาเนินการตรวจสอบ
เนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วนามาปรับปรุง
นาแบบสอบถามที่ ป รับ ปรุงตามคาแนะของงผู้เ ชี่ยวชาญ เพื่อ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงด้ านเนื้อหา (Content
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validity) แล้วนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับพนักงานบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่ทาการ
วิจัย จานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม
(Reliability) แบบ ครอนบาคส แอลฟา (Cranach’s Alpha) ได้ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม
พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.894 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มีความน่าเชื่อถือได้สามารถนาไปเก็บข้อมูลจริง
ต่อไป

สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัท บุญภิรมย์
พรีแพค จากัด มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานต่อระบบความปลอดภัย 3. เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุของบริษัท บุญ
ภิรมย์ พรีแพค จากัด การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ประชากรที่ศึกษาคือพนักงานประจาของ บริษัท บุญ
ภิรมย์ พรีแพค จากัด ทุกตาแหน่ง จานวน 105 คนคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้คือ
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาจานวน 105 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 100 และวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดอุบัติเหตุ โดย Chi-Square กาหนดค่านัยสาคัญที่ระดับไม่เกิน 0.05 ประชากรที่ทาการศึกษาครั้งนี้เป็นชาย
37 คน เป็นหญิง 68 คน โดยมีอายุน้อยกว่า 30 ปีมากที่สุดจานวน 73 คน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต่ากว่า
มัธยมศึกษาจานวน 58 คน และมีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 5 ปี 79 คน สาหรับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุนั้น
พนักงานส่วนมากไม่เคยได้รับอุบัติเหตุในการทางาน จานวน 64 คน และเคยได้รับอุบัติเหตุในงานที่ทาจานวน 41
คน ระดับความรุนแรงบาดเจ็บเล็กน้อย 21 คน รองลงมาคือต้องเข้ารับการปฐมพยาบาลจานวน 11 คน การอบรม
ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนั้น มีพนักงานที่ไม่ได้ รับการอบรม 30 คน และเคยได้รับการอบรม 90 คน โดย
ความถี่ที่ได้รับการอบรมปีละครั้งมี 54 คน รองลงมาปีละ 2 ครั้ง 27 คน สาหรับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน
บุคคลนั้น พนักงานส่วนใหญ่จะใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามพื้นที่ที่กาหนด 103 คน และยังพบว่าจานวน
ของพนักงานที่ทางานกับเครื่องจักรที่มีระบบป้องกันอุบัติเหตุของเครื่องจักรครบทุกส่วน 70 คน
สาหรับ ความคิ ดเห็ นของพนั กงานที่ใ ห้ ค วามคิด เห็ นเกี่ยวกับ การจัด การความปลอดภั ยของบริ ษั ท
บุญภิรมย์ พรีแพค จากัด พบว่าอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยประเด็นที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ การให้
ความสาคัญต่อความปลอดภัยและอุบัติเหตุของบริษัท ( = 3.32) และประเด็นที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ
การฝึกอบรมพนักงานในงานที่ทา ( = 2.80) ส่วนความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
ของบริษัทอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก โดยมีประเด็ นดีมากในเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกัน ภัยส่ วนบุคคลของ
ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ที่กาหนด ( = 3.03) และประเด็นที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ การจัดทาคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ ( = 2.62) และความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัยของบริษัทอยู่ในเกณฑ์
ดีถึงดีมากกล่าวคือประเด็นดีมากคือระบบเตือนภัยของบริษัท ( = 3.09) และมีประเด็นที่ได้คะแนนต่าสุดคือ
สภาวะแวดล้อมทางด้านเสียงในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ( = 2.36)
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การวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยการทดสอบสมมติฐานปรากฏผลดังนี้ 1) ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ
อายุ และวุฒิการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในการทางานของพนักงาน จากการทดสอบโดยใช้
Chi-Square Test พบว่า เพศ และวุฒิการศึกษาไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยเพศมีค่า Sig = 0.055 ส่วนวุฒิการศึกษา
มีค่า Sig = 0.593 หมายความว่า เพศ และวุฒิการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในการทางานของ
พนักงาน แต่ อายุมีค่า Sig = 0.030 พบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับไม่เกิน 0.05 หมายความว่า อายุ มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในการทางานของพนักงาน 2) การได้รับการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในการทางานของพนักงาน จากการทดสอบพบว่า ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมี
ค่า Sig = 0.524 หมายความว่าการได้รับการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ
ในการทางานของพนักงาน และ 3) การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ
ในการทางานของพนักงานพบว่า ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่า Sig = 0.314 หมายความว่าการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในการทางานของพนักงาน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในการทางาน อย่างมีนัยสาคัญ
ที่ 0.03 หมายความ ว่าพนักงานที่มีอายุมากจะมีความรอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงานมาก ทาให้เกิดความ
ปลอดภัยในการทางาน ส่วนพนักงานที่มีอายุน้อยจะมีความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติงานน้อยจึงส่งผล
การเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่า และจากการศึกษายังพบว่า เพศ วุฒิการศึกษา การได้รับการอบรม การสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล ประสบการณ์การทางานนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในการทางานของ
พนักงาน ส่วนในด้านความคิดเห็น ของพนักงานเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของบริษัท พบว่าพนักงานมี
ความศรัทธาในระบบการจัดการความปลอดภัยของบริษัทที่ต้องปรับปรุงคือ ควรมีการจัดการฝึกอบรมพนักงาน
ในงานที่ทาเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ตนปฏิบัติมากขึ้น จะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานได้ด้วย
ความปลอดภัยและมีความสบายใจ ส่วนความคิ ดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยนั้น ทางบริษัทควร
ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งกาหนดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและกวดขัน
การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริษัท บุญ
ภิรมย์ พรีแพค จากัด ดังกล่าว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
เชิงนโยบาย
1. ควรมีการเพิ่มการกวดขันให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิด อุบัติเหตุ
ของบริษัท บุญภิรมย์ พรีแพค จากัด โดยเน้นกลุ่มที่มีอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่
ต้องรีบดาเนินการ
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เชิงปฏิบัตกิ าร
1. ควรมีการกาหนดแผนการฝึกอบรมให้ชัดเจนและสอดคล้องกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่ม
ทักษะการทางานและการเรียนรู้
2. ควรมี การจัด ท าคู่ มื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะพื้ นที่ ใ ห้ สะดวกต่ อ การปฏิบั ติ ง านของ
พนักงาน
เชิงวิชาการ
1. ควรมีการศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของพนักงานที่มีอายุน้อย เช่น ความระมัดระวัง ความ
ตั้งใจ สมาธิ การควบคุมอารมณ์ในการปฏิบัติงาน
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพของการทางานที่ไม่ปลอดภัยตามลาดับคือ สภาพแวดล้อม
การระบายอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน ด้านเสียงในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน สภาพอุปกรณ์ป้องกัน
อุปกรณ์อันตรายจากเครื่องจักร การจัดพื้นที่ ในการทางานที่เหมาะสม การตรวจป้องกันแก้ไขจุด
อันตราย ความเป็นระเบียบและการดูแลรักษาโรงงาน สภาพเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ปฏิบัติงาน
สภาพแสงสว่าง ระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
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สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม, บัณฑิตวิทยาลัย.
สราวุธ สุธรรมาสา. 2544. การบริหารงานความปลอดภัย. เอกสารประกอบการสนทนาชุดวิชาการบริหารงาน
ความปลอดภั ย . มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช (หน่ ว ยที่ 1-8). (พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2). กรุ ง เทพฯ :
คณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุภัยแห่งชาติ.
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์และความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน: หลักฐานจากธุรกิจส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับในประเทศไทย
FACTORS AFFECTING RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC
MODERN MARKETING AND SUSTAINED COMPETITIVE ADVANTAGE:
EVIDENCE FROM GEMS AND JEWELRY EXPORTING BUSINESSES IN
THAILAND
ชีวัน ทองสอดแสง
อาจารย์ประจา สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
E-mail : Cheewan.th@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์และ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยมีประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาด ความสามารถทางด้าน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และความสามารถในการตอบสนองทางการตลาดในบทบาทของตัวแปรกลาง ซึ่งกรอบ
แนวคิดการวิจัยนี้อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capability Perspective) เป็นการวิจัย
เชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างคือธุรกิจส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย จานวน 213 บริษัท เก็บรวบรวม
ข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ชนิด 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร์ทสเกล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบช่วง
ชั้น (Hierarchical Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาดเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
สามารถท าหน้ าที่ เ ป็ น ตั ว แปรกลางได้ อ ย่ างสมบู ร ณ์ (Complete Mediator) ในขณะที่ ค วามสามารถใน
การตอบสนองทางการตลาดนั้นมีอิทธิพลเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์และความ
ได้ เปรี ยบทางการแข่ง ขั นอย่างยั่ง ยื น ท าให้ ระดั บความสามารถในการแข่ง ขั นขององค์ กรลดลง นอกจากนี้
ความสามารถทางด้านนวัตกรรมผลิตภั ณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์
และความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือ ประสิทธิภาพของความร่วมมือทาง
การตลาดช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาศัยความร่วมมือ
ในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจ พร้อมกับสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขัน นาไปสู่
การประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ความสามารถในการตอบสนองทางการตลาดและความสามารถทางด้าน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม่มีความสามารถในการอธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ ในฐานะของตัวแปรกลาง ดังนั้น
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การวิ จัย ในอนาคตอาจจะนาทั้ง สองตัวแปรนี้ ไปศึ กษาในประเด็น อื่น และท าการศึ กษาเกี่ย วกับ กลยุท ธ์ท าง
การตลาดเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตัวแปรใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่องค์กร
คาสาคัญ : การตลาดสมั ยใหม่ เ ชิง กลยุท ธ์ ประสิท ธิ ภาพความร่วมมื อ ทางการตลาด ความสามารถทางด้ าน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการตอบสนองทางการตลาด ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน

ABSTRACT
The objective of this study is to investigate the relationships between strategic modern marketing and
sustained competitive advantage via the mediators of marketing collaboration efficiency, product innovation
capability, and marketing responsiveness. The conceptual model is based on the dynamic capability perspective.
This study was a survey research. The samples are from 213 businesses in Thailand which export gems and
jewelry. All the data was collected in July 2013 using a 5-scale Likert-type self-reporting questionnaire. The
study was tested through hierarchical regression analysis. The results exhibit that marketing collaboration
efficiency has a positive relationship between strategic modern marketing and sustained competitive advantage.
This was completely in the role of mediating effect. Likewise, marketing responsiveness has a negative
relationship among strategic modern marketing and sustained competitive advantage which, the firm was
decrease ability to competition. Moreover, product innovation capability has no mediating influence on
strategic modern marketing and sustained competitive advantage. Interestingly, marketing collaboration
efficiency is an important factor enhancing the potential of strategic modern marketing that focuses on
participation in marketing activities so as to increase competitive advantage and to bring about sustainability
(hence the term, sustained competitive advantage). Accordingly, further study should be considered from other
perspectives along with extensively reviewing the literature of marketing strategy for developing new
constructs in order to increase the competitive advantage of one's firm.
KEYWORDS: Strategic Modern Marketing, Marketing Collaboration Efficiency, Product Innovation
Capability, Marketing Responsiveness, Sustained Competitive Advantage

1. ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจเป็นอย่าง
มาก ความต้องการของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Rapidly) และไม่หยุดนิ่ง (Dynamism) ทาให้องค์กร
ต่างๆ ต้องตื่นตัวในการวางแผนและกาหนดนโยบายให้มีศักยภาพในการแข่งขันจึงจะสามารถอยู่รอดได้ สิ่งหนึ่งที่
เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรคือ ความสามารถทางการตลาด (Day, 1994) ซึ่งผู้บริหารองค์กรจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีแนวทางการดาเนินงานด้านการตลาดที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ (Ruiz,
2007) และตระหนั กถึงความต้อ งการที่ แท้จริ งของผู้ บริโภค เพื่อ ให้สร้างสรรค์ ผลิตภั ณฑ์ที่มีคุ ณค่า โดดเด่ น
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ตลอดจนตอบสนองความต้องการนั้นได้อย่ างแม่นยา (Gurau, 2009) ซึ่งผู้บริโภคมีความรอบรู้และเข้าถึ ง
แหล่งข้อมูลของสินค้าได้โดยง่าย ทาให้มีทางเลือกในการตัดสินใจมากขึ้น (Griffith, 2002) ไม่ว่าจะเป็นการเปิด
เสรีทางการค้า การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแนวโน้มในการก้าวเข้าสู่ตลาดสากล องค์กรต่างๆ จึงหันมาให้ความ
สนใจต่อการตลาดสมัยใหม่ (Marketing Modernity) มากขึ้น (Dekel et al., 2007) ซึ่งผลงานวิจัยของ
Weerawardena and O’Cass (2004) ชี้ให้เห็นว่า องค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถทางการตลาดจะนาไปสู่
การยกระดับทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ที่ทาให้องค์กรมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เหนือกว่า
คู่แข่ง นอกจากนี้ Slater et al., (2010) ค้นพบว่า เมื่อสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ความต้องการของผู้บริโภค
ก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกัน การได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการตลาด เกิดจากการคิดค้นและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดกลยุทธ์ตลาดสมัยใหม่ เพื่อ
สร้างเอกลักษณ์ให้แก่สินค้าและบริการ จากผลงานวิจัยของ (Lee et al., 2008) ได้แนะนาว่าอุตสาหกรรมที่มีความ
ต้องการกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่นั้น ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง แตกต่าง และ
มีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นธุรกิจส่งออกที่มีลักษณะของการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะแข่งขันในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
สร้างโอกาสใหม่ๆ ในตลาดโลก สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นความท้าทายต่อองค์กรในการทาให้เกิดประสิทธิภาพและเป็น
รูป ธรรม อีกทั้ ง การปฏิบั ติ ง านด้ านการตลาดมีค วามซั บ ซ้ อนหากไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อ สารย่ อมเป็ น
อุปสรรคต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Hagberg and Kjellberg, 2010) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในประเด็น
ที่ว่า การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็วนี้ องค์กรจะสามารถอยู่รอดในระยะยาวได้อย่างไร และ
มีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถทางการตลาดสมัยใหม่ขององค์กรให้ประสบความสาเร็จ
อย่างยั่งยืนและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน นาไปสู่วัตถุประสงค์งานวิจัยและการพัฒนากรอบแนวคิด
การวิจัย ดังต่อไปนี้

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน เชื่อมโยงโดยประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาด ความสามารถทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
ความสามารถในการตอบสนองทางการตลาดในฐานะตัวแปรกลาง

3. ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic Capability Perspective) เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายถึงการพัฒนา
ทั กษะ ความสามารถจากการเรี ย นรู้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งจนเกิด เป็ น องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ท าให้ อ งค์ กรมี ศั กยภาพใน
การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Teece et al, 1997) ความสามารถ
เชิงพลวัตนี้ช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี (Morgan
et al., 2009) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัตนี้ มีเป้าหมายเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน องค์กรจึงได้มุ่งเน้นไปที่การแสวงหาทรัพยากร การบูรณาการแนวทางการดาเนินงานต่างๆ เข้าด้วยกัน
และการปรับใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับ
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สภาพแวดล้อมของตลาด (Eisenhardt and Martin, 2000) นอกจากนี้ ความสามารถเชิงพลวัตต้องอาศัย การ
บู ร ณาการความรู้ ท างการตลาด ที่ จ ะช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รมี ค วามสามารถที่ โ ดดเด่ น มี ค วามพร้ อ มและ
ความสามารถในการยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ เพื่อรับมือและโต้ตอบคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Grant,
1996) รวมถึงการประสานงานกันในกิจกรรมทางการตลาดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การศึกษาครั้งนี้ได้
ประยุกต์ใช้แนวคิดของทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัตในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสมัยใหม่
เชิงกลยุทธ์ที่ได้มุ่งเน้นการเรียนรู้ความต้องการของตลาด เพื่อปรับปรุงความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ที่จะนาไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร (Weerawardenaa and O’Cass,
2004) และเป็นกุญแจแห่งความสาเร็จที่สาคัญ ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์กรให้ก้าวเข้าสู่ตลาดสากล (Luo, 2002)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน สามารถพัฒนาสู่กรอบแนวคิดการวิจัยที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เข้า
ด้วยกันซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัต แสดงได้ดังต่อไปนี้
ประสิทธิภาพความ
ร่วมมือทางการตลาด
การตลาดสมัยใหม่
เชิงกลยุทธ์

ความสามารถทางด้าน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน

ความสามารถในการ
ตอบสนองทางการตลาด

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

4. ขอบเขตการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ในประเทศไทย จานวน 1,051 บริษัท การศึกษาในครั้งนี้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเดียวกัน ได้ข้อมูลมา
จากฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2556 เก็บรวบรวบข้อมูล
โดยแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งแบบสอบถามตอบลับและมีความสมบูรณ์ จานวน 213 ชุด คิดเป็นร้อยละ
21.45 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของจานวนการตอบกลับแบบสอบถามที่ไม่ควรต่ากว่าร้อยละ 20 (Aaker et al.,
2001) และการทดสอบความลาเอียงจากการไม่ตอบกลับแบบสอบถาม (Non-Response Bias) วิเคราะห์ได้จากการ
ทดสอบด้วยสถิติ T-test โดยใช้ขอ้ มูลทั่วไปของธุรกิจ ได้แก่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทุนในการดาเนินงานและ
ตลาดสินค้าหลักในต่างประเทศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบก่อนและตอบช้านั้น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) (Amstrong and Overton, 1974) แสดงว่า ข้อมูลที่ได้รับมานี้สามารถเป็นตัวแทนที่ดี
ของกลุ่มประชากรได้
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 1) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพโดยทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 2) แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาด
สมัยใหม่เชิงกลยุทธ์ที่จะนาไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน มีจานวน 32 ข้อ ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท
(Likert Scale) ประเมิน 5 ระดับ จากเห็นด้วยมากที่สุด ถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด ผ่านการตรวจสอบความตรงด้าน
โครงสร้าง (Construct Validity) และความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ตัวแปรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย การตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์ประเมินถึงขีดความสามารถขององค์กรที่มีความ
ยืดหยุ่นในการดาเนินงานด้นการตลาด, การปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ที่สามารถตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้เป็นอย่างดี มีข้อคาถาม 7 ข้อ, ประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาดประเมินถึง
ศักยภาพของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาด ความสัมพันธ์กับลูกค้า การขยายเครือข่ายทางธุรกิจ รวมถึง
การแบ่งปันความรู้และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีข้อคาถาม 4 ข้อ, ความสามารถทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ประเมินถึงระดับของความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความโดดเด่น แตกต่าง มีคุณภาพดีเหนือกว่า
คู่แข่ง มีข้อคาถาม 4 ข้อ, ความสามารถในการตอบสนองทางการตลาดประเมินถึงระดับความสามารถขององค์กร
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยา รวดเร็วและต่อเนื่อง มีข้อคาถาม 4 ข้อ, และความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนประเมินจากความสามารถในการทากาไรที่ เหนือกว่าคู่แข่งและเป็นที่ยอมรับ
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีข้อคาถาม 4 ข้อ ซึ่งข้อคาถามของตัวแปรทั้งหมดได้พัฒนามาจากนิยามความหมายและ
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากวารสารที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ระดับนานาชาติ นอกจากตัวแปร
ดังกล่าวแล้วผลการศึกษาของ Lukas et al., (2007) นาเสนอว่า ขนาดของธุรกิจและระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
นั้นมีผลต่อการศึกษาความได้เปรียบทางการตลาด จึงกาหนดให้ขนาดของธุรกิจและระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
เป็นตัวแปรควบคุม (Control Variables) ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้เทคนิค
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า แบบสอบถามมีค่าความเชือ่ มั่นและความเที่ยงตรงในระดับที่ยอมรับได้
โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคมีค่าไม่ต่ากว่า 0.60 (Hair et al., 2006) และค่า Factor loading มีค่าไม่ต่ากว่า
0.40 (Nunnally and Berstein, 1994) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ค่า Factor loading และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด
ตัวแปร
Factor loading
การตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์
.582 - .730
ประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาด
.810 - .897
ความสามารถทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
.684 - .835
ความสามารถในการตอบสนองทาง
.807 - .893
การตลาด
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
.816 - .891
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5. ผลการศึกษา
ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.2 อายุเฉลี่ย 30-40 ปี
ร้อยละ 37.1 สถานภาพโสด ร้อยละ 47.9 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ากว่า ร้อยละ 62 ประสบการณ์ทางาน
มากกว่า 15 ปี ร้อยละ 39.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 50.7 ดารงตาแหน่งผู้จัดการฝ่าย
การตลาด ร้อยละ 64.3 และลักษณะของธุรกิจส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับส่วนใหญ่เป็นรูปแบบบริษัทจากัด
ร้อยละ 91.1 การดาเนินธุรกิจเป็นกิจการของคนไทย ร้อยละ 83.6 โดยเป็นทั้งผู้ผลิตและจาหน่าย ร้อยละ 76.1
จานวนพนักงานน้อยกว่า 100 คน ร้อยละ 85.4 ทุนในการดาเนินงานน้อยกว่า 5,000,000 บาท ร้อยละ 55.9 รายได้
เฉลี่ยของธุรกิจอยู่ระหว่าง 10,000,000 – 50,000,000 บาทต่อปี ร้อยละ 35.7 ระยะเวลาในการดาเนินงานมากกว่า
15 ปี ร้อยละ 54.5 ประสบการณ์ที่ส่งสินค้าไปยังต่างประเทศมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 46.9 และตลาดสินค้าหลักใน
ต่างประเทศคือยุโรป ร้อยละ 43.2
การทดสอบสมมติฐานในเบื้องต้นคานวณหาค่าเฉลี่ย พบว่า ความสามารถทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.80, S.D. = 0.63) รองลงมา ได้แก่ การตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ย (X = 3.78, S.D.
= 0.47) ความสามารถในการตอบสนองทางการตลาด (X = 3.72, S.D. = 0.66) ประสิทธิภาพความร่วมมือทาง
การตลาด (X = 3.53, S.D. = 0.66) และความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (X = 3.37, S.D. = 0.70)
ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตัวแปร

Mean

S.D.

ขนาดธุรกิจ
เวลาดาเนินธุรกิจ
การตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์
ประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาด
ความสามารถทางนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ความสามารถในการตอบสนองทาง
การตลาด
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
*** p<0.01, ** p<0.05, (N=213)

1.22
3.25
3.78
3.53
3.80
3.72

0.60
0.93
0.47
0.66
0.63
0.66

3.37

0.70

ขนาด
ธุรกิจ

เวลา
ดาเนิน
ธุรกิจ

การตลาด
สมัยใหม่
เชิงกลยุทธ์

ประสิทธิภาพ
ความร่วมมือ
ทางการตลาด

ความสามารถ
ทางนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์

ความสามารถใน
การตอบสนองทาง
การตลาด

1.00
0.11
0.08
0.13
0.16**
0.28***

1.00
-0.10
0.13
-0.05
0.11

1.00
0.53***
0.62***
0.48***

1.00
0.57***
0.57***

1.00
0.78***

1.00

0.17**

0.02

0.38***

0.65***

0.52***

0.59***

ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน

1.00

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการทดสอบตัวแปรกลาง ใช้เทคนิคการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ คูณแบบชั้ น (Hierarchical Regression Analysis) ซึ่ งการทดสอบความเป็ นตั วแปรกลางของ
ประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาด ความสามารถทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และความสามารถในการ
ตอบสนองทางการตลาดยึดตามแนวทางการทดสอบของ Baron and Kenny (1986) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ตัวแปรควบคุมที่นาเข้าประกอบด้วยขนาดธุรกิจและระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ พบว่า
ขนาดธุรกิจมีความสัมพันธ์ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (β = 0.474, p < 0.05) ในขณะที่ระยะเวลา
ดาเนินธุรกิจไม่มีความสัมพันธ์ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (β = -0.003, p > 0.10) จะเห็นได้ว่า
ธุรกิจขนาดเล็กมีผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ นั่นคือ ธุรกิจขนาดเล็กมี
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โครงสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด สื่อสารกันได้ง่าย ทาให้การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเกิดขึ้นได้เร็วกว่า
ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน (Weir et al., 1999) การแสดงผลในตารางที่ 3
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ และความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
พบว่า ประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาดและความสามารถในการตอบสนองทางการตลาดมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน อย่างมีนัยสาคัญ (β = 0.494, p < 0.01; β = 0.374, p < 0.01;
R2 = 0.503) ตามลาดับ ขณะเดียวกันการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์และความสามารถทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (β = -0.067, p > 0.10; β = 0.002, p > 0.10; R2 =
0.503) (ตารางที่ 3)
ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบทางการ
แข่งขันอย่างยั่งยืนที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรกลาง พบว่า ประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาดมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน อย่างมี
นัยสาคัญ (β = 0.273, p < 0.01; R2 = 0.562) ในขณะที่ความสามารถในการตอบสนองทางการตลาดมีอิทธิพลเชิง
ลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน อย่างมี
นัยสาคัญ (β = -0.211, p < 0.05; R2 = 0.562) และความสามารถทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (β = 0.043, p >
0.10; R2 = 0.562) แสดงผลได้ในตารางที่ 3

6. อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาดและความสามารถในการตอบสนองทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ MeunierFitzHugh and Piercy (2009) ที่อธิบายว่า องค์กรจะมีความสามารถในการทากาไรได้มากขึ้น เมื่อมีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการตลาดกับหน่วยงานอื่น ซึ่งจะต้องเริ่มจากความร่วมมือภายในองค์กรก่อน
จึงจะประสบความสาเร็จ ดังนั้น ธุรกิจส่งออกควรตระหนักถึงการสร้างความร่วมมือทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็น
การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร ให้มีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ซึ่ งการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าใหม่ที่มีคุณค่า ที่สาคัญคือ ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ ทาให้ทราบความต้องการ
ที่แท้จริงของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Wang and Fesenmaier, 2007) ดังนั้นองค์กรจะต้องพัฒนาศักยภาพให้
มีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง (Teece, 2007) ในทางตรงข้ามความสามารถทางด้านนวัต กรรม
ผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ซึ่งจากงานวิจัยของ Bagchi-Sen (2001)
ชี้ให้เห็นว่า ธุรกิจขนาดเล็ก นั้นมีระดับของความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้อยกว่า ธุรกิจขนาด
ใหญ่ เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักรและทักษะแรงงาน นอกจากนี้ Lee et al., (2008)
ได้เสนอว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมและค่านิยมในตลาดต่างประเทศนั้น เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่าง
ประเทศอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทวีปตะวันออกและตะวันตกจึงจาเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มมูลค่าให้แก่
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ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปได้ว่าการที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งจะต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
การทดสอบอิทธิพลของประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาด ความสามารถทางด้านนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการตอบสนองทางการตลาดในบทบาทของตัวแปรกลาง พบว่า ก่อนหน้านี้ตัว
แปรการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน เมื่อได้รับ
อิทธิพลจากประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาดส่งผลให้การตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน อย่างมีนัยสาคัญ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Mitchell and
Singh (1996) พบว่า ธุรกิจที่เน้นการทางานร่วมกัน แม้จะอยู่ในตลาดที่มีความซับซ้อนก็ตาม มีโอกาสน้อยที่จะปิด
ตัวลง แต่กลับเป็นการสร้างโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมของตลาดมีการเปลี่ยนแปลง
แสดงว่าประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาดทาหน้าที่เป็นตัวแปรกลางได้อย่างสมบูรณ์ (Complete Mediator)
ในทานองเดียวกัน เมื่อความสามารถในการตอบสนองทางการตลาดได้รับอิทธิพลร่วมจากการตลาดสมัยใหม่
เชิงกลยุทธ์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงลบต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน อย่างมีนัยสาคัญ ส่งผลให้
ระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรลดลง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Neill et al., (2007) พบว่า
การสั่ ง การและการรั บ รู้ ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ ไ ม่ ทั่ ว ถึ ง ท าให้ ก ารประสานงานผิ ด พลาดและล่ า ช้ า ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการตลอบสนองทางการตลาดลดลง นั่นคือ ความสามารถในการตอบสนองทางการตลาดทา
หน้าที่เป็นตัวแปรกลางได้ไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ ความสามารถทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอิทธิพลร่วม
จากการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์นั้นไม่มีความสัมพันธ์ต่อความได้เปรียบทางการแข่ง ขันอย่างยั่งยืน แสดงว่า
ความสามารถทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งงานวิจัยของ Weber (1997) นาเสนอว่า การแข่งขันในตลาดเปิดที่มีคู่แข่งขันเป็นจานวน
มาก และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทาให้ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลง ดังนั้นองค์กรจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีเอกลักษณ์ จึงจะสร้างความได้เปรียบในระยะยาวได้ ผลการศึกษาพบว่ามีความสามารถในการอธิบาย (R2) ใน
ระดับปานกลาง โดยอธิบายความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้ร้อยละ 50 และ 56 ตามลาดับ และที่ไม่
สามารถอธิบายได้เหลืออีกร้อยละ 50 และ 44 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์ที่มีผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน โดยมีประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาด ความสามารถทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
ความสามารถในการตอบสนองทางการตลาดในฐานะตัวแปรกลาง
ตัวแปร
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน (β)
ตัวแปรควบคุม
ขนาดธุรกิจa
0.474**
a
เวลาดาเนินธุรกิจ
-0.003
R2
0.028
ขนาดธุรกิจa
0.066
เวลาดาเนินธุรกิจa
-0.183
การตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์
-0.067
ประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาด
0.494***
ความสามารถทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
0.002
ความสามารถในการตอบสนองทางการตลาด
0.347***
2
R
0.503
2
R Change
0.489
ขนาดธุรกิจa
0.235
เวลาดาเนินธุรกิจa
-0.320**
การตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์
0.053
ประสิทธิภาพความร่วมมือทางการตลาด
0.553***
ความสามารถทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
-0.051
ความสามารถในการตอบสนองทางการตลาด
0.254**
การตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์  ประสิทธิภาพความร่วมมือทาง
0.273***
การตลาด
การตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์  ความสามารถทางด้าน
0.043
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์  ความสามารถในการตอบสนอง
-0.211**
ทางการตลาด
R2
0.562
2
R Change
0.542
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10, (N = 213) aตัวแปรหุ่น, จานวนพนักงานน้อยกว่า 100 คน = 0 จานวนพนักงานมากกว่า 100 คน
= 1, เวลาในการดาเนินธุรกิจน้อยกว่า 15 ปี = 0 เวลาในการดาเนินธุรกิจมากกว่า 15 ปี = 1
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7. สรุปและข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเกี่ย วกับ การตลาดสมั ยใหม่ เชิ ง กลยุท ธ์ข องธุ รกิจส่ งออกอั ญมณีแ ละ
เครื่องประดับในประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ องค์กร ดังจะ
เห็นได้ว่า องค์กรจะดาเนินงานโดยการประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียง
พอที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้ ปัจจัยสาคัญคือ การประสานงาน จึง จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องสร้างความร่วมมือทางการตลาดนั่นคือ ความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ขยายเครือข่าย
ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อกันในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลทางการตลาด เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้น
มาพัฒนาทักษะความสามารถ ให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงาน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้สามารถร่วมงานกันได้ด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้การศึกษาแนวโน้มความต้องการ
ของตลาดและคู่แข่งขันอยู่เสมอ จะช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็นอย่างดีและพร้อมต่อ การแข่งขันในตลาด ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า การตลาดสมัยใหม่เชิงกลยุทธ์ สามารถ
พัฒนาศักยภาพในการตอบสนองต่อคู่แข่งได้ในระยะสั้น ซึ่งหากองค์กรต้องการรักษาความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในระยะยาว จะต้องมีการพัฒนาความสามารถทางการตลาดร่วมกับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรตระหนักถึงประสิทธิภาพความร่วมมือภายในองค์กรก่อนจึงจะทาให้
การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ความสามารถ
ทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของธุรกิจส่งออกอัญมณีแ ละเครื่องประดับเป็นองค์ กรขนาดเล็กอาจจะต้องใช้
งบประมาณจานวนมากในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตให้มีความทั นสมัยมากขึ้น พัฒนาความรู้และ
ฝึกอบรมให้บุคลากรมีทักษะและเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเหล่านั้น ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาด งานวิจัยนี้เป็นการเติมเต็มช่องว่างในการดาเนินงานด้านการตลาดในยุคปัจจุบัน เป็นยุค
แห่งการตลาดเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีความสามารถเชิงพลวัตที่มุ่งเน้น
ให้องค์กรพั ฒนาความรู้ทางการตลาดสมัยใหม่อย่ างต่ อเนื่อ ง มีค วามยื ดหยุ่ นในการดาเนิน งานและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสาเร็จในระยะยาว
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการจัดการความรู้ของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารแปร
รูป จากเนื้ อ สัต ว์ กรณี ศึ กษาบริ ษั ท ผลิ ต ภัณฑ์ อ าหารสุ นี จ ากัด มี วัตถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึ กษาปั จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสาเร็จของการจัดการความรู้ของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จากัด
ด าเนิ น การศึ ก ษาโดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ส ารวจโดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ และการส่ ง
แบบสอบถามให้กับพนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จากัด จานวน 120 คน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการเก็บ
ข้อมูลทั้ง 120 คน และนามาวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสาเร็จของการ
จัดการความรู้ของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จากัดโดยกาหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) และทดสอบความมีนัยสาคัญที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดย
ใช่ค่า t-Test, F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างและใช้ค่าสถิติ Pearson Correlation เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อายุการ
ทางาน สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา ตาแหน่งงานและแผนกงาน ไม่มีนัยสาคัญกับความสาเร็จของการจัดการ
ความรู้ แต่ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญความสาเร็จของการจัดการความรู้ ส่วนข้อคาถาม
เกี่ยวกับ (1) ปัจจัยการจัดการความรู้ส่วนบุคคลได้แก่ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่การทางาน และความเชี่ยวชาญใน
สายอาชีพ (2) ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านองค์การได้แก่ ผู้นาองค์การ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และ
นโยบายองค์การ (3) ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ การเข้าถึง
ข้อมูล วิธีการดาเนินงานการจัดการความรู้ และการวัดผลการจัดการความรู้ ทั้ง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์อย่างมี
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นัยสาคัญกับความสาเร็จของการจัดการความรู้ ยกเว้นในเรื่องของปัจจัยการจัดการความรู้ส่วนบุคคลในด้านการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีนัยสาคัญกับความสาเร็จของการจัดการความรู้
คาสาคัญ: การจัดการความรู้

ABSTRACT
This study is entitled “Factors Effecting Success in the Knowledge Management of Meat Processing
Product Company: A Case Study of Sunee Food Company Limited” and aims to study the factors effecting
success in the knowledge management of Sunee Food Company, Ltd.
This independent study’s information was collected using surveys. To accomplish the data collection,
a questionnaire was distributed to all 120 employees of Sunee Food Co. Ltd. After that, all of the information
was collected and carefully analyzed statistically. In order to determine the success of KM, One Way ANOVA
(One Way Analysis of Variant) was used. Moreover, the project was statistically tested further to determine the
significance at 0.05 by t-Test, F-Test and Pearson Correlation.
According to the study and analysis, the gender, age, period of work, major subject, or department of
the employee did not have any significant impact on their success in KM. However, educational level did.
Moreover, many factors had an impact on the success of KM. Such factors include (1) individual factors of
KM such as work skills, and career expertise, (2) organizational factors of KM such as leader, organization
structure, organization culture, and policy of the company, (3) support factors of KM such as IT infrastructure,
accessibility, process of KM, and measurement. However, the factors related to individual knowledge
management were not found to be significant to the success of KM.
KEYWORD: Knowledge Management

บทนา
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากองค์การต้องสูญเสียความรู้ไป
พร้อมกับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินการขององค์การเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น
จากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไป ดังนั้นการบริหารจัดการความรู้จึง
สัมพันธ์กับเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เพราะหากองค์การจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้เป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริง
และต่อเนื่อง หากองค์การใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายใน
องค์การ นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า อย่างไรก็ตามการจัดการความรู้มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากร
ด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความชานาญแล้ว
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องค์การจะทาอย่างไรให้บุคลากรยินดีถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และในขั้นตอนสุดท้าย องค์การ
จะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์การอย่างมีระบบเพื่อที่จะนาออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาที่ พบอีกอย่างหนึ่ง ของการจั ดการความรู้ คือ การจัดการความรู้ขององค์ การไม่ มีค วามยั่ งยื น
กล่าวคือแทนที่การจัดการความรู้จะเป็นสภาพของการเรียนรู้ของคนในองค์การ เป็นสภาพของการแบ่งปันความรู้
การจัดเก็บความรู้ การนาความรู้เหล่านั้นมาใช้ ซึ่งมีลักษณะเป็นไปโดยธรรมชาติของสังคมในองค์การ เป็นสิ่งที่
คนในองค์การดาเนินไปโดยไม่รู้สึกแปลกปลอมในชีวิต แต่กลับกลายเป็นว่าการจัดการความรู้คือ ภาระงานหรือ
กิจกรรม อย่างหนึ่งที่ทากันซึ่งมีลักษณะที่ฉาบฉวย การปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้เป็นการปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา เมื่อผ่านพ้นเวลาไประยะหนึ่งก็เป็นอันห่างหายไป อันจะนาไปสู่ความล้มเหลวของการจั ดการ
ความรู้
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จากัด
บริษัทเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาที่แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อทาการส่งขายให้กับร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง
ห้างสรรพสินค้า โดยขายผลิตภัณฑ์ เช่น ไส้กรอก หมูยอ ไส้อั่ว แหนม แฮม เป็นต้น เพื่อทราบถึงความสาเร็จที่
ได้รับจากการจัดการความรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็ จของการจัดการความรู้ และการดาเนินการจัดการ
ความรู้ของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จากัด เนื่องจากบริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อสัตว์เป็น ธุรกิจที่ต้องให้
ความสาคัญกับการถ่ายโอนความรู้เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และนาผลการ
ศึกษาวิจัยใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ให้มีการดาเนินการไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้องค์การ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ชั้นนาต่อไปในอนาคต
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
สถานภาพส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อายุการทางาน
- ระดับการศึกษา
- สาขาวิชาที่สาเร็จศึกษา
- ตาแหน่งงาน
- แผนกงาน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ปัจจัยการจัดการความรู้ส่วนบุคคล
- ความเชี่ยวชาญในหน้าที่การทางาน
- ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ความสาเร็จของการจัดการความรู้

ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านองค์การ
- ผู้นาองค์การ
- โครงสร้างองค์การ
- วัฒนธรรมองค์การ
- นโยบายขององค์การ
ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้
- เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้
- การเข้าถึงข้อมูล
- วิธีการดาเนินงานการจัดการความรู้
- การวัดผลการจัดการความรู้
ภาพประกอบที1่ กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการจัดการความรู้ของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จากัด

สมมติฐานในการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อายุการทางาน ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็จ
การศึกษา ตาแหน่งงาน แผนกงาน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสาเร็จของการจัดการความรู้ของบริษัทผลิตภัณฑ์
อาหารสุนี จากัดแตกต่างกัน
2. ปัจจัยการจัดการความรู้ส่วนบุคคล ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่การทางาน ความเชี่ยวชาญในสาย
อาชีพ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จของการจัดการความรู้ของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหาร
สุนี จากัดแตกต่างกัน
3. ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านองค์การ ได้แก่ ผู้นาองค์การ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ
นโยบายขององค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จของการจัดการความรู้ของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จากัด
แตกต่างกัน
4. ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ การเข้าถึงข้อมูล
วิธีการดาเนินงานการจัดการความรู้ การวัดผลการจัดการความรู้ มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จของการจัดการ
ความรู้ของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จากัดแตกต่างกัน

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
- แนวคิดเกี่ยวกับความรู้
- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้
- แนวทางการดาเนินการจัดการความรู้ในองค์การ
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษานั้นได้มีการกล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ขององค์กรธุรกิจ
ดังต่อไปนี้

แนวคิดเกี่ยวกับความรู้
(ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ ,2548, 17)ได้นิยามความหมายของความรู้ คือ “กรอบของการผสมผสานระหว่าง
สถานการณ์ ค่านิยม ความรู้ในบริบทและความรู้แจ้งอย่างชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไปความรู้จะอยู่ใกล้ชิดกับกิจกรรม
มากกว่าข้อมูล และสารสนเทศทาให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของความรู้”
เห็นได้ว่า ความรู้ไม่ใช่แค่เพียงข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีความสาคัญ หากแต่ในการดารงชีวิตอยู่ที่การ
รู้จักใช้ความรู้ให้ถูกที่ถูกเวลา ถูกคน ถูกสถานการณ์ ถูกโอกาส ถูกบริบทและถูกระบบแวดล้อมซึ่งเรียกว่าปัญญา
ทั้งนี้ปัญญาเป็นการยกระดับของปรัชญาชีวิตให้สูงขึ้นนั่นคือ ความรักในความรู้และปัญญา มีความตั้งใจที่จะ
แสวงหาความหมายของสิ่งทั้งหลาย ไม่ใช่การสะสมและพอใจแค่ความรู้มากของตน เป็นความรอบรู้อย่างลึกซึ้งที่
เกิ ด ขึ้ นภายในตั วบุ ค คล ด้ วยการพิจ ารณาของผู้นั้ น เอง และถ้ามี ค วามรู้ โ ดยปราศจากการเรี ยนรู้ ก็จ ะไม่ เ กิด
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ประโยชน์ ประโยชน์จะเกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งความรู้นั้นช่วยทางานการเรียนรู้ง่ายขึ้น การจัดการความรู้จึงเป็นการ
กาหนดนิยาม จากการให้ความสาคัญกับคาสองคา คือการเรียนรู้และความรู้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2543, 1719)

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช (2546, 12) ได้อธิบายความหมายของการจัดการความรู้ไว้ว่า คือ กิจกรรมที่ซับซ้อนและ
กว้างขวางในการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูล เพื่อสร้างเป็นความรู้ขึ้น โดยมีเทคโนโลยี
ด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการจัดการความรู้และการจัดการความรู้ จะเกิดขึ้นได้
จาเป็นต้องอาศัยพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ภายในองค์การ ประกอบกับต้องอาศัยผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในการตีความหมาย และประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมและเป็นผู้นาทางให้
องค์การ รวมทั้งจาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง สาหรับช่วยแนะนาวิธีประยุกต์ใช้การจัดการความรู้
ให้สอดคล้องกับกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคน ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดคนเก่งและดี
การพัฒนาคนการติดตามความก้าวหน้าของคน การดึงคนที่มีความรู้ความสามารถไว้ในองค์การ เพื่อนาไปสู่การ
เพิ่มประสิทธิผลในด้านต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)
กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ ของ Ikujiro Nonaka ซึ่ง Ikujiro Nonakaได้นาเสนอวงจร SECI Model
หรือ Knowledge Spiralซึ่งกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงความรู้ระหว่าง Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge
นั้นจะทาให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่งจะหมุนเป็นเกลียวไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้น
ตลอดเวลา การสร้างความรู้นั้นจะเกิดขึ้นได้ 4 ลักษณะ ดังแสดงในภาพที่ 4 Knowledge Spiral หรือ SECI Model

Tacit

Tacit

Socialization

Externalization

Tacit

Explicit

Tacit

Articulating
Connecting

Internalization
Explicit

Combination
Explicit

ภาพที่ 3 Knowledge Spiral หรือ SECI Model
ที่มา :Nonaka and Takeuchi (1995, 71)
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จากกระบวนการข้างต้น การปรับปรับเปลี่ยนและสร้างความรู้จะเกิดขึ้นได้ 4 รูปแบบ คือ
1.Socialization การถ่ายโอนความรู้โดยตรงระหว่างกลุ่มคนหรือบุคคล ที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง โดยการคุยกัน ซึ่ งองค์กรสามารถสร้างความรู้ได้โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กัน
(Form) มุมพักผ่อนดื่มกาแฟรร่วมกัน การจัดตั้ง Community of Practice หรือ Community of Interest การพบปะ
กับองค์การอื่นเพื่อทาการเทียบเคียงทั้งกับองค์การภายในและภายนอก
2.Externalization ในองค์การอาจมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการสอนและการถ่ายโอนความรู้ผ่าน
สื่อต่าง ๆ ได้จากประสบการณ์ที่เป็น Tacit Knowledge ออกมาสู่ภายนอก Explicit Knowledge
3.Combination เป็ น การแลกเปลี่ ย นความรู้ แ บบความรู้ ชั ด แจ้ ง ไปเป็ น ความรู้ ชั ด แจ้ ง (Explicit
knowledge to Explicit knowledge) เป็นกระบวนการที่ทาให้ความรู้สามารถจับต้องได้ นาไปใช้ได้และใช้งาน
ร่วมกันได้สามารถทาได้โดยการแยกแยะ แบ่งประเภท และทาให้อยู่ในรูปเอกสาร เป็นการจัดระบบความรู้
4.Internalization เมื่อนาความรู้ใหม่ดังกล่าวมาลงมือปฏิบัติจริง ผู้ปฏิบัตินั้ นจะเกิดการซึมซับทาให้เกิด
เป็นความรู้ ประสบการณ์ และปัญญา
กรอบแนวคิดสถาบันส่งเสริมกาจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) วิจารณ์ พาณิช (2549, 53) อธิบายถึง
“โมเดลปลาทู” หรือ Tuna Model ว่าเป็นโมเดลที่เปรียบการจัดการความรู้เป็น 3 ส่วน ของสถาบันส่งเสริมการ
จัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) คือ
1.หัวปลา หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางการจัดการความรู้โดยจะต้องเป็นส่วนของ
ผู้ดาเนินกิจกรรม KM ทั้งหมด
2.ตัวปลา หมายถึงส่วนของการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งจะต้องกระตุ้นให้ผู้ดาเนินกิจกรรม KM มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะความรู้ที่ซ่อนเร้นที่มีอยู่ และอานวยให้เกิดการเรียนรู้แบบเป็นทีมเพื่อให้เกิดการ
หมุนเวียนความรู้ และเกิดนวัตกรรมในที่สุด
3.หางปลา หมายถึง ส่วนของคลังความรู้ ที่ได้จากการเก็บสะสม เกร็ดความรู้ที่ได้จากกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของหางปลานี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ICT ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้น
ให้เป็นความรู้เด่นชัด นาไปใช้และยกระดับต่อไป
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KM Model “ปลาทู”
- Knowledge Vision (KV)
-Knowledge Sharing (KS)
-Knowledge Assets (KA)

KV

Knowledge
Sharing
S

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

ส่วนกลางลาตัว ส่วนที่เป็น หัวใจ
ให้ความกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
(Share & Learn)

KS

KA
Knowledge
Assets

Knowledge
Vision

ส่วSนหาง สร้างความรู้
เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT
สะบัดหาง สร้างพลังจาก CoPs

ส่วนหัว ส่วนตา
มองว่ากาลังจะไปทางไหน
ต้องตอบได้ว่า ทา KM ไปเพื่ออะไร

ภาพที่ 4 โมเดลปลาทู
ที่มา: Nonaka and Takeuchi (1995, 85)

แนวทางการดาเนินการจัดการความรู้ในองค์การ
บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547, 55) ได้สรุปว่า ปัจจัยเอื้อสาคัญที่ช่วยให้การจัดการความรู้ประสบ
ความสาเร็จ มีดังนี้
- ภาวะผู้นาและกลยุทธ์ (leadership and strategy) การจัดการความรู้จะไม่ประสบผลสาเร็จอย่างราบรื่น
ถ้าปราศจากการสนับสนุนจากผู้บริหารขององค์การ ผู้บริหารจะต้องเข้าใจแนวคิด และตระหนักถึงประโยชน์ที่
องค์การจะได้รับจากการจัดการความรู้เพื่อที่จะสามารถสื่อสารและผลักดันให้มีการจัดการความรู้ในองค์การ
นอกเหนือจากการสนับสนุนจากผู้บริหารแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยหลักที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุผลสาเร็จในการ
จัดการความรู้ได้ก็คือ ทิศทางและกลยุ ทธ์ที่ชัดเจนของการจัดกาความรู้ องค์การจะต้องสามารถตอบคาถามได้ว่า
จะจัดการความรู้ภายในองค์กรเพื่ออะไร เพื่อที่จะนาเอาเป้าหมายของการจัดการความรู้นั้นมากาหนดเป็นแผนงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จาเป็นเพื่อที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ สิ่งสาคั ญก็คือ กลยุทธ์
ของการจัดการความรู้จะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับทิศทางในการดาเนินธุรกิจขององค์การเพื่อที่จะช่วยให้
องค์การสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้
- วัฒนธรรมองค์การ (organizational culture) กล่าวได้ว่า 90% ของกิจกรรมทางด้านการจัดการความรู้
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การโดยตรง สิ่งสาคัญที่จะช่วยให้องค์บรรลุผลสาเร็จในการจัดการความรู้
ได้ก็คือ วั ฒนธรรมของการแลกเปลี่ ยน และแบ่ง ปัน ความรู้ ระหว่ างบุ คคลภายในองค์ การ การเปลี่ย นแปลง
วัฒนธรรมองค์การให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทา
ให้บุคลากรในองค์การตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของการเปลี่ยนแปลง
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- เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการความรู้ (Technology) ในความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตเป็นแรงผลักดันสาคัญที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนความรู้สามารถทาได้ง่ายขึ้น
ระบบฐานข้อมูลและ Knowledge Protal ที่ทันสมัยก็มีส่วนช่วยให้การจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใน
ภาพรวมแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสาคัญในการช่วยให้คนในองค์การสามารถค้นหาความรู้ ดึงเอาความรู้
ไปใช้ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงช่วยให้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ องค์การต้อง
มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีนั้น ๆ สามารถเชื่อมต่อ หรือบูรณาการเข้ากับระบบเดิมที่องค์การมีอยู่ได้ รวมถึงจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และใช้ได้ง่าย สิ่งที่องค์กรจะต้องตระหนักก็คือเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือ
ที่ช่วยให้เ กิด การติด ต่ อและเชื่อ มโยงคนภายในองค์การเข้าด้วยกัน เท่ านั้น เทคโนโลยีไ ม่ไ ด้ ช่วยให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ แต่ทาให้การแลกเปลี่ยนความรู้เกิดได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น “คน” เป็นผู้ที่แลกเปลี่ยน
ความรู้ไม่ใช่เทคโนโลยี
- การวัดผล (Measurement) องค์การจะไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้เลยถ้าไม่ทราบถึงสถานะปัจจุบัน
และองค์การจะไม่มีทางทราบถึงสถานปัจจุบันถ้าไม่มีการวัดผล ดังนั้นการวัดผลของการจัดการความรู้จะช่วยให้
องค์การสามารถทบทวน ประเมินผล และทาการปรับปรุงกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การจั ดกาความรู้ได้ ผลจากการวัดความสาเร็ จของการจัดการความรู้จะโน้มน้ าวให้บุค ลากรทุกระดับ ตั้งแต่
ผู้บริหารระดับสูงสุดจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการและการแลกเปลี่ยน
ความรู้
- โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ถึงแม้ว่าองค์การจะมีแผนกลยุทธ์เพื่อการจัดการความรู้ที่ดี
ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และพนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความรู้ก็
ตาม กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความรู้อาจดาเนินไปอย่างไม่ราบรื่นนักถ้าขาดโครงสร้างหรือระบบรองรับ
สาหรับบุคลากรในองค์การให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสะดวก โครงสร้างที่กล่าวถึงนี้อาจจะสามารถเป็น
ทั้งสิ่งที่จับต้องได้หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้นอกจากนั้นแล้วผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงโครงสร้างของหน่วยงาน
หรื อบุ คลากรที่จ ะรั บผิ ด ชอบในการจั ดการความรู้ ว่าควรเป็ นไปในรูป แบบใด สุ ดท้ ายคื อระบบการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลเช่น ระบบการประเมินผลงาน และระบบการยกย่องชมเชยและให้รางวัลที่ต้องเอื้อต่อการจัดการ
ความรู้ขององค์การ

วิธีการดาเนินวิจัย
ลักษณะประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
บริษัทผลิตภัณฑ์อหารสุนี จากัด มีพนักงานทั้งหมดจานวน 120 คน โดยกลุ่มประชากรที่เลือกในการ
ค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานของบริษัทผลิตภัณฑ์อหารสุนี จากัดจานวน 120 คน
เครื่องมือและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ได้แก่ พนักงานของบริษัทผลิตภัณฑ์อหารสุนี จากัดจานวน 120 คนโดย
ผู้ศึกษาได้ใช้ประชากรทั้งหมด คือ 120 คนนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่าง และเก็บได้ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
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ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ทาการทดสอบความน่าเชื่อถือของแนวคาถามในแบบสอบถาม(Questionnaire)
โดยนาแนวคาถามดังกล่าวมาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ IOC เป็นที่เรียบร้อยและทาการ
ตรวจสอบและแก้ไขตามความเหมาะสมโดยการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่นาไป
ทดลองใช้ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ Cronbarch (Conbarch’s Reliability Coeficient Alpha) โดยค่าที่
ออกมานั้นต้องมากกว่า 0.7 ขึ้นไปและในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.925

การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้คือ สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดย
มาจากกรอบแนวความคิด และขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1เป็น
คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 7 ข้อโดยลักษณะคาถามเป็นแบบเลือกตอบส่วน
ที่ 2เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ จานวน 41 ข้อ และ อีก 1 ข้อ เป็นคาถามปลายเปิด
ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรฐานประเมินค่าแบบ LIKER SCALE มี 5 ระดับการตอบ ส่ ว นที่ 3 เป็ น ค าถาม
เกี่ยวกับความสาเร็จของการจัดการความรู้จานวน 10 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรฐานประเมินค่าแบบ
LIKER SCALE มี 5 ระดับการตอบ

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการนาข้อมูลที่รวบรวมได้จากพนักงานของแต่ละแผนกของบริษัทผลิตภัณฑ์
อาหารสุนี จากัด และจากแบบสอบถามนามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีการดาเนินการดังนี้
1.การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการนาข้อมูลมาคานวณ
วิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้ค่ าร้อยละ แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอใน
รูปตาราง
2. เป็นการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกกรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นคาถาม
แบบประมาณค่า (LIKERT SCALE) โดยมีให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่ง
เป็นเกณฑ์การให้คะแนน
3. การทดสอบสมมติฐาน ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสาเร็จของการจัดการความรู้ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จากัดโดยกาหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of
Variance: One Way ANOVA) และทดสอบความมีนัยสาคัญที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยใช่ค่า F-test เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างและใช้ค่าสถิติ Pearson Correlation เพื่อทดสอบความสัมพันธ์

สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยที่มีผลต่อความความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านปัจจัยการจัดการความรู้ส่วนบุคคลพบว่า
ความเชี่ยวชาญในหน้าที่การทางานของพนักงานที่ยินดีให้คาแนะนา และบอกสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญในหน้าที่การ
ทางานให้กับผู้ร่วมงานค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 4.27 เป็นอันดับที่ 1 ข้าพเจ้าชอบแลกเปลี่ยนความรู้ที่
ตนเองเชี่ยวชาญในหน้าที่การทางานกับผู้ร่วมงาน ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก 4.18 เป็นอันดับที่ 2 ข้าพเจ้ามี
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ความเชี่ยวชาญในงานที่ต้องรับผิดชอบของตนเองค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก 4.16 เป็นอันดับที่ 3 และ
ภาพรวมด้านความเชี่ยวชาญในหน้าที่การทางาน มีค่าความสาคัญอยู่ในระดับในระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย
4.21
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านปัจจัยการจัดการความรู้ส่วนบุคคลด้าน
ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพพบว่าความเชี่ยวชาญในหน้าที่การทางานของพนักงานที่ยินดีให้คาแนะนาและ
แบ่งปันเรื่องราวที่ตนเองเชี่ยวชาญในสายอาชีพให้กับเพื่อนร่วมงาน ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 4.33 เป็น
อันดับที่ 1 ข้าพเจ้าชอบแลกเปลี่ยนความรู้ที่ตนเองเชี่ยวชาญในสายอาชีพให้กับเพื่อนร่วมงาน ค่าความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก 4.28 เป็นอันดับที่ 2 ข้าพเจ้ามีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพของตนเอง ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก
4.19 เป็นอันดับที่ 3 และ ภาพรวมด้านด้านความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ มีค่าความสาคัญอยู่ในระดับในระดับมาก
ที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.27
3. ปัจจัยที่มีผลต่อความความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านปัจจัยการจัดการความรู้ส่วนบุคคลในด้าน
การเรียนรู้ด้วยตนเองพบว่าความเชี่ยวชาญในหน้าที่การทางานของพนักงานที่ชอบเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพื่อ
เป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก4.07 เป็นอันดับที่ 1 ข้าพเจ้าชอบอ่าน
หนังสือทีเ่ กี่ยวข้องกับความรู้ทจี่ ะนาในใช้กับงานในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก 4.04
เป็นอันดับที่ 2 ข้าพเจ้าชอบใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ให้กับตนเองอยู่ในระดับมาก
3.84 เป็นอันดับที3่ และภาพรวมด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองมีค่าความสาคัญอยู่ในระดับในระดับมากที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.97
4. ปัจจัยที่มผี ลต่อความความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านปัจจัยการจัดการความรู้ด้านองค์การในด้าน
ผู้นาองค์การพบว่าผูบ้ ริหารของท่านเป็นแบบอย่างที่ดใี นการจัดการความรู้
เช่นมีการถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู้ต่าง ๆ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 4.39 เป็นอันดับที่ 1 ผู้บริหารของท่านมีความพยายามในการหา
ข่าวสารข้อมูลมาประมวลเป็นความรู้ ความคิดทีจ่ ะนามาประยุกต์ใช้ในการทางานให้ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม ค่า
ความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 4.38 เป็นอันดับที่ 2 ผู้บริหารของท่านมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
ใหม่ ๆ ให้พนักงานได้ทราบ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 4.35 เป็นอันดับที่ 3 ผูบ้ ริหารของท่านสามารถ
กระตุ้นให้เห็นถึงความสาคัญของการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน เช่นส่งเสริมให้ท่านเข้าร่วมการอบรมสัมมนา ค่า
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก 4.34 เป็นอันดับที่ 4 และ ภาพรวมด้านภาพรวมด้านผู้นาองค์การมีค่าความสาคัญอยู่
ในระดับในระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.36
5. ปัจจัยที่มผี ลต่อความความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านปัจจัยการจัดการความรู้ด้านองค์การในด้าน
โครงสร้างองค์การพบว่าบริษทั มีระยะเวลาให้บุคลากรได้ทบทวนและพัฒนาความรู้อยู่เสมอค่าความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก 4.07 เป็นอันดับที่ 1 บริษทั ส่งเสริมให้มีการถ่ายโอนความรู้ให้แก่กันและกันค่าความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก 4.06 เป็นอันดับที่ 2 บริษัทมีโครงสร้างองค์การที่มีลักษณะยืดหยุ่นและคล่องตัวไม่มีสายการบังคับบัญชามาก
เกินไปค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก3.95 เป็นอันดับที่ 3 บริษทั มีการกระจายอานาจการตัดสินใจให้พนักงานได้
คิดและตัดสินใจด้วยตนเอง ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก 3.89 เป็นอันดับที่ 4 และภาพรวมด้านภาพรวมด้าน
โครงสร้างองค์การมีค่าความสาคัญอยู่ในระดับในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.99
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6. ปัจจัยที่มผี ลต่อความความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านปัจจัยการจัดการความรู้ด้านองค์การ ในด้าน
วัฒนธรรมองค์การพบว่าพนักงานมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรูข้ องตนเอง เช่นเข้าร่วมการอบรมหาความรู้ใหม่
อย่างสม่าเสมอค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก 4.04 เป็นอันดับที่ 1มีบรรยากาศแห่งความไว้วางใจกันในหน่วยงาน
ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก 4.00 เป็นอันดับที่ 2พนักงานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นค่าความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก 3.98 เป็นอันดับที่ 3 มีกิจกรรรมที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น มีการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันในองค์ความรู้ใหม่ ๆ ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก 3.96 เป็นอันดับที่ 4 และภาพรวมด้านวัฒนธรรม
องค์การมีค่าความสาคัญอยู่ในระดับในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.00
7. ปัจจัยที่มีผลต่อความความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านปัจจัยการจัดการความรู้ด้านองค์การในด้าน
นโยบายขององค์การพบว่าบริษัทส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก
4.15 เป็น อันดั บที่ 1 บริ ษัทมี การจัดให้มี การแลกเปลี่ ยนความรู้ซึ่ ง กันและกันในระหว่างพนักงานเสมอค่ า
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก 4.11 เป็นอันดับที่ 2 บริษัทมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาแบ่งปันให้บุคลากรเสมอค่า
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก 4.06 เป็นอันดับที่ 3 บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการจัดการความรู้ค่าความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก 4.00 เป็นอันดับที่ 4 และภาพรวมด้านนโยบายขององค์การมีค่าความสาคัญอยู่ในระดับในระดับมากที่
ระดับค่าเฉลี่ย 4.08
8. ปัจจัยที่มีผลต่อความความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้พบว่าบริษทั มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บวิธีปฏิบัติงานดีที่สุด หรือ
บทเรียนการเรียนรูต้ ่าง ๆ เช่น คู่มือการทางานค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก 3.77 เป็นอันดับที่ 1 มีการนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้พนักงานได้ใช้เพื่อดาเนินงาน และใช้ในการแลกเปลี่ยนความรูค้ ่าความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก 3.70 เป็นอันดับที่ 2 มีการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งาน
ของพนักงานค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก 3.70 เป็นอันดับที่ 3 มีเทคโนโลยีเพียงพอสาหรับการปฏิบัตงิ านค่า
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก 3.63 เป็นอันดับที่ 4 และภาพรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้มีค่า
ความสาคัญอยู่ในระดับในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.70
9. ปัจจัยที่มีผลต่อความความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ในด้าน
การเข้าถึงข้อมูลพบว่าพนักงานสามารถได้รับ หรือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ๆ กับผู้บริหารค่าความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก 3.86 เป็นอันดับที่ 1พนักงานสามารถรับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้จากเอกสาร เช่น คู่มอื การทางานค่า
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก 3.80 เป็นอันดับที่ 2 มีพนักงานสามารถเข้าถึง และได้รับความรู้ได้ง่าย และสะดวกค่า
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก 3.69 เป็นอันดับที่ 3 พนักงานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านทางอินเตอร์เนตที่
ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก 3.40 เป็นอันดับที่ 4 และภาพรวมด้านการเข้าถึงข้อมูลมี
ค่าความสาคัญอยู่ในระดับในระดับมากที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.69
10. ปัจจัยที่มีผลต่อความความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ในด้าน
วิธีการดาเนินงานการจัดการความรู้พบว่าพนักงานได้มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันค่าความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก 4.14 เป็นอันดับที่ 1 บริษทั ได้มีการกาหนดชัดเจนว่าความรู้ที่จาเป็นสาหรับการทางานคืออะไรค่า
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก 4.13 เป็นอันดับที่ 2 พนักงานได้ปรับปรุงความรู้ที่ได้รบั จากการแลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มคี ุณภาพและมาตรฐานในระดับสูงต่อไปค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก
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4.12 เป็นอันดับที่ 3 บริษทั มีการรวบรวมและจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก 4.11
เป็นอันดับที่ 4และภาพรวมด้านวิธีการดาเนินงานการจัดการความรู้มีค่าความสาคัญอยู่ในระดับในระดับมากที่
ระดับค่าเฉลี่ย 4.12
11. ปัจจัยที่มีผลต่อความความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ในด้าน
การวัดผลการจัดการความรู้พบว่าบริษทั ได้ดาเนินการวัดผลผลิตทางอ้อมในการจัดการความรู้ เช่นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคน การพัฒนาทักษะในการปฏิบัตงิ านค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก 4.05 เป็นอันดับที่ 1 บริษัทได้
ดาเนินการวัดผลผลิตทางตรงในการจัดการความรู้ เช่น ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานลดลงค่าความสาคัญอยู่ใน
ระดับมาก 4.02 เป็นอันดับที่ 2 บริษัทมีการวัดผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนรู้ในบริษทั โดยผ่านการประชุมค่า
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก 3.97 เป็นอันดับที่ 3 มีการประเมินผลการทางาน และให้ค่าตอบแทนในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาความรู้ในหน่วยงานของท่านค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก 3.92 เป็นอันดับที่ 4 และภาพรวมด้านการ
วัดผลการจัดการความรู้มีค่าความสาคัญอยู่ในระดับในระดับมากทีร่ ะดับค่าเฉลี่ย 3.99
และจากสมมติ ฐ านทั้ ง สิ้ น 18 สมมติ ฐ านย่ อ ย การทดสอบทางสถิ ติ เ พื่ อ หาความแตกต่ า งและ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามพบว่า มีสมมติฐานทั้งสิ้น 11 สมมติฐานที่ปัจจัยตัวแปรต้นส่งผล
ต่อตัวแปรตาม โดยสมมติฐานปฏิเสธในระดับนัยสาคัญ 0.05 มีดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้ที่แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่าระดับการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งที่มีค่า Sig ที่ 0.002
โดยพนักงานที่มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 พนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.44 พนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.74 และพนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญา
เอกมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 ดังนั้น ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความสาเร็จการจัดการความรู้ที่
แตกต่างกัน
สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยการจัดการความรู้ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จของการจัดการความรู้
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการจัดการความรู้ส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย ความเชี่ยวชาญในหน้าที่การทางานความ
เชี่ยวชาญในสายอาชีพ และการเรียนรู้ด้วยตนเองมีปัจจัยอยู่ 2 ตัวที่มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จของการจัดการ
ความรู้ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่การทางาน และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ โดย ความเชี่ยวชาญในหน้าที่
การทางานมีความสัมพันธ์กับ ความสาเร็จของการจัดการความรู้ในระดับปานกลาง (r = 0.51) อย่างมีนัยสาคัญที่
0.01, และ ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของการจัดการความรู้ในระดับปานกลาง (r
= 0.41)
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยการจัดการความรู้ด้านองค์การ ได้แก่ ผู้นาองค์การ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรม
องค์การ นโยบายขององค์การ มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จของการจัดการความรู้ของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสุนี
ผลการวิ จัย พบว่ าปั จจั ยการจัด การความรู้ด้ านองค์ การ ซึ่ง ประกอบไปด้ วย ผู้ น าองค์ การโครงสร้ างองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ และ นโยบายขององค์การ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จของการจัดการความรู้ โดย
ผู้นาองค์การมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของการจัดการความรู้ในระดับปานกลาง (r = 0.46) อย่างมีนัยสาคัญที่
0.01,โครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของการจัดการความรู้ในระดับปานกลาง (r = 0.53) อย่างมี
นัยสาคัญที่ 0.01,วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของการจัดการความรู้ในระดับปานกลาง (r =
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0.62) อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01, และนโยบายขององค์การมีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของการจัดการความรู้ใน
ระดับปานกลาง (r = 0.57) อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ การ
เข้าถึงข้อมูล วิธีการดาเนินงานการจัดการความรู้ การวัดผลการจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์ต่อ ความสาเร็จของ
การจัดการความรู้ของบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารสุนี
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้
การเข้าถึงข้อมูลวิธีการดาเนินงานการจัดการความรู้ และการวัดผลการจัดการความรู้ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความสาเร็จของการจัดการความรู้โดย เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของ
การจัดการความรู้ในระดับปานกลาง (r = 0.47) อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01,การเข้าถึงข้อมูล มีความสัมพันธ์กับ
ความสาเร็จของการจัดการความรู้ในระดับปานกลาง (r = 0.55) อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01,วิธีการดาเนินงานการ
จัดการความรู้มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของการจัดการความรู้ในระดับปานกลาง (r = 0.66) อย่างมีนัยสาคัญที่
0.01, และการวัดผลการจัดการความรู้มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของการจัดการความรู้ในระดับปานกลาง (r =
0.57) อย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01

อภิปรายผล
จากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการสอนงานและมอบหมายงานเป็นเครื่องมือการจัดการความรู้ที่มีความ
เหมาะสมในการพั ฒนาสมรรถนะของผู้บ ริห าร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็น การถ่ายทอดความรู้จ ากคนสู่ คน ซึ่ ง
สอดคล้องการพัฒนาสมรรถนะบริหารตามเกณฑ์ระดับของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
(2548) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2550, หน้า 7-10 ) และ วรภัทร์ ภู่เจริญ (2547 ,หน้า 25)
วิธีการหรือเครื่องมือการจัดการความรู้มีอย่างหลากหลาย ควรเน้นความง่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ใน
ตัวคนออกมา ฝึกทา ประยุกต์ใช้ เมื่อได้ผลจึงบันทึกเพื่อเผยแพร่ให้คนนาไปใช้ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ในครั้งนี้ที่พบว่าพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานและในอาชีพ และมีความสามารถในการถ่ายทอดส่งผลต่อ
ความสาเร็จของการจัดการความรู้ในองค์การ
ซึ่งผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเช่น ปีเตอร์สัน ทีคิวและปีเตอร์สัน ซีเอ็ม
(Peterson, T.O. and Peterson,C.M. : 2004) ได้ทาวิจัยประเมินความต้องการจาเป็นในการพัฒนาผู้บริหาร ด้วย
แนวคิดพหุวิธี-กลุ่มตัวอย่างพหุ (Multi-Method Multi-sample Approach) โดยมีความสอดคล้องในกระบวนการที่
1-3 ในการคัดเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล และการสารวจความต้องการจาเป็น และปัจจัยความสาเร็จในการพัฒนา
ผู้บริหาร ส่วนความแตกต่าง จะเป็นเรื่องวิธีการที่ใช้วิธีสารวจ และกระบวนการที่ 4-6 ที่ความต้องการจาเป็น
เฉพาะสมรรถนะด้านทักษะ (Skill ) เท่านั้น และให้ผู้บริหารได้มีการประเมินตนเองว่าขาดสมรรถนะหลักทักษะ
ในด้านใด ส่วนงานวิจัยในครั้งนี้จะนาเสนอสมรรถนะบริหารที่เป็นความต้องการจาเป็นในการจัดการความรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attribute) และวิธีการจัดการความรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะบริหารในด้านดังกล่าว
สาหรับด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้นั้น งานวิจัยของ ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ (2554) ที่พบว่า
องค์ประกอบของการจัดการองค์ความรู้ ด้านกระบวนการจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในการจัดการองค์
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ความรู้ และด้านเทคโนโลยี การจัดการองค์ค วามรู้ มีอิท ธิพลต่อปั ญหาในการจั ดการองค์ค วามรู้ของธุร กิจ ผู้
ให้บ ริ การโลจิสติกส์ มีความสัม พันธ์กับปัญ หาในการจัดการองค์ความรู้ข ององค์การด้านการดาเนิ นการ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากเทคโนโลยี คือหนึ่งในองค์ประกอบสาคัญของการจัดการองค์ความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังคากล่าวตามทฤษฎีที่ว่า เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา
จัดเก็บ แลกเปลี่ยนรวมทั้งนาความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กับการติดตามผล
เพราะเทคโนโลยีจะช่วยบันทึก จัดเก็บรูปแบบการดาเนินการ และบางครั้งสามารถประมวลผลออกมาเป็นรูปแบบ
เชิงปริมาณ เช่น ผลของความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ด้านการวัดผลการจัดการความรู้
จะทาให้รู้ว่าการแก้ไขปัญหาในการจัดการองค์ความรู้มีความสาเร็จหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว่าผลที่ได้จากการวัดผล
การจัดการความรู้ จะเป็นตัวกาหนดการตัดสินใจ และการปรับปรุงในการแก้ปัญหาในการจัดการองค์ ความรู้ ว่า
ควรจะต้องเป็นไปอย่างไร และดาเนินการอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จตามผลที่ได้รับจากการวัดผลการจัดการองค์
ความรู้
จากงานวิจัยของ พรรณี สวนเพลง (2550) และพสุ เดชะรินทร์ (2549) ที่ได้กล่าวถึงปัจจัยหลักแห่ง
ความสาเร็จเป็นหลักการและแนวทาง หรือวิธีการที่องค์ก ารจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ โดยจัดทาแผนกลยุทธ์
(strategy) ที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกันทาให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารขององค์กรรู้
(execution) ว่าต้องทาสิ่งใดบ้างเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์การอและตอบสนองวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ การใช้เครื่ องมือ
การจัดการความรู้ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม (innovation) และบรรยากาศที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์การ (culture) ด้วย
การให้ความสาคัญกับผู้ใช้บริการ (partnership) ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร (people) โดยมีผู้นา (leadership) เป็น
ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในองค์การซึ่งพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ในด้านของวัฒนธรรม
องค์การ และการมีส่วนร่วมของผู้นาในองค์กรที่มีต่อการจัดการความรู้ คุณลักษณะส่วนบุคคลในการเป็นผู้สอน
งานในฐานะของผู้นาเป็นสิ่งที่สาคัญเมื่อต้องไปสอนงานและมอบหมายผู้ใต้บังคับบัญชา

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัทศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อองค์ความรู้ที่มีอยู่นั้นจะได้เกิดการ
ตกผลึก และสามารถศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ ในมุมมองที่กว้างไกลเพิ่มขึ้น
2. การถอดองค์ความรู้จากผู้สอน มานาเสนอและจัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีความคิดเห็น
สอดคล้องในการจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฎิบัติที่ดีที่สามารถใช้งานได้สะดวก และแนวปฎิบัติที่ดี
3. มีการสร้างวัฒนธรรมของแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคลภายในองค์การให้
เกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อที่จะให้บุคลากรทุกคนใน
องค์การตระหนักและให้ความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะนาพาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
4. จัดทาระบบการติดตามและวัดผลของการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและประโยชน์จากการ
นาไปใช้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้คนในองค์การมีให้เกิดความต้องการการเรียนรู้และอยากมีส่วนร่วมในการ
สร้างฐานความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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5. ผู้บริหารองค์การควรให้ความสาคัญในเรื่องการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้ออานวยต่อการ
จัดการความรู้ เช่นมีการวางระบบการบริหารจัดการการรวบรวมข้อมูลและการรายงานผลการดาเนินการต่าง ๆ ที่
จะเอื้อให้แผนงานของการจัดการความรู้ประสบผลสาเร็จ
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บทคัดย่อ
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และ (2) ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา
และเทคนิคการวิจัยเชิงสารวจ และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ชุด วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมานใน
การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับกระทามาก และกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมว่าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่ ในชีวิตประจาวัน ยัง
กระทาได้น้อยกว่าที่ตั้งใจไว้ ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุพบว่า ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด รองลงมาคือ ความคิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้ อมตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ความคิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และ
ความกังวลด้ านสิ่งแวดล้อ มมีความสัมพั นธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อผลิต ภัณฑ์เ พื่อสิ่งแวดล้อ ม ส่วน
ความคิดเห็นต่อความรุนแรงของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากคานึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อตนเองมากกว่าการคานึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยรวม
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการซื้อ ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบด้าน
สิ่งแวดล้อม ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม
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ABSTRACT
This research aim to study (1) Purchasing behavior of green product and (2) Factors influencing
purchasing behavior of green product. The study is a quantitative research by using descriptive and survey
research. Questionnaires used to collect from samples are 385 sets. The data set is analyzed by applying
descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation. And inference statistics
used in this study are Pearson‘s Correlation Coefficient and Regression Analysis test at a significant level of
0.05. The results show that samples have green product purchase behavior in very act. And behaviors of
samples will use green products, but in everyday life could be less than intended. The results regression analysis
show that the factor influencing most purchasing behavior of green product is environmental concern followed
by perceived quality of green product and environmental responsibility. Hypothesis tests are found that
perceived quality of green product, perceived environmental responsibility, and environmental concern have the
positive correlate purchasing behavior of green product. But environment attitudes and perceived seriousness of
environmental problems are not correlate purchasing behavior of green product. It means that consumer
purchasing behavior of green product caused by environmental issues that affect themselves rather than
thinking about the overall environmental.
KEYWORDS: Green product, Purchasing behavior, Environment attitudes, Environmental responsibility,
Environmental concern

1.บทนา
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการคานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มให้ความสาคัญกับ
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะเล็งเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว (ศูนย์สารวจความคิดเห็นนิด้าโพล,
2555) และประกอบกับรัฐบาลมีการสนับสนุนธุรกิจโดยมีนโยบายให้ความสาคัญกับการสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม (สานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ , 2554) ผลิ ตภั ณฑ์ เพื่ อ
สิ่งแวดล้อมเป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมในระดับต้นที่องค์กรธุรกิจหลายองค์กรนามาใช้ในการสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างจุดเด่นให้กับ
ผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งขัน (Polonsky, Morrish, and Miles, 2011) ดังนั้นหากธุรกิจต้องการประสบความสาเร็จโดย
การใช้กลยุทธ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจึงจาเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในอดีต
มีผู้วิจัยในหลายประเทศ ได้ศึกษาปัจจัย ต่าง ๆ ที่กระทบต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ซึ่ง
พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มในแต่ ล ะวั ฒ นธรรมมี ค วามแตกต่ า งกั น
(Samarasinghe, 2012) ผู้วิจัยจึงคัดเลือกตัวแปรที่ส่งผลกระทบสูงต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากงานวิจัย
ในอดีตมาปรับเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้
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2.กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (X1)

H1

ความคิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (X2)

H2

ความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม (X3)
ความคิดเห็นต่อความรุนแรงของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (X4)

H3
H4
H5

พฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Y)

ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม (X5)
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร
อิสระ (Dependent Variable) และตัวแปรตาม (Independent Variable) โดยจาแนกการศึกษาตามตัวแปรอิสระได้
เป็น 5 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (X1) ความคิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (X2)
ความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม (X3) ความคิดเห็นต่อความรุนแรงของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
(X4) และความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม (X5) ส่วนตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Y)
สมมติฐานการวิจัยมีดังนี้ ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (H1) ความคิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับ พฤติ กรรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม (H2) ความคิ ดเห็ น ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (H3) ความคิดเห็นต่อความรุนแรงของ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (H4) และความ
กังวลด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (H5)
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิง่ แวดล้อม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Chen and Chai, 2010) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Albino, Balice, and Dangelico, 2010) ต้องสามารถรีไซเคิลได้ และลดการเกิดมลพิษ
รวมถึงการประหยัดพลังงาน เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม (Durif, Boivin, and Julien, 2010) ดังนั้นอาจกล่าวได้
ว่า ผลิตภัณฑ์สีเขียว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่พิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่น (วีระ มานะรวยสมบัติ, 2554) ที่สามารถ
ลดหรือกาจัดการใช้สารพิษ และของเสียที่ไม่ใช้ประโยชน์ (Suciarto and Retnawati, 2012)
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
เป็นพฤติกรรมการซื้อที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือความตั้งใจของบุคคลแต่ละบุคคลที่มีความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่ว ๆ ไป (Rashid, 2009) โดยผู้บริโภคจะมีการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป (Sahu, 2012) ซึ่งความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
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เป็นความต้องการของแต่ละบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายต่อสิ่งแวดล้อม (Ramayah, Lee, and Mohamad, 2010) หรือเป็น
ความตั้งใจซื้อหรือพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีต่อสภาพแวดล้อม (Ali, A. et
al., 2011)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า มี ผู้ วิจั ย หลายท่ านชี้ ใ ห้ เห็ น ว่ า พฤติ กรรมการซื้ อ ผลิต ภั ณฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยด้วยกัน อาทิ งานวิจัยของ ของ Iravani, et al (2012) ที่พบว่า
ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อิทธิพลทางสังคม และความ
เชื่อของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยของ Irawan and
Darmayanti (2012) ที่พบว่า ความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นต่อความรุนแรงของ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเพื่อสิ่งแวดล้อม และ
งานวิจัยของ Ali and Ahmad (2012) ที่พบว่า ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมขององค์กร การรับรู้คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
เต็มใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

3.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

4.วิธีการดาเนินวิจัย
วิธีการ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเริ่มจากการวิจัยสืบค้น (Exploratory
Research) ข้อมูลทุติยภูมิจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
Research) และใช้เทคนิคการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเองจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่อาศัยหรือทางานอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มี
อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้วิจัยใช้สูตรคานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ มีจานวนประชากรไม่แน่นอน (ศิริชัย พงษ์วิชัย ,
2552) ผลการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 385 ชุด
การสุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยต้องการกระจายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บแบบสอบถาม จึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) ประกอบไปด้วย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) และการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากการสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยจะเก็บข้อมูล จาก 6 เขต ได้แก่ เขตดุสิต
เขตบางนา เขตบางกะปิ เขตบางเขน เขตตลิ่งชัน และเขตบางแค โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน 6 เขต
ดังกล่าวตามสะดวก จนกระทั่งครบ 385 ชุด
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้บรรยายลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
โดยงานวิจัยนี้จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม บรรยายลักษณะของตัวแปร และแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2553)
2.การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ประมาณค่า ของประชากร
โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยงานวิจัยนี้จะใช้การการคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson‘ s
Correlation Coefficient) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว เพื่อใช้ในการเลือกตัวแปรเข้าสมการ
ถดถอยเชิงพหุ จากนั้นนาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมาวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression Analysis) เพื่อหาอิทธิพลของตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 (กัลยา
วานิชย์บัญชา, 2553) โดยการสร้างสมการเส้นตรงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้

Y

=

a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +… bkXk

เมื่อ

Y
แทน พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
X1, X2, X3, …, Xk แทน ตั ว แปรอิ ส ระที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ได้ แ ก่
ทัศ นคติ เ กี่ย วกับสิ่ ง แวดล้อ ม ความคิ ด เห็น ต่ อคุ ณภาพของผลิต ภั ณฑ์ เ พื่ อสิ่ ง แวดล้ อม ความคิ ด เห็น ต่ อความ
รั บ ผิ ด ชอบด้ านสิ่ ง แวดล้ อ ม ความคิ ด เห็ น ต่ อ ความรุ น แรงของปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และความกัง วลด้ า น
สิ่งแวดล้อม
b1, b2, b3, …, bk แทน แทนสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ b1 เป็นค่าที่แสดงการ
เปลี่ยนแปลงของ Y เมื่อ X1 เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระอื่น ๆ มีค่าคงที่
k
แทน จานวนตัวแปรอิสระที่ได้รบั การเลือกเข้าสมการถดถอยเชิงพหุ
a
แทน ค่าคงที่

5.สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เพื่ อ สิ่ง แวดล้ อ มอยู่ ใ นระดั บ การกระทามาก โดยประเด็ น ที่กลุ่ ม ตัวอย่ างกระท ามากที่ สุด คือ หากต้ อ งเลื อ ก
ผลิตภัณฑ์ 2 ยี่ห้อจะเลือกยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิด
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเลือ กใช้สารเคมีที่ไว้ใช้ในครัวเรือนชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากวัสดุรีไซเคิล และการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมความตั้งใจว่าถ้าต้องเลือกจะเลือกใช้ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวันยังกระทาได้น้อยกว่าที่ตั้งใจไว้
ผลการตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุในงานวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ของ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ได้แก่ ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ค่าแปรปรวน
เป็นค่าคงที่ ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติและเป็นอิสระต่อกัน และตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง
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สาหรับงานวิจัยในครัง้ นี้ ผู้วิจัยจะคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มคี วามสัมพันธ์กับตัวแปรตามเท่านั้นในการ
เข้าสมการถดถอยเชิงพหุ ด้วยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยเชิงพหุ ด้วยวิธี Pearson Correlation
ทัศนคติ
ความ
ความ
ความ
ความกังวล พฤติกรรม
เกี่ยวกับ คิดเห็นต่อ คิดเห็นต่อ คิดเห็นต่อ
ด้าน
การซือ้
สิ่งแวดล้อม คุณภาพ
ความ
ความ
สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ฯ
ของ
รับผิดชอบ รุนแรงของ
ผลิตภัณฑ์ฯ
ฯ
ปัญหาฯ
ทัศนคติเกี่ยวกับ
1
สิ่งแวดล้อม
ความคิดเห็นต่อคุณภาพ
0.350**
1
ของผลิตภัณฑ์ฯ
(Sig.0.000)
ความคิดเห็นต่อความ
0.111*
0.167**
1
รับผิดชอบฯ
(Sig.0.030) (Sig.0.001)
ความคิดเห็นต่อความ
0.182**
0.029
0.310**
1
รุนแรงของปัญหาฯ
(Sig.0.000) (Sig.0.567) (Sig.0.000)
ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม 0.402**
0.413**
0.161**
0.192**
1
(Sig.0.000) (Sig.0.000) (Sig.0.002) (Sig.0.000)
พฤติกรรมการซื้อ
0.254**
0.467**
0.218**
-0.014
0.531**
1
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Sig.0.000) (Sig.0.000) (Sig.0.000) (Sig.0.784) (Sig.0.000)
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 1 แสดงผลการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยเชิงพหุพบว่า ตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (0.254) ความ
คิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (0.467) ความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
(0.218) และความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม (0.531) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนความคิดเห็นต่อความรุนแรง
ของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จึงไม่ได้นาไปเข้า
สมการถดถอยเชิงพหุ จากนั้นผู้วจิ ัยจะนาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามไปเข้าสมการถดถอยเชิง
พหุด้วยวิธี Enter แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ด้วยวิธี Enter
ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ

F

R Square

55.186
(0.000)

0.367

(Constant)
ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (X1)
ความคิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม (X2)
ความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบด้าน
สิ่งแวดล้อม (X3)
ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม (X5)
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Beta

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error

Sig.

-0.022
0.290

-0.074
-0.034
0.376

0.328
0.072
0.060

0.823
0.637
0.000*

0.107

0.090

0.035

0.010*

0.403

0.515

0.060

0.000*

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุพบว่า มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรตาม ซึ่งความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
(0.403) รองลงมาคือ ความคิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่ง แวดล้อม (0.290) และความคิดเห็นต่อความ
รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม (0.107) ตามลาดับ ด้วยค่า Sig. 0.000 ที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติ 0.05 และมีค่า
ความสัมพันธ์ R-Square เท่ากับ 0.367 หรือ ร้อยละ 36.70 ซึ่งสร้างเป็นสมการได้ Y = - 0.074 – 0.034(X1) +
0.376(X2) + 0.090(X3) + 0.515(X5)

6.อภิปรายผล
ประเด็นทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มี
ความสั ม พั นธ์ กับ พฤติ กรรมการซื้ อ ผลิ ต ภั ณฑ์ เ พื่ อสิ่ ง แวดล้ อม ซึ่ ง ไม่ สอดคล้ อ งตามสมมติ ฐ านที่ตั้ ง ไว้ และ
ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับ Iravani, et al (2012) ที่พบว่าทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่สอดคล้องกับ Irawan and Darmayanti (2012) ที่พบว่าทัศนคติ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นความคิดเห็นต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ Iravani, et al (2012) ที่พบว่าความคิดเห็นต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ Ali and Ahmad (2012)
ที่พบว่าการรับรู้คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเต็มใจที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม จากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
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เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ Irawan and Darmayanti
(2012) ที่พบว่าความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ประเด็นความคิดเห็นต่อความรุนแรงของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ความคิดเห็นต่อความรุนแรงของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลการวิจัยนี้ ไม่สอดคล้องกับ Irawan and Darmayanti
(2012) ที่พบว่าความคิดเห็นต่อความรุนแรงของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ซื้อเพื่อสิ่งแวดล้อม และประเด็นความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความกังวลด้าน
สิ่งแวดล้อ ม มี ความสัม พันธ์ ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เพื่ อสิ่ง แวดล้อม ซึ่ง สอดคล้อ งตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ Ali and Ahmad (2012) ที่พบว่าความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมมี
ความสัม พั นธ์ ทางบวกกับความเต็ มใจที่ จ ะซื้ อผลิ ตภั ณฑ์ เพื่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม และสอดคล้ องกับ Irawan and
Darmayanti (2012) ที่พบว่าความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม สรุปได้ว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากคานึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองมากกว่าการคานึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยในต่างประเทศที่
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาจากการคานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ

7.ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
สาหรั บ ประเทศไทยองค์ กรธุ ร กิจ และนั กการตลาดควรสร้ างกลยุ ท ธ์ การตลาดของผลิ ต ภั ณฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อมโดยเน้นถึงประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อตัวผู้บริโภคโดยตรงจะสามารถกระตุ้นความต้องการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคได้มากกว่าการนาเสนอว่าผลิตภัณฑ์สามารถช่วยปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
เพียงอย่างเดียว เช่น การนาเสนอว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่ออากาศที่เป็นบ่อเกิดของโรคต่าง ๆ การ
นาเสนอว่าเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกและรักษาสุขภาพของคุณ เป็นต้น นอกจากจะกระตุ้นความต้องการซื้อได้แล้ว
กลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมยังทาให้ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย ส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคานึงถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เป็นสาคัญ คือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้จริง อาทิ ต้องมีอายุการใช้งานที่
นาน และเมื่อหมดอายุแล้วต้องสามารถนากลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ เพื่อทาให้ปริมาณขยะลดลง เป็นต้น และ
ควรเพิ่ ม ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย
นอกจากนั้นนักการตลาดสามารถใช้ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคลในการสร้างแรงจูงใจและ
สร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจกับผู้ที่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาก่อน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
สาหรั บ งานวิ จั ย ครั้ง นี้ ผู้ วิจั ยตั้ ง ใจที่ จะค้ น หาปั จจั ย ที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ พฤติ กรรมการซื้ อ ผลิต ภั ณฑ์ เ พื่ อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกั บการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อาจมีปัจจัย
อื่นนอกเหนือจากปัจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
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หากมีผู้สนใจจะศึกษาต่อไปในอนาคต ควรจะมีการพิจารณาถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรธุรกิจและนักการตลาดใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากที่สุด และสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโดยขยายกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาไปยังจังหวัดอื่นในประเทศ เช่น จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น เพื่อเป็นการเปรียบเทียบและยืนยันผลการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคทั้งประเทศ
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พฤติกรรมความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ของผู้บริโภคฯ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนาและเทคนิคการวิจัย
เชิ ง สารวจ และใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บข้ อ มูล จากกลุ่ ม ตัวอย่ างจ านวน 385 ชุ ด โดยใช้ สถิติ พ รรณนา ได้ แ ก่
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ส ถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ของผู้บริโภคฯ พบว่า ความภักดีต่อตราสินค้า
อยู่ในระดับมีความภักดีต่อตราสินค้ามาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บรรยากาศ ความเชื่อมั่นในตราสินค้า และ
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมความภั ก ดี ใ นการบริ โ ภคอาหารฟาสต์ ฟู้ ด ส์ ข องผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนคุณภาพสินค้าไม่มีผลต่อพฤติกรรมความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ ฟู้ดส์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ : พฤติกรรมความภักดี , อาหารฟาสต์ฟู้ดส์
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ABSTRACT
This research aim to study 1) Loyalty behavior in fast foods consumption of consumers in Bangkok 2)
The consumer's perspective, to strategy of the entrepreneur fast food restaurant that affect the loyalty behavior in
fast foods consumption of consumers. 3) Internal factors that affect the loyalty behavior in fast foods consumption
of consumers. The study is a quantitative research by using descriptive and survey research. Questionnaires used to
collect from samples are 385 sets. The data set is analyzed by applying descriptive statistics including frequency,
percentage, mean, and standard deviation. And inference statistics used in this study are Pearson‘s Correlation
Coefficient and Regression Analysis test at a significant level of 0.05. The results show that Samples thinks loyalty
behavior in high level . Hypothesis tests are found that atmosphere , brand trust and customer satisfaction are
affecting loyalty behavior in fast foods consumption of consumers in Bangkok. But product quality are not
affecting loyalty behavior in fast foods consumption of consumers in Bangkok.
KEYWORDS : Loyalty Behavior, Fast food

1.บทนา
ปัจจุบันการใช้ชีวิตประจาวันของผู้บริโภคในเกือบทุกช่วงวัยต้องแข่งขันกับเวลามากขึ้น อาหารนับเป็น
ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีความสาคัญกับการดารงชีวิต ยิ่งผู้บริโภคมีเวลาที่จากัดจึงเป็น เหตุให้อาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดส์ เข้า
มามีบทบาทในชีวิตประจาวันของผู้บริโภค เนื่องด้วย หารับประทานได้ง่าย ใช้เวลาในการรับประทานไม่นาน และ
รสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค (เนสท์เล่,2555) ถือได้ว่าอาหารประเภทนี้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีความเร่งรีบได้เป็นอย่างดี ทาให้มีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์เกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่เป็นบริษัท ของ
คนไทยและบริษัท จากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2553) ทาให้
ภาพรวมตลาดฟาสต์ฟู้ดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านบาท มีอัตราการ
เติบโตรวมเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 10-15% สาหรับสัดส่วนแบ่งเป็นกลุ่มสินค้าไก่ 50% กลุ่มพิซซ่า 30% และกลุ่มเบอร์เกอร์
20% (บ้านเมือง, 2556)
โดยร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ในแต่ละตราสินค้ามีความพยายามทาการตลาดอย่างมาก เช่น การจัดชุ ดสุดคุ้ม
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การคิดค้นเมนูอาหารใหม่ๆเพื่อให้ถูกปากคนไทย การจัดชุดเมนู
ต่างๆตามช่วงเวลาการบริโภค เช่น จัดชุดอาหารเช้า เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการรับประทานอาหารเช้า ที่มีความสะดวก
และมีความรวดเร็วในการรับประทาน หรือ แม้แต่การจัดส่งโดยไม่คิดค่าบริการ เป็นต้น เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าใหม่ให้
เข้ามาใช้บริการและรักษาลูกค้าเดิมไว้ ซึ่งการดึงดูดลูกค้านั้น จาเป็นต้องมีทักษะและศิลปะในด้านต่างๆเป็นอย่างมาก
ในการสร้างความสัมพันธ์ โดยอาจมีการใช้การส่งเสริมการขาย เพื่อใช้ในการดึงดูดความสนใจ ทาให้เกิดความ
ต้องการซื้อของผู้บริโภค และการรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับกิจการตลอดไปก็เป็นสิ่งจาเป็นมาก โดยมีการประมาณการว่า
ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่รายหนึ่ง อาจะสูงกว่าต้นทุนในการสร้างความพอใจให้กับลูกค้าเก่ารายหนึ่งถึงห้าเท่าตัว
(สุวิมล แม้นจริง, 2552) ดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทจึงควรใส่ใจในเรื่องของการสร้างความ
ภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟูดส์ในตราสินค้าของตน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้บริษัทดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนมากกว่าที่จะ
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ใช้การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นเทคนิคในการช่วยเพิ่ มยอดขายในระยะสั้น (ปราณี เอี่ยมละออภักดี ,
2551)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยเลือกผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากคนเมืองมักใช้ชีวิตแข่งกับเวลา ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ (โพสต์ ทูเดย์, 2556) ดังนั้นผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ เพื่อที่จะนาไปใช้เสริมสร้างและปรับปรุงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความภักดีในการบริโภคอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดส์ของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะนาไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป

2.กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม(Dependent Variable)

มุมมองของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์ของ
ผู้ประกอบการฯ
1.คุณภาพของอาหาร

H1,H2

2.บรรยากาศของร้าน
ปัจจัยภายในของผู้บริโภคฯ

H3 ,H4

ความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์
ฟู้ดส์
1.การซื้อซ้า

1.ความเชื่อมั่นในตราสินค้า

2.มีการบอกต่อ

2.ความพึงพอใจของลูกค้า
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากภาพประกอบที่ 1 อธิบายสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้
1.คุ ณ ภาพสิ น ค้ า มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมความภั ก ดี ใ นการบริ โ ภคอาหารฟาสต์ ฟู้ ด ส์ ข องผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
2.บรรยากาศมีผลต่อพฤติกรรมความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ของผู้บริโภคฯ
3.ความเชื่อมั่นในตราสินค้ามีผลต่อพฤติกรรมความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ของผู้บริโภคฯ
4.ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลต่อพฤติกรรมความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ของผู้บริโภคฯ
โดยการทดสอบสมมติฐานทั้ง 4 ข้อ จะทาการทดสอบที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
Rehman ,Zia-ur-Rehman and Akhtar ( 2012 )ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า : มุมมอง
ของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ วัตถุประสงค์เพื่อ 1)เข้าใจถึงปัจจัยที่นาไปสู่การสร้างความไว้วางใจในตราผลิตภัณฑ์
ระหว่างลูกค้าและบริษัท 2)วิเคราะห์ตัวแปรที่แตกต่างกันที่มี ความสาคัญกับผู้บริโภคในการเลือกและบริโภคอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดส์ 3)หาปัจจัยที่มีหน้าที่ในการสร้างความภักดีของผู้บริโภคและตรวจสอบผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้น กลุ่ม
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ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ ตราสินค้าแมคโดนัลด์จากมหาวิทยาลัยในเมืองราวัลและ
มหาวิทยาลัยในกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน จานวน 266 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีและความไว้วางใจ
ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของตราสินค้า ชื่อตราสินค้า การรับรู้คุณภาพ และความรู้เกี่ยวกับตราสินค้า ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.00 โดยปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้ามากที่สุด คือ การรับรู้คุณภาพ
Nezakati, Kuan and Asgari (2011) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าร้านอาหารฟาสต์
ฟูดส์ ในประเทศมาเลเซีย วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยความ
ภักดีต่อร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ประเทศมาเลเซีย จานวน
196 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( Pearson
Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 161 คนนิยมรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดส์แบบ
ตะวันตก และผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 35 คน นิยมรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดส์แบบท้องถิ่น ในส่วนของคุณภาพ
สินค้า ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ ชื่อตราสินค้า บรรยากาศ คุณภาพการบริการ การส่งเสริมการตลาด ราคา ความไว้วางใจ
และ ความพึงพอใจมี ความสัมพั นธ์เ ชิงบวกกับความภักดีใ นการบริโ ภคอาหารฟาสต์ ฟู้ดส์ ของผู้ บริโ ภค ที่ ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ของ
ผู้บริโภคที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ คุณภาพของสินค้า ความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้า
Bhattacharya, Sengupta and Mishra (2011) ได้ศึกษาเรื่องการสารวจความภักดีของผู้บริโภค :กรณีศึกษา
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ในเมืองเชนไน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ของความพึงพอใจ
ของลูกค้าและภาพลักษณ์ของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์กับความภักดีของลูกค้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริโภค
อาหารฟาสต์ ฟู้ดส์ใ นเมือ งเชนไน จานวน 148 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อ มูล โดยมีการแจกคูปอง
รับประทานอาหารมูลค่า 10 รูปี เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเข้าไปรับประทานอาหารในร้านฟาสฟู้ดส์ในเมืองเชนไนจานวน 5
ร้าน โดยใช้ระยะเวลาการสารวจจานวน 3 สัปดาห์ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ ด้วยวิธีการถดถอย (Regression
Analysis) ผลการวิจัยพบว่า การดูแลร้านส่งผลต่อความภักดีของผู้บริโภคทั้งในด้านความพึงพอใจของลูกค้าและด้าน
ภาพลักษณ์ของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 สาหรับในงานวิจัยนี้จะวัดการดูแลร้านได้จาก
การมีจิตใจบริการของพนักงาน บรรยากาศภายในร้าน เช่น ความสะดวก สบายภายในร้านและ สิ่งอานวยความสะดวก
ภายในร้าน

3.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษามุมมองของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์ของผู้ประกอบการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ฯ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยภายในของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อพฤติกรรมความภักดีในการบริโภค
อาหารฟาสต์ฟู้ดส์ฯ
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4.วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยรับประทานอาหารฟาสต์ฟูดส์ตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งในจานวน 9
ตราสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) อาหารฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทไก่ ได้แก่ ตราสินค้า เคเอฟซี (KFC), เชสเตอร์กริลล์ (Chester’s Grill) และ
เอแอนด์ดับบลิว (A&W)
(2) อาหารฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทพิซซ่า ได้แก่ ตราสินค้า เดอะพิซซ่า คอมปะนี (The pizza company), พิซ
ซ่า ฮัท (Pizza Hut) และ นารายพิซเซอเรีย (Naraipizzeria)
(3) อาหารฟาสต์ฟู้ดส์ประเภท เบอร์เกอร์ ได่แก่ ตราสินค้า แมคโดนัลด์ (Mcdonald’s), เบอเกอร์คิง
(Burger King) และ ซับเวย์ (Subway)
กลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจัยนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling)
ประกอบไปด้วย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) จากการสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจาก 6 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตลาดพร้าว เขตบางนา เขตประเวศ
เขตบางขุนเทียน และ เขตบางกอกน้อย
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1.ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551)
1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อแปลความหมายของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ค่าร้อยละ = ความถี่ของข้อมูล/ ความถี่รวม *100
1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean)
ค่าเฉลีย่ = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด/ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =

x

n xi2  ( xi ) 2
n(n  1)

แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตัว
n แทน จานวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง
2.การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)
2.1 การคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson‘ s Correlation Coefficient) ในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) เพื่อใช้ในการเลือกตัวแปรเข้าสมการถดถอยเชิงพหุ
i

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) =

n X

n แทน จานวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง
X แทน ตัวแปรอิสระ
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Y แทน ตัวแปรตาม
2.2 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
มากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป (Multiple factors) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551)

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5
b1, b2, b3, b4 แทน แทนสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ b1 เป็นค่าที่แสดงการ
เปลี่ยนแปลงของ Y เมื่อ X1 เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย โดยตัวแปร X อื่น ๆ มีค่าคงที่
a แทน ค่าคงที่

5.สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มากที่สุด มีอายุ 23 – 27 ปี ประกอบอาชีพพนักงานประจามาก
ที่สุด และ มีรายได้ต่อเดือน 9,001-15,000 บาท ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ของกลุ่มตัว อย่าง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างนิยมรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ประเภทไก่มากที่สุด ถึงร้อยละ 58.40 รองลงมา เบอร์เกอร์และพิซซ่า
ร้อยละ 22.90 และ 18.70 ตามลาดับ สาหรับตราสินค้าที่กลุ่มตัวอย่างนิยมมากที่สุด คือ เคเอฟซี ถึงร้อยละ 44.90
รองลงมา คือ แมคโดนัลด์ ร้อยละ 19.70 ด้านพฤติกรรมความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ฯ พบว่า ผู้บริโภคมี
ความภักดีต่อตราสินค้าอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 1 แสดงวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยตารางเมตริกซ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธี
Pearson Correlation
คุณภาพของอาหาร บรรยากาศของร้าน ความเชื่อมั่นในตราสินค้า ความพึงพอใจของลูกค้า
คุณภาพของอาหาร
1
บรรยากาศ ของร้าน
0.404 **
1
ความเชื่อมั่นในตราสินค้า
0.508 **
0.398 **
1
ความพึงพอใจของลูกค้า
0.473 **
0.445**
0.545 **
1
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามด้วยวิธี Pearson Correlation เพื่อการ
ตรวจสอบเงื่อนไขการเกิดปัญหาความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กันที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.01 แต่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าน้อยกว่า 0.70 หมายความว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่มี
ความสัมพันธ์กันน้อย จึงทาให้ไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้น จึงเป็นไปตามเงื่อนไขของความเป็นอิสระ
จากกันของตัวแปรอิสระเพื่อใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ด้วย วิธี
Enter
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ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ

F

R
Square

Standardized
Coefficients
Beta
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Unstandardized
Coefficients
B Std. Error

Sig.

91.264 0.323
Sig.(0.000)
(Constant)
0.500
มุมมองของผูบ้ ริโภคต่อกลยุทธ์ฯ (XA)
0.276
ปัจจัยภายในของผู้บริโภค (XB)
0.355
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

0.209
0.366
0.438

0.017
0.071
0.066

0.000*
0.000*

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุพบว่า มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรตาม พบว่า มุมมองของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์ของผู้ ประกอบการฯ (0.276) และ ปัจจัยภายในของผู้บริโภคฯ
(0.355)มีผ ลต่ อพฤติ กรรมความภักดี ใ นการบริ โ ภคอาหารฟาสต์ ฟู้ ด ส์ฯ โดยปั จ จัย ภายในของผู้ บ ริโ ภคฯมี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ฯ มากกว่ามุมมองของผู้บริโภคต่อกลยุทธ์ของผู้ประกอบการฯ
ด้วยค่า Sig. 0.000 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และมีค่าความสัมพันธ์ R-Square เท่ากับ 0.323 หรือ ร้อยละ 32.30 โดย
สามารถสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ต่อไปนี้
Y = 0.500 + 0.366(XA)+ 0.438(XB)
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร โดยใช้วิธี
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ด้วยวิธี Enter
R
Standardized
Unstandardized
ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ F Square
Coefficients
Coefficients
Beta
B Std. Error
51.770 0.353
Sig.(0.000)
(Constant)
0.451 0.206
คุณภาพของอาหาร (X1)
0.007
0.008 0.059
บรรยากาศของร้าน (X2)
0.299
0.318 0.051
ความเชื่อมั่นในตราสินค้า (X3)
0.145
0.155 0.056
ความพึงพอใจของลูกค้า (X4)
0.286
0.315 0.058
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.

0.029
0.896
0.000*
0.006*
0.000*

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุพบว่า มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรตาม ซึ่ง บรรยากาศของร้าน มีผลต่อพฤติกรรมความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ ฯมากที่สุด(0.299)
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รองลงมา คือ ความพึงพอใจของลูกค้า (0.286) และ ความเชื่อมั่นในตราสินค้า (0.145) ตามลาดับ และ ด้วยค่า Sig.
0.000 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และมีค่าความสัมพันธ์ R-Square เท่ากับ 0.353 หรือ ร้อยละ 35.30 ซึ่งสามารถสร้างเป็น
สมการทางคณิตศาสตร์ได้ต่อไปนี้
Y = 0.451 +0.008 (X1) + 0.318(X2) + 0.155(X3) + 0.315(X4)
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐานที่ 2 ,3 และ 4
ปฎิเสธสมมติฐานที่ 1

6.อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย นี้ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ กรรมความภั กดี ใ นการบริ โ ภคอาหารฟาสต์ ฟู้ ด ส์ ฯ ได้ แ ก่
บรรยากาศของร้าน ความเชื่อมั่นในตราสินค้า และ ความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีความสอดคล้องกับ การศึกษาของ
Nezakati, Kuan and Asgari (2011) ทั้ง 3 ปัจจัย และสอดคล้องกับ Bhattacharya, Sengupta and Mishra (2011) ในด้าน
บรรยากาศของร้านสินค้า และ ความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับ Rehman ,Zia-urRehman and Akhtar ( 2012 ) ในด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า เหตุที่งานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยดังที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้น อธิบายได้ดังนี้
ด้านบรรยากาศของร้าน เนื่องจาก ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ที่เป็นสากล จะมี การจัดบรรยากาศของร้านที่มี
รูปแบบที่เป็ นมาตรฐานใกล้เ คียงกันในแต่ละประเทศ จึงทาให้ผู้บ ริโภคในประเทศไทยกับต่างประเทศรั บรู้ถึ ง
บรรยากาศของร้านที่ไม่แตกต่างกัน
ด้านความพึ งพอใจของลูกค้ า เนื่ องจาก เมื่ อผู้บริ โภคเกิดความพึ งพอใจในด้ านต่ างๆของร้านแล้ว ย่อ ม
ต้องการที่จะเข้ามาใช้บริการซ้า นอกจากนี้ เมื่อได้รับความพึงพอใจจากการเข้ามาใช้บริการแล้วก็จะมีการบอกต่อหรือ
แนะนาไปยังบุคคลอื่นๆ ให้เข้ามาใช้บริการด้วย พฤติกรรมดังกล่าวจะทาให้ผู้บริโภคมีความผูกพันธ์กับตราสินค้า จน
กลายเป็นความภักดีต่อตราสินค้าในที่สุด
ด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า เนื่องจาก บริษัทที่เป็นเจ้าของตราสินค้าอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ที่เป็นที่สากล มี
สาขาอยู่ทั่วโลก มีการสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงการมีมาตรฐานของตราสินค้า เพราะจะส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้าดี มีความน่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภค ทาให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการเข้ามาใช้บริการ
และ ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์ฯ คือ คุณภาพอาหาร ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ ของ Rehman ,Zia-ur-Rehman and Akhtar ( 2012 ) และ Nezakati, Kuan and Asgari (2011) เนื่องจาก
ผู้บริโภคไม่ได้ตระหนักถึงคุณภาพของอาหารเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะผู้บริโภคมักไปใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดส์
เพราะเป็นสถานที่นัดพบตามโอกาสต่างๆ สถานที่นั่งพัก จึงไม่ได้ใส่ใจในคุณภาพอาหารที่รับประทานเท่าที่ควร

7.ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.ด้านความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทควรจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย ลดราคา การจัดชุดสุดคุ้ม การจัด
ชุดรายการอาหารต่างๆตามเทศกาล การแลกซื้อของพรีเมี่ยม เป็นต้น ในส่วนของบรรยากาศร้าน บริษัทควรเอาใจใส่
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ในเรื่องการจัดแสงสว่างในร้าน การตกแต่งร้าน การดูแลเรื่องความสะอาด การจัดสรรพื้นที่ต่างๆของร้าน เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทควรพัฒนาเมนูอาหารให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกเบื่อหน่าย หรือ เกิดความรู้สึก
จาเจกับเมนูเดิม ความพึงพอใจทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่บริษัทควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจาก
ผลการวิจัยนี้พบว่า ความพึงพอใจด้านที่กล่าวมาอยู่ในระดับมาก
2.ด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า บริษัทควรทาให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความเอาใจใส่ในด้านความปลอดภัย
ของตราสินค้าเมื่อผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ และควรทาให้ผู้บริโภครับรู้ถึงการได้มาตรฐานของอาหารจากกการผ่าน
รับรองคุณภาพจากองค์การต่างๆ เนื่องจากค่าเฉลี่ยของทั้ง 2 ด้านนี้อยู่ในระดับความเชื่อมั่นในตราสินค้าามาก ซึ่งทาได้
ด้วยวิธีการให้ข่าวสา แก่ผู้บริโภค เช่น การโฆษณา ทางสื่อต่างๆ ซึ่งก็จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ได้มากขึ้น
3.ด้านบรรยากาศของร้าน บริษัท ควรจัดแสงไฟเพื่อช่วยให้อาหารมีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น มีการ
เลือกใช้โทนสีที่ชวนให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการเข้ามาใช้บริการ และ ในส่วนของกลิ่นซึ่งสามารถกระตุ้นความ
ต้องการรับประทานอาหารได้ ทางบริษัทก็ควรให้กลิ่นของอาหารกระจายอยู่บริเวณร้านและรอบๆเพื่อดึงดูดค วาม
สนใจของผู้ที่ผ่านไปมา ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศทั้ง 3 ด้าน ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริโภคมีความเห็นว่าอยู่ใน
ระดับที่มีความเหมาะสมมาก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งต่อไป ควรเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดอื่นๆ ที่มีความเติบโตเติบโตทาง
เศรษฐกิจนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น เป็นต้น ทาให้ได้ข้อมูลที่ที่มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมความภักดีในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดส์
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยอื่นๆที่การวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ทาการศึกษาซึ่งอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมความภักดีของผู้บริโภค เพื่อ
จะได้นาไปใช้ในการใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขา
เพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย เขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษาคือลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติไค-สแควร์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี มีรายได้ประมาณ 20,001-30,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ
กับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความสาคัญ
มากที่สุดคือด้านผลิตภัณฑ์และบริการ สาหรับพฤติกรรมในการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ส่วน
ใหญ่ต้องการอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีเพียงปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เขตกรุงเทพมหานคร
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อที่อยู่อาศัยด้านการรับรู้ข้อมูลที่อยู่อ าศัยอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด//พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย//ลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
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ABSTRACT
The objectives of studying marketing mix affected to customers’ house purchasing of Petchkasem
77/2 (Nongkham) branch, Bangkok, Krungthai Bank PLC. are studying factors of marketing mix affected
Krungthai Bank customers’ house purchasing of in Bangkok area and behavior of Krungthai Bank customers’
house selection in Bangkok area. The population group is selected from 200 customers of Petchkasem 77/2
(Nongkham) branch, Bangkok, Krungthai Bank PLC. Besides, tool implemented in compiling data is
questionnaire, as well as frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-square with statistically
significant at 0.05 level are implemented for data analysis.
The findings are that most of sample group are male, ages ranging from 31-40 years, holding
Bachelor’s Degree, income ranging from 20,001-30,000 Baht, and most of them are company employees. The
sample group focusing on marketing mix affected to house purchasing in overall is high. The most important
aspect are products and services, For behavior of house purchasing among sample group, most of them need
detached or semi-detached houses and purchase new house because . Referring to assumption test, it is found
that there are only marketing mix of Petchkasem 77/2 (Nongkham) branch, Bangkok, Krungthai Bank PLC. on
products and services having relationship with behavior of house purchasing on information acknowledgement
with statistically significant at 0.05 level.
KEYWORDS: Marketing mix// Behavior of house purchasing// Housing loan customers

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัย ยังคงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะกาหนดปริมาณการซื้อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อนอกจาก อัตราดอกเบี้ย แล้ว ยังมีราคาที่อยู่อาศัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยอีกด้วย ซึ่ง หากราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราการเพิ่ม ขึ้นของรายได้ ก็อาจ
เป็นปัจจัยลบต่อการซื้อที่อยู่ อาศัยได้ เนื่องจากกาลังซื้อลดต่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับฐานราคาบ้านที่ต้องการ แม้
อัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวอยู่ในขณะนี้ก็ตาม ทั้งนี้ราคาที่อยู่อาศัยในปีหน้าอาจมีโอกาสปรับสูงขึ้น เนื่องจากระบบ
กลไกของตลาดที่มาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ การปรับขึ้นของราคาที่ดิน และราคาวัสดุ ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ในช่วงที่ผ่านมาสินค้าวัสดุก่อสร้างเกือบทุกประเภทมีการปรับราคาขึ้น (ยกเว้นผลิตภัณฑ์เหล็ก) เนื่องจากราคา
น้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อทั้งต้นทุนการผลิตและการขนส่ง ทั้งนี้แนวโน้มราคาวัสดุก่อสร้างอาจมีการ
ปรับเพิ่มขึ้นหากต้นทุน การผลิต และราคา น้ามันปรับเพิ่มสูงขึ้นในปีหน้า (ที่มา : ธนาคารอาคาร สงเคราะห์
2552) และธนาคารก็เป็นสถาบันการเงิน ที่ให้ความสะดวกสบายในเรื่องของสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัย ยิ่งดกอดเบี้ยของธนาคารเพิ่มสูงขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะมีผลกระทบกับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อมากเท่านั้น
ธนาคารกรุงไทยก็เช่นกัน ที่มีบริการการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยสาขาเพชรเกษม 77/2
เนื่องจากพื้นที่ในเขตหนองแขมมีหมู่บ้านเกิดขึ้นมากมาย จากข้อมูลดังกล่าว จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารกรุงไทย ว่าคนส่วนใหญ่นิยมเลือก
ซื้อที่อยู่อาศัยประเภทใด และเพราะอะไร และงานวิจัยในครั้งนี้ยังเป็นประโยชน์กับผู้ที่จะที่จะทาธุรกิจเกี่ยวกับที่
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อยู่อาศัยและทาให้ได้รู้ถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างครบถ้วน

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงใช้ปัจจัยที่กาหนดความความสัมพันธ์ตามแบบจาลองของฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) มา
เป็นตัวแปรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
ประกอบไปด้วย
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริม
การตลาด
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกใช้(4W1H) ได้แก่ ประเภทของที่อยู่อาศัย สาเหตุที่ซื้อที่อยู่อาศัย บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการซื้อ วิธีการได้รับข่าวสาร
จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล
 เพศ
 อายุ
 ระดับการศึกษา
 รายได้
 อาชีพ

พฤติกรรมการซื้อทีอ่ ยู่อาศัย





Who ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย
What ซื้อที่อยู่อาศัยอะไร
Why เหตุผลที่เลือกซื้อ
Who ผู้มีอิทธิพลในการ

 How วิธีที่จะเลือกซื้อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
 ผลิตภัณฑ์
 ราคา
 ช่องทางการจัดจาหน่าย
 การส่งเสริมการตลาด
ที่มา : Philip Kotler (1995)

ที่มา : Philip Kotler (1995)

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย เขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย เขตกรุงเทพมหานคร
1111

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อที่อยู่อาศัย
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนอง
แขม) เขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อที่อยู่อาศัย

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.แนวคิด ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ของฟิลลิป คอตเลอร์(Philip Kotler)ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด
2.แนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค(4W1H) ของฟิลลิป คอตเลอร์(Philip Kotler)ได้แก่ ประเภทของที่
อยู่อาศัย สาเหตุที่ซื้อที่อยู่อาศัย บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ วิธีการได้รับข่าวสาร
3.แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ได้แก่ ความหมายของที่อยู่อาศัย ลักษณะที่อยู่อาศัย (http://www.
elearning.msu.ac.th /opencourse/0709%20307/unit6_1_1.html)
4.ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานที่มั่นคงมาเกือบ
ครึ่งศตวรรษเรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารที่แสนสะดวก และมั่นคงที่ประชาชนในทุกภูมิภาคไว้วางใจในบริการที่
เป็ น เลิ ศ ของเราด้ ว ยเครื อ ข่ า ยครอบคลุ ม ทุ ก อ าเภอทั่ ว ประเทศ ไม่ ว่ า คุ ณ จะอยู่ ต รงไหนของประเทศ
(www.ktb.co.th/ktb/th/about-ktb.aspx: 2556,)
5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุธี ไหวพริบ (2551) วิจัยเรื่อง แนวทางการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในจังหวัดกระบี่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัย และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อที่อยู่อาศัยของ
ผู้บริโภคในจังหวัดกระบี่ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการประกอบธุรกิจที่อยู่อาศัยในจังหวัดกระบี่
อลิษา ชวลิตจารีธรรม (2551) วิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยของ
ผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยของผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย เพชรเกษม 77/2 จานวน 1,050 คน นามา
คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการคานวณของ Taro Yamane (1973:155) กาหนดค่าความคลาด
เคลื่อนที่ระดับ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลตามความสะดวกของผู้ตอบแบบสอบถาม
แทนค่า
n
=
N
1+Ne2
แทนค่าสูตร
n
=
329
1+329(0.05)2
n
=
180.47
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จากการคานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 180 คน ดังนั้น เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือทางสถิติมากขึ้น
และความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จานวน 200 คน โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากจานวนลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) กรุงเทพมหานคร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย ด้านส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบโดยแต่ละข้อความแต่ละข้อมีคาตอบให้เลือกแบบประเมินค่าแบบ(Likert
Scale) โดยแต่ละคาถามแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น
(Interval Scale) และได้กาหนดค่าของการประเมินแยกตามระดับความคิดเห็น แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 กาหนดค่าระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามที่จัดทาขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจ สอบความถูกต้อง
ทางด้านภาษาและการครอบคลุมทางด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปดาเนินการทดลองใช้(Try Out)กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(α-Coefficient)ของครอนบาค(Cronbach.1974 : 161) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
แบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดเท่ากับ 0.72
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 ชุด ซึ่งผู้ศึกษาทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2556
2. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการค้ น คว้ าและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผลงานการค้ น คว้ าวิ จั ย
วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตาราต่างๆ รวมถึงบทความจากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
แหล่งข้อมูลที่ได้มีผู้จัดทาแล้ว
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation) เป็นการอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.สถิติทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปร โดยใช้สหสัมพันธ์ของไทสแควร์ (Chi-Square) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยแบ่งการสรุปออกเป็นสองส่วน คือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของการวิจัย
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้ประมาณ 20,001-30,000 บาท และส่วน
ใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
1.2 ผลการวิเคราะห์ของตัวแปรปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก ตามลาดับ ซึ่งด้านที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมาก
ที่สุดคือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ และบริ การ รองลงมาคือด้ านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ตามลาดับ
1.3 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยด้านพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 200 คน ส่วนใหญ่ต้องการอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ส่วนใหญ่เลือกซื้อที่อยู่อาศัย
ใหม่เนื่องจากย้ายมาใกล้ที่ทางานมากขึ้น ตัดสินใจเลือกซื้อด้วยตนเองและรับรู้ข้อมูลที่อยู่อาศัยจากเพื่อน
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานของการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เขตกรุงเทพมหานครไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อที่อยู่อาศัยด้านที่อยู่อาศัยที่ต้องการอาศัยอยู่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เขตกรุงเทพมหานครไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อที่อยู่อาศัยด้านสาเหตุที่ทาให้อยากเลือกซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เขตกรุงเทพมหานครไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อที่อยู่อาศัยด้านผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เขตกรุงเทพมหานครไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อที่อยู่อาศัยด้านการรับรู้ข้อมูลที่อยู่อาศัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เขต
กรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อที่อยู่อาศัยด้านที่อยู่อาศัยที่ต้องการอาศัยอยู่ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เขต
กรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อที่อยู่อาศัยด้านสาเหตุที่ทาให้อยากเลือกซื้อที่อยู่อาศัย
ใหม่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เขต
กรุงเทพมหานครไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อที่อยู่อาศัยด้านผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อที่
อยู่อาศัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เขต
กรุงเทพมหานครด้านผลิตภัณฑ์และบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อที่อยู่อาศัยด้านการรับรู้ข้อมูลที่
อยู่อาศัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดคือรูปแบบการดีไซด์ของที่พักอาศัย สอดคล้องกับ จันทร์เพ็ญ ธิติธรรมนาคกุล
(2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการรับบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า บมจ.
ธนาคารกรุงไทย สาขาในเขตอาเภอบางบัวทอง จั งหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการรับบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาในเขตอาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ปัจ จั ย ด้ านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อ การซื้ อ ที่อ ยู่ อ าศั ย ด้ า นราคา ข้ อ ที่ กลุ่ ม ตั วอย่ างให้
ความสาคัญมากที่สุดคือราคาของที่พักอาศัย สอดคล้องกับ ครรชิต สิงสุวรรณ์ (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัย
การตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียมของประชาชนในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการ
ตัดสินใจซื้อ คอนโดมีเนียมของประชาชนในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ปัจจัยที่ทาให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อ อันดับแรกได้แก่ ด้านราคา โดยปัจจัยด้านราคาที่ทาให้ผู้ซื้อ ตัดสินใจซื้อคือ ราคาที่
เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของโครงการ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยด้านทาเลที่ตั้ง ข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญมากที่สุดคือความสะดวกสบายของสถานที่จอดรถ สอดคล้องกับ ครรชิต สิงสุวรรณ์ (2549) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียมของประชาชนในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทาให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อคือการเดินทางและการคมนาคมที่สะดวก
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดคือการแจกของสมนาคุณแก่ผู้ซื้อ สอดคล้องกับ อภิชาต บุญรักษ์ (2551) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย
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จากัด (มหาชน) ของลูกค้าในจังหวัดพังงา จากการศึกษาวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณา
ทางโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ขึ้น
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เขต
กรุงเทพมหานครด้านผลิตภัณฑ์และบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อที่อยู่อาศัยด้านการรับรู้ข้อมูลที่
อยู่อาศัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ นิธินันท์ พิบูลย์ศักดิ์โสภณ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
ของลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากทุกปัจจัย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะ
1. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดคือรูปแบบการดีไซด์ของที่พักอาศัย ดังนั้นทางธนาคารควรจะมีการดาเนินการใน
ด้านการศึ กษารู ป แบบการออกแบบที่ พั กอาศั ย ให้ มีค วามทั น สมั ยอยู่ เ สมอ ซึ่ ง อาจจะรวมถึ งการออกแบบที่
ผสมผสานรูปแบบทางศิลปะประเภทต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เนื่องจากรสนิยมของผู้บริโภคจะมีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละบุคคล การออกแบบที่พักอาศัยให้มีความหลากหลายจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อที่ อยู่อาศัยด้านราคา ข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญมากที่สุดคือราคาของที่พักอาศัย ดังนั้นทางธนาคารควรจะมีการดาเนินการในด้านการกาหนดราคา
ของที่พักอาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในขณะนั้น รวมถึงการกาหนดราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพของ
โครงการและการกาหนดราคาที่เป็น ไปในทิศทางเดียวกันกับรายการส่งเสริมการตลาดของทางธนาคารด้วย ซึ่ง
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยด้านทาเลที่ตั้ง ข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาคัญมากที่สุดคือความสะดวกสบายของสถานที่จอดรถ ดังนั้นทางธนาคารควรจะมีการดาเนินการในด้าน
การจัดพื้นที่สาหรับจอดรถยนต์ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจจะกาหนดพื้นที่การจอดรถยนต์ให้
ตรงกับข้อกาหนดทางกฎหมายการปลูกสร้างอาคารที่พักอาศัยเพื่อการพาณิชย์ได้ในอีกแนวทางหนึ่ง
4. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สุดคือ การแจกของสมนาคุณแก่ผู้ซื้อ ดังนั้นทางธนาคารควรจะมีการดาเนินการใน
ด้านการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายการส่งเสริมการขายประเภทต่าง ๆ จะช่วยกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นได้ต่อไปในอนาคต
5. ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้าธนาคารกรุงไทย
สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) เขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อที่อยู่อาศัยอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นทางธนาคารควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคถึง
ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้ทางธนาคารสามารถจัดทาแผนกลยุทธ์ในระดับต่าง
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ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใหม่โดยใช้บริการของทาง
ธนาคารได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. สาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าให้มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น เช่น การเลือกศึกษาเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน
เดี่ยว โครงการคอนโดมิเนียมหรือทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะทาให้ทางธนาคารสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
2. สาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่
อยู่อาศัยเพิ่มเติม เช่น สื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยและ
ผลที่ได้จากการศึกษาจะทาให้ทางธนาคารสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความเหมาะสมกับสภาวะ
การแข่งขันในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัย
หมู่บ้านดีเค เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING BUYING DECISION OF
HOUSING : A CASE STUDY OF DK VILLAGE BANGBON DISTRICT,
BANGKOK.
วสันต์ จงมีพรชัย
หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี
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ดร.มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง
อาจารย์ที่ปรึกษา
บทคัดย่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเคหสถานเพื่อการอยู่อาศัย หมู่บ้านดีเค
เขตบางบอน กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเคหสถานเพื่อการอยู่อาศัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเคหสถานเพื่อการอยู่อาศัย เพื่อ
ศึกษาความสัมพั นธ์ร ะหว่างปัจ จัยส่ วนบุค คลกับพฤติ กรรมการซื้อเคหสถานเพื่อการอยู่ อาศั ยและเพื่อ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเคหสถานเพื่อการอยู่อาศัยในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเคหสถานเพื่อการอยู่
อาศัย หมู่บ้านดีเคเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ประชากรที่ซื้อบ้าน จานวน 1,250 หลัง
กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่างที่ ได้จากการสุ่มอย่างมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เป็น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติไคสแควร์ ( chi – square test)
ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัย หมู่บ้านดีเค เขตบางบอนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นคนซื้อบ้าน
(Who)พบว่ากลุ่มตัวอย่างซื้อด้วยตนเองมากที่สุดท่านซื้อบ้านแบบใด(What)พบว่ากลุ่มตัวอย่างซื้อบ้านเดี่ยวมาก
ที่สุดท่านซื้อบ้านที่ไหน(Where) พบว่ากลุ่มตัวอย่างทาสัญญาซื้อ-ขายที่สานักงานขายมากที่สุด ท่านซื้อบ้านเนื่อง
ในโอกาสอะไร(When)พบว่ากลุ่มตัวอย่างซื้อบ้านเนื่องจากที่อยู่เดิมคับแคบ มากที่สุด เหตุผลที่ท่านซื้อบ้าน(Why)
กลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสิน ใจซื้อบ้าน(Whom) พบว่าบุคคลในครอบครัวมีมากที่สุด ท่านซื้อบ้านอย่างไร
(How)พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยการผ่อนชาระกับธนาคารอาคารสงเคราะห์มากที่สุด ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับ ใครเป็นคนซื้อ
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บ้าน (Who)กลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อบ้าน(Whom)และท่านซื้อบ้านอย่างไร (How)อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เลือกซื้อเคหะสถานเพือ่ การอยู่อาศัย

Abstract .
Marketing Mix Factors Affecting Buying Decision of Housing : A Case Study of DK Village
BangBon District, Bangkok. Aims to study the importance of the marketing mix to influence buying behavior,
habitat for . live To study the acquisition of the residential dwelling . To study the relationship between
behavior , personal factors to buy a dwelling place to live and to study the relationship between the marketing
mix with the residential dwelling purchase behavior in this study is a survey research . Learn about the factors
that influence the buying behavior for residential dwelling . Decatur Bangbon village . Bangkok The study
population was . Population 1,250 to buy a sample of 400 random samples from the system . Tools used in this
study was a questionnaire. A five -level scale , with all the confidence value of 0.89 was used for data analysis .
Is the frequency , percentage , mean and standard deviation . Hypothesis testing using chi -square (chi - square
test).
The results showed that the overall marketing mix level . Decision to purchase housing on the
residential village of Decatur, Bang Bon, Bangkok about the person who is buying a home (Who) found that a
self much you buy any (What) found that purchase. most people buy a house somewhere (Where) found that the
purchase - sale office most sales. He bought a house on the occasion of nothing (When) found that buying a
home because the former confined most reasons to buy (Why) influential group in the decision to buy a house
(Whom) found that individuals in families with very most How do you buy a house . (How) found that most
GHB by installment . Overall marketing mix factors are correlated with the decision to purchase housing for
residents who bought a home about . (Who) influential group in the decision to buy a house (Whom) and how
do you buy a house . (How) are statistically significant at the 0.05 level .
KEYWORDS: marketing mix factors . Housing choice for residents .

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีความสาคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยพิจารณาได้จาก
สัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) มากถึง
ประมาณร้อยละ 40 เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจาเป็นสาหรับมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับภาคเศรษฐกิจ
อื่นๆ เพราะมีการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากหลากหลายสาขาเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นธุรกิจที่สามารถดาเนินการได้ง่าย
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และให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว ทาให้ผู้ที่มีเงินทุนแม้ไม่มีความชานาญก็ให้ความสนใจในการลงทุนและ
ประกอบธุรกิจในด้านเป็นจานวนมาก ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์จึงมีทั้ง ผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งผู้ที่มีความ
ต้องการที่แท้จริงที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนและผู้ที่ต้องการลงทุน ประกอบธุรกิจ หรือการเก็งกาไร
หมู่ บ้ า นดี เ คเขตบางบอน กรุ ง เทพมหานคร ตั้ ง อยู่ ที่ แขวงบางบอน เขตบางบอน จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร เป็นหมู่บ้านประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด ทั้งหมด
1,250 หลัง
เนื่ อ งจากสภาวะการต่ า งๆ ท าให้ ปั จ จุ บั น เคหะสถานเพื่ อ การอยู่ อ าศั ย จึ ง ได้ รั บ ความสนใจจาก
ผู้ประกอบการสังหาริมทรัพย์การลงทุนพัฒนาเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเป็นอย่างมาก เพราะกรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางของธุรกิจมีประชากรย้ายเข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและมีการคมนาคมสะดวก มีสิ่งเอื้ออานวยใน
การพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของที่พักอาศัยของผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อเคหสถานเพื่อการอยู่อาศัย หมู่บ้านดีเค เขตบางบอน กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะได้นา
ผลสรุปมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิ ทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เคหสถานเพื่อการอยู่อาศัย หมู่บ้านดีเค เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเคหสถานเพื่อการอยู่อาศัย หมู่บ้านดีเค เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อเคหสถานเพื่อการอยู่อาศัย
หมู่บ้าน ดีเค เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเคหสถานเพื่อ
การอยู่อาศัย หมู่บ้านดีเค เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

3.ทบทวนวรรณกรรม
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุทั้งปวง ที่มีอิทธิพลทาให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งโดยการเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆที่มีผลจูงใจหรือกากับการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค ลักษณะนี้เองที่จะทาให้นักการตลาดสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้สาเร็จผลด้วยการชักนา และหว่าน
ล้อมให้ลูกค้าซื้อสินค้าและมีความจงรักภักดีที่จะซื้อซ้าครั้งต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจึง
เป็นเรื่องของการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าเกิดจากปัจจัยอิทธิพลอะไรเป็นตัวกาหนด หรือเป็นสาเหตุทที่ า
ให้มีการตัดสินใจซื้อดังกล่าว พฤติกรรมในขณะทาการซื้อจึงป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
และในการตัดสินใจซื้อจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการการเรียนรู้ ความเข้าใจ ฯลฯ ปัจจัยต่างๆ
นี้มีอยู่ในความนึกคิดและจิตใจของทุกคน ซึ่งต่างก็ได้มีการสร้างสมและขัดเกลาตวามความสานึกคิดและจิตวิทยา
ของตน ตามสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งทาให้คุณลักษณะที่แท้จริงภายในของผู้บริโภค
แตกต่างกัน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ( Kolter.1997 : 171 ) เป็นการค้นหาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
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เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภค โดยการตั้งคาถามและคาตอบที่ได้ จะช่วยให้นักการตลาด
สามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คาถามที่ใช้
เพื่อค้าหาลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who,What,Who,When,Where และ
How เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ประกอบไปด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations,
Occasions, Outlets และ Operations
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยสิ่ง ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ. 2546: 53-55) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองความจาเป็นหรือ ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย สิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัส
ไม่ได้ เช่น บรรจุ ภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า
บริการ สถานที่ บุคคลหรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย อาจจะมีตัวคนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่องค์กรหรือบุคคลผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า
(Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรือสิ่งอื่น
ๆ ที่มีความจาเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเองราคาเป็น P ตัวที่สองที่
เกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ การจัดจาหน่าย
(Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่ง ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด
ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจาย ตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าคง
คลัง การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ ต่อตรา
สินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความ
ทรงจา(Remind) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ หรือเป็นการ
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้
พนักงานขาย (Personal Selling) ทาการขายและการคิดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน(Nonpersonal Selling) เครื่องมือใน
การติดต่อสื่อสารมีหลายประการองค์การอาจใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication หรือ IMC) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกค้าผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ในการศึ ก ษานี้ คื อ ผู้ ที่ พั ก อาศั ย อยู่ ใ นหมู่ บ้ า น ดี เ ค ในเขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร ประเภทบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด ทั้งหมด 1,250 หลัง
จานวนตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษานี้ คือผู้ที่ทาสัญญาซื้อขายกับเจ้าของโครงการหรือตัวแทนของผู้ที่เป็นผู้ที่
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านดีเค เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ประเภทบ้าน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคาร
พาณิชย์ และอาคารชุดมีจานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ซึ่งได้จากการคานวณ
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กลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการคานวณของ Taro Yamane (1973 : 155) กาหนดค่าความคลาดเคลื่อน 0.05
การศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลน่าเชื่อถือมากขึ้นผู้วิจัยจึงเก็บแบบสอบถามเพิ่มขึ้นเป็น 400 ตัวอย่าง ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทของเคหะสถาน
จานวนประชากร
บ้านเดี่ยว
600
บ้านแฝด
370
ทาวน์เฮ้าส์
150
อาคารพาณิชย์/อาคารชุด
130
รวม
1,250

จานวนตัวอย่าง
170
124
59
47
400

คิดเป็นร้อยละ
28.33
33.51
39.33
36.15
32.00

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยมีลาดับขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังนี้
1. ผู้วิจัยยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยกับคณะกรรมการหมู่บ้านและเจ้าของโครงการ
2. ผู้วิจัยกาหนดช่วงความกว้างของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามประเภทของเคหะสถานดังนี้ บ้านเดี่ยวแจก
แบบสอบเพื่อเก็บข้อมูลห่างกันประมาณ 4 หลัง โดยเริ่มจากต้นซอยไปท้ายซอย ถ้าพบว่าบ้านที่ต้องเก็บข้อมูลไม่มี
คนอยู่หรือไม่มีเจ้าของบ้านจะเก็บข้อมูลกับบ้านในหลังถัดไป จนครบตามจานวนที่กาหนดไว้ ส่วนประเภทของ
เคหะสถานอื่น ๆ ใช้หลักการเดียวกัน แต่ช่วงความกว้างของแหล่งข้อมูลเป็นบ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ /
อาคารชุดห่างกัน 3
3. ผู้วิจัย ได้ นาแบบสอบถามเก็บ ข้อ มูล กับ ผู้ ที่ท าสั ญญาซื้อ ขาย หรื อญาติ หรื อบุ คคลที่อ ยู่ใ นบ้ านที่
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อบ้านในหมู่บ้านดีเค เขตบางบอนกรุงเทพมหานคร ประเภทบ้าน บ้านเดี่ยว บ้าน
แฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์และอาคารชุดมีจานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่างโดยมีการดาเนินการตามขั้นที่ 2 ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลด้วยตนเองและรอรับแบบสอบถามคืน โดยมีการชี้แจงกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งหมด 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2556 ถึง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น. มีผู้ช่วยเก็บข้อมูล จานวน 5 ท่าน โดยมีราย

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับการ
ตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อ บ้าน ปริ ม าณความต้ อ งการในการเลื อ กซื้อ บ้ าน บทบาทรั ฐบาลและนโยบายเกี่ย วกับ การ
สนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนผลการศึกษาของนักวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับ
โครงการหมู่บ้านจัดสรร
2 . การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ( Quantitative Analysis) เป็นการศึกษาจากข้อเท็จจริง เกี่ยวกับปัจจัยที่
กาหนดการตัดสินในในการเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภค โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกาหนดการ
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ตัดสินใจในการเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภคโดยใช้สถิติไคสแควร์ (chi – square test) ประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป และระบุปัจจัยที่กาหนดการตัดสินในในการเลือกซื้อบ้านของผู้บริโภค

7. ผลการศึกษา
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจาแนกรายด้าน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามากที่สุดอยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านการจัดจาหน่ายอยู่ในระดับมาก และด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก
2. พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เคหะสถานเพื่ อ การอยู่ อ าศั ย หมู่ บ้ า นดี เ ค เขตบางบอน
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นคนซื้อบ้าน(Who)พบว่ากลุ่มตัวอย่างซื้อด้วยตนเองมากที่สุด จานวน 263 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.8 ท่านซื้อบ้านแบบใด (What) พบว่ากลุ่มตัวอย่างซื้อบ้านเดี่ยวมากที่สุด จานวน 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.5 ท่านซื้อบ้านที่ไหน(Where) พบว่ากลุ่มตัวอย่างทาสัญญาซื้อ-ขายที่สานักงานขายมากที่สุด จานวน
259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ท่านซื้อบ้านเนื่องในโอกาสอะไร(When) พบว่ากลุ่มตัวอย่างซื้อบ้านเนื่องจากที่อยู่
เดิมคับแคบ มากที่สุด จานวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 เหตุผลที่ท่านซื้อบ้าน(Why) พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อบ้าน
เพื่อเป็นที่พักอาศัยมากที่สุด จานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 กลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อบ้าน(Whom)
พบว่าบุคคลในครอบครัวมีมากที่สุด จานวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 ท่านซื้อบ้านอย่างไร (How) พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างโดยการผ่อนชาระกับธนาคารอาคารสงเคราะห์มากที่สุด จานวน 242 คิดเป็นร้อยละ 60.5
3. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ สถานภาพสมรสและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับบุคคลที่ซื้อบ้านหรือบุคคลที่อยู่ในตลาดกลุ่มเป้าหมาย(Who)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถาน
เพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับรูปแบบบ้านที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ(What) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อ
การอยู่อาศัยเกี่ยวกับผูบริโภคซื้อที่ไหน (Were) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่
อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับ ผู บริโภคซื้อเมื่อใด (When) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลได้ แ ก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชี พ รายได้ ต่ อ เดื อ นและจ านวนสมาชิ กในครอบครั ว มี
ความสั มพั น ธ์กับ พฤติกรรมการตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อเคหะสถานเพื่ อการอยู่ อาศั ยเกี่ย วกับ ท าไมผู บริ โ ภคจึ งได
ตัดสินใจซื้อ (Why) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือนและจานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
เคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับ ใครบางมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Whow) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 ปั จจัย ส่วนบุค คลได้แ ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้ต่อ เดือ น มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับ ผูบริโภคซื้ออยางไร(How)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านอื่น ๆ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน
1123

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

4. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคหะ
สถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับ ใครเป็นคนซื้อบ้าน (Whoท่านซื้อบ้านแบบใด (What) กลุ่มที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อบ้าน(Whom)และท่านซื้อบ้านอย่างไร (How) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านราคามี
ความสั ม พั น ธ์ กับ พฤติ กรรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เคหะสถานเพื่ อ การอยู่ อ าศั ย เกี่ย วกับ ใครเป็ น คนซื้ อ บ้ า น
(Whoกลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อบ้าน(Whom) และท่านซื้อบ้านอย่างไร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ด้านการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับ
ใครเป็นคนซื้อบ้าน (Who)ท่านซื้อบ้านแบบใด (What)และกลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อบ้าน(Whomอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคหะ
สถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับกลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อบ้าน(Whom) )และท่านซื้อบ้านอย่างไร (How)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดภาพรวมมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับ ใครเป็นคนซื้อบ้าน (Who)กลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อบ้าน(Whom)และท่านซื้อบ้านอย่างไร (How)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านอื่น ๆ
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน

8. อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เคหสถานเพื่อการอยู่อาศัยหมู่บ้านดีเค เขตบางบอน กรุงเทพมหานครจาแนกออกเป็น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ทาวน์
โฮม อาคารพาณิชย์ ซึ่งเคหสถานเพื่อการอยู่อาศัยจะมีราคาสูงผู้บริโภคให้ความสาคัญกับความเหมาะสมของราคา
กับขนาดของพื้นที่ ประเภทของบ้าน พื้นที่ใช้สอย อีกทั้งบ้านเป็นที่พักอาศัยที่ต้องอยู่ตลอดชีวิต ดังนั้นบ้านจะต้อง
มีความแข็งแรงทนทาน สวยงามน่าอยู่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยส่วนใหญ่โครงการบ้าน
จัดสรรมีการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทาให้ผู้บริโภคเห็นคุณสมบัติของบ้าน โปรโมชันต่างเพื่อดึงดูด
ผู้บริโภคให้มาซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชวาล เวศย์รุตม์ (2553) ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัย
ของผู้บริโภคในอาเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนประสมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทาเลที่ตั้ง ด้านบริการด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านคุณภาพการบริการ ด้าน
ลักษณะห้องพัก ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าอยู่ในระดับมาก
2. ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่ อการอยู่อาศัย หมู่บ้านดีเค เขตบาง
บอนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นคนซื้อบ้าน(Who)พบว่ากลุ่มตัวอย่างซื้อด้วยตนเองมากที่สุด จานวน
263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 ท่านซื้อบ้านแบบใด (What) พบว่ากลุ่มตัวอย่างซื้อบ้านเดี่ยวมากที่สุด จานวน 170 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.5 ท่านซื้อบ้านที่ไหน(Where) พบว่ากลุ่มตัวอย่างทาสัญญาซื้อ -ขายที่สานักงานขายมากที่สุด
จานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ท่านซื้อบ้านเนื่องในโอกาสอะไร(When) พบว่ากลุ่มตัวอย่างซื้อบ้านเนื่องจาก
ที่อยู่เดิมคับแคบ มากที่สุด จานวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 เหตุผลที่ท่านซื้อบ้าน(Why) พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อ
บ้านเพื่อเป็นที่พักอาศัยมากที่สุด จานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 กลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อบ้าน
(Whom) พบว่าบุคคลในครอบครัวมีมากที่สุด จานวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 ท่านซื้อบ้านอย่างไร (How)
พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยการผ่อนชาระกับธนาคารอาคารสงเคราะห์มากที่สุด จานวน 242 คิดเป็นร้อยละ 60.5 ทั้งนี้
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อาจเนื่องมาจากการซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยผู้บริโภคเองต้องศึกษารายละเอียดของโครงการ แหล่งเงินทุน
ความคุมค่า และข้อคิดเป็นของบุคคลของข้างเช่น พ่อ แม่ คู่ สมรส ญาติพี่น้อง เป็นข้อมูลสาคัญประกอบการ
ตัดสินใจซื้อบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ( Kolter.1997 : 171 ) พบว่า
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภค โดยการตั้งคาถามและคาตอบ
ที่ได้ จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้
อย่างเหมาะสม คาถามที่ใช้เพื่อค้าหาลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H
3. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ สถานภาพสมรสและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตั ดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับบุคคลที่ซื้อบ้านหรือบุคคลที่อยู่ในตลาด
กลุ่มเป้าหมาย(Who) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัม พันธ์กับ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับรูปแบบบ้านที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (What) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับผูบริโภคซื้อที่ไหน (Were) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ปัจ จัยส่วนบุคคลได้แ ก่ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ต่อเดื อน และจานวนสมาชิกในครอบครัว มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับ ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือนและ
จานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัย
เกี่ยวกับทาไมผู บริโภคจึงไดตัดสินใจซื้อ (Why) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและจานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสิน ใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับ ใครบางมีส วนรวมในการตั ดสิน ใจซื้ อ
(Whow) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับผู
บริโภคซื้ออยางไร(How) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชิต สุขสินธ์.
(2551). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่าลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ต่อเดือน จานวนสมาชิก
ในครอบครัว มีความสัมพั นธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้าน
งบประมาณ พื้นที่ใช้สอย และกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
4. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคหะ
สถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับ ใครเป็นคนซื้อบ้าน (Whoท่านซื้อบ้านแบบใด (What) กลุ่มที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อบ้าน(Whom)และท่านซื้อบ้านอย่างไร (How) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านราคามี
ความสั ม พั น ธ์ กับ พฤติ กรรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เคหะสถานเพื่ อ การอยู่ อ าศั ย เกี่ย วกับ ใครเป็ น คนซื้ อ บ้ า น
(Whoกลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อบ้าน(Whom) และท่านซื้อบ้านอย่างไร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ด้านการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับ
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ใครเป็นคนซื้อบ้าน (Who)ท่านซื้อบ้านแบบใด (What)และกลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อบ้าน(Whomอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเคหะ
สถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับกลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อบ้าน(Whom) )และท่านซื้อบ้านอย่างไร (How)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดภาพรวมมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเคหะสถานเพื่อการอยู่อาศัยเกี่ยวกับ ใครเป็นคนซื้อบ้าน (Who)กลุ่มที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อบ้าน(Whom)และท่านซื้อบ้านอย่างไร (How)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านอื่น ๆ
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัชวาล เวศย์รุตม์ (2553) ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือก
พักอาศัยของผู้บริโภคในอาเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดของการตัดสินใจ
การเลื อกพักอาศัยในหอพั กของผู้บ ริโภคในอ าเภอเมื องนครปฐม โดยภาพรวม พบว่ า ค่าเฉลี่ ยส่ วนประสม
การตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ด้านทาเลที่ตั้ง ด้านบริการด้านบุคลากรที่
ให้บริการ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านลักษณะห้องพัก ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชิต สุขสินธ์. (2551). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรของประชากรในกรุงเทพมหานคร. พบว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความ
หลากหลาย การรั บ ประกั น สิ น ค้ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ บ้ านจั ด สรรของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านงบประมาณ พื้นที่ใช้สอย และกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านราคา การให้ส่วนลด
การกาหนดราคา เงื่อนไขการชาระเงินและสินเชื่อ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านงบประมาณ พื้นที่ใช้สอยและกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทาเลที่ตั้ง มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านงบประมาณ พื้นที่ใช้
สอย และกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในด้านงบประมาณ พื้นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชนิตา โพธิ์ทองมา (2550) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร : ศึกษาในเขตตาบล
เสม็ด และตาบลอ่างศิลา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในเขตตาบล
เสม็ด และตาบลอ่างศิลา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคคานึงถึง ขนาดพื้นที่ใช้
สอยภายในบ้านเป็นอันดับแรก ปัจจัยด้านราคา พบว่าผู้บริโภคคานึงถึง ราคาตั้งแต่ 9000,001 บาท ถึง 1,200,000
บาทเป็นอันดับแรก ปัจจัยด้านสถานที่พบว่า ผู้บริโภคคานึงถึง บ้านพักที่อยู่ในเขตที่พักอาศัย (พื้นที่สีเขียว) เป็น
อันดับแรก ปัจจัยด้านบุคคลลากร พบว่า ผู้บริโภค คานึงถึง การให้ความสาคัญกับลูกค้าและผู้ติดตามเป็นอันดับ
แรก ปัจจัยด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริโภคคานึงถึง ความสะดวกในการรับบริการหลังการขายเป็นอันดับแรก
และ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ผู้บริโภคคานึงถึง การกาหนดพื้นที่ใช้สอยที่มีความเหมาะสมลงตัว (ทั้ง
ภายในอาคารและสถานที่ภายนอก) เป็นอันดับแรก

9. รายการอ้างอิง
ชนิตา โพธิ์ทองมา (2550) การศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร : ศึกษาในเขตตาบลเสม็ดและ
ตาบลอ่างศิลา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยบูรพา.
ชัชวาล เวศย์รุตม์ (2553) ปัจจัยทีม่ ีต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยของผู้บริโภคในอาเมือง จังหวัดนครปฐม.
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ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
FACTORS EFFECTING ON EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY OF
AUDIT COMMITTEE OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK
EXCHANGE OF THAILAND
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ กัลยำภรณ์ ปำนมะเริง
มหำวิทยำลัยศรีปทุม
Email: kalyaporn.pa@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีสถานประกอบการ
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีสถานประกอบการ
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) จัดทาข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้
ศึ ก ษาเฉพาะบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ที่ มี ส ถานประกอบการตั้ ง อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากบริษัท 8 กลุ่ม และสุ่มแบบโควต้า กลุ่มละ 21 บริษัท
รวมทั้งสิ้น 168 บริษัท บริษัทละ 3 คน รวม 504 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อ มูลประกอบด้วย ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และการวิเ คราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และนาผลการวิเคราะห์มาจัดกลุ่มตาม
ประเด็นที่ต้องการศึ กษา ผลการวิจัย พบว่า (1) ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นด้านที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านอานาจหน้าที่ และด้านการประชุม ตามลาดับ
และ (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม พบว่า ตัวแปรอิสระ 3
ตัวแปร ได้แก่ (1) ระดับการศึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) ประสบการณ์ในการทางานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ (3) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ
คำสำคัญ : ประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
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ABSTRACT
The purposes of this research study were (1) to study the level of Efficiency and responsibility of audit
committee of listed companies in The Stock Exchange of Thailand, based in Bangkok, (2) to analyze the factors
effecting on Efficiency and responsibility of audit committee of listed companies in The Stock Exchange of
Thailand, based in Bangkok, and (3) to guide and recommend procedures for audit committee to be the most
effective auditors. Focus group of this research aims towards only listed companies in The Stock Exchange of
Thailand and those companies are based in Bangkok selected from eight major sectors comprising of agricultural
and food industry, consumer goods industry, financial industries, commercial goods industry, construction and real
estate industry, resourcing industry, service industry, and technological industry. Apply random selection equally
twenty-one companies per each sector; therefore, the total is one hundred-sixty eight. The research instruments are
questionnaires - submit questionnaires to three directors who are in a position of board of directors for each
company; therefore, five hundred and four questionnaires had been totally reported back. Input data and statistical
methods for analysis are Frequency, Percentage, Arithmetic Mean, and Standard Deviation, and One-way Analysis
of Variance. The Content Analysis was applied for Qualitative Data and the results are classified according to
Qualitative Themes. The results of this study showed that (1) the overall results of Efficiency and responsibility of
audit committee of listed companies in The Stock Exchange of Thailand, based in Bangkok are excellent
particularly, membership of audit committee is in the 1st rank, authorization of audit committee is in the 2nd rank
and conference of audit committee is in the 3rdrank, and (2) the overall results of factors effecting on Efficiency
and responsibility of audit committee of listed companies in The Stock Exchange of Thailand, based in Bangkok
showed that: there are 3 variables: (1) education level of the audit committee, (2) past experience of the audit
committee, and (3) body structure of audit.
KEYWORDS: Efficiency, Responsibilities, Audit Committee

1. ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำวิจัย
การที่บริษัทจดทะเบียนมีการกากับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้ง คณะกรรมการ
บริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ ฝ่ายบริหาร พนักงานของบริษัท หน่วยงานกากับดูแลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
มีความเชื่อมั่นว่าการดาเนินงานของบริษัทจะเป็นไปตามเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ สามารถลดต้นทุนในการ
ดาเนินงานได้และมีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งในที่สุดแล้วจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยรวม ทั้งนี้กลไกที่สาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดีประการหนึ่ง คือการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่ทาหน้าที่อย่างอิสระ เพื่อให้การ
ดาเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี ในอดีตบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบเน้น
เฉพาะการสอบทานรายงานทางการเงินและการสอบทานระบบการควบคุมภายใน แต่ในปัจจุบันแนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมภารกิจที่กว้างขึ้น โดยรวมไปถึงบทบาทด้านการกากับดูแลการบริหารความ
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เสี่ยงและการสอบทานข้อมูลอื่นนอกเหนือจากรายงานทางการเงินด้วย (คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ: ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะทาการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง “ปัจจัยสาคัญ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นเครื่องมือและ
กลไกที่สาคัญประการหนึ่งที่องค์กรจาเป็นต้องจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยให้องค์กรมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการที่มีความเป็นอิสระจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการจัดการ และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการ
ควบคุ ม ภายในของกิ จ การ นอกจากนี้ ยั ง เปิ ด โอกาสให้ ฝ่ ายบริ ห ารและผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ายนอก (Auditor) ได้
ปรึกษาหารือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้รายงานทางการเงิน ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และระเบียบข้อบังคับ รวมถึงข้อกาหนดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ส่งผลให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กรในที่สุด ดังนั้นหากคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนก็
จะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของ
รายงานทางการเงินให้เพิ่มมากขึ้น ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีเพิ่มมากขึ้น
และเสริมสร้างความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถแสดงความเห็น
ได้ อ ย่างตรงไปตรงมา อั นจะส่ งผลต่ อประสิท ธิ ภาพต่ อ การปฏิบั ติ ห น้าที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบที่ สูง ขึ้น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
(2) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร
(3) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ขอบเขตของกำรวิจัย
3.1 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จะไม่รวมถึงกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดาเนินงานไม่ได้
ตามกาหนด (Non – Performing Group) 20 บริษัท บริษัทจดทะเบียนขนาดกลาง (MAI) 49 บริษัท กองทุนรวม 10
บริษัท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 21 บริษัท คงเหลือบริษัทจดทะเบียนจานวน 340 บริษัท
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3.2 ประชากร คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น จานวน 340 บริษัท (เว็บไซต์: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551)
3.3 กลุ่มตัวอย่าง คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีสถานประกอบการ
ตั้งอยู่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีการเลือ กกลุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งเลือกมาจากบริ ษัท 8 กลุ่ ม
ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มการบริการ กลุ่มเทคโนโลยี โดยสุ่มแบบ
โควต้ากลุ่มละ 21 บริษัท บริษัทละ 3 คน รวม 504 คน
3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ทางาน และองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี
สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จากผลการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่ า ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ค าดว่ า น่ า จะส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย (1) ระดับการศึกษา (2) ประสบการณ์ในการทางาน และ (3)
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: บจ/ร 25-00) โดยมีกรอบแนวคิด
ในการวิจัย (Research framework) ดังนี้: -

ภำพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

5. วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ออกแบบโดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
สหสัมพันธ์ (Correlational Research) โดยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับ

1131

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ตัวแปร ที่มีต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ
5.1 เครื่องมือกำรวิจัย
(1) แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด (Close- & Open-ended
Questionnaire) แบ่งเป็น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วย เพศ อายุ
ตาหน่งปัจจุบัน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วย ประเภทของกลุ่ม
ธุรกิจ และระยะเวลาในการดาเนินงานของบริษัท

ตอนที่ 3 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วย
จานวนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ จานวนคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
อิสระ และคุณสมบัติเฉพาะตัวของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตอนที่ 4 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
แบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 5 ระดับ
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open-ended Questionnaire)
สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายสาหรับค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถาม ใช้เกณฑ์การพิจารณาของ
บุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้ (1) 4.51- 5.00 หมายถึง มากที่สุด (2) 3.51- 4.50 หมายถึง มาก (3) 2.51- 3.50
หมายถึง ปานกลาง (4) 1.51- 2.50 หมายถึง น้อย และ (5) 1.00- 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
(2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Form) นามาใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและ
บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) ความเหมาะสมของจานวนสมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและจานวนคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ และ (2) การรับรู้บทบาท
และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
5.2 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือวิจัย
(1) คุณภาพด้านความตรงใช้วิธีการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่า
ดัชนีของความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
โดยการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหาของ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66-1.00
(2) คุณภาพด้านความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน (Internal consistency reliability) ใช้วิธีการ
คานวนค่าแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) โดยการนาแบบสอบถามฉบับร่างไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับคณะกรรมการตรวจสอบที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ผลการวิเคราะห์พบว่าได้ค่า α=0.91
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5.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานวิจัย เป็นระยะเวลา 1
ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึง เดือนพฤษภาคม 2556
5.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
(1) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
และนาผลการวิเคราะห์มาจัดกลุ่มตามประเด็นที่ต้องการศึกษา
(2) สถิติเชิงสรุปอ้างอิง (Inferential statistics) คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Oneway Analysis of Variance หรือ One-way ANOVA)

5. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
5.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีระดั บการศึ กษาต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ หน้าที่แ ละความ
รับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า F Prob. = 15.67, p=0.00) และคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า F Prob. = 12.88, p=0.00) ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ใน
การทางาน
ตัวแปรอิสระ
แหล่งความ
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
แปรปรวน
ระดับการศึกษา Between Groups
5.93
2
2.97
15.67 0.00
Within Groups
77.94
411
0.19
Total
83.88
413
ประสบการณ์
Between Groups
9.38
4
2.34
12.88 0.00
ในการทางาน
Within Groups
74.50
409
0.18
Total
83.88
413
การวิเ คราะห์ เพื่ อทดสอบความแตกต่ างเป็น รายคู่ข องประสิท ธิภาพในการปฏิบั ติห น้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ จาแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน ใช้วิธีการ
เปรียบเทียบพหุคูณ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ เพื่อพิจารณาว่าตัวแปรคู่ใดบ้างที่ต่างกัน พบว่า มีจานวน 2 คู่ที่มีค่าเฉลี่ย
คะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบสูง
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กว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณวุฒิป ริ ญญาเอก (ค่าเฉลี่ย =4.55 และ ค่าเฉลี่ย=4.20 ตามลาดับ ) (2)
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณวุฒิปริญญาโทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบสูงกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ค่าเฉลี่ย=4.46 และ ค่าเฉลี่ย=4.20 ตามลาดับ) ดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ค่าเฉลี่ย
4.55
4.46
4.20
ปริญญาตรี (n=144)
4.55
ปริญญาโท (n=198)
4.46
0.08
ปริญญาเอก (n=72)
4.20
0.35*
0.26*
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน พบว่า มีจานวน 3 คู่ที่มีค่าเฉลี่ย
คะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการทางาน 6 -10 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบสูงกว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 3 ปี (ค่าเฉลี่ย=4.56 และ
ค่าเฉลี่ ย =4.00 ตามล าดั บ ) 2) คณะกรรมการตรวจสอบที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานมากกว่ า 10 ปี มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบสูงกว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานน้อยกว่า 3 ปี (ค่าเฉลี่ย=4.40 และ ค่าเฉลี่ย=4.00 ตามลาดับ) ดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 3 ปี
3 - 5 ปี
6 -10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ค่าเฉลี่ย
4.00
4.33
4.56
4.40
น้อยกว่า 3 ปี (n=27)
4.00
4.33
3 - 5 ปี (n=27)
0.33
6 -10 ปี (n=171)
4.56
0.56*
0.23
มากกว่า 10 ปี (n=171)
4.40
0.40*
0.07
0.16*
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ
(1) ควำมคำดหวังที่มีต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ จากข้อคาถามเกี่ยวกับ คุณสมบัติเฉพาะตัวของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ ี
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สถานประกอบการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติ
เฉพาะตัวครบถ้วน ดังนี้ 1) กรรมการตรวจสอบมีความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 2)
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน 3) กรรมการตรวจสอบสามารถอุทิศเวลาอย่าง
เพียงพอในการดาเนินงาน 4) กรรมการตรวจสอบได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนิน งาน และ 5) กรรมการตรวจสอบได้เพิ่ม พูนความรู้เ กี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
(2) องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ พิจารณาใน 2 ประเด็น ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
1) จานวนคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ ไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่คณะกรรมการตรวจสอบจะมีจานวนเท่าใดในแต่ละ
บริ ษั ท จะพิ จ ารณาจากขนาดของบริ ษั ท และปริ ม าณข้อ มู ล ทางการเงิ น เป็ น หลั ก สาหรั บ องค์ป ระกอ บของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอิสระมีจานวนระหว่าง 3-5 คน แต่โดยปกติเกือบทุก
บริษัทมักจะมีคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 คน สาหรับบางบริษัทที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 4-5
คน มักจะเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีข้อมูลทางการบัญชีหรือการเงินจานวนมากและซับซ้อน ดังนั้น จึงต้องใช้
จานวนกรรมการตรวจสอบหลายคน และ 2) การรับรู้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่รู้และเข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี โดยเฉพาะภารกิจ บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่
ระบุไว้ในเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้แก่ หน้าที่ในการกากับดูแลการดาเนินงานของกิจการ การปฏิบั ติตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
จัดการและควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ การจัดทารายงานทางการเงินและเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการทารายการระหว่างกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. สรุปผลกำรวิจัย
6.1 ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ( x =4.46, SD
= 0.06) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นด้านที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52, SD = 0.16) รองลงมา คือ ด้านอานาจหน้าที่
( x = 4.46, SD = 0.11) และด้านการประชุม ( x = 4.40, SD = 0.49) ตามลาดับ
6.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวม พบว่า ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ได้แก่ (1) ระดับการศึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบ (2)
ประสบการณ์ในการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มี
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ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้: (1) ระดับการศึกษา พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบสูงกว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ค่าเฉลี่ย=4.55 และ
ค่าเฉลี่ย=4.20 ตามลาดับ) และคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณวุฒิปริญญาโทมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
และความรับผิดชอบสูงกว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ค่าเฉลี่ย=4.46 และ ค่าเฉลี่ย=4.20
ตามลาดับ)
(2) ประสบการณ์ในการทางาน พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการทางาน
6 -10 ปี (ค่าเฉลี่ย=4.56) และมากกว่า 10 ปี (ค่าเฉลี่ย=4.40) มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบสูงกว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 3 ปี (ค่าเฉลี่ย=4.00) อย่างไรก็
ตาม กลับพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 10 ปี มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่ากว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการทางาน 6 -10 ปี
(3) จานวนคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ (จานวนระหว่าง 3-5
คน) ไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่กลับ
พบว่า การรู้และเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง (บทบาทและหน้าที่ของการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ) มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
6.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
จานวน 5 ข้อ ดังนี้: (1) การส่งเสริมให้คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้ าที่และ
แสดงความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้ความสาคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และการ
แสดงความรั บ ผิด ชอบในด้านการประชุ มเป็ นอั นดั บ แรก รองลงมา คือ ด้านอ านาจหน้ าที่ และด้ านสมาชิ ก
คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) การสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมการอิสระ ควร
พิจารณาให้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวครบถ้วน ได้แก่ (1) มีความชานาญเหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (2)
อย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่มี
การเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน (3) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงาน (4) ได้รับการ
อบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน และ (5) เพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
(3) คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมการอิสระไม่จาเป็นต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก แต่ควรจบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี และควรมีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 6 ปี
(4) องค์ประกอบหรือจานวนของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
อิสระ จะพิจารณาจากขนาดของบริษัทและปริมาณข้อมูลทางบัญชีหรือการเงินเป็นหลัก แต่ไม่ควรต่ากว่า 3 คน
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เพราะผลการวิจัยพบว่า จานวนกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดง
ความรับผิดชอบ
(5) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รู้และเข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ของตนเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะบทบาทและหน้าที่ที่ระบุไว้ในเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติ
และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ หน้าที่ในการกากับดูแลการดาเนินงานของกิจการ
การปฏิบัติตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการและควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ การจัดทารายงาน
ทางการเงินและเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการทา
รายการระหว่างกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

7. อภิปรำยผล
7.1 ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นด้านที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านอานาจหน้าที่ และด้านการประชุม ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อการติดตาม กากับดูแล และการตัดสินใจ
ทางการเงิน ของบริ ษัท จดทะเบีย นในตลาดหลั กทรั พย์ แห่ ง ประเทศไทย ย่ อมจะช่ วยให้ การบริ หารงานโดย
คณะกรรมการบริษัทมีความชัดเจน และเชื่อถือได้ เนื่องจากมีการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น
คณะกรรมการชุ ดย่อย (อมรรัตน์ ศรีวชิรานนท์, 2541) จากผลการวิจัยที่พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่ในระดับที่สูง ทาให้สะท้อนได้ชัดว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้ อย่างแท้จริง ในการทบทวนและดาเนิ นการ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ มั่ น ใจว่ า คณะกรรมการบริ ห ารและผู้ บ ริ ห ารกิ จ การได้ บ ริ ห ารงานให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการกาหนด ตลอดจนการสร้างความมั่ น ใจว่ าระบบการบริ หารงาน ระบบควบคุม ภายในและ
กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัทมีความชัดเจนและโปร่งใส
7.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ
7.2.1 ระดับกำรศึกษำ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโทมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบสู ง กว่ าคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก ซึ่ ง ข้ อ ค้ น พบดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การสรรหา คั ด เลื อ ก และแต่ ง ตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาเป็น คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทให้ได้มาตรฐานและ
เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก แต่ควรมีระดับการศึกษาอย่าง
น้อย คือ ระดับปริญญาตรี นอกเหนือไปจาก คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์การ
อนุ ญ าตให้ เ สนอขายหลั กทรั พ ย์ ข องสานั ก งาน ก.ล.ต. และหลั กเกณฑ์ การเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ, 2553)
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7.2.2 ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่
มีประสบการณ์ในการทางาน 6 -10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
สูงกว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 3 ปี แสดงว่า ประสบการณ์ในการทางาน
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญที่ควรนามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิวรรยา ธูปสมุทร (2550) ที่พบว่าระยะเวลาเฉลี่ย
ในการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีผลต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน ซึ่งจากผลการวิจัยได้
ให้ข้อสรุปที่สาคัญ คือ การสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาจากประสบการณ์
ในการทางานที่เกี่ยวข้องด้วย นอกเหนือไปจากการใช้วิธี Cumulative Voting ในการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบ
ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะในตาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบควรพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น อาจแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท เป็นต้น
7.2.3 จำนวนคณะกรรมกำรตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบอิสระ จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี
สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจานวนระหว่าง 3-5 คน และผลการสัมภาษณ์ พบว่า ไม่ได้มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่กลับพบว่า การรับรู้
และเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอิสระมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบัน กล่าวคือ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยว่าด้วยข้อกาหนดเพื่อการดารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ได้ชี้ให้เห็นว่า
คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการของบริษัทและได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยทั่วไปตามมาตรฐานสากลจานวนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบจะอยู่
ระหว่าง 3 - 5 คน อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทหนึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจสอบกี่คน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ลักษณะธุรกิจ และขนาดของบริษัท เช่น ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีผู้ถือหุ้นมาก จานวนคณะกรรมการตรวจสอบ
อาจมีประมาณ 5 คน เป็นต้น
คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ สาหรับผลงานวิจัยที่ผ่านมา เช่น ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ (2548) พบว่า (1) ความถูกต้องของรายงานทางการ
เงินมีความสัมพันธ์และผลกระทบในเชิงบวกกับประสิทธิผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และ (2)
คุ ณลั กษณะของคณะกรรมการตรวจสอบด้ านความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ต รวจสอบภายในมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละ
ผลกระทบในเชิงบวกกับประสิทธิผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียน หรือ ศนิพร จันทรสถาพร (2546) ได้
ค้นพบว่า คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบส่งผลต่อประสิทธิภาพในการกากับดูแลกิจการ เช่น ความรู้
ความเชี่ยวชาญ บทบาทการเป็นผู้ประสานงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อานาจที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
และการสนับสนุนฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นต้น
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ส าหรั บ ผลงานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ พบว่ า จ านวนของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความรั บผิดชอบ แต่การรับรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่มีความสาคัญ
มากกว่า กล่าวคือ คณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยแบ่งเบาและช่วยสอบทานความระมัดระวังในการปฏิบัติของ
คณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องรับรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่สาคัญตามที่ ตลาดหลักทรัพย์ได้กาหนดไว้ว่า
จะต้องครอบคลุม 6 ประการ คือ (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง (2)
สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มี
ความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท (6) จัดทารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท

7. ข้อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ สรุปได้ดังนี้:7.1 การส่งเสริมให้คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความ
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ควรให้ความสาคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความ
รับผิดชอบในด้านการประชุมเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านอานาจหน้าที่ และด้านสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7.2 การสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมการอิสระ ควรพิจารณา
ให้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวครบถ้วน ได้แก่ (1) มีความชานาญเหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (2) อย่างน้อย 1
คน มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบั ญ ชี ห รื อ การเงิ น และมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สาเหตุ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน (3) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงาน (4) ได้รับการอบรม
และเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน และ (5) เพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
7.3 คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมการอิสระไม่จาเป็นต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แต่
ควรจบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี และควรมีประสบการณ์ในการทางานอย่างน้อย 6 ปี
7.4 องค์ประกอบหรือจานวนของคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอิสระ จะ
พิจารณาจากขนาดของบริษัทและปริมาณข้อมูลทางบัญชีหรือการเงินเป็ นหลัก แต่ไม่ควรต่ากว่า 3 คน เพราะ
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ผลการวิจัยพบว่า จานวนกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความ
รับผิดชอบ
7.5 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รู้และเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะบทบาทและหน้าที่ ที่ระบุไว้ในเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ หน้าที่ในการกากับดูแลการดาเนินงานของกิจการ การ
ปฏิบั ติตามข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการและควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ การจัดทารายงาน
ทางการเงินและเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการทา
รายการระหว่างกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย
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บทคัดย่อ
การวิ ัย เรื่อง ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการ
บริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย และ
3) เพื่อศึกษาปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ ัยนี้ คือ พนักงาน/เ ้าหน้าที่
เทศบาลตจาบลดอนไก่ดี, เทศบาลตจาบลบ้านแพ้วและเทศบาลตจาบลหลักห้า ังหวัดสมุทรสาคร จานวน 169 คน
ผลการวิ ัย พบว่า 1) ด้านการเกิดประโยชน์สุขของประชาชน มีผลการประเมินในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
3.90 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 2) ด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิ ของรัฐ มีผลการประเมินใน
ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.71 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 3) ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิ ของรัฐ มีผลการประเมินในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.61 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 4) ด้านการ
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ จาเป็น มีผลการประเมินในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.68 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.59 5) ด้านการปรับปรุงภารกิ ของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ มีผลการประเมินในระดับสูง มี
ค่าเฉลี่ย 3.69 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 6) ด้านประชาชนได้รับการอจานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ มีผลการประเมินในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.77 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 7) ด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่จาเสมอ มีผลการประเมินในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.68 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64 และผลการวิเคราะห์ในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน พบว่า มีผลการประเมินในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.73
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50
คาสาคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตจาบล) / หลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี
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ABSTRACT
This research aims for administration development approach in accordance with good governance of a local
administration organization in lower central provinces (2) of Thailand intended to: 1) study the administration
development approach in accordance with good governance of a local administration organization in lower central
provinces (2) of Thailand, 2) study the comparative of administration development in accordance with good
governance of a local administration organization in lower central provinces (2) of Thailand and 3) study the problems
of administration development in accordance with good governance of a local administration organization in lower
central provinces (2) of Thailand. The sample population used in this research was the civil services of Donkaidee sub
district Municipality, Banphaeo sub district municipality, Lak Ha sub district municipality which has 169 persons.
Research findings were as follows: 1) Benefit of people was high in all aspects, and had a mean of 3.90
with a standard deviation of 0.54; 2) Mission achievement was high in all aspects, with a mean of 3.17 and a
standard deviation of 0.55; 3) Efficiency and Worth in mission results were high in all aspects, with a mean of
3.61 and a standard deviation of 0.61; 4) Performance Procedure does not necessary results were high in all
aspects, with a mean of 3.68 and a standard deviation of 0.59; 5) improve mission to the situation was high in all
aspects, having a mean of 3.69 and a standard deviation of 0.58; 6) facilitate and able to respond the needs of
people were high in all aspects, having a mean of 3.77 and a standard deviation of 0.57; 7) performance evaluation
were high in all aspects, with a mean of 3.68 and a standard deviation is 0.64, and result to all 7 findings were
high in all aspects, with a mean of 3.73 and a standard deviation is 0.50.
KEYWORDS: LOCAL GOVERNMENT (Sub district Municipality) / GOOD GOVERNANCE

1. บทนา
ปั ุบันเป็นที่ยอมรับว่า เทศบาลได้มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาล
ตจาบล (Sub district Municipality) อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน
สามารถที่ ะดูแลและตอบสนองความต้องการของของคนในชุมชนได้อย่างทันท่วงที และยังสามารถให้คนใน
ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อีกด้วย การบริหารงานของเทศบาลตจาบล ถึงแม้ว่า ะมี
ขนาดเล็กกว่าเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แต่การบริหาร ัดการนั้นไม่แตกต่างกัน โดยการบริหาร ัดการนี้ ยัง
ต้องสอดรับกับหลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ด้วย อัน ะเป็นการ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่น
การบริหาร ัดการของเทศบาลตจ าบลในการกจาหนดทิศทางการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
ริยธรรม มีความโปร่งใสและตรว สอบได้ จาเป็นที่ ะต้องยึดหลักการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาการบริหาร
กิ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 6) โดยเฉพาะ มาตรา 52 ซึ่งกจาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ัดทจา
หลักเกณฑ์การบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
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เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอจานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 : 2-15) นอก ากนั้นยังต้องบริหารราชการที่มุ่งเน้นความสจาเร็ เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
Readiness) ซึ่งเป็นการบริหารราชการแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ที่ตรงกับกระแสการเรียกร้องความ
ต้องการของประชาสังคม (Civil Society) ในชุมชนท้องถิ่นและสามารถรองรับต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง อีกด้วย
ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งโครงสร้างการบริหาร เศรษฐกิ (พื้นที่และการทจามาหากินของคนใน
ชุมชน) สังคม วัฒนธรรม ประชากร (โดยเฉพาะประชากรผู้สูงอายุ เด็กและผู้พิการ เทศบาลตจาบล จาเป็นต้องดูแลให้
ทั่วและเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านั้น) และเทคโนโลยี บุคลากรเองต้องเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อนจามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ใน
การทจางาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ปัญหาสาธารณะดังกล่าว ได้ส่งผลต่อการบริหาร ัดการสาธารณะ
ของเทศบาลตจาบลอย่างมาก ซึ่งเทศบาลตจาบลเอง ะต้องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นเพื่อ
รองรับกับปัญหาสาธารณะ (Public problem) ที่เกิด ากความต้องการของท้องถิ่น โดยการบริหารงานเหล่านั้น ย่อม
ต้องคจานึงประโยชน์ของส่วนรวมและของประชาชนเป็นหลัก สิ่งที่สจาคัญคือ การบริหารงานเหล่านั้น ของเทศบาล
ตจาบลย่อมต้องอยู่บนหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี ซึ่งได้ประกาศไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ง ะละเลยไปมิได้และต้องคจานึงถึงอยู่ตลอด เพื่อ ะทจาให้การบริหาร
สาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและเกิดประโยชน์สุขกันประชาชน
ดังนั้น ากความเป็ นมาสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ทจาให้การวิ ั ยครั้งนี้ ผู้ วิ ัยสนใ ที่ ะศึกษา
ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน ั งหวั ดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย ภายใต้ บริบ ทการศึ กษาตามแนวการบริ หารกิ การ
บ้านเมืองที่ดี 2546 เพื่อประเมินและหาแนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่งผู้วิ ั ยได้สนใ ใน ั งหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2 ของประเทศไทย
เพราะว่า ยังไม่เคยมีใครศึกษามาก่อน และส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ชนบทแบบการเกษตรเพื่อการยังชีพ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ะมีบทบาทมากในการบริหาร ัดการและพัฒนาให้ท้องถิ่นมีความเ ริญ ดังนั้น ผลที่ได้ าก
การศึกษาวิ ัยในครั้งนี้ ะช่วยให้เกิดผลดีต่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม
หลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี 2546 ซึ่งเป็นการพยายามกระตุ้นเตือนให้เทศบาลตจาบลได้คจานึงถึงประโยชน์
สุขของประชาชน โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ ะได้รับการบริการ ากเทศบาลตจาบล ซึ่งต้องดจาเนินการด้วย
ความซื่อสัตย์สุ ริต สามารถตรว สอบได้

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย
2. เพื่อเปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมื องที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิ ัยครั้งนี้ ผู้วิ ัยได้ใช้กรอบแนวความคิดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพราะเหตุว่า ในมาตรา 4 “ส่วนราชการ” นั้นหมายถึง ส่วนราชการตามกฎ
หมาว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกจากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้เอง ผู้วิ ัย ึงอยากนจาแนวคิด มาตรา 6 มาใช้ในการบริหารราชการ
เพื่อบรรลุเป้าหมายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เกิดการพัฒนาที่ทัดเทียมกันกับส่วนกลางและเกิดความยั่งยืนในอนาคต ต่อไป
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สังกัดหน่วยงาน
5. ส่วนงาน
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
7. ความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร
กิ การบ้านเมืองที่ดี
8. ก า ร อ บ ร ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
บริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี

แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิ ของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิ ของรัฐ
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ จาเป็น
5. มีการปรับปรุงภารกิ ของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์
6. ประชาชนได้รับการอจานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่จาเสมอ

ปัญหาในการ
พัฒนาการบริหารงาน
ตามหลักการบริหาร
กิ การบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4. สมมุติฐานการวิจัย
สถานภาพทางเพศ (ชาย : หญิง) ที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการ
บริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน

5. การทบทวนวรรณกรรม
การบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นแนวความคิดที่ต้องทจาความ
เข้าใ อย่างลึกซึ้งที่ ะนจามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวโครงสร้างของสถาบันการเมือง เศรษฐกิ และสังคมที่ซับซ้อน
ขึ้นในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง เป็นพลวัต (Dynamics) และการสื่อสารที่ทจาได้ด้วยปลายนิ้ว
อหลอมธรรมาภิ บาลหรื อการบริ หารกิ การบ้ านเมื องที่ ดี ขึ้ นในสั งคม ึ ง จ าเป็ นต้ องใช้ สัมผั ส ดั งนั้ น การหล่
ระยะเวลาและความต่อเนื่อง โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใ กันในการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างแท้ ริง
และต้องปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัตน์ได้
เมื่อกล่าวถึงแนวคิดการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (good governance concept) ที่มีมาช้า
นาน ของพระบาทสมเด็ พระเ ้าอยู่หัว ทรงเป็นราชาปราชญ์ (philosophy king) ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมและคุณ
งามความดี การกระทจานี้ก็คือ Good Governance นั่นเอง เมื่อพระบาทสมเด็ พระเ ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ทรงขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า เราจะครองแด่นดินโดยธรรม “
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เพื่อประโยืน์ สุขแห่ง มหาืนืาวสยาม ” ซึ่งหากพิ ารณาแล้ว ธรรม ที่กล่ าวถึง ก็คือ หลักทศพิธราชธรรม
พระองค์ใช้เป็ นหลักในการปกครอง หรือ หลักของการทจา หรือ หลักของการปกครองที่ดี หาก ะ ”ความดี “
เปรียบเทียบแล้วนี่ก็คือGood Governance ที่พระองค์ทรงใช้ในการปกครองประเทศไทย
นอก ากนั้นการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ยังได้มีแนวคิด ทฤษฎีที่ได้มีการกล่าวถึงกันอย่าง
กว้างขวางทั้งไทยและต่างประเทศ และได้มีผู้ให้คจานิยามและความหมายของ ธรรมาภิบาลไว้มาก ดังนั้นผู้วิ ัย ักได้
กล่าวถึงนิยามที่องค์กรต่าง ๆ และบุคคลสจาคัญที่มีบทบาทสจาคัญในการส่งเสริม Good Governance ได้ให้คจานิยามไว้
ธนาคารโลก )World Bank( ากวิกฤตปัญหาและความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศในประเทศแถบ
Africa ทจาให้ World Bank ได้พยายามวิเคราะห์ปัญหาถึงความล้มเหลวนั้น ากการรายงานอย่างเป็นทางการของ
World Bank ในปป 1989 เรื่อง Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth : a long-term perspective
study. ได้ให้ความหมาย Good Governance ว่า เป็นวิธีการปฏิบัติในการใช้อานาจ คือ การดาเนินการในการบริหาร
จัดการของประเทศในด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนา
โครงการพัฒนาแห่งสหประืาืาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ได้ให้ความหมาย
(concept) ของธรรมาภิบาล (บุษบงและบุญมี, 6 (หมายถึง เป็นการดจาเนินงานของภาคการเมือง การบริหารและภาค
เศรษฐกิ ที่ ะ ัดการบริหารของประเทศในทุกระดับ ประกอบด้วยกลไก กระบวนการและสถาบันต่างๆ ที่ประชาชนและ
กลุ่มสามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมายและแสดงความเห็นที่แตกต่างกัน
State

Private Sector
Good
Governance

Civil Society

ภาพประกอบ 1 แสดงการเชื่อมโยงและความสมดุลระหว่าง รัฐ, ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน
ที่มา : ปรับปรุง าก Governance for sustainable human development A UNDP policy document United
Nations Development Programme January 1997.
นอก ากนั้น United Nations Development Programme (UNDP) ยังได้กล่าวถึง ธรรมาภิบาล (Good
Governance) ในลักษณะของการเพิ่มเติมในส่วนที่สจาคัญสจาหรับการพัฒนามนุษย์ ากเอกสาร Governance ใน
รายงาน เรื่อง Kofi Annan, Preventing War and Disaster : 1999 Annual Report on the Work of the Organization. ว่า
นิยามของธรรมาภิบาลสจาหรับการพัฒนามนุษย์ จาเป็นที่ต้องมี 1. การ ัดการสังคมที่ดี (social governance) 2. การ
ัดการเศรษฐกิ ที่ดี (Economic governance) และ 3. การ ัดการบ้านเมืองที่ดี (Politic governance) ทั้ง 3 ส่วนนี้ต้อง
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ อัน ะทจาให้การพัฒนามนุษย์เกิดการดจารงชีวิตที่ยั่งยืน (Sustainable livelihoods) และ
ข ัดความยาก น ลงไปได้
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6. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ ัยในครั้งนี้ เป็นการวิ ัยแบบผสมผสานระหว่างการวิ ัยเชิงปริมาณ (Survey Research) และเชิง
คุณภาพ (Documentary Research) ควบคู่กัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้
6.1 การวิจัยเืิงปริมาณ (Survey Research)
6.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สจาหรับการดจาเนินการวิ ัยครั้งนี้ ได้กจาหนดกลุ่มประชากร ที่เป็น
พนักงาน/เ ้าหน้าที่ของเทศบาลตจาบล ได้แก่ เทศบาลตจาบลดอนไก่ดี เทศบาลตจาบลบ้านแพ้ว และเทศบาลตจาบล
หลักห้า ซึ่งมี จานวนทั้งหมด 292 คน และได้นจามาคจานวนเพื่อหากลุ่มตัวอย่า งที่ใช้ในการวิ ัยนี้ โดยใช้สูตร Taro
Yamane ในการคจานวน ซึ่ง ะได้ จานวนตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูล ริง จานวน 169 คน
6.1.2 เครื่องมือ สจาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิ ัย คือ แบบสอบ (Questionnaire) ซึ่งเป็นแนวคจาถาม
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้สร้างและปรับปรุงขึ้นโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิ ัย
มาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือและนจาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิแก้ไข ตรว สอบ ปรับปรุง เพื่อความถูกต้องตาม
ประเด็นเนื้อหาและเชื่อถือได้ และได้ทจาการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยนจาแบบสอบถามไปทจา
การทดสอบ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ต้องการ ะศึกษา (ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง)
จานวน 30 คน แล้วนจาเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเที่ ยงของแบบสอบถาม ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach Alpha- Coefficient) โดยใช้เกณฑ์ที่ค่าของ Alpha มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.80 ซึ่งผล
ของการตรว วิเ คราะห์หาค่าความเชื่อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม จานวนทั้ง หมด 35 ข้อ นั้ น มีค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α) = .930 ซึ่งถือว่าเป็นแบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ดีที่เหมาะสม ะนจาไปใช้
ในการเก็บข้อมูลได้
6.1.3 สถิติที่ใช้ สจาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในการ
อธิ บ าย ได้ แ ก่ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ าร้อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ค่ าส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิติการวิเคราะห์ใช้สถิติการวิเคราะห์ T-test (T-Test Independent), One - way ANOVA
6.2 การวิจัยเืิงคุณภาพ (Documentary Research)
6.2.1 กลุ่มตัวอย่าง สจาหรับในวิ ัยเชิงคุณภาพนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) คื อ ผู้ บ ริ ห ารและพนั กงานเทศบาลตจ าบล จ านวน ๑๐ คน (สุ่ ม ตั วอย่ า งแบบเ าะ ง) ได้ แ ก่
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตจาบล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานระดับปฏิบัติการของเทศบาลตจาบล
6.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด ซึ่ง เป็น แนวคจาถามการสัม ภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น แบบสั มภาษณ์ เป็ นแบบคจ าถามปลายเปิด กจาหนดหั วข้ อหลัก ๆ ซึ่ง ในการ
สัมภาษณ์ ะชี้แ งและขออนุญาตผู้สัมภาษณ์บันทึกเสียงเพื่อขอความยินยอมก่อน ากนั้นนจาข้อมูลที่ได้รับมา
วิเคราะห์ข้อความ และนจาเสนอในภาพรวม ซึ่งไม่มีการกล่าวชื่อของผู้หนึ่งผู้ใด ากนั้นก็ ะนจาไปอภิปรายและ
เสนอผลการวิ ัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิ ัยได้ดจาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นลจาดับขั้นตอน โดยได้ทจาหนังสือขอ
อนุญาตในการแ กแบบสอบถาม ากคณะรัฐประศาสนศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อติดต่อผู้บริหาร
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เทศบาลตจาบลดอนไก่ดี เทศบาลตจาบลบ้านแพ้ว และเทศบาลตจาบลหลักห้า ังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขออนุญาตใน
การศึกษาวิ ัยและเก็บข้อมูล โดยในการเก็บข้อมูลนั้น ผู้วิ ัยได้ทจาการชี้แ งเหตุผลและวัตถุประสงค์กับผู้เข้าร่วม
วิ ั ย และขอความยิ น ยอมก่ อ น โดยมี เ อกสารชี้ แ งสจ าหรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ วมวิ ั ย แ ้ ง ให้ ท ราบ ากนั้ น ผู้ วิ ั ย ได้ นจ า
แบบสอบถามไปดจาเนินการเก็บข้อมูล จานวน 169 ชุด โดยได้ ัดเตรียมกล่องไว้ให้ใส่แบบสอบถาม และนัดวันมา
รับกลับ เพื่อรักษาความลับของผู้ตอบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิ ัยได้รับแบบสอบถามคืน จานวน 160 ชุด คิดเป็นร้อยละ
94.7 ซึ่งได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม 1 เดือนและนจาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรว สอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อนจาไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
กลุ่มตัวอย่างที่ใื้ในการวิจัย ผู้วิ ัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น (Multi-stage Sampling)
ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย
ังหวัดประ วบคีรีขนั ธ์
ังหวัดสมุทรสาคร

ังหวัดสมุทรสงคราม

ังหวัดเพชรบุรี

อจาเภอเมือง
อจาเภอ
กระทุ่มแบน
อจาเภอ
บ้านแพ้ว

อจาเภอ
กระทุ่มแบน

อจาเภอ
บ้านแพ้ว

ังหวัดสมุทรสาคร

เทศบาลตจาบลสวนหลวง
เทศบาลตจาบลดอนไก่ดี

พนักงาน /
เ ้าหน้าที่

เทศบาลตจาบลบ้านแพ้ว

พนักงาน /
เ ้าหน้าที่

เทศบาลตจาบลดอนไก่ดี
เทศบาลตจาบลเกษตรพัฒนา
เทศบาลตจาบลบ้านแพ้ว
เทศบาลตจาบลหลักห้า
เทศบาลตจาบลหลักห้า

พนักงาน /
เ ้าหน้าที่

7. ดลการวิจัย
สจาหรับผลการวิ ัยนี้ ผู้วิ ัยขอนจาเสนอผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ เพื่อความเข้าใ ดังนี้
1. ดลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
สจาหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 นั้น แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย
พบว่า 1) ด้านการเกิดประโยืน์สุขของประืาืน พบว่า ผล ากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.90 มี
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.54 มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง 2) ด้านการเกิดดลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ พบว่า
ผล ากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ที่ 3.71 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.55 มีผลการประเมินอยู่
ในระดับสูง 3) ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเืิงภารกิจของรัฐ พบว่า ผล ากการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ที่ 3.61 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.61 มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง 4) ด้านการ
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น พบว่า ผล ากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ที่ 3.68 มีค่า
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ 0.59 มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง 5) ด้านการปรับปรุงภารกิจของส่วนราืการให้ทัน
ต่อสถานการณ์ พบว่า ผล ากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ที่ 3.69 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่
0.58 มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง 6) ด้านประืาืนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ พบว่า ผล ากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ที่ 3.77 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ 0.57 มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง 7) ด้านการประเมินดลการปฏิบัติราืการอย่างสม่าเสมอ พบว่า ผล ากการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ที่ 3.68 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ 0.64 มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง
ากการวิเคราะห์ผลการศึกษาในภาพรวม สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ังหวัดภาคกลางตอนล่าง
2 ของประเทศไทย ตามตาราง ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
S.D.
แปลดล
X
1. ด้านการเกิดประโยชน์สุขของประชาชน
3.90
0.54 ระดับสูง
2. ด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิ ของรัฐ
3.71
0.55 ระดับสูง
3. ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิ ของรัฐ
3.67
0.61 ระดับสูง
4. ด้านการไม่มีขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกินความ จาเป็น
3.68
0.59 ระดับสูง
5. ด้านการปรับปรุงภารกิ ของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
3.69
0.58 ระดับสูง
6. ด้านประชาชนได้รับการอจานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 3.77
0.57 ระดับสูง
7. ด้านการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการอย่างสม่จาเสมอ
3.68
0.64 ระดับสูง
ดลรวมของค่าเฉลี่ย
3.73
0.50 ระดับสูง
2. ดลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
สจาหรับ ผลในการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นั้น เป็นการแสดงการเปรียบเทียบแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ังหวัดภาค
กลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 7 ด้าน นี้ สามารถแสดงออกมาเป็นกราฟ เพื่อเปรียบเทียบค่าใน
แต่ละด้านได้ ดังนี้
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หมายเหตุ GG1 = เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
GG2 = เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิ ของรัฐ
GG3 = มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิ ของรัฐ GG4 = ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ จาเป็น
GG5 = มีการปรับปรุงภารกิ ของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
GG6= ประชาชนได้รับการอจานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ GG7 = มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่จาเสมอ

ดลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวิเคราะห์ (Statistic Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตามที่ได้
ตั้งสมมุติฐานไว้ (Research Hypotheses) โดยเป็นการทดสอบสมมติฐ านของกลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เ ป็น อิสระ
ากกัน (t-Test Independent) คือ กลุ่ม เพศ (ชาย : หญิง ) ต่อ ทัศ นคติต่อ แนวทางในการพัฒ นาการ
บริห ารงานตามหลักการบริห ารกิ การบ้านเมือ งที่ดีข ององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ในกลุ่ม ัง หวัด ภาค
กลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย ซึ่งในการทดสอบสมติฐ านนี้ ต้อ งการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ของ
กลุ่มตัวอย่างหนึ่งว่าแตกต่าง ากอีกกลุ่มหนึ่งหรื อไม่ เป็นการเปรีย บเทีย บความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2
ตัวที่เป็นอิสระต่อกันด้วยค่า Independent - Sample T Test ตามตาราง ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของสถานภาพทางเพศที่มีทัศนคติต่อแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
ตาหลักการบริห ารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน ัง หวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของ
ประเทศไทย ตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของสถานภาพทางเพศที่มีทัศนคติต่อแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
ตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ังหวัดภาคกลางตอนล่าง
2 ของประเทศไทย
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพศ n
s.d.
t
p
P/2
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหาร ชาย 51 3.82 0.53
กิ การบ้านเมืองที่ดขี ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หญิง 100 3.70 0.48 1.383 .169 0.0845
ผลลัพธ์ที่ได้ ากการประมวลผลโดยใช้สูตร Pooled Variance ซึ่ง ะแสดงค่าสถิติของตัวแปรตาม โดย
จาแนกตามกลุ่ม (เพศ) พบว่า ค่า Sig. (p-value) = .169 ซึ่งมากกว่า 0.05 (Prob.> .05) แสดงว่า สถานภาพทางเพศที่
แตกต่างกันมีทัศนคติต่อแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน และเมื่อนจาค่า Sig. (2-tailed) มาทจาการหาร (p/2) ค่าที่ได้ คือ 0.0845 ซึ่งมากกว่า
0.05 ึงทจาให้เป็นไปตามสมมติฐานการวิ ัยที่ตั้งไว้
และผลลัพธ์ที่ได้ ากในช่องช่วงความเชื่อมั่น 95% Confidence Interval of the Difference ค่าต่จาสุด
(Lower = -.05137) และค่าสูงสุด (Upper = .29096) นั้น คร่อมศูนย์ เป็นการยอมรับ H0 แสดงว่า เพศชายและเพศ
หญิงมีทัศนคติต่อแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตาหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อง ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการวิเคราะห์รายด้านของสถานภาพทางเพศที่มีทัศนคติต่อแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
ตาหลักการบริห ารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน ัง หวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของ
ประเทศไทย ตามตาราง ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์รายด้านของสถานภาพทางเพศที่มีทัศนคติต่อแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของ
ประเทศไทย
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพศ n
s.d.
t
p
ชาย 51 3.93 .584
1. ด้านเกิดประโยชน์สุขของประชาชน
.344 .732
หญิง 100 3.90 .540
ชาย 49 3.78 .578
2. ด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิ ของรัฐ (เทศบาลตจาบล)
.688 .493
หญิง 98 3.71 .548
ชาย 48 3.74 .603
3. ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิ ของรัฐ
.732 .465
หญิง 98 3.66 .633
ชาย 51 3.76 .576
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ จาเป็น
1.254 .212
หญิง 100 3.63 .617
ชาย 51 3.83 .602
5. มีการปรับปรุงภารกิ ของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
1.905 .059
หญิง 100 3.64 .570
6. ประชาชนได้รับการอจานวยความสะดวกและได้รับการ ชาย 51 3.90 .558
1.680 .095
หญิง 100 3.73 .585
ตอบสนองความต้องการ
ชาย 51 3.78 .663
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่จาเสมอ
1.290 .199
หญิง 97 3.64 .651
* มีนัยสจาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ากผลการวิเคราะห์ พบว่า สถานภาพทางเพศ มีทัศนคติต่อแนวทางในการ (เพศชายและเพศหญิง )
พัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องใน ังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ของประเทศไทย มีทัศนคติไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสจาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Prob. > .05)
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สรุป ผลการวิเคราะห์ สถานภาพทางเพศ (เพศชายและเพศหญิง) มีทัศนคติต่อแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานตาหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ของประเทศไทย โดยในภาพรวมและรายข้อ นั้น เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นั่นคือ ทั้งเพศชายและเพศหญิง มี
ทัศนคติไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสจาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ดลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3
สจาหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 นั้น เป็นการวิเคราะห์ปัญหา ตลอด นแนวทางการ
แก้ไข และสิ่งที่เป็น ุดแข็งและสิ่งที่เป็น ุดอ่อนในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย เพื่อทจาให้เกิดความเข้าใ ยิ่งขึ้น ซึ่ง
ะได้อธิบายเป็นรายได้ทั้ง 7 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านเกิดประโยืน์สุขของประืาืน
แนวทางในการพัฒนาฯ ที่เป็นจุดแข็ง คือ การปฏิบัติราชการของเทศบาลตจาบลหรือส่วนราชการได้มี
แผนปฏิบัติงานหรือเป้าหมายในการดจาเนินงานเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
แนวทางในการพัฒนาฯ ที่เป็นจุดอ่อน คือ ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค ากการดจาเนินการหรือ าก
ระเบียบข้อบังคับ เทศบาลตจาบลหรือส่วนราชการได้ดจาเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นค่อนข้างช้า
แนวทางแก้ไข
1. ัดทจาแผนผังขั้นตอนในการให้บริการประชาชน ให้ชัดแ น เพื่อไม่ให้เกิดขั้นตอนทีท่ ับซ้อนกัน และ
ทจาให้ประหยัดเวลาอีกด้วย
2. ัดหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อข้อร้องเรียนให้กับประชาชนโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วขึ้น
3. ัดประชุมระหว่างองค์กรที่พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกัน เพื่อสร้างความเข้าใ ต่อกัน
และ ะได้ชี้แ งให้ประชาชนได้รับทราบได้อย่างถูกต้อง
2. ด้านการเกิดดลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (เทศบาลตาบล)
แนวทางในการพัฒนาฯ ที่เป็นจุดแข็ง คือ มีการวางแผนก่อนปฏิบัติราชการของเทศบาลตจาบลหรือส่วน
ราชการ ได้มีการกจาหนดเป้าหมายของภารกิ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิ และตัวชี้วัดความสจาเร็ ตลอด นขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณในการดจาเนินการ
แนวทางในการพัฒนาฯ ที่เป็นจุดอ่อน คือ เทศบาลตจาบลและส่วนราชการขาดการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานในสังกัดให้เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี
แนวทางแก้ไข
1.การสร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติในการเรียนรู้ร่วมกันทั้งฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใ ในหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีให้กบั ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
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3.ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเืิงภารกิจของรัฐ
แนวทางในการพัฒนาฯ ที่เป็นจุดแข็ง คือ เทศบาลตจาบลหรือส่วนราชการมีวิธีการและขั้นตอนในการ ัดสรร
งบประมาณอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับการดจาเนินงานตามแผนงานโครงการ
แนวทางในการพัฒนาฯ ที่เป็นจุดอ่อน คือ เทศบาลตจาบลและส่วนราชการขาดการ ัดทจาบัญชีราย ่ายตาม
แผนงานโครงการที่ได้บริการสาธารณะไปและได้มีการเผยแพร่บัญชีราย ่ายให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน
แนวทางแก้ไข
1. ส่ งเสริ มให้บุ คลากรทจ าตามกฎระเบี ยบและข้ อบั งคั บให้ม ากขึ้น โดยยึ ดหลักการบริห ารกิ การ
บ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติงาน
2. ดั ทจาบัญชีราย ่ายให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบ พร้อมกับการเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตเพื่อความโปร่งใส
4. ด้านการไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
แนวทางในการพัฒนาฯ ที่เป็นจุดแข็ง คือ เทศบาลตจาบลหรือส่วนราชการได้ ัดให้มีการกระ ายอจานา
การตัดสิ นใ เกี่ยวกับคจ าสั่ง การอนุญาต การอนุมั ติ การปฏิ บัติร าชการ หรื อการดจ าเนิ นการอื่ นใด แก่ผู้ดจ ารง
ตจาแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดจาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิ ดความสะดวก รวดเร็วและลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ ในการบริการประชาชน
แนวทางในการพัฒนาฯ ที่เป็นจุดอ่อน คือ เทศบาลตจาบลขาดศูนย์บริการร่วม One Stop Service เพื่อ
ให้บริการประชาชนในการติดต่อหรือสอบถาม หรือตรว สอบเอกสารหลักฐานว่าได้ยื่นครบถ้วน
แนวทางแก้ไข
1. ัดทจาศูนย์บริการร่วม One Stop Service เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน
5. ด้านการปรับปรุงภารกิจของส่วนราืการให้ทันต่อสถานการณ์
แนวทางในการพัฒนาฯ ที่เป็นจุดแข็ง คือ เทศบาลตจาบลหรือส่วนราชการได้มุ่งส่งเสริมให้ ผู้บริหาร/
สมาชิก/พนักงานทุกคนตระหนักในภาระความรับผิดชอบต่อตจาแหน่งหน้าที่ พร้อมปรับปรุงเทคนิคในการทจางาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร
แนวทางในการพัฒนาฯ ที่เป็นจุดอ่อน คือ เทศบาลตจาบลขาดการปรับปรุงภารกิ ของส่วนราชการเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางแก้ไข
1. ัดสจารว อัตรากจาลังพนักงานและปริมาณเพื่อให้เกิดสมดุลกันในการทจางาน พร้อมปรับปรุงภารกิ
ให้ทันสมัยกับสถานการณ์
2. เตรี ยมความพร้ อมในการรองรั บการกระ ายอจ านา ที่ เพิ่ มขึ้ น ากส่ วนกลาง ทั้ งความรู้ คน และ
เทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. ด้านประืาืนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
แนวทางในการพัฒนาฯ ที่เป็นจุดแข็ง คือ เมื่อเทศบาลตจาบลหรือส่วนราชการได้รับการติดต่อสอบถาม
เป็นหนังสือหรือคจาร้องเรียน ากประชาชนในท้องถิ่นหรือ ากส่วนราชการด้วยกัน เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอจานา
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หน้ าที่ ของเทศบาลตจ าบลหรื อส่ วนราชการนั้ น เทศบาลตจาบลหรือ ส่ วนราชการได้ ต อบคจ าถามหรื อ แ ้ ง การ
ดจาเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในเวลาที่กจาหนด
แนวทางในการพัฒนาฯ ที่เป็นจุดอ่อน คือ เทศบาลตจาบลหรือส่วนราชการมิได้มีการ ัดทจาช่องทางหรือ
เพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชน เช่น ช่องทางสารสนเทศ ระบบการให้บริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว
(Single Window Service) การตรว เยี่ยมที่เข้าถึงแหล่งบ้านเรือนชุมชน การให้บริการรถเคลื่อนที่ เป็นต้น
แนวทางแก้ไข
1. ัดทจาช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น เช่น ช่องทางสารสนเทศ หรือมีตู้ ดหมาย
เพื่อให้ประชาชนได้ใส่ข้อคิดเห็นหรือข้อเดือดร้อน ซึ่งกจาหนดวันไปเก็บข้อร้องเรียนที่แน่นอน
7. ด้านมีการประเมินดลการปฏิบัติราืการอย่างสม่าเสมอ
แนวทางในการพัฒนาฯ ที่เป็นจุดแข็ ง คือ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตจาบลหรือส่วน
ราชการสามารถแก้ไขปัญหาหรือเรื่องร้องเรียนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้สจาเร็
แนวทางในการพัฒนาฯ ที่เป็นจุดอ่อน คือ พนักงานหรือเ ้าหน้าที่ในส่วนราชการใดของเทศบาลตจาบล ที่
ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีและให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กจาหนด ตลอด นเป็นที่พึงพอใ ของ
ประชาชนได้ เทศบาลมิได้มีการ ัดสรรเงินเพิ่มพิเศษหรือรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกจาลังใ แก่พนักงาน
แนวทางแก้ไข
1. ควรมีนโยบายสร้างแรงกระตุ้นในการทจางานให้แก่พนักงาน พื่อให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการทจางาน
2. สร้างขวัญและกจาลังใ แก่บุคลากรที่ตั้งใ ทจางานและมีผลงานเป็นที่ประ ักษ์ ด้วยการยกย่องหรือให้รางวัล

8. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเืิงนโยบาย
1.1 รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสจาคัญให้มากขึ้น ในการสร้าง ิตสจานึกสจาหรับการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะมีความสจาคัญสจาหรับ
การพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นรากหญ้าของประเทศ
1.2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีนโยบายในการสนับสนุน ให้มีการ ัดทจาตัวชี้วัด การ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดี และกระบวนการนจาไปปฏิบัติสจาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการประเมินผลการดจาเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างแท้ ริง
2. ข้อเสนอแนะเืิงปฏิบัติ
2.1 ควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดให้มี
ความถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรม ริยธรรมและศิลธรรมให้กับท้องถิ่นในการตระหนักถึงภัยของการคอร์รัปชั่น
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และคจานึงถึงผลประโยชน์ที่ ะได้รับ ากการมีส่วนร่วม
2.3 สร้างแรงบันดาลใ ในการทจางานของพนักงานเพื่อให้งานประสบความสจาเร็ และมีความพึงพอใ แก่ประชาชน

1154

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ ประ จาปป 82556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

2.4 สร้างตัวชี้วัดในการประเมินผลสจาเร็ ของการปฏิบัติงาน โครงการ หรือภารกิ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
2.5 ควรมีการปรับปรุงภารกิ หรือโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั ุบันเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรนจางานวิ ัยนี้ไปศึกษาต่อยอด ด้วยการสร้างตัวชี้วัด และกระบวนการปฏิบัติ ในแต่ละด้าน
เพื่อเป็นการวัดความสจาเร็ ของหลักการบริหารกิ การบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การ
พัฒนามีความยั่งยืนต่อไป
3.2 ควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความ
เสร็ อย่างแท้ ริงด้านการบริหาร ัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล)
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ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 ได้นาระบบกล่าวหามาใช้ในกระบวนการค้นหา
ความจริงทาให้ภาระหน้าที่การพิสูจน์ตกอยู่แก่โจทก์ผู้กล่าวอ้าง ก่อให้เกิดปัญหาต่อการค้นหาความจริงจาก
พฤติการณ์แวดล้อมกรณีที่มีพฤติการณ์อื่นซึ่งโจทก์ไม่ได้นาเข้าสู่การสืบพิสูจน์กรณีดังกล่าว ในกรณีที่ต้องการให้
มีการประกันความเป็นธรรมแก่จาเลย โดยให้สิทธิฎีกาได้นั้น ผู้วิจัยเห็นควรให้ยกเลิกหมวด 4 ว่าด้วยอุทธรณ์และ
ฎีกา แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์และฎีกาได้ นอกจากนั้นปั ญหาการใช้ดุลพินิจปล่อยตัว
ชั่วคราวในคดียาเสพติด พบว่าไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้จึงต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งมักจะพิจารณาในทางไม่อนุญาตเป็นส่วนใหญ่จึงทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่ได้รับความยุติธรรมอย่าง
เพียงพอที่อาจจะถูกกลั่นแกล้ง และไม่ได้กระทาความผิดในกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ปัญหาด้านการจัดการคดียา
เสพติดอย่างเป็นเอกภาพและแบ่งแยกการบริหารจัดการคดีออกจากคดีทั่วไปโดยการจัดตั้งแผนกคดียาเสพติดใน
ศาลยุติธรรมเป็นการเฉพาะ พบว่ามีการจัดตั้งแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบรรทัด
ฐานของคาพิพากษาหรือคาสั่งทั้งในส่วนที่ได้มีและยังไม่เคยมีคาพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้แก่คดีทั่วราชอาณาจักร
และพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในแผนกให้มีในระดับสากล จากเหตุผลข้างต้น และได้นาแนวทางของศาล
อุท ธรณ์ม าสร้างบรรทั ด ฐานเช่น กัน และยั งเป็ น ข้อ ที่ กาหนดให้ พิ จ ารณาในศาลเท่ า นั้น ไม่ มีการฎีกา จากผล
การศึกษาผู้วิจัยจึงมีขอเสนอแนะว่า ควรนาระบบการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนมาใช้ในคดียาเสพติดเพื่อให้การ
สืบพยานมิใช่หน้าที่ของโจทก์ แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของทั้งฝ่ายโจทก์ จาเลยและศาลเพื่อให้เป็นการ
ค้นหาความจริงอย่างครบถ้วนและรอบด้าน นอกจากนั้นสาหรับการพิจารณาการปล่อยชั่วคราวในคดียาเสพติด
ควรให้กาหนดวิธีการพิจารณาปล่อยชั่วคราวคดียาเสพติดไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียา
เสพติด พ.ศ.2550 และควรให้มีการจัดตั้งแผนกคดียาเสพติดขึ้นในศาลชั้นต้นเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: วิธีพิจารณา / คดียาเสพติด
*

บทความวิจัยหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ประจาปีการศึกษา 2556
ผู้อานวยการประจาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

**

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

ABSTRACT
In the Narcotic Drug Case Procedure Act, B. E. 2550 (2007), there is adoption accusatorial system for
use in truth finding process has resulted in the responsibility in establishing the proof to fall upon the prosecutor
as the claimant, thus, causing the problem on the truth finding from environmental behavior, in case there are
other behaviors that the prosecutor has not brought to adduction of such case. In case there is requirement for
guaranteeing fairness to the accused persons and the accused person can exercise the right to petition to
Supreme Court, the researcher considered that Chapter 4 governing the appeal and petition of the Narcotic Drug
Case Procedure Act B.E. 2550 (2007) should be repealed in order that the rules stipulated under Criminal
Procedure Code can be complied with and the right to lodge an appeal and a petition can be exercised. In
addition, on the problem in using the discretion on the provisional release in narcotic drug case, it is found that
the rules have not been stipulated, thus, necessitating the case to be proceeded in accordance with the Criminal
Procedure Code which, in most case, the provisional releases are not granted consequently resulting in the
alleged offender or accused person not to receive enough justice and may be the victim of persecution or
alleged offender without committing any offence. And on the problem on management of narcotic drug case
with solidarity and the division on the management of cases from general cases with the establishment of
Narcotic Drug Case Department in the Appeal Court for a specific purpose, it is found that the Narcotic Drug
Case Department was established in Court of Justice with the aim to create the standard criteria of the
judgments or orders both on the part which the judgments and appeals have ever or never been rendered before
on the cases throughout the Kingdom and to develop body of knowledge of personnel in the Narcotic Drug
Case Department to meet international standard level. Based on the abovementioned reason, the Court of First
Instance, also, has to rely on the creation of the standard criteria of the judgments in the same way as those of
the Appeal Court in order to assure the justice to the accused person or alleged offenders even trials of the cases
are conducted only in two courts. Deriving from the study, the researcher recommended that the inquisitorial
system should be adopted for use in the proceeding system on narcotic drug cases in order that the taking of
witnesses will not be the duty of the prosecutor but the duties of both the prosecutor and accused person in
order to enable the findings of the overall truth to be fully and thoroughly covered. In addition, on the matter of
the provisional release in a narcotic drug case, a specific provision on the provisional release procedure on the
narcotics case should be stipulated under Narcotic Drug Case Procedure Act, B. E. 2550 (2007), and that a
Narcotic Drug Case Department should be established in the Court of First Instance in order that the trials of the
cases can be conducted with solidarity and efficiency.
Keyword: Procedure / Narcotics Case
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คดียาเสพติดมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการกระทาความผิดอื่น ๆ โดยทั่วไปโดยเป็นอาชญากรรมที่มี
บุ ค คลหลายฝ่ า ยเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งและมี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นของกระบวนการ จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ต้ อ งมี ก ารตรา
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 ขึ้น โดยให้มีผลบังคับใช้กับคดียาเสพติดแล้วเมื่อวันที่ 12
กรกฎาคม พ.ศ.2551 ทั้งนี้แต่เพื่อให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์และข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางสังคม แต่เนื่องจาก
กระบวนการที่นามาปรับใช้กับการพิจารณาคดียาเสพติดยังคงอยู่บนหลักการพื้นฐานแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซึ่งไม่เอื้อประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอันเป็นปัญหาสาคัญของประเทศชาติ
เช่น ในการพิจารณาคดียาเสพติดได้มีการนาระบบกล่าวหามาใช้ในกระบวนการค้นหาความจริง ซึ่งกาหนดให้
โจทก์มีหน้าที่พิสูจน์ความผิดของจาเลย โดยศาลวางตัวเป็นกลางโดยเคร่งครัดปล่อยให้คู่ความซึ่งมีฐานเท่าเทียม
กันต่อสู้พิสูจน์พยานหลักฐานซึ่งกันและกันในเชิงคดี ศาลไม่มีหน้าที่สืบพยาน ซึ่งระบบนี้แม้จะเป็นที่น่าเชื่อถือว่า
ศาลจะไม่เอนเอียง แต่ก็มักปรากฏให้เห็นอยู่เสมอว่า พิพากษาลงโทษคู่ความเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
กฎหมาย หรือพิพากษายกฟ้องด้วยเหตุที่โจทก์ไม่นาพยานหลักฐานเข้าสืบพยาน และการใช้สิทธิฎีกาในคดียาเสพ
ติดด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 บัญญัติให้คาสั่งหรือคาพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็น
ที่สุด จึงเป็นจากัดสิทธิฎีกาของคู่ความคดียาเสพติดสิ้นเชิง มีผลทาให้คดียาเสพติดไม่อาจดาเนินคดีชั้นฎีกาได้ แต่
สามารถขึ้นสู่ศาลฎีกาได้โดยการขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาเท่านั้น จึงไม่มีการอนุญาต หรือการรับรองให้ฎีกาได้
นอกจากนี้แล้วแม้จะมีวิธีพิจารณาคดียาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2550 ใช้บังคับแล้ว แต่ก็ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการ
ปล่อยชั่วคราวไว้โดยเฉพาะ จึงยังคงใช้หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่ดังเดิม ซึ่งดุลย
พินิจในการปล่อยชั่วคราวมิได้กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อให้ เกิดปัญหาการใช้ดุลยพินิจในการปล่อยชั่วคราว
และด้วยเหตุที่คดียาเสพติดมีลักษณะที่แตกต่างจากคดีอาญาโดยทั่วไป แต่การพิจารณาคดียาเสพติดในศาลนั้นจะ
เห็นว่า ศาลยุติธรรมทั่วประเทศซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาคดียาเสพติดและคดีอาญาอื่น ๆ ที่รวมอยู่ด้วยกันไม่ได้แยก
เป็นสัดส่วนออกจากกัน การทางานจึงต้องเป็นไปในระบบและในทิศทางเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่คดียาเสพติดมีลักษณะ
แตกต่างกันคดีอาญาอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง ดังนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรแก้ไขทั้งระบบและ
ควบคู่ กั บ การให้ ค วามยุ ติ ธ รรมและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องประชาชนไปด้ ว ย การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายจึ ง จะเกิ ด
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดตามเจตนารมณ์ในการบัญญัติกฎหมายนั้น ๆ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัญหาการพิจารณาคดียาเสพติดโดยการนาระบบกล่าวหามาใช้ในกระบวนการค้นหา
ความจริง
2. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้สิทธิฎีกาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์ในคดียาเสพติด
3. เพื่อศึกษาปัญหาการขอปล่อยตัวชั่วคราวคดียาเสพติด
4. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดตั้งแผนกคดียาเสพติดในศาลยุติธรรม
5. เพื่อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดียาเสพติด
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สมมติฐานของการศึกษา
คดียาเสพติดมีลักษณะที่แตกต่างจากคดีอาญาทั่วไป เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียา
เสพติด พ.ศ.2550 แล้ว แต่ระบบการค้นหาความจริงของพระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงเป็นระบบกล่าวหา จึงทาให้
ภาระในการพิสูจน์ความจริงจะตกอยู่แก่โจทก์และถูกจากัดด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการของระบบมีความเคร่งครัด
ไม่ยืดหยุ่นส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ อีกทั้งมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2550
บัญญัติให้คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์เฉพาะการกระทาซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็นที่สุด
ถือได้ว่าเป็นการจากัดสิทธิฎีกาในปัญหายาเสพติดของคู่ความ แม้มาตรา 19 บัญญัติให้คู่ความสามารถฎีกาได้ แต่
คู่ความก็ต้องขออนุญาตต่อศาลฎีกาทาให้คู่ความไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่เป็นการละเมิดสิทธิในการต่อสู้
คดี ขัดหลักสิทธิมนุษยชนและจากการได้รับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคาพิพากษาถึงที่สุด ซึ่ง
ระหว่างการดาเนินคดีจะปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทาความผิดไม่ได้ ซึ่งการปล่อยตัวชั่วคราว
เป็นการผ่อนคลายสิทธิตรงนี้ แต่แม้จะมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 บังคับใช้แล้ว แต่หลัก
เรื่ อ งการปล่ อ ยตั วชั่ วคราวก็ ยั ง คงใช้ ห ลั กเกณฑ์ ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ
หลักเกณฑ์ไว้ต่างหาก ดังนั้น จึงเห็นว่าการนาระบบไต่สวนมาค้นหาความจริงในคดียาเสพติดให้โทษและแก้ไข
สิทธิในการฎีกาคดียาเสพติดของคู่ความกาหนดหลักเกณฑ์ให้สิทธิฎีกาโดยบางประเภทความผิดตลอดจนกาหนด
หลักเกณฑ์เรื่องของการปล่อยชั่วคราวให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอน

ขอบเขตของการศึกษา
ในการวิจัย นี้มุ่งเน้นถึง ที่มา แนวคิด ทฤษฎีแ ละหลักกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดียาเสพติด เช่ น
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหายวิธีพิจารณาความ
อาญา เป็นต้น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินคดียาเสพติดโดยนาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพ
ติดมาศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศเพื่อให้ได้แนวทางในการศึกษาการวิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางการเสนอแนะต่อไป

วิธีดาเนินการศึกษา
การดาเนินการวิจัยนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาค้นคว้า
จากเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งได้รวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูป
ของตารา รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ ข้อเขียนต่าง ๆ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคาพิพากษาศาลฎีกา
โดยค้นคว้าจากห้องสมุด จากนั้นนาข้อมูลมาเรียบเรียงและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท าให้ไ ด้มาซึ่ งข้อค้ นพบของปัญ หาการพิจารณาคดียาเสพติด โดยการนาระบบกล่าวหามาใช้ใ น
กระบวนการค้นหาความจริง
2. ทาให้ได้ทราบถึงปัญหาการใช้สิทธิฎีกาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์ในคดียาเสพติด
3. ทาให้ได้ทราบปัญหาการขอปล่อยตัวชั่วคราวคดียาเสพติด
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4. ทาให้ทราบปัญหาการจัดตั้งแผนกคดียาเสพติดในศาลยุติธรรม
5. ทาให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดียาเสพติด

ผลการวิจัยและอุปสรรค
จากการศึกษาพบว่า
1. ปัญหาการพิจารณาคดียาเสพติดโดยการนาระบบกล่าวหามาใช้ในกระบวนการค้นหาความจริงการใช้
ระบบกล่ า วหาเป็ น หลั ก ในการค้ น หาความจริ ง ในคดี อ าญา ศาลยุ ติ ธ รรมจะต้ อ งวางตั ว เป็ น กลาง การน า
พยานหลักฐานเข้าสืบเป็นหน้าที่ของคู่ความ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วจะเห็นว่าหลักการของระบบกล่าวหาสามารถที่
จะอานวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความได้อย่างเต็มที่ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการใช้ระบบกล่าวหาเป็นหลักในการ
ค้นหาความจริงในคดีนั้นทาให้กระบวนการค้นหาความจริงเต็มไปด้วยยุทธวิธีต่าง ๆ มากมายที่คู่ความมุ่งหมายจะ
เอาชนะกันในทางคดี โดยเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนาพยานเข้าสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจาเลย การพิพากษา
ยกฟ้องในทางเทคนิคในกรณีที่โจทก์มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระบวนพิจารณาจึงมีมาก จะเห็นได้ว่าการดาเนิน
กระบวนพิจารณาคดีอาญาในศาลยุติธรรมโดยใช้ระบบกล่าวหานั้นในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องที่ยากที่จะเกิดความ
เท่าเทียมกัน อีกทั้งการใช้ระบบกล่าวหาเป็นหลักในการค้นหาความจริงในคดีอาญานั้นยังเป็นการจากัดการใช้ดุลย
พินิจในการแสวงหาความจริงของศาลยุติธรรมอีกด้วย
2. ปั ญ หาการใช้ สิ ท ธิ ฎี ก าค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ของศาลอุ ท ธรณ์ ใ นคดี ย าเสพติ ด ด้ ว ยเหตุ ที่
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 หมวด 4 อุทธรณ์และฎีกา มาตรา 18 และมาตรา 19 บัญญัติให้
คาสั่งหรือคาพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดนั้น เป็นเพียงการแก้ปัญหาการใช้อานาจขององค์กรเป็นสาคัญยิ่งกว่า
เป้าหมายที่แท้จริงของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ต้องการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
การค้นหาความจริง และยังเป็นการจากัดสิทธิการดาเนินคดีของประชาชนในการดาเนินคดียาเสพติดนั่นเอง โดย
การดาเนินคดีชั้นฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การฎีกาเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ความมีสิทธิ
ฎีกาได้อย่างกว้างขวางโดยถือว่าการฎีกาเป็นสิทธิของคู่ความ การห้ามฎีกาเป็นข้อยกเว้น ซึ่งจะทาในรูปแบบของ
การจากัดสิทธิในการฎีกา โดยหลักการนาคดียาเสพติดขึ้นสู่ศาลฎีกาก็ทาได้แต่โดยการขออนุญาตศาลฎีกา และตัด
อานาจการอนุญาตของผู้พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณา หรือลงชื่อในคาพิพากษาหรือทาความเห็นแย้งในศาลชั้นต้น
หรือศาลอุทธรณ์ การรับรองให้ฎีกาโดยอัยการสูงสุด ตามประมวลวิธีพิจารณาคดีอาญาออกไป ซึ่งถือเป็นการ
จากัดสิทธิของคู่ความ โดยมิได้คานึงถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชน คู่ความหรือประชาชนผู้ได้รับความ
เสียหายจากคาพิพากษา
3. ปัญหาการขอปล่อยตัวชั่วคราวคดียาเสพติด การปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวเป็นมาตรการผ่อน
คลายการจากัดเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดเพราะโดยหลักแล้วจะต้องไม่ควบคุมตัวไว้ เว้นแต่จะมี
ความจาเป็นที่จะต้องควบคุมตัวไว้เท่านั้น โดยการปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยให้ได้รับอิสรภาพไปเป็นการชั่ว
ระยะเวลาที่กาหนดในระหว่างถูกดาเนินคดี โดยพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล และสาหรับการ
พิจารณาปล่อยชั่วคราวคดียาเสพติด แม้จะมีกฎหมายวิธีพิจารณาคดียาเสพติดและการดาเนินคดี ยาเสพติดเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดแล้ว แต่การปล่อยชั่วคราวก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั่วไป แต่เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่าคดียาเสพติดเป็นคดีซึ่งมีลักษณะแตกต่างจาก
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คดีอาญาโดยทั่วไปและด้วยเหตุนี้ จึงมีการกาหนดให้มี กฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดียาเสพติดไว้เป็นการ
เฉพาะ ดังนั้นเมื่อนาหลักการปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั่วไปมาใช้พิจารณาการ
ปล่อยชั่วคราวในคดียาเสพติดจึงทาให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย อาทิเช่น หลักเกณฑ์ที่ไม่มีความแน่นอน
ตายตัว ปัญหาการใช้ดุลยพินิจในการปล่อยชั่วคราวของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาล
4. ปัญหาการจัดตั้งแผนกคดียาเสพติดในศาลยุติธรรม ด้วยเหตุที่ปัจจุบันศาลยุติธรรมทั่วประเทศซึ่งเป็น
ศาลที่พิจารณาคดียาเสพติดและคดีอาญาอื่น ๆ ที่รวมอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกเป็นสัดส่วนออกจากกัน การทางานจึง
ต้องเป็นไปในระบบและในทิศทางเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่คดียาเสพติดมีลักษณะแตกต่างกันคดีอาญาอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง
และการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา ดังนั้นการฟ้องคดีจึง
ต้องฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลยุ ติธรรมซึ่ งมีเขตอานาจในแต่ ละเขตศาล แต่เนื่ องจากในปัจจุบันสถิ ติการฟ้อ ง
คดีอาญาในแต่ละศาลพบว่าคดียาเสพติดมีปริมาณมากเป็นอันดับแรกในทุกศาล สืบเนื่องมาจากมีผู้กระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดนับวันจะมีแต่ปริมาณเพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงระบบกฎหมายก็ดี การกาหนดองค์กรหรือ
หน่วยงานขึ้นเพื่อปราบปรามผู้กระทาความผิดจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง การพัฒนาระบบหรือหน่วยงานเพื่อรองรับ
คดีโดยแบ่งตามประเภทของคดีจึงไม่เป็นการจาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับปริมาณของคดียาเสพติดที่เพิม่
มากขึ้น การทางานที่เป็นระบบและมีศักยภาพ

ข้อเสนอแนะของการศึกษา
จากการศึกษาขอเสนอแนะว่า
1. ให้นาระบบการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนมาใช้ในคดียาเสพติด โดยการสืบพยานในคดียาเสพติด
นั้นมิใช่หน้าที่ของโจทก์แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่หากเป็นหน้าที่ของทั้งฝ่ายโจทก์ จาเลย และศาลยุติธรรม โดยให้ศาล
ยุติธรรมสามารถที่จะสืบพยานทั้งฝ่ายโจทก์และพยานฝ่ายจาเลย มิใช่เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนาพยานเข้าสืบ
เพื่อพิสูจน์ความผิดของจาเลย ซึ่งจะส่งผลให้การยกฟ้องเป็นเรื่องทางเทคนิคเนื่องจากโจทก์ไม่สืบพยานเพื่อพิสูจน์
ความผิดของจาเลยหมดไป และเป็นไปตามหลักของการพิจารณาคดีอาญา คือการแสวงหาความจริง โดยศาลมี
อานาจหน้าที่ในการแสวงหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ของจาเลยด้วย มิใช่มุ่งแต่จะให้จาเลย
ต้องได้รับโทษเพียงอย่างเดียว
2. การใช้สิทธิฎีกาสาหรับคดียาเสพติดผู้ศึกษาเห็นควรให้ฎีกาได้ตามหลักการฎีกาในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 ลักษณะ 2 หมวด 1 หลักทั่วไป และหมวด 2 การพิจารณา คาพิพากษาและคาสั่งชั้น
ฎีกา และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 หมวด 4 ว่าด้วยอุทธรณ์และฎีกา ทั้งนี้ให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 219 วรรคสองว่า ศาล
ฎีกามีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือ กฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อศาลฎีกาได้โดยตรง และคดีที่
อุทธรณ์ หรือฎีกาคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์ตามที่กฎหมายบัญญัติ เว้นแต่เป็นกรณีที่
ศาลฎีกาเห็นว่าข้อกฎหมาย หรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา ศาลฎีกา
มีอานาจไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากาหนด และการต้องห้ามฎีกา
ก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ได้กาหนดไว้แล้วเช่นกัน
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3. การขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดียาเสพติด แม้วิธีพิจารณาคดียาเสพติดจะเป็นไปตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 แล้ว แต่การปล่อยชั่วคราวนั้นกลับเป็นไปตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ลักษณะ 5 หมวด 3 ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว แต่ด้วย
เหตุที่คดียาเสพติดเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง และเป็นความผิดที่เป็นภัยร้ายแรงต่อบ้านเมือง การพิจารณาปล่อย
ชั่วคราวส่วนมากจึงพิจารณาไปในทางไม่อนุญาต เป็นเหตุให้จาเลยต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจาจนกว่าจะมีคา
พิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องซึ่งบางกรณีใช้ระยะเวลากว่า 5 ปี ในกรณีที่มีการอุทธรณ์หรือฎีกา ผู้ศึกษาจึงเห็นควร
ให้กาหนดวิธีการพิจารณาปล่อยชั่วคราวคดียาเสพติดไว้ต่างหากจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย
กาหนดไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นการบัญญัติเพิ่มเติมและใช้
ในการพิจารณาการปล่อยชั่วคราวสาหรับคดียาเสพติดเป็นการเฉพาะ โดยกาหนดให้มีการไต่สวนคาร้องขอปล่อย
ชั่วคราวในศาลชั้นต้น ให้โอกาสจาเลยได้แต่งทนายความเข้ามาไต่สวนคาร้องขอปล่อยชั่วคราว หรือถามค้านการ
จับกุมในเบื้องต้นก่อนมีคาสั่งปล่อยชั่วคราว การพิจารณาของศาลโดยพิจ ารณาจากการไต่สวนคาร้องพินิจถึงการ
กระทาความผิดของจาเลยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เพียงใดสมควรจะได้รับการปล่อยชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดีหรือไม่
หรือพิจารณาหลักประกันที่จาเลยนาเสนอต่อศาล ทั้งนี้จุดประสงค์เพื่อกาหนดให้ศาลไม่สามารถใช้ดุลยพินิจใน
การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกสูง
4. คดียาเสพติดที่นับวันมีแต่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นและมีสถิติการฟ้องคดีในอันดับหนึ่งของทุกศาล
ดังนั้นแนวคิดที่จะให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ศาลพิจารณาคดีเกี่ยวกับยาเสพติดโดยรวดเร็วจึงเป็นไปได้ยาก ผู้
ศึกษาจึงมีความเห็นว่า การตั้งแผนกคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดขึ้นในศาลชั้นต้น ดังเช่นศาลอาญา ที่ได้จัดตั้งสานัก
คดียาเสพติดขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่ทาให้การพิจารณาคดียาเสพติดได้รับการพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว และยัง
สามารถเป็นหน่วยงานที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างเป็นรู ปธรรม ทั้งนี้ผู้ศึกษาเห็นว่า
การพิจารณาคดียาเสพติดนั้นได้มีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 ซึ่งบัญญัติขึ้นไว้เป็นการ
เฉพาะต่างหากจากคดีอาญาโดยทั่วไปอยู่แล้ว และแผนกคดียาเสพติดในศาลชั้นต้นดังกล่าวยังสามารถเป็นศูนย์
ประสานงานให้แก่หน่วยงานของกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้อีกด้วย
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ดังกล่าวเกิดข้อตกลงร่วมกันระหว่างชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลม ซึ่งมีด้วยกัน 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมใน
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ร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม ชาวบ้านมีส่วนร่วมในผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน
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คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม การจัดการทรัพยากร ป่าเสม็ด และชุมชนบ้านแหลม
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ABSTRACT
The study of Melaleuca Forest: Participation in Resource Management of Ban Laem Community
PakroSub-District, SinghaNakhonDistrict, Songkhla Province.The objectives were to study the participationand
the results of the participation in Maleleuca Forest resource management of Ban Laem Community Moo 5,
PakroSub-District, SinghaNakhonDistrict, Songkhla Provinceby using qualitative research, data gathering of
relevant documents and information from the fieldwork by interviews to analyze data with focusing on
importance issue asthe objectives of the research, for the data classification, interpretations and conclusions.The
result of the study found that the participation in Maleleuca Forest resource management of Ban Laem
Communitycaused by the involvement of people in the community. By the start of the problems in the
community and affect to people in the community directly to find solutions and procedures implemented. Such
a meeting was an agreement between the people in Ban Laem community which there are 4 steps; the
participation in the decision, the participation in the operation, the participation in the benefits and the
participation in the evaluation. The people in Ban Laem community decided to participate in management of
Maleleuca Forest resource by themselves such taking care, maintenance, conservation and restoration. There are
specifying the exact scope, plan, rules and regulations clearly to be a guideline in common practice about the
utilization from the resources of Ban Laem community which resulting Maleleuca Forest resourcehas
abundance again. Therefore, the results of participation in Maleleuca Forest resource management of Ban Laem
Community are people can participant in the benefits equally, no mutual taking advantage in lifestyle,
environmental, economic and social.
KEYWORDS: Participation, Resource Management, Melaleuca Forest, Ban Laem Community

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ชุมชนบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตาบลปากรอ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนที่ตั้งติดกับริมชายฝั่ง
ทะเลสาบสงขลาตลอดทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงกันทุกครัวเรือน ด้วยวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การใช้ชีวิตประจาวันของชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลมจึง
คลุกคลีอยู่กับทะเลและป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างมาก อีก
ทั้งง่ายต่อการแสวงหาผลประโยชน์หรือหารายได้จากส่วนนี้ได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุจากความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรแหล่งน้า ป่าไม้ และปริมาณสัตว์น้า เปรียบเสมือนหม้อข้าวหรือแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนในชุมชน
บ้านแหลม กิจวัตรประจาวันของชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลม การออกเรือหาปลา การทาประมง หรือการจับสัตว์
น้าด้วยเครื่องมืออุปกรณ์พื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์การทาประมงพื้นบ้านของชาวบ้านในชุมชนบ้ าน
แหลม ส่วนใหญ่ทามาจากวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน นั่นก็คือ ไม้เสม็ดหรือป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม ซึ่งป่าเสม็ด
ของชุมชนบ้านแหลมถือเป็นทรัพยากรอันล้าค่าและมีมาอย่างยาวนาน และถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านในชุมชน
บ้านแหลมสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากส่วนนี้ได้อย่างไม่จากัดจานวน และตอบสนองต่อความต้องการของ
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คนในชุมชนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลมใช้ประโยชน์จากไม้เสม็ดในด้านต่างๆ เช่น การทารั้ว
บ้าน ไม้ถ่อเรือ เสาหรือหลักล่ามเรือ เสาบ้านหรือเสากระท่อมในทะเล คันเบ็ดตกปลา ไม้ยกยอ กระชังเลี้ยงปลาใน
ทะเล ไซดักปลา หรือแม้ก ระทั่งทาแนวกั้นวางกัดดักปลา เป็นต้น แต่ด้วยจานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นบวกกับ
ปริ ม าณความต้ อ งการของประชากรที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ในแต่ ล ะวั น ท าให้ มี จ านวนคนที่ ต้ อ งการแสวงหา
ผลประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนเพิ่มมากขึ้นและไม่มีวันที่จะลดน้อยลง การใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ
อย่างขาดจิตสานึก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่สาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้ทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลมลดจานวน
น้อยลงและเสื่อมโทรมลงในที่สุด
แนวคิดการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม จึงเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของชาวบ้าน
ภายในชุมชนบ้านแหลม โดยเริ่มจากผู้นาชุมชนทาการเรียกประชุมชาวบ้านพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ไข แนวทางการป้องกัน วัตถุประสงค์ของการจัดทา แนวคิดที่นามาใช้ รวมถึงวิธีการ
ดาเนินการงาน ตลอดจนผลที่ได้รับจากการร่วมมือ เป็นต้น การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของ
ชุมชนบ้านแหลมจึงเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของชาวบ้านภายในชุมชนบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตาบลปากรอ อาเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยชาวบ้านได้ร่วมกันกาหนดสถานที่ที่มีการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ด โดยการกาหนด
ขอบเขตที่แน่นอน และมีการกาหนดกฎเกณฑ์ข้ อบังคับที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในปฏิบัติร่วมกันและการ
ป้องกันการกระทาความผิด การจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชาวบ้านชุมชนบ้านแหลมในครั้งนี้ ชาวบ้านให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ปฏิบัติตามทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ช่วยกันดูแลและรักษา มีความรู้สึกหวงแหนเป็น
เจ้าของร่วมกันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดอันเป็นทรัพยากรชุมชน
บ้านแหลม ถือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และถือเป็นต้นแบบแห่งการอนุรักษ์ที่หมู่บ้านอื่น
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม หมูท่ ี่ 5 ตาบลปากรอ
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาผลที่ได้จากการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม หมู่ที่ 5
ตาบลปากรอ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

3. ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนเอกสารและงานวิจัย ที่เ กี่ย วข้อ งในบทนี้ เพื่อ ศึก ษาเกี่ย วกับ เรื่อ ง “ป่า เสม็ด : การมี
ส่ว นร่ว มในการจัด การทรัพ ยากรของชุม ชนบ้านแหลม ตาบลปากรอ อาเภอสิง หนคร จัง หวัด สงขลา ” ซึ่ง
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้ วยประเด็นต่างๆ ด้วยกัน 2 ประเด็น
คือ ประเด็นที่หนึ่งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน และประเด็นที่สองเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จากหลายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรโดยคนในชุมชนมีหลาย
ผลงานวิจัยด้วยกัน เช่น วิถชี ีวิตประมงพื้นบ้าน: กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง
พื้นที่อ่าวไทยตอนบน ของสุลักษณ์ เสงี่ยมลักษณ์ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านของชุมชนประมงพื้นบ้านพื้นที่
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อ่าวไทยตอนบน และเพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนที่
เหมาะสมของประชาชนและองค์กรชุมชน ตลอดจนเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งอ่าว
ไทยตอนบนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน และการศึกษาเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการป่า บ้านป่าคาสุขใจ ตาบลแม่สลองนอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ของอมรรัตน์ รัตนาชัย เพื่อ
ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าและเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการป่าโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคมบ้านป่าคาสุขใจและบ้านจะบูสี เป็นต้น

4. วิธีการดาเนินวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ป่าเสม็ด : การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชนบ้านแหลม ตาบลปาก
รอ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นการใช้
วิธีการศึกษาข้อมูลภาคสนามและศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการภาคสนาม โดยการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม และวิเคราะห์จัดทาเป็นเนื้อหาข้อมูล ในการนาเสนอวิ ธีการวิจัยในครั้งนี้ได้แบ่งแยกด้วยกัน 7 ขั้นตอน
คื อ พื้ น ที่ ท าการศึ กษา ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล วิ ธีก ารเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล การ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

5. ผลการศึกษา
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม
จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้เกิดแนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชน
บ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตาบลปากรอ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม ตัดสินใจ และตัดสินใจ
ปฏิบัติการ โดยเริ่มจากผู้นาชุมชนไม่ว่าจะเป็น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ ช่วยผู้ใหญ่ เรียกประชุมชาวบ้านภายในชุมชนบ้าน
แหลม ด้วยการนาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านนามาเป็นประเด็นสาคัญในการประชุม ครั้งนี้ นั่นก็คือ ปัญหา
ทรัพยากรป่าเสม็ด ในชุมชนถูกทาลายและลดจานวนเหลือ ซึ่งถือได้ว่าทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม
เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลม จากการประชุมดังกล่าวได้รับ
ความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลมเป็นอย่างดี ตลอดการดาเนินการประชุมผู้นาชุมชนได้นาเสนอ
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน แนว
ทางการแก้ไข แนวคิดที่นามาใช้ ตลอดจนผลที่ได้รับจากการดาเนินงานครั้งนี้ โดยการอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียด
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน ทาให้การประชุมครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เนื่องจากชาวบ้านเข้าใจและรับรู้ถึงสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยตรง ทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดงความร่วมมืออย่างเต็มที่
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร และการ
ประสานความร่วมมือ จากการริเริ่มการประชุมดังกล่าวนาไปสู่การตัดสินใจและนาไปสู่การปฏิบัติทุกขั้นตอน
โดยเริ่ ม จากการลงสารวจขอบเขตพื้ น ที่ ใ นการอนุ รั กษ์ เพื่ อ ด าเนิ น การกาหนดขอบเขตพื้ น ที่ ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรป่าเสม็ด เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลรักษาทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม ให้กลับมามี
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ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และกาหนดขอบเขตพื้นที่ในการใช้สอยหรือแสวงหาผลประโยชน์จากป่าเสม็ดให้เป็น
ที่แน่นอน ตลอดจนกาหนดกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลมและการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรป่าเสม็ดของ
ชุมชนบ้านแหลมอย่างเคร่งครัด ชาวบ้านในท้องถิ่นร่วมกันเพาะชาต้นกล้าไม้เสม็ดที่ได้จากป่าเสม็ดในพื้นที่ของ
ตนเอง โดยการสละพื้นที่ดัดแปลงแบ่งสัดส่วนในพื้นที่ของตนเองเป็นเรือนเพาะชาขนาดเล็ก โดยการนากล้าไม้
เสม็ดไปปลูกในเขตพื้นที่ที่ทาการอนุรักษ์ไว้ และช่วยกันดูแลรักษาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป จะใช้ช่วงเทศกาล
วันสาคัญๆ ในแต่ละปี เช่น วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันปลูกต้นไม้ประจาปี
ของชาติอีกด้วย วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นวันชาติอีกด้วย
ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ จากความร่วมมือกันในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่า
เสม็ดของชุมชนบ้านแหลม ทาให้ทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลมกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่ง
ชาวบ้านในชุ มชนสามารถแสวงหาผลประโยชน์ จากส่ วนนี้ได้ อย่างเต็มที่ เช่น นาไม้เสม็ ดไปผลิตเครื่องมื อ
อุปกรณ์การทาประมงพื้นบ้านได้เพิ่มขึ้น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รั้วบ้าน โรงเรือน และอื่นๆ อีกมากมาย
ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยผู้นาชุมชนร่วมกับชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลม ได้ทาการ
สารวจบริเวณพื้นที่โดยรอบของชุมชน และสารวจครัวเรือนของชาวบ้านในชุมชนบ้า นแหลมเกี่ยวกับชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเรื่อยๆ เช่น การสร้างปรับเปลี่ยนและปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น การผลิตเครื่องมืออุปกรณ์
ประมงพื้นบ้านที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ประกอบอาชีพในยามจาเป็นและจาหน่ายในราคากันเองแก่บุคคลภายนอก
ตลอดจนการลดภาระหนี้สิน ภายในครัวเรือนจากการหารายได้เสริมจากทรัพยากรป่าเสม็ดอีกด้วย ด้วยความ
สมบูรณ์ของพืชพันธุ์สัตว์ป่าที่เพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทาให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลมไม่มีความขาดแคลน
การใช้ทรัพยากรจากส่วนนี้ และสามารถแสวงหาผลประโยชน์จากส่วนนี้ได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง พร้อมทั้ งควบคู่กับ
การอนุรักษ์ ดูแลและรักษา เพื่อทดแทนทรัพยากรที่สูญเสียไป
ผลที่ได้จากการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชาวบ้านภายใน
ชุมชนบ้านแหลม ก่อให้เกิดความสมดุลในทางระบบนิเวศ ทั้งความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่า
ไม้ ทรัพยากรน้า และทรัพยากรสัตว์ป่า ซึ่งทรัพยากรป่าเสม็ดสามารถสร้างเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์
อาหารของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ลิง ค่าง กระรอก กระแต และนกนานาชนิด ตลอดจนสัตว์น้านานาพันธุ์ เช่น กบ
เขียด กุ้ง หอย ปู และปลาน้าจืดหลากหลายชนิดอีกด้วย
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลมสามารถใช้ทรัพยากรป่าเสม็ดในการทาเครื่องมือ
ประมงพื้นบ้าน ได้แก่ คันเบ็ดตกปลา ไม้ยกยอ กระชังเลี้ยงปลาในทะเล ไซดักปลา หรือแม้กระทั่งทาแนวกั้น วาง
กัดดักปลา เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเครื่องมือประมงพื้นบ้านเป็นสิ่งหนึ่งที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพประมง
ของชาวบ้านภายในชุมชนบ้านแหลม เพราะหากขาดแคลนทรัพยากรป่าเสม็ด ก็มิสามารถสร้างเครื่องมืออุปกรณ์
ประมงพื้นบ้านได้เช่นกัน และยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเรื่อยๆ เช่นกัน เช่น การสร้างการปรับเปลี่ยนและ
ปรับปรุงถิ่นที่อยู่อาศัย และเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน
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เศรษฐกิจ ทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลมกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านสามารถใช้สอย
และแสวงหาผลประโยชน์จากส่วนนี้ได้อย่างเต็มที่ โดยการประกอบอาชี พประมงจับสัตว์น้าและสัตว์ป่าได้เป็น
จานวนมาก เพื่อนามาบริโภคและนาไปจาหน่ายต่อไป และสามารถดึงดูดผู้คนต่างถิ่นให้เข้ามามีส่วนช่วยในการ
พัฒนาชุมชน และเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ด้วยการท่องเที่ยวเชิง
ระบบนิเวศ การอุดหนุนซื้อสิ นค้าอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลม เช่น อาหารทะเล กุ้ง หอย ปู
ปลานานาชนิด ทาให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นควบคู่กับการทาบัญชีออมทรัพย์ภายในครัวเรือน สิ่งเหล่านี้จึง
ช่วยให้แต่ละครัวเรือนลดภาระหนี้สินได้อย่างรวดเร็ว และสามารถส่งเสียให้บุตรหลานมีการศึกษาและมีอนาคตที่
ดีต่อไปได้
สังคมและวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชาวบ้านภายในชุมชนบ้าน
แหลม ก่อให้เกิดพลังความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ สร้างความมีน้าใจไมตรีอันดีต่อกัน คอยให้ความรัก ความเมตตา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลมถือเป็น
กิจกรรมที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีงามให้เกิดขึ้นในหมู่คณะระหว่างกลุ่มคน
ภายในชุมชนบ้านแหลมด้วยกันและเพื่อนบ้านต่างชุมชนได้เป็นอย่างดี

6. อภิปรายผล
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือของคนในชุมชน ที่ต้องการพลิกฟื้นระบบนิเวศให้มีความสมดุล และเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจ
เกิดขึ้นได้ โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาสนับสนุนและศึกษาดูงาน ซึ่งชุมชนได้เป็นผู้กาหนดและร่วมกันปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจัยที่นาไปสู่การเกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้าน
แหลม คือ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลม ที่มีความผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนบ้านแหลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม ที่มีความสาคัญ
ทั้งด้านของการดารงชีวิต การประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพหลัก การประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ เพื่อหา
รายได้ให้แก่ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเกิดจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมใช้
ทรัพยากรอย่างขาดจิตสานึก ขาดการดูแลรักษาหวงแหน หรือทดแทนทรัพยากรที่สูญเสียไป ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติที่ทาลายธรรมชาติด้วยกันเอง ดังนั้น ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์ใน
ยุคปัจจุบันและอนาคต การสูญเสียและส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์เอง ที่จะเป็นตัวกระตุ้นทาให้คนส่วนใหญ่
ลุกขึ้นมาต่อสู้และร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีอยู่และมีคุณค่าให้กลับมาสร้างคุณประโยชน์และ
เอื้ออานวยต่อตนเองอีกครั้ง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสุลักษณ์ เสงี่ยมลักษณ์ (2553) เพื่อศึกษาวิถีชีวิต
ประมงพื้นบ้านของชุมชนประมงพื้นบ้านพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และเพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนที่เหมาะสมของประชาชนและองค์กรชุมชน ตลอดจนเพื่อศึกษา
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน พบว่า
เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่อยู่ติดทะเล ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งมีวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตอย่าง
เรียบง่าย ตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกลุ่มกันตามริมน้าใช้วิธีการทาประมงแบบดั้งเดิม ใช้เครื่องมือที่ประดิษฐ์เอง มีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทาประมงและเทคนิคการถนอมอาหารจากสัตว์น้าที่เหลือจากการจาหน่าย ปัญหาการ
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ประกอบอาชีพการทาประมงพื้นบ้านเกิดจากปริมาณสัตว์น้าที่ลดน้อยลงภาวะน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ป่า
ชายเลนเสื่อมโทรม ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านประสบปัญหาเกี่ยวกับรายได้ของครอบครัวกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ การร่ วมกันคิ ด ร่ วมกันตั ดสิ น ใจในการแก้ปั ญ หา ปรึ กษากัน ภายใน
ครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มต่างๆ ผลจากการที่ชาวประมงพื้นบ้าน หน่วยงาน
ภาครัฐ และผู้ประกอบการได้ร่วมคิดในการวางแผน และการตัดสินใจ นาไปสู่การร่วมปฏิบัติ ทาให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในผลประโยชน์พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลให้การจัดการประสบผลสาเร็จในที่สุด แนว
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านอีกด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับรูปแบบของการมีส่วนร่วมของ Cohen และ Uphoff (1980: 219-222) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม ตัดสินใจ
และตัดสินใจปฏิบัติการ ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านทรัพยากร การ
บริหาร และการประสานความร่วมมือ ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ซึ่งการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม จาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนใน
ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม ซึ่งการการกระทาหรือลงมือ
ปฏิบัติการสิ่งใดจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชุมกลุ่มคนในชุมชนหรือในพื้นที่นั้นๆ เพื่อรวบรวมและระดม
สมองการแสดงออกทางความคิดของทุกคนและทุกภาคส่วน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของแต่ละบุคคล ตลอดจนการตัดสินใจการเข้ามาร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเต็ม
รูปแบบ ความหวังดีการสนับสนุนในด้านกิจกรรมและมีจุดประสงค์ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น การแสดงออกในทางที่
ดีงาม และแสดงพลังความร่วมมือกันจะก่ อให้เกิดความสาเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่น และ
การกระทาการสิ่งใดหรือการมีส่วนร่วมในการทาสิ่งใดมักหวังผลตอบแทนจากการมีส่วนร่วมในการทาสิ่งนั้นๆ
เพื่อความคุ้มค่าและความภาคภูมิในในกิจกรรมที่ทาเป็นรางวัลและกาไรชีวิตให้กับตนเอง อีกทั้งเพื่อเป็น แนวทาง
ให้ผู้อื่นได้รับทราบและเห็นผลการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดอย่างรู้คุณค่าและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง ป่าเสม็ด: การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชนบ้านแหลม ตาบลปากรอ
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จากการศึกษาทาให้ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะให้แก่ชุมชนทั้งในและนอก
ชุมชนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองได้ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม เป็นการจัดการทรัพยากรในพื้นที่
ของชุมชนและพื้นที่ของส่วนบุคคล ดังนั้น ควรมีการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดขึ้นในพื้นที่ของตนเอง โดยการ
สละพื้นที่ส่วนหนึ่งในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสนับสนุนและขยายพื้นที่ป่าเสม็ดในชุมชนบ้านแหลม โดยการอนุรักษ์
ปลูกต้นเสม็ดเพิ่มขึ้นจากเดิมและเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อย เพื่อเป็นการทดแทนต้นเสม็ดที่สูญเสียไป
2. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าเสม็ดเพียงช่องทางเดียว ย่อมทาให้ทรัพยากรป่าเสม็ดลดจานวนลง
เนื่องจากการประกอบอาชีพพื้นบ้านของชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลม จาเป็นอย่างยิ่งที่จาต้องใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าเสม็ดเป็นอย่างมาก ดังนั้น ควรมีการศึก ษาคุณประโยชน์เกี่ยวกับคุณสมบัติของทรัพยากรอื่นๆ ที่มี

1170

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

คุณประโยชน์และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับทรัพยากรป่าเสม็ด เพื่อนามาทดแทนการสูญเสียและลดจานวนลงของ
ทรัพยากรป่าเสม็ดได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. การประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านของชาวบ้านในชุมชนบ้านแหลม เป็นการนาวัสดุที่ มีอยู่ในชุมชน
มาสร้างและผลิตเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการทามาหากินเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรให้การ
อนุรักษ์และสนับสนุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเองตากธรรมชาติ ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มี
พิษมีภัยและไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง ชุมชน สังคม และธรรมชาติอีกด้วย ดั งนั้น ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ การ
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่นาวัสดุทางธรรมชาติมาสร้างและผลิตเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการทามาหากิน
เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว และควรค่าแก่อนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตแก่ลูกหลานในวัน
ข้างหน้า
4. จากการลงสารวจพื้นที่เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนบ้านแหลม ระหว่างทางเข้าก่อนถึงชุมชน
บ้านแหลม ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นพื้นที่ของชุมชนอื่นๆ เช่น ชุมชนบ้านบางไหน ชุมชนบ้านแหลมจาก ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเสม็ดเป็นการปลูกปาล์มน้ามัน เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้แก่ครัวเรือน อันส่งผลกระทบ
ให้พื้นที่ทรัพยากรที่เป็นป่าเสม็ดสูญเสียและลดจานวนเหลือน้อยลง ดังนั้น การสารวจในพื้นที่เบื้องต้นของชุมชน
บ้านแหลม ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของป่าเสม็ดเป็นป่าปาล์ม พบเพียงแต่การปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นการทาบ่อกุ้ง
เท่านั้น ดังนั้น การมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม ควรค่าแก่การรักษาให้คงอยู่คู่กับ
ชุมชนบ้านแหลม หมูที่ 5 ตาบลปากรอ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
5. การมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรป่าเสม็ดของชุมชนบ้านแหลม ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตาบลปากรอ อาเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา ควรมีการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าเสม็ดร่วมกับพื้นที่อื่นๆ เพื่อเป็น
การอนุรักษ์และรักษามิให้ทรัพยากรป่าเสม็ดสูญหายไปจากแผ่นดิน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านผู้ประกอบการ ด้านการสนับสนุน ของรัฐบาลและ
ด้านความสาเร็จในการดาเนินงาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการ การสนับสนุนของรัฐบาล
และความสาเร็จในการดาเนินงานของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กิจการเจ้าของคนเดียวในประเทศไทย
ในงานวิจัยนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กิจการเจ้าของคนเดียวในประเทศไทยจานวน 372 ราย และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ
จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบด้านผู้ประกอบการนั้นทักษะความรู้และความสามารถในด้านการ
บริหารจัดการมีความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ทักษะความรู้และความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และลักษณะของผู้ประกอบการ ตามลาดับ สาหรับด้านการสนับสนุนของรัฐบาลนั้นนโยบายและการสนับสนุน
ของรัฐบาลมีความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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และองค์ประกอบด้านความสาเร็จในการดาเนินงานนั้นความสาเร็จด้านการเงินมีความสาคัญมากที่สุด รองลงมา
คือ ความสาเร็จด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ความสาเร็จด้านกระบวนการภายใน และความสาเร็จด้านลูกค้า
ตามลาดับ ในการวิเ คราะห์ อิทธิ พลเชิง สาเหตุ พบว่า ผู้ป ระกอบการมีอิ ทธิพ ลเชิงบวกต่อความสาเร็ จในการ
ดาเนินงาน การสนับสนุนของรัฐบาลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน การสนับสนุนของรัฐบาล
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้ประกอบการ และการสนับสนุนของรัฐบาลมีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานผ่าน
ผู้ประกอบการ
คาสาคัญ : องค์ประกอบของผู้ประกอบการ ความสาเร็จ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ABSTRACT
The aims of the study are: First, to study the components of the entrepreneur, components of the
support of government, and components of the success for implementation. Second, to study the relationship
among the entrepreneur, the support of government, and the success for implementation of sole proprietorship
e-commerce entrepreneurs in Thailand. This study used the quantitative method and utilized the questionnaires.
Data were collected 372 respondents who are the sole proprietorship e-commerce entrepreneurs in Thailand.
The data were analyzed by descriptive statistics, confirmatory factors analysis and path analysis.
The results show that the components of the entrepreneur, the findings revealed that the skills,
knowledge and abilities in management was focused at the highest priority, followed by the skills, knowledges
and abilities in information technology, and characteristics of entrepreneur, respectively. Among the
components of the support of government, the findings revealed that the policy and support of government was
focused at the highest priority, followed by the laws and regulations related to e-commerce, respectively. In
terms of success for implementation, the financial perspective was found the most important components of the
success for implementation, followed by learning and growth perspective, internal process perspective and
customers perspective, respectively. In path analysis, the results of relationship show that the results of the
causal relationship model analysis showed that the components in terms of the entrepreneur have a positive
influence on the success for implementation, the support of government have a positive influence on the success
for implementation, the support of government have a positive influence on the entrepreneur, and the support of
government have influence on the success for implementation through entrepreneur.
KEYWORDS : Entrepreneurship traits, Success, Electronic Commerce

1. บทนา
อินเทอร์เน็ตถือเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดารงชีวิตประจาวันใน
สังคม ดังจะเห็นได้จากในปีพ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีจานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 20.1 ล้านคน จากจานวนประชากร
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ในประเทศไทยทั้งสิ้น 66.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30.14 ของจานวนประชากรในประเทศไทย และจากผลการ
สารวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการซื้อ
ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีมากถึงร้อยละ 57.2 ของจานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด (ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ, 2555) ในส่วนของมูลค่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั่ว
โลกในปีพ.ศ. 2555 มีมูลค่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 963 พันล้านบาท (Internet Retailer Portal to ecommerce Intelligence, 2011) สาหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย พบว่ามีมูลค่าการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก มูลค่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยในปีพ .ศ. 2555 มีมูลค่า
มากกว่า 668 ล้านบาท (สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555)
จากที่ ก ล่ า วมาเห็ น ได้ ว่ า การซื้ อ ขายสิ น ค้ า ผ่ า นทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ที่ เ รี ย กว่ า การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความสาคัญอย่างมาก (สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 2555) ซึ่งจากความสาคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งศึกษาองค์ประกอบด้านผู้ประกอบการ และองค์ประกอบด้านการสนับสนุนของรัฐบาล โดย
มุ่งเน้นศึกษาในมุมมองของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจากงานวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการยังเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นประสบความสาเร็จ โดยใช้ทฤษฎีลักษณะของผู้นาของ Stogdill
(1974) และแนวคิ ด คุ ณลั ก ษณะของผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง คุ ณ ลั กษณะของผู้ ป ระกอบการ ทั กษะและความรู้
ความสามารถของผู้ประกอบการนั้นมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นประสบความสาเร็จ
(Amoroso and Sutton, 2002; Jennex, 2003; Epstein, 2005; Huang et al., 2005; Xuan, 2007; Robertson, 2008)
สาหรับปัจจัยภายนอกธุรกิจนั้นจะนาเอาแนวคิดสภาพแวดล้อมภายนอกมาใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้
โดยเน้นศึกษาองค์ประกอบด้านการสนับสนุนของรัฐบาล อันได้แก่ นโยบายและการสนับสนุนของรัฐบาล และ
กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากนโยบายภาครัฐมีส่วนในการส่งเสริมการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตมากขึ้น ดังเช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25522556 ที่กาหนดให้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สาคัญของประเทศ โดยเน้นส่งเสริ ม
ให้มีนวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจและสังคม เน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและเน้นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมสารสนเทศ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จัดอยู่ในกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศสู่สังคมแห่งภูมิ
ปัญญาด้วย (สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555) นอกจากนี้การออกกฎหมาย
และมาตรฐานความปลอดภัยในการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ประกอบการและ
ผลักดันให้มีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจมากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555)
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2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ลักษณะของผู้ประกอบการ

องค์ประกอบของ

ทักษะความรู้ฯด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ประกอบการ

ทักษะความรูฯ้ ด้านการบริหารจัดการ

H3

นโยบายและการสนับสนุนของรัฐบาล

การสนับสนุน

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับฯ

การเงิน

H1

ของรัฐบาล

ความสาเร็จใน
การดาเนินงาน
H2

ลูกค้า
การเรียนรูฯ้
กระบวนการฯ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ทฤษฎีลักษณะของผู้นานั้นใช้ในการอธิบายถึงลักษณะที่มีอยู่ของผู้นา โดยลักษณะ (Traits) หมายถึง
ลักษณะของแต่ล ะบุค คล (Stogdill, 1974) อั นได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ลั กษณะบุ คลิกภาพ ทั กษะและ
ความสามารถ และลักษณะทางสังคม ซึ่งผู้ประกอบการถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างมากต่อความสาเร็จ
ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังเห็นได้จากงานวิจัยต่างๆ เช่น Jennex (2003) ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยความสาเร็จ
ของการดาเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจ กับธุรกิจ (B2B) ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศที่กาลังพัฒนา จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านบุคลากร (People Factor) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีสาคัญต่อ
ความสาเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Amoroso and Sutton (2002) ศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อความพร้อมของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาพบว่าทักษะและทรัพยากรมนุษย์ (Skill and
Human Resources) นั้นเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ Robertson
(2008) ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก จากการศึกษาพบว่า
ความเชี่ ย วชาญด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ข องบุ ค ลากรและความสามารถในการตั ด สิ น ใจเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าผู้ประกอบการเป็นสิ่งสาคัญประการ
หนึ่ง ที่มีผ ลต่ อความสาเร็จ ของการพาณิช ย์ อิเ ล็กทรอนิกส์ จึง สามารถสรุปสมมติฐานของผู้ ประกอบการกับ
ความสาเร็จได้ดังนี้ สมมติฐานที่ 1: ผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน
การสนั บ สนุ น ของรั ฐ บาลก็ ถื อ เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ความส าเร็ จ ของการพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ดังเห็นได้จากงานวิจัย ของ Xuan (2007) ที่ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุ
ความสาเร็จของการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมค้าปลีกของประเทศจีน จากการศึกษาพบว่าการ
ให้ บ ริ ก ารและการสนั บ สนุ น ที่ ดี จ ากภาครั ฐ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลในเชิ ง บวกต่ อ ความส าเร็ จ ของธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก
อิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกันกับ Chan and Swatman (2002) ทาการศึกษาเรื่องประเด็นการจัดการสาหรับการนา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) จากการศึกษาพบว่าปัจจัย
ด้านกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลมีผลต่อความสาเร็จของการพาณิชย์อิเล็ก ทรอนิกส์ และ Jennex (2003)
ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยความสาเร็จของการดาเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบธุรกิจกับธุรกิจ (Business to
Business: B2B) ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศที่กาลังพัฒนา จากการศึกษาพบว่าปัจจัยภายนอก
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ด้านกฎหมายและข้อบังคับกฎหมายต่างๆที่ภาครัฐกาหนดขึ้นเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกธุรกิจและเป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ ี
สาคัญต่อความสาเร็จของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการสนับสนุนของรัฐบาลนั้น
เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นพัฒนาและเจริญเติบโต และเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่มี
ผลต่อความสาเร็จของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงสามารถสรุปสมมติฐานของการสนับสนุนของรัฐบาลกับ
ความสาเร็จได้ดังนี้ สมมติฐานที่ 2: การสนับสนุนของรัฐบาลมีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน
นอกจากนี้จากการศึกษาของ Chen et al. (2006) ยังพบว่ารัฐบาลมีส่วนในการสนับสนุนผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังเช่น การที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้แก่ผู้ประกอบการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาใช้ในการทาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และยังพบว่ารัฐบาลมีการให้การ
สนับสนุนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการให้ความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนของรัฐบาลมีส่วนช่วยในการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนของรัฐบาลมีอิทธิพลต่อผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการสามารถนาเอา
ความรู้ เ หล่ า นี้ ไ ปใช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ พาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จึ ง สามารถสรุ ป
สมมติฐานของการสนับสนุนของรัฐบาลกับผู้ประกอบการได้ดังนี้ สมมติฐานที่ 3: การสนับสนุนของรัฐบาลมี
อิทธิพลต่อผู้ประกอบการ
ในส่วนของการวัดความสาเร็จนั้นใช้แนวคิดการวัดความสาเร็จของ Kaplan and Norton (1992) และ
Donkor (2003) โดยทาการวัดความสาเร็จในการดาเนินงานของธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเงิน วัดในเรื่องของ
รายได้ ยอดขาย (2) ด้านลูกค้า วัดในเรื่องของความพึงพอใจ (3) ด้านกระบวนการภายใน วัดในเรื่องของ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และ (4) ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต วัดในเรื่องของความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านผู้ประกอบการ ด้านการสนับสนุนของรัฐบาล และด้านความสาเร็จใน
การดาเนินงานของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กิจการเจ้าของคนเดียวในประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ กษาอิ ท ธิ พ ลระหว่ างผู้ ป ระกอบการ การสนั บ สนุ น ของรั ฐ บาลที่ มี ต่ อ ความสาเร็ จ ในการ
ดาเนินงานของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กิจการเจ้าของคนเดียวในประเทศไทย

4. วิธีการดาเนินวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทกิจการเจ้าของคนเดียว ที่มี
สถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย และยื่นจดทะเบียนประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีจานวนทั้งสิ้น 4,313 ราย (สานักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์, 2556)
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ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนั้น Hair et al. (2010) กล่าวไว้ว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมใน
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างนั้นควรมีจานวนกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 300 ตัวอย่าง นอกจากนี้จากตารางของ
Taro Yamane ที่ระดับค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้จานวนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 365 ตัวอย่าง และจากตาราง
ของ Krejcie and Morgan ได้จานวนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 352 ตัวอย่าง ดังนั้นผู้วิจัยจะทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างไว้สารอง ดังนั้นจานวนกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามนั้นผู้วิจัย
ทาการสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทาให้ได้ตัวแปรที่นามาประยุกต์ใช้ในการวิจัย
คาถามที่ใช้ในแบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ส่วนนี้เป็นคาถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งคือ ผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เจ้าของกิจการ) โดยลักษณะของคาถามในส่ วนที่ 1 เป็นลักษณะของคาถามแบบชนิด
กาหนดคาตอบมากกว่า 2 คาตอบโดยให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียวจากหลายคาตอบ (Multiple Choice SingleResponse Scale)
ส่วนที่ 2 ส่วนนี้เป็นคาถามเกี่ยวกับ ด้านผู้ประกอบการ และการสนับสนุนของรัฐบาล โดยผู้วิจัยใช้
มาตราส่วนของไลเกิร์ตในการวัด หรือ เรียกว่าสเกลของไลเกิร์ต แบ่งคะแนนทัศนคติออกเป็น 5 ช่วงเท่าๆ กัน (5Point) โดยเรียงลาดับมาตรวัดจาก 5-1 โดยกาหนดให้ ระดับ 5 หมายถึง สาคัญมาก, ระดับ 4 หมายถึง สาคัญ,
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง, ระดับ 2 หมายถึง ไม่สาคัญ,ระดับ 1 หมายถึง ไม่สาคัญมาก
ส่วนที่ 3 ส่วนนี้เป็นคาถามเกี่ยวกับความสาเร็จในการดาเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วยคาถามเกี่ยวกับ
ความสาเร็จในการดาเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ความสาเร็จด้านการเงิน ความสาเร็จด้านลูกค้า ความสาเร็จด้านการ
เรียนรู้และการเจริญเติบโต และความสาเร็จด้านกระบวนการภายใน โดยผู้วิจัยใช้มาตราส่วนของไลเกิร์ตในการ
วัด หรือเรียกว่าสเกลของไลเกิร์ต แบ่งคะแนนทัศนคติออกเป็น 5 ช่วงเท่าๆกัน (5-Point) โดยเรียงลาดับมาตรวัด
จาก 5-1 โดยกาหนดให้ ระดับ 5 หมายถึง เพิ่มขึ้นมาก, ระดับ 4 หมายถึง เพิ่มขึ้น, ระดับ 3 หมายถึง คงที่, ระดับ 2
หมายถึง ลดลง, ระดับ 1 หมายถึง ลดลงมาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสามารถทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้จานวน 372 ราย (จากทั้งหมด 400 ตัวอย่าง) โดยใช้ช่องทางการตอบ
แบบสอบถามด้วยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์และการส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของข้อมูลทุติยภูมิ
ของงานวิจัยนี้ได้จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏี เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความสาเร็จของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล นั้ น ผู้ วิ จั ย ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยท าการตรวจสอบความเชื่ อ ถื อ ได้
(Reliability) ของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย และใช้ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ วยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ด้ วยการวั ด การแจงแจงความถี่ (จ านวน, ร้ อ ยละ) การวั ด แนวโน้ ม เข้ าสู่ ส่วนกลาง (ค่ าเฉลี่ ย )
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm Factor Analysis: CFA) และการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path
Analysis) โดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS for windows และใช้โปรแกรมเอมอส (AMOS)

5. สรุปผลการวิจัย
ในส่วนข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาของผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม และ
ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74 อายุ 31-40 ปี
ร้อยละ 52 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 81 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องแต่งกาย และ
เครื่องประดับร้อยละ 36 และมีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจมามากกว่า 2 ปี ร้อยละ 62
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ค่ า เฉลี่ ย ขององค์ ป ระกอบที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานของ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กิจการเจ้าของคนเดียวในประเทศไทย โดยองค์ประกอบด้านผู้ประกอบการ
จากการศึกษาพบว่า ทักษะความรู้และความสามารถในด้านการบริหารจัดการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ ทักษะความรู้และความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และ
ลักษณะของผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ตามลาดับ สาหรับองค์ประกอบด้านการสนับสนุ นของรัฐบาล
จากการศึกษาพบว่า นโยบายและการสนับสนุนของรัฐบาลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รองลงมา
คื อ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.18 ค่ า เฉลี่ ย ของ
องค์ประกอบด้านความสาเร็จในการดาเนินงาน จากการศึกษาพบว่า ความสาเร็จด้านการเงินมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมา คือ ความสาเร็จ ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
ความสาเร็จด้านกระบวนการภายในมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และความสาเร็จ ด้านลูกค้าโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 3.94
ตามลาดับ
ในการวิเคราะห์โมเดลการวัดตัวแปรแฝงจานวน 3 โมเดล ได้แก่ (1) โมเดลการวัดผู้ประกอบการ
(2) โมเดลการวัดการสนับสนุนของรัฐบาล และ (3) โมเดลการวัดความสาเร็จในการดาเนินงาน จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าโมเดลการวัดทั้ง 4 โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ดัชนีชี้วัดความกลมกลืนผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า องค์ประกอบใน
ด้านผู้ประกอบการนั้น ทักษะความรู้และความสามารถในด้านการบริหารจัดการมีคะแนนน้าหนักองค์ประกอบ
มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ทั ก ษะความรู้ แ ละความสามารถในด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และลั ก ษณะของ
ผู้ประกอบการ ตามลาดับ ส่วนองค์ประกอบด้านการสนับสนุนของรัฐบาลนั้น นโยบายและการสนับสนุนของ
รัฐบาลมีคะแนนน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด รองลงมาคือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกั บพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ตามลาดับ และองค์ประกอบด้านความสาเร็จในการดาเนินงานพบว่า ความสาเร็จด้านการเงินมี
คะแนนน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด รองลงมาคือ ความสาเร็จด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต ความสาเร็จ
ด้านกระบวนการภายใน และความสาเร็จด้านลูกค้า ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์อิทธิพลขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานของผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กิจการเจ้าของคนเดียวในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การสนับสนุนของรัฐบาลมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการสนับสนุนของรัฐบาลมี
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อิทธิพลเชิงบวกต่อผู้ประกอบการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยในการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ
พบว่าผู้ประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสาเร็จในการดาเนิ นงานมากที่สุด (0.72) สนับสนุนของรัฐบาลมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความสาเร็จในการดาเนินงานมากที่สุด (0.57) และการสนับสนุนของรัฐบาลมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อผู้ประกอบการ (0.46)

6. อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุพบว่า ผู้ประกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Huang et al. (2005) ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยสู่ความสาเร็จของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของอุตสาหกรรมในประเทศจีน จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการมีผลต่อความสาเร็จของการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Xuan (2007) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุ
ความสาเร็ จ ของการค้ าปลี กอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ใ นอุ ต สาหกรรมค้ าปลี กของประเทศจี น จากการศึ กษาพบว่ า
ผู้ประกอบการนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็จของการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Esichaikul and Chavananon (2001) ทาการศึกษาเรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และปัจจัยสู่ความสาเร็จใน
การดาเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง
ของความสาเร็จของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ส่วนผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ ของการสนับสนุนของรัฐบาลกับความสาเร็จในการดาเนินงาน
พบว่า การสนับสนุนของรัฐบาลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Chong and Pervan (2007) ทาการศึกษาเรื่องการดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จในบริบทการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาพบว่าการสนับสนุนของรัฐบาลเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็จของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Woon et al. (2011) ซึ่งศึกษาพบว่าการช่วยเหลือและความมุ่งมั่น
จากภาครัฐบาลนั้นเป็นปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทธุรกิจกับธุรกิจในประเทศจีน
นอกจากนี้จากผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของการสนับสนุนของรัฐบาลกับผู้ประกอบการพบว่า
การสนับสนุนของรัฐบาลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jutla et al. (2002)
พบว่ า การที่ รั ฐ บาลมี น โยบายและสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยที่ รั ฐ บาลส่ ง เสริ ม
ผู้ประกอบการในการทาธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ซึ่งทาให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดี

7. ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากผลการศึกษา ซึ่งพบว่าทักษะความรู้
และความสามารถในด้ านการบริ ห ารจั ด การนั้ น มี ค วามส าคั ญ อย่ างมากกั บ ผู้ ป ระกอบการ นอกจากนี้ แ ล้ ว
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรให้ความสาคัญกับทักษะความรู้แ ละความสามารถในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้ วย โดยเน้ น การอบรมความรู้ ใ นการบริ ห ารและความรู้ ท างด้ านคอมพิ วเตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานรัฐบาล จากผลการศึกษา ซึ่งพบว่าการสนับสนุนของรัฐบาลนั้นมีผล
ต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่รั บผิดชอบเกี่ยวกับ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรให้
ความสาคัญกับนโยบายและการสนับสนุนของรัฐบาล และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยควรมีการออกนโยบายต่างๆที่ช่วยในการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนการพัฒนาและออกกฎหมายที่ช่วยสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้รั ฐ บาลควรมี การส่ งเสริม ให้ มีการพั ฒนาและอบรมความรู้แ ก่ผู้ ป ระกอบการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อนามาใช้ในการทาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. ข้อเสนอแนะสาหรั บงานวิจั ยในอนาคต งานวิจั ยในอนาคตอาจน าองค์ ประกอบในด้านอื่ นๆที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศึกษาในงานวิจัยด้วย และอาจทาการวิจัยโดยเลือกประชากร
และกลุ่มตัวอย่างตามประเภทของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย กึ่ง ทดลองครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บทั กษะชี วิต ของเยาวชนก่อ นและหลั ง ได้
โปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ และเปรียบเทียบทักษะชีวิตของเยาวชนระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมครอบครัว
สัมพันธ์กับกลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรมตามปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชน จานวน 30 คน ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย จากนั้นจับคู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Matched pair) เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ด้วยการจับคู่ตามอายุ และคะแนนความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วม
โปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยนาแนวคิดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระทาผิด องค์ประกอบของ
ทักษะชีวิต การพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมกับการศึกษาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต ของพัชรินทร์
นินทจันทร์ และคณะ (2555) และกระบวนการครอบครัวสัมพันธ์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการฝึกอบรมตาม ปกติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ ซึ่งตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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จานวน 3 ท่าน และแบบสอบทักษะชีวิต วัดค่าความเที่ยงของแบบสอบถามได้เท่ากับ .82 วิเคราะห์ข้อมูลและ
นาเสนอด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที (t – tests) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ทักษะชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังเข้าร่วม
โปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ทักษะชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังการ
ทดลอง ของกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรมตามปกติ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: โปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะชีวิต เยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

ABSTRACT
The purpose of this quasi – experimental research were to compare life skills of youth before and after
using Family Relationship Program, and to compare the life skills between youth who using Family Relationship
Program and those who participate in regular training group. 30 participants were sample randomly assign into
experimental and control group are matched pair by age and relationship in the family. The Family Relationship
Program was developed by the researcher using Juvenile Delinquency Concept including life skills and Develop
life Skills and Resilience-Enhancing Program as well as Family Relationship processes instruments was tested for
content validity by a panel of 3 experts. The scale of reliability was .82, Data were analyzed using percentage,
mean, t – tests, and content analysis.

Major findings were as follows:
1. Life skills of youth in the Surat Thani Juvenile Training Center, Region 8 after participating in the
Family Relationship Program was significantly higher than before, at the .05 level.
2. Life skills of youth in the Surat Thani Juvenile Training Center, Region 8 who participated in the
experimental group was significantly higher than that of youth who participated in the regular training group, at
the .05 level.
KEYWORD: Family Relationship Program, develop life skills, Youth, Juvenile Training Center

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในภาวะที่สังคมเต็มไปด้วยทางเลือกทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษเช่นในปัจจุบันนี้ เยาวชนไทย
จานวนมากก็หันมาประกอบพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้น (ธนาณัติ ผายาว, 2549) จนสามารถ
กระทาการหลายอย่างซึ่งเป็นความผิด อีกทั้งสถาบันครอบครัวซึ่งเคยเป็นเกราะป้องกันอันดียิ่งของเยาวชนในอดีต
ก็กลับอ่อนแอลงมาก ทาให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนซึ่งกาลังเป็นที่น่ากังวล
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มากขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลของโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัดของสถาบันรามจิตติ ในช่วงปี
2549-2550 มีค่าสถิติเยาวชนที่ถูกส่งเข้าศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนต่อประชากรแสนคน อยู่ที่ 67.85 และ
ในช่วงปี 2554-2555 อยู่ที่ 288.64 จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลา 3-4 ปี มีอัตราเยาวชนที่ถูกส่งเข้าศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์, 2555) ยังพบว่ามีอัตรา
การกระทาความผิดตั้งแต่ครั้งที่สองขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 15.06 จากสถิติดังกล่าว ขนาดความรุนแรงของปัญหาที่
เกิดขึ้นกับเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ก็มาจากหลายสาเหตุและส่ วนใหญ่จะมี
ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว (บุษกร อรรถโกมล, 2549) ดังนั้นการที่จะทาให้ปัญหาต่างๆ ในครอบครัวลดลงหรือหมด
ไปนั้น ทักษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยให้สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ
แสดงออกอย่างมีเหตุผล และจัดการกับความเครียด เพื่อให้ ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นไปให้ได้ (สาวิตรี
ทยานศิลป์, 2554)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งการสร้าง
ความพร้อมของพ่อแม่และผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงการฝึกทักษะเด็กและเยาวชนให้มี
ความเชี่ยวชาญและชานาญในการเผชิญกับปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (จริญญา แก้วสกุลทอง และคณะ,
2553) ซึ่งการฝึกทักษะต่างๆ ในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะทักษะที่สาคัญที่ได้จากการสารวจความต้องการพัฒนา
ทักษะชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จริญญา แก้วสกุลทอง,
2555) จานวน 200 คน พบว่า เยาวชนมีความต้องการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก 10
องค์ประกอบ ซึ่งมีลาดับความต้องการจาเป็นในการพัฒนาทักษะชีวิต 5 ด้านที่เยาวชนมีคะแนนอยู่ในระดับมาก
คือ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดการกับความเครียด ทักษะการสื่อสาร และทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของเยาวชนและครอบครัว
ในการมี ส่วนร่ วมเรี ยนรู้ แ ละฝึ กปฏิ บั ติ เพื่ อให้ สามารถน าทักษะชีวิต ไปใช้ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภาพ ดั ง นั้ น
กระบวนการในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะช่วยให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะชีวิตที่จะใช้ในการ
แก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิต เพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งถือได้ว่าสาคัญเป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะชีวิตให้เยาวชน
และทาการศึกษาผลของโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ต่อการพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. กรอบแนวคิดการวิจัย
ทักษะชีวิต 5 องค์ประกอบ (กรมสุขภาพจิต, 2545)
องค์ประกอบที่ 1 ทักษะความคิดสร้างสรรค์
องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการตัดสินใจ
องค์ประกอบที่ 3 ทักษะการจัดการกับความเครียด
องค์ประกอบที่ 4 ทักษะการสื่อสาร
องค์ประกอบที่ 5 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

โปรแกรม “ครอบครัวสัมพันธ์”

กิ1.จกรรมที่ 1 สร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือ
กิจกรรมที่ 2 คิดถูก...พูดดี แบบ “I” Message
กิจกรรมที่ 3 สงบ...สยบความเครียด
กิจกรรมที่ 4 คิดถูกทิศ...ตัดสินใจถูกทาง
กิจกรรมที่ 5 ใช้ชีวิต...คิดสร้างสรรค์
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3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบทักษะชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์
2.เพื่อเปรียบเทียบทักษะชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่เข้าร่วมโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์กับกลุ่มที่ได้รับการฝึกและอบรมตามปกติ

4.วิธีการดาเนินวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ เยาวชนที่มีอายุเกิน 14 ปี ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามคาสั่งศาล และอยู่ใน
ระหว่างการฝึกอบรมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชน ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามคาสั่งศาล และอยู่ระหว่างการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนดดังนี้ มีอายุเกินกว่า 14 ปี
บริบูรณ์ ถึง 18 ปีบริบูรณ์ มีคะแนนตามแบบประเมินความสัมพันธ์ในครอบครัว อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง เป็น
ผู้ที่มีระดับคะแนนทักษะชีวิตในระดับน้อยถึงปานกลาง ยินดีและสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย สามารถอ่าน-เขียน
หนังสือได้ และพูดคุยสื่อสารได้ดี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย คือ
โปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์เป็นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลองทีผ่ ู้วิจยั สร้างขึ้นเอง โดยนาแนวคิดเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชนที่กระทาผิด องค์ประกอบของทักษะชีวิต การพัฒนาทักษะชีวิต ร่วมกับการศึกษาโปรแกรมการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต ของพัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ (2555) การพัฒนาการคิด ของประพันธ์ศิริ
สุเสารัจ (2551) และกระบวนการครอบครัวสัมพันธ์จากคู่มือการฝึกอบรม/การสอน เรื่อง ครอบครัวสัมพันธ์ ภาค
วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี มีเป้าหมายให้เยาวชนเกิด
ความตระหนักรู้และฝึกทักษะเพือ่ พัฒนาทักษะชีวิตทัง้ 5 ทักษะให้ดียิ่งขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) ความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ รูปแบบและความ
เหมาะสมของกิจกรรม ตลอดจนการจัดลาดับของเนื้อหาและความเหมาะสมของเวลาในแต่ละกิจกรรม จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจานวน 3 คน ได้แก่ จิตแพทย์ 1 คน อาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 1 คน และนักจิตวิทยาชานาญการ จานวน 1 คน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1
สัมพันธภาพและความร่วมมือ กิจกรรมที่ 2 คิดถูก...พูดดี แบบ “I” Message กิจกรรมที่ 3 สงบ...สยบความเครียด
กิจกรรมที่ 4 คิดถูกทิศ...ตัดสินใจถูกทาง และกิจกรรมที่ 5 ใช้ชีวิต...คิดสร้างสรรค์
ชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสร้างโดยผู้วิจัย เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยอายุ ระดับการศึกษา ประเภทคดี และบุคคลที่ให้การอบรมเลี้ยงดู
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามทักษะชีวติ ผู้วิจัยปรับมาจากแบบประเมินทักษะชีวิตสาหรับวัยรุ่น อายุ 12-17 ปี
ของกรมสุขภาพจิต ในงานวิจัยของธนาณัติ ผายาว (2549) ลักษณะแบบสอบถามเป็นการประเมินทักษะชีวิต
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ครอบคลุม 5 ทักษะ คือ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการ
สื่อสาร และทักษะการจัดการกับความเครียด โดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) และ
โครงสร้างของแบบวัดจากผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจานวน 3 คน ได้แก่ จิตแพทย์ 1 คน อาจารย์
พยาบาลด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 คน และนักจิตวิทยาชานาญการ จานวน 1 คน คานวณหาค่าดัชนี
ความตรงตามเนื้อหา (CVI : Content Validity Index) ได้ค่าดัชนีโดยรวม เท่ากับ .86 หลังจากนั้นนาแบบสอบถาม
ทักษะชีวิตไปทดลองใช้กบั เยาวชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์ความ
เที่ยงด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชือ่ มั่น เท่ากับ
.82
ชุดที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ
แบบประเมินความสัมพันธ์ในครอบครัว ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความสัมพันธ์ในครอบครัว ของ จริญญา
แก้วสกุลทอง (2551) ที่ครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว คือ การชื่นชมคุณค่าและให้กาลังใจ
กัน การให้ของขวัญกันในโอกาสต่างๆ การใช้เวลาร่วมกัน ความห่วงใยที่มีต่อกัน การปรึกษากัน ความสนใจใน
ศาสนา การดูแลช่วยเหลือหรือการอบรมเลี้ยงดู การรับรู้ถึงความรูส้ ึกและความต้องการของกัน และความพึงพอใจ
ในชีวิตครอบครัว โดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) และโครงสร้างของแบบวัดจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชจานวน 3 คน ได้แก่ จิตแพทย์ 1 คน อาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 1 คน และนักจิตวิทยาชานาญการ จานวน 1 คน คานวณหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา
(CVI : Content Validity Index) ได้ค่าดัชนีโดยรวม เท่ากับ .92 หลังจากนั้นนาแบบสอบถามทักษะชีวิตไปทดลอง
ใช้กับเยาวชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้ นี้ จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์ความเที่ยงด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .78
การดาเนินการวิจัย
1. ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยศึกษาตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดทาโปรแกรมครอบครัว
สัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทาหนังสือขออนุญาตดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย และ ประสานงานกับ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทาวิจยั และการขอ
ความร่วมมือในการดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
2. ขั้นดาเนินการ รวบรวมรายชื่อเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และเข้าพบกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนของการทาวิจัย ขอ
ความร่วมมือในการทาวิจัยและทาแบบสอบถามทักษะชีวิตและแบบประเมินความสัมพันธ์ในครอบครัว (Pre-Test)
จนได้จานวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุม 15 คน และกลุ่มทดลอง 15 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งตามกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มควบคุม ได้รับการฝึกและอบรมจากนักจิตวิทยาและพยาบาลโดยหลักสูตรฝึกอบรมประมวลวิชา
และกิจกรรมการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ตามระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม
เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2554
กลุ่มทดลอง ได้รับโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ ซึ่งผู้วิจั ยเป็นผู้ดาเนินการโปรแกรม โดยอธิบาย
รายละเอียดและขั้นตอนการดาเนินการให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมรับทราบกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรมๆ ละ 60-90 นาที
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โดยดาเนินการติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ณ ห้องประชุมตาปีรวมใจ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
การประเมินผลการทดลอง ผู้วิจัยทาการประเมินการทดลองในกลุ่มทดลองทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการ
ดาเนินโปรแกรมครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 5 สิ้นสุดลง โดยใช้แบบประเมินความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ กลุ่มทดลองต้องมีคะแนนเฉลี่ยความสัมพันธ์ในครอบครัว 3.67 (ระดับปาน
กลาง)ขึ้นไป
3. ขั้นประเมินผล
การประเมินผลการทดลองผู้วิจัยประเมินทักษะชีวิตในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอีกครั้ง (Post-Test)
หลังสิ้นสุดโปรแกรม โดยใช้แบบวัดชุดเดียวกับก่อนการทดลอง พร้อมทั้งสัมภาษณ์เยาวชนและผู้ปกครองเป็นราย
กลุ่มตามประเด็นที่กาหนด และนาข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนาไปวิเคราะห์
ข้อมูลตามวิธีทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
คานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติทดสอบที แบบกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent t-test) 3. เปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทักษะชีวิตของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมระหว่างก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติทดสอบที แบบกลุ่ม
ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent t-test) 4. ข้อมูลการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนและ
ผู้ปกครอง จากแบบประเมินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ของกลุ่มทดลองขณะดาเนินการทดลอง หลังการ
ทดลองใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

5.สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา ผลของการใช้โปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลการวิจัยสรุปตามสมมติฐานในการวิจัยทั้ง 2 ประการคือ
1. ทักษะชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังการให้
โปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์สูงกว่าก่อนให้โปรแกรม (ตารางที่ 1)
2. ทักษะชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เข้าร่วม
โปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมตามปกติ (ตารางที่ 2)
จึงสรุปได้ว่าโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์สามารถพัฒนาให้ทักษะชีวิตของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานีดีขึ้นได้
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย และระดับทักษะชีวิตของกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ จาแนก
เป็นรายด้าน ก่อนและหลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ทักษะชีวิตรายด้าน
t
p-value
S.D.
ระดั
บ
S.D.
ระดั
บ


1. ความคิดสร้างสรรค์
2.94 .41 น้อย
3.59 .45 ปานกลาง -3.79* .002
2. การตัดสินใจ
2.56 .49 น้อย
3.15 .48
น้อย
-3.28* .005
3. การจัดการความเครียด
3.01 .48 น้อย
3.41 .53 ปานกลาง -2.32* .036
4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 2.85 .63 น้อย
2.98 .68
น้อย
-1.47
.164
5. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.01 .43 น้อย
3.36 .52 ปานกลาง -2.17* .048
รวม
2.84 .35 น้อย
3.43 .23 ปานกลาง -6.40*
.000
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย และระดับทักษะชีวิตของเยาวชนหลังได้รับโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ แยก
เป็นรายด้าน ระหว่างกลุ่มปกติและกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์
กลุ่มปกติ
กลุ่มที่ได้รบั โปรแกรม
(n=15)
(n=15)
ทักษะชีวิตรายด้าน
t p-value
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ


1. ความคิดสร้างสรรค์
3.35 .42 ปานกลาง
3.60 .62 ปานกลาง 1.21 .237
2. การตัดสินใจ
3.12 .39
น้อย
3.16 .40
น้อย
.23 .819
3. การจัดการความเครียด
3.11 .58
น้อย
3.41 .48 ปานกลาง .13 .905
4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 2.85 .64 ปานกลาง
3.12 .68 ปานกลาง 1.20 242
5. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.09 .40
น้อย
3.36 .52 ปานกลาง 1.59 .124
รวม
3.22 .19
น้อย
3.43 .23 ปานกลาง 2.65* .013

6.อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลของโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน ในศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
จากการศึกษาผลของโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน ในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปี จบ
การศึกษาในระดับสูงสุดคือชั้นมัธยมตอนต้น/ปวช. บุคคลที่ให้การอบรมเลี้ยงดูเยาวชนเป็นพ่อและแม่ และเยาวชน
ก่อคดีและได้รับคาสั่งศาลให้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมากที่สุด
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะชีวิตของเยาวชนในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนกับหลังทดลอง
พบว่าคะแนนเฉลี่ยของทักษะชีวิตหลังการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง (  =2.84) (ตารางที่ 1) ซึ่งสูงกว่าก่อนการ
ทดลองที่อยู่ในระดับน้อย (  =3.43) (ตารางที่ 1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ
ที่ 1 จากผลการวิจัยอธิบายได้ว่าเมื่อพิจารณาทักษะชีวิตเป็นรายด้าน พบว่าทักษะชีวิตทั้ง 5 ด้าน คือ ทักษะการ
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ตัดสินใจ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการจัดการกับ
ความเครียดสูงกว่าก่อนการทดลองทุก ด้าน ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ได้จัดสถานการณ์ให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเยาวชนและผู้ปกครอง (นรลักขณ์ เอื้อกิจ ศิริพร ชวนชาติ และ จริญญา แก้ว
สกุลทอง, 2553) จากกิจกรรมการที่เยาวชนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง ทาให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์ และเกิดมุมมองที่ดีต่อกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการแสดงออกของพฤติกรรม
และพัฒนาการที่ดีขึ้น (บุษกร อรรถโกมล, 2549) ขณะเดียวกันโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการสื่อสาร และทักษะการจัดการกับความเครียด ทาให้เยาวชนได้มีโอกาสสารวจตนเอง และเกิดความ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตในครอบครัว ส่งผลให้เยาวชนกลุ่มทดลองมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ตนเองในแนวทางที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาทักษะชีวิตพบว่ามีคะแนนดีขึ้นทั้ง 5 ด้าน
2. เยาวชนกลุ่ ม ที่ไ ด้รั บโปรแกรมครอบครั วสั ม พัน ธ์มี ทักษะชี วิต อยู่ ใ นระดั บปานกลาง (  =3.43)
(ตารางที่ 2) ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรมตามปกติที่มีคะแนนอยู่ในระดับน้อย (  =3.22) (ตารางที่ 2) อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 จากผลการวิจัยอธิบายได้ว่าการได้รับการฝึกและอบรม
จากนักจิตวิทยาและพยาบาลตามปกติโดยหลักสูตรฝึกอบรมประมวลวิชาและกิจกรรมการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ตาม
ระเบีย บกรมพินิจ และคุ้ มครองเด็ กและเยาวชนว่ าด้ วยหลักสูต รการฝึ กอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2554
ประกอบด้วย หลักสูตรด้านการบาบัดฟื้นฟูพฤติกรรมและอารมณ์เด็กและเยาวชน หลักสูตรด้านการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจ
และเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตตามความต้องการ (Roger S. Thrall, Jody H. Blumberg, Stephanie Beck, 2012)
เนื่องจากเยาวชนกลุ่มนี้จะมีความบกพร่องของทักษะทางสังคม การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ สาหรับ
รูปแบบของโปรแกรมจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ การศึกษา การฝึกงาน และการ
สร้ า งโอกาสการได้ ง านท า (เสาวลั ก ษณ์ ลั ง กาพิ น ธ์ , 2546) โดยเน้ น เกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ใ นครอบครั ว
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และใช้ลักษณะของกระบวนการของครอบครัวในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
เป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน
จากการพูดคุยกับเยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อประเมินผลแต่ละกิจกรรม เยาวชนและผู้ปกครองมีความ
คิดเห็นว่าการเข้าร่วมโปรแกรมช่วยให้เยาวชนเกิดความกล้าแสดงออก และเป็นโอกาสให้มีเวลาได้อยู่ด้วยกันใน
ขณะที่ศาลมีคาสั่งให้รับการฝึกอบรม ความรู้และทักษะที่ได้ มีประโยชน์และสามารถนาไปใช้ขณะเข้ารับการ
ฝึกอบรม และเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านได้ ทุกกิจกรรมมีความสาคัญเพราะทาให้เยาวชนได้วิเคราะห์ตนเองจนเกิดเป็น
ประสบการณ์และเพิ่มเติมทักษะชีวิต ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองที่ดีขึ้น ช่วยให้ดาเนินชีวิตได้ถูกทางยิ่งขึ้น
โปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ นับได้ว่าเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตในการคิดตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา สามารถใช้ทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในครอบครัวและ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจ ลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารไม่เข้าใจตรงกัน และมีหนทางของตนเองใน
การจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นตามช่วงวัย และเนื่องจากทักษะชีวิตเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของ
เยาวชนที่สาคัญอย่างหนึ่ง ดังนั้นการนาโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ไปใช้กับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน ให้มีการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดีขึ้น จะส่งผลต่อการปรับตัวและเผชิญปัญหาอย่างเหมาะสมทั้งขณะ
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รับการฝึกอบรมเอง และเมื่อเยาวชนได้รับการปล่อยตัวให้กลับไปอยู่กับครอบครัวและสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการ
ลดการกระทาผิดซ้าและช่วยให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนสู่ความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ อีกทั้งมีจุดเน้นคือการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนตาม
ช่วงวัย การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและ
เยาวชน และภาคีเครือข่ายเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการใน
การคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดความมั่งคงและยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อ การปฏิบัติงาน การนาโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ไปใช้ สามารถปรับรูปแบบ
ระยะเวลาในการดาเนินแต่ละกิจกรรม หรือสถานการณ์ในใบงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และเหมาะสมกับ
ความต้องการและศักยภาพของเยาวชน โดยเฉพาะการปรับภาษาที่ใช้ให้เหมาะสมและเข้าใจง่าย
2. ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจัย
2.1 การประเมินทักษะชีวิต ควรเว้นช่วงเวลาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้นาความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมโปรแกรมไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต จนเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างแท้จริง โดย
ควรประเมินหลังเสร็จสิ้นโปรแกรม 3-4 สัปดาห์ และควรมีการศึกษาติดตามผลการพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน
กลุ่มตัวอย่างในระยะยาว คือทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อความคงอยู่ของทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ของเยาวชน
2.2 ควรศึกษาวิจัยในเด็กและเยาวชนที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ คือ เด็กที่ประสบปัญหาทาง
สังคม อยู่ในสภาวะยากลาบากในการดารงชีวิต และต้องได้รับการแทรกแซง (Intervention) เช่น เด็กกาพร้า เด็กถูก
ทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทาร้ายทารุณ เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กพลัดถิ่น เด็กลูกแรงงานต่างชาติ เด็กในชุมชน
แออัด เด็กยากจน และก่อนที่จะจัดกิจกรรมแต่ละครั้งควรศึกษาถึงปัจจัยและสาเหตุที่มีผลต่อทักษะชีวิต เพื่อนาผล
การศึกษาที่ได้ประยุกต์ใช้ในการออกแบบรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนได้อย่างเหมาะสม
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลผลิตของสวนป่าไม้สักในโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจนี้ ได้ดาเนินการในท้องถิ่น
จังหวัดยโสธร ณ เดือนตุลาคม 2552 โดยได้คัดเลือกสวนป่าไม้สักของเกษตรกรที่มีชั้นอายุ 14 ปี และ 15 ปี มา
ศึกษาโดยการวางแปลงตัวอย่างขนาด 400 ตารางเมตร จานวน 3 แปลงต่อสวนป่า โดยได้ทาการสารวจสวนป่า
ทั้งสิ้น 22 สวน รวมใช้แปลงตัวอย่าง เท่ากับ 66 แปลง ในแต่ละแปลงทาการเก็บข้อมูลความโตและความสูงของ
ต้นไม้ แล้วนามาคานวณผลผลิตในรูปของปริมาตรทั้งหมด และปริมาตรที่เป็นสินค้าได้ โดยใช้โปรแกรม Farm
Forestry Toolbox การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผันแปรของผลผลิตไม้สักในแต่ละชั้นอายุและความ
แตกต่างในการปฏิบัติทางวนวัฒน์ จากการศึกษา พบว่า การเติบโตของไม้สักอายุ 14 ปี และ 15 ปี แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือ เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยเท่ากับ 10.91 และ 11.27 ซม. ความสูง
ทั้งหมดเฉลี่ย 9.65 และ 10.55 ม. และมีผลผลิตที่เป็นสินค้าได้เท่ากับ 6.69 และ 7.48 ลบ.ม.ต่อไร่ ตามลาดับ
สาหรับความผันแปรของผลผลิต พบว่า ในระดับโครงการฯ มีความผันแปรระดับสูง มีค่า CV มากกว่าร้อยละ 40
และความผันแปรในในระดับเกษตรกรแต่ละราย มีความผันแปรตั้งแต่ระดับน้อยถึงปานกลาง มีค่า CV ตั้งแต่ร้อย
ละ 1 ถึง 20 ในระดับปานกลางและระดับน้อย ในการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติทางวนวัฒน์ของเกษตรกร ได้
คานวณเป็นค่าคะแนนเต็ม 100 คะแนน พบว่า การจัดการของเกษตรกรอยู่ในระดับค่อนข้างดี (61-80 คะแนน)
และปานกลาง(41- 60 คะแนน) และพบว่า เกษตรกรที่มีการปฏิบัติทางวนวัฒน์ดี จะมีสวนป่าที่มีผลผลิตดีกว่า
ดังนั้นในการส่งเสริมเกษตรกรนั้น รัฐจะต้องให้ความสนใจติดตามการเติบโตและส่งเสริมการปฏิบัติทางวนวัฒน์
อย่างใกล้ชิด
คาสาคัญ : ผลผลิต ไม้สัก โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
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ABTRACT
The study on the yield of teak plantations in the Economic Tree Planting Promotion Project was
conducted in Yasothon province in October 2009. The teak plantation with the age of 14 and 15 years was
studied by placing 3 sample plots per a teak plantation with the size of 400 square meters each. Altogether 22
teak plantations were surveyed, and theare for there are 66 sample plots. In each plot, DBH growth of trees and
the height of trees were collected and used to calculate the yield in the form of merchantable volume ,using
Farm Forestry Toolbox Program. This study aims to study the variation of yield in each layer in different age
and silvicultural practices. It was found that the growth of the teak, aged 14 and 15 years were not significantly
different in term of statistics, that is, the average diameter growth were 10.91 cm. and 11.27 cm., the average
height were 9.65 m. and 10.65 m. and merchantable volume is equal to 6.69 and 7.48 cubic meters per rai,
respectively. For valiability of yield, there was a relatively high variation in volume with the CV value of over
40 % at the project level. At the farmer level, was found in the CV scale from 1 to 40 % The study on efficiency
in silvicultural practice among farmer to, It was found that the management of the farmers scored 61- 80 and
41-60 out of 100, which was quite good and moderate, respectively. It was also found that farmers with good
silvicultural practice would yield higher output. Therefore, in order to encourage farmer to participate in the
Economic Tree Planting Promotion Project, the government agencies should focus on the growth and
promotion of silvicultural practices more closely, as well as the dissemination of knowledge on maintenance
and silvicultural practices.
KEYWORDS : Yield , Teak , The Economic Tree Planting Promotion Project

1. บทนา
ด้วยปัญหาการขาดแคลนไม้ใช้สอยภายในประเทศที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว จากการที่พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่
ลดลง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ว่าด้วย นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้กาหนดให้มีพื้นที่
ป่าไม้ทั่วประเทศ อยู่ในอัตราร้อยละ 40 หรือ 128.3 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ประมาณร้อยละ 15
หรือ 48.1 ล้านไร่ และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ประมาณร้อยละ 25 หรือ 80.2 ล้านไร่ ต่อมาเมื่อมีการยกเลิกสัมปทานทา
ไม้ใน พ.ศ. 2532 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
7 กาหนดให้พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ซึ่งเคยกาหนดร้อยละ 15 มาเป็นร้อยละ 25 ในขณะเดียวกันก็ลดพื้นที่ป่า
เศรษฐกิจ จากร้อยละ 25 มาเป็นร้อยละ 15 (อานวย, 2535)
ใน พ.ศ. 2536 กรมป่ าไม้ จึ ง ด าเนิ น การตามนโยบายป่ าไม้ แ ห่ ง ชาติ เร่ ง ให้ มี การปลู กไม้ ใ ช้ สอย
ภายในประเทศให้มากขึ้น โดยจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการปลูกป่าขึ้นในชื่อโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าหรือ
ในภายหลังเรียกว่า โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกสร้าง
สวนป่า โดยเฉพาะในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อสร้างป่าเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้มีการปลูกป่าทั่วประเทศ เป็นการช่วย
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้สามารถผลิตไม้ให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต อีกทั้งยังสร้างอาชีพที่มั่นคง
แก่เกษตรกรและลดปัญหาบุกรุกทาลายป่า (กรมป่าไม้, 2537)
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จากการดาเนินโครงการฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 – 2544 ปัญหาที่สังเกตเห็น คือ โครงการฯดาเนินการอย่าง
ไม่ครบวงจร มีการส่งเสริมการปลูกแต่ไม่มีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติทางวนวัฒน์กับสวนป่า อาจจะทาให้
ผลผลิตไม่ได้ตามที่คาดหวังเอาไว้ จึงทาให้เกิดการศึกษาในครั้งนี้ขึ้นโดยได้เลือกศึกษาพื้นที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถเก็บข้อมูลกระจายได้ครอบคลุมพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบ
ความผันแปรของผลผลิตสวนป่าไม้สัก และทราบความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางวนวัฒน์กับการเติบโตของ
ไม้สักในโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในท้องที่จังหวัดยโสธร

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาความผันแปรของผลผลิตสวนป่าไม้สักในโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในท้องที่จังหวัด
ยโสธร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางวนวัฒน์กับการเติบโตของไม้สักในโครงการส่งเสริม
ปลูกไม้เศรษฐกิจในท้องที่จังหวัดยโสธร

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงผลผลิตของสวนป่าไม้สักในโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจใน
ท้องที่จังหวัดยโสธร ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
3.1. การวางแผนศึกษา
1) การรวบรวมข้อมูลและจัดทาแผนที่โครงการฯรวบรวมข้อมูลสวนป่าของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในจังหวัดยโสธร เพื่อสรุปรวมข้อมูลต่างๆ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
เช่น รายชื่อ ที่อยู่ ที่ตั้งแปลงปลูก ชนิดไม้ที่ปลูก จานวนพื้นที่ปลูก ปีที่ปลูก เป็นต้น และจัดทาแผนที่แปลงสวนป่า
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร(สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ยโสธร, 2552)(ศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ จังหวัดยโสธร, 2551) เพื่อแสดงการกระจายแปลง
ปลูกไม้สักของเกษตรกรในภาพรวมของทั้งจังหวัด
2) การจาแนกประเภทสวนป่าที่ศึกษา จากข้อมูลที่รวบรวมได้ นามาจาแนกตามขนาดพื้นที่และชั้น
อายุ ในการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของโครงการฯ ในจังหวัดยโสธรจึงได้นาแปลงปลูกไม้สักทั้งหมด
มาจาแนกออกตามขนาดเนื้อที่ อายุ จาแนกชั้นอายุสวนป่าของเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ มีการกระจายอยู่ในช่วง
ชั้นอายุ 14 ปี (ปลูกเมื่อ พ.ศ. 2538) มีจานวนแปลง 52 แปลง และชั้นอายุ 15 ปี (ปลูกเมื่อ พ.ศ. 2537) มีจานวน
แปลง 48 แปลง โดยกาหนดจานวนตัวอย่าง ร้อยละ 20 จะได้จานวนสวนป่าของชั้นอายุ 14 ปี เท่ากับ 11 แปลง
และชั้นอายุ 15 ปี เท่ากับ 11 แปลง ดังนั้น ได้คัดเลือกแปลงศึกษาเป็นตัวแทน จานวน 22 แปลง
3.2 การวางแปลงตัวอย่างและเก็บข้อมูล จากสวนป่าที่ได้คัดเลือกในพื้นที่โครงการฯ จานวน 22 แปลง
ซึ่งจะกระจายตามชั้นอายุ ขนาดพื้นที่ และท้องถิ่นที่ปลูก ได้ทาการวางแปลงตัวอย่างเพื่อวัดต้นไม้นามาประเมิน
การเติบโตและผลผลิต โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ทาการวางแปลงตัวอย่าง ขนาดพื้นที่ 400
ตารางเมตร จานวน 3 แปลงโดยการวางแปลงตัวอย่าง จะวางแปลงให้มีด้านกว้าง (W) ครอบคลุมแถวต้นไม้
จานวน 4 แถว และมีความยาว (L) เท่ากับ 400/W เพื่อให้สามารถใช้เป็นตัวแทนสวนป่าครอบคลุมต้นไม้ในสวน
ป่าจึงได้ใช้วิธีนี้ในการวางแปลงตัวอย่าง การเก็บข้อมูลต้นไม้ทาการวัดขนาดเส้นรอบวงลาต้นที่ระดับ 1.30 เมตร
(GBH: Girth at breast Height, เซนติเมตร) ความสูงทั้งหมด (Ht:Total height, เมตร) ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
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และในแต่ละสวนป่าทาการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เป็นเจ้าของด้านการจัดการสวนป่า โดยใช้แบบสอบถามโดยจะ
ได้นาไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของการจัดการสวนป่า เพื่อหาความสัมพันธ์ของการจัดการสวนป่ากับการเติบโต
และผลผลิตของสวนป่า
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล จาแนกการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญ เติบโตของไม้สัก การประเมินการเติบโตของไม้สักในสวนป่า
นาค่าความโตที่ระดับ 1.30 เมตร วัดเป็นเส้นรอบวงมาเปลี่ยนเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง แล้วนาค่าต่างๆ ที่วัด
ได้มาหาค่าเฉลี่ยได้ค่าความโตเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย และการประเมินผลผลิตไม้สัก โดยใช้โปรแกรม Farm Forestry
Toolbox V.5.2.13 จากประเทศออสเตรเลีย (Warner, 2007) โดยพัฒนาโปรแกรมเพื่อประเมินผลผลิตสวนป่าไม้
สัก จากสมการความเรียว (Taper equation) และตัวแบบการเติบโต (Growth model) จากไม้สักตัวอย่างจานวน 20
ต้น โดยการนาเข้าข้อมูลขนาดความโตและความสูง เพื่อวิเคราะห์หาปริมาตร และคานวณหาปริมาตรของไม้
ทั้งหมด และปริมาตรไม้ที่ทาเป็นสินค้าได้
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการทางวนวัฒน์ของเจ้าของสวนป่า โดยศึกษาประสิทธิภาพการ
จัดการปลูกและบารุงสวนสักของเกษตรกรจากข้อมูลในแบบสอบถาม โดยคานวณคะแนนเป็น 100 คะแนนเต็ม
เพื่อประเมินระดับคะแนนการจัดการทางวนวัฒน์
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการจัดการของเกษตรกรและผลผลิตสวนป่า
ไม้สัก โดยได้นาข้อมูลผลผลิตรายแปลงมาหาความสัมพันธ์กับค่าคะแนนการจัดการทางวนวัฒน์ มาศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความผันแปรของผลผลิตและการจัดการทางวนวัฒน์ โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient)

4. ผลและวิจารณ์
จากการศึกษาโดยทาการเก็บข้อมูลไม้พื้นที่สวนป่าในโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดยโสธร จานวน 2 อายุ คือ สวนป่าปลูกปี พ.ศ. 2538 (อายุ 14 ปี) และสวนป่าปลูกปี พ.ศ. 2537 (อายุ 15 ปี)
โดยมีระยะปลูก 2 x 4 เมตร นาค่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และความสูงทั้งหมดของต้นไม้ทุกต้นที่วัดได้
ในแปลงตัวอย่าง มาคานวณหา อัตราการรอดตาย ความหนาแน่นต่อพื้นที่ (ต้น/ไร่) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ค่าความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี (MAI) และ ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร
(Coefficient Variation : CV) และวิเคราะห์หาความผันแปรด้านความโตและความสูง และความผันแปรด้าน
ผลผลิตของสวนป่าไม้สักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเปรียบเทียบภายในชั้นอายุ และระหว่างชั้นอายุ
รายละเอียดของผลการศึกษามีดังนี้
ส่วนที่ 1 การศึกษาความเจริญเติบโตของไม้สัก
1. 1 ความโตและความสูงเฉลี่ยของสวนป่าไม้สักอายุ 14 ปี
ในแปลงของสวนป่าไม้สักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ อายุ 14 ปี จานวน 11 ราย นั้น พบว่า
มีอัต ราการรอดตายเฉลี่ ย เท่ากับ 85.65 % ความหนาแน่ นเฉลี่ย 206 ต้น /ไร่ เส้น ผ่านศูน ย์กลางเฉลี่ย 10.91
เซนติเมตร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.81 ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 0.78 เซนติเมตรต่อปี ในด้าน
ความสูง มีความสูงเฉลี่ย 9.65 เมตร ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 0.69 เมตรต่อปี แส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.60 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร เท่ากับ 16.58 % และ 16.61 % (ดังแสดงในตารางที่ 1 และ
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ภาพประกอบ 1) ซึ่งจัดอยู่ในระดับความผันแปรน้อย แต่ในแปลงสวนป่าไม้สักของเกษตรกรแต่ละรายนั้น มีความ
ผันแปรด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก จัดอยู่ในความผันแปรระดับปานกลาง (CV = 21-40%) และมีความผันแปร
ด้านความสูงทั้งหมด อยู่ในระดับน้อย 3 แปลงสวนป่า อยู่ในระดับปานกลาง 8 แปลงสวนป่า ซึ่ง แสดงว่า การ
เติบโตของสวนป่าไม้สักในแปลงสวนป่าของเกษตรกรในแต่ละราย มีความผันแปรทั้งด้านเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียงอกและความสูงทั้งหมด อยู่ในระดับปานกลาง
เปรียบเทียบการเติบโตด้านความเพิ่มพูนทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และความสูงของสวน
ป่าไม้สักในเขตพืน้ ที่อื่นๆ โดยเปรียบเทียบการเติบโตสวนป่าไม้สกั อายุ 14 ปี ของการศึกษาในครัง้ นี้ กับการ
เติบโตของไม้สักในสวนป่าห้วยทาก อาเภองาว จังหวัดลาปาง (อนิวรรต, 2535) ในแปลงสวนป่าไม้สักอายุ 14 ปี
ระยะปลูก 4x4 เมตร ทาการสุ่มแปลงตัวอย่างขนาด 20 x 20 เมตร หรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร พบว่า มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย เท่ากับ 19.6 เซนติเตมร ความสูงทั้งหมดเฉลี่ย เท่ากับ 18.0 เมตร และความเพิ่มพูนเฉลี่ย
รายปีทางเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก เท่ากับ 1.4 เซนติเมตรต่อปี ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีทางความสูงทั้งหมด
เท่ากับ 1.3 เมตรต่อปี ซึ่งจากการเติบโตทั้งด้านความสูงทั้งหมด และเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของสวนป่าไม้สัก
และความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีความสูงทัง้ หมด ในท้องที่
จังหวัดยโสธร มีค่าน้อยกว่าไม้สักในสวนป่าห้วยทาก
ตารางที่ 1 การเติบโตของไม้ที่มอี ายุ 14 ปี ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
เกษตรกรราย อัตราการ ความหนาแน่น
เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก(ซม.)
ที่
รอดตาย(%) (ต้นต่อไร่)
เฉลี่ย
SD
MAI CV (%)
(ซม./ปี)
1
60.81
197
12.08
4.53
0.86 37.50**
2
91.61
207
9.57
2.94
0.68 30.72**
3
90.18
217
10.56
3.18
0.75 30.11**
4
78.62
193
8.47
2.49
0.59 29.40**
5
77.08
192
11.78
3.61
0.84 30.65**
6
89.82
223
8.81
2.63
0.63 29.85**
7
96.05
203
13.03
3.51
0.93 26.94**
8
87.42
201
13.35
2.91
0.95 21.80**
9
86.30
195
9.39
2.5
0.67 26.62**
10
91.06
239
11.39
3.57
0.81 31.34**
11
93.20
196
11.58
3.81
0.82 32.90**
เฉลี่ย

85.65

206

10.91

1.81

0.78

16.58*

เฉลี่ย
9.22
9.05
9.06
7.95
10.32
8.10
11.52
11.59
7.76
10.48
10.84
9.65

ความสูงทั้งหมด(ม.)
SD MAI(ม./ CV (%)
ปี)
2.25 0.66 24.40**
2.38 0.65 26.30**
2.00 0.65 22.08**
1.99 0.57 25.03**
2.78 0.74 26.94**
2.03 0.58 25.06**
1.78 0.82 15.45*
1.54 0.83 13.29*
1.84 0.55 23.71**
2.00 0.75 19.08*
2.73 0.77 25.18**
1.60

0.69

16.61*

หมายเหตุ : 1. ระดับความผันแปร *(น้อย CV  20 %) **(ปานกลาง CV 21-40%) ***(สูง CV  40%)
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0

ภาพประกอบ 1 ความโตและความสูงของสวนป่าไม้สักอายุ 14 ปี
และเปรียบเทียบการเติบโตของสวนป่าไม้สักในโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ท้องที่จังหวัด
ยโสธร กับการศึกษาผลผลิตของสวนป่าไม้สักในโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ท้องที่อาเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก (ปัญญา, 2546) สวนป่าไม้สักอายุ 14 ปี ระยะปลูก 2x2 เมตร พบว่า มีความโตเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง
อกเฉลี่ย เท่ากับ 16.0 เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมดเฉลี่ย เท่ากับ 13.27 เมตร ซึ่งจากการเติบโตทั้งด้านความ
สูงทั้งหมด และเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของสวนป่าไม้สักท้องที่จังหวัดยโสธร มีค่าน้อยกว่า สวนป่าไม้สัก
ท้องที่อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แม้ว่าความหนาแน่นของสวนป่าในจังหวัดตากจะสูงกว่า แต่ จังหวัดตากเป็น
พื้นที่การกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติของไม้สัก ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเติบโตของไม้สัก
1.2 ความโตและความสูงเฉลี่ยของสวนป่าไม้สักอายุ 15 ปี
จากการศึกษา จะเห็นได้ว่า ความหนาแน่นของหมู่ไม้มีอิทธิพลต่อการเติบโตทางด้านขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาไม้สักของสายัณห์ (2529) และไม้ตีนเป็ดของสมภัทร (2544)
ทั้งนี้ เพราะหมู่ไม้ที่ปลูกด้วยความหนาแน่นสูง การแก่งแย่งปัจจัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตก็มีมากขึ้น แต่เมื่อ
ความหนาแน่นลดลง โอกาสที่ต้นไม้จะเติบโตก็มีมากขึ้น และการเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมนั้นเป็นปัจจัยที่
จาเป็นอย่างยิ่ง (สมเกียรติ, 2520) หากเลือกพื้นที่ได้เหมาะสมแล้ว จะมีผลต่อการเติบโตและจะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อ
หน่วยพื้นที่ (สายัณห์ , 2529) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บุญวงศ์ และคณะ (2535) ซึ่งกล่าวว่า อัตราการ
เติบโตจะมากน้อยเพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับถิ่นกาเนิดของเมล็ดพันธุ์ ชั้นคุณภาพของพื้นที่ และระยะปลูกเป็นสาคัญ
โดยระยะปลูก 4x4 เมตร ถือเป็นระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุด
ในแปลงของสวนป่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีไม้สักอายุ 15 ปี จานวน 11 ราย นั้น พบว่า มี
อัตราการรอดตายเฉลี่ย เท่ากับ 82.42 % ความหนาแน่นเฉลี่ย 204 ต้น/ไร่ มีความโตเฉลี่ย 11.27 เซนติเมตร มีค่า
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานหรื อมี ค่าต่างไปจากค่ าเฉลี่ย เท่ากับ 1.92 มี ค่าความเพิ่ม พูน เฉลี่ ยรายปี เท่ากับ 0.75
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เซนติเมตรต่อปี ในด้านความสูง มีความสูงทั้งหมดเฉลี่ย 10.47 เมตร มีค่าความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 0.70
เมตรต่อปี และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.98 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า เส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก และ
ความสูงของต้นไม้ มีค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร (CV) เท่ากับ 17.00 % และ 28.46 % (ตารางที่ 2) ซึ่งความผัน
แปรของเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก จัดอยู่ในระดับความผันแปรน้อย (CV  20%) แต่ความผันแปรด้านความสูง
จัดอยู่ในระดับความผันแปรปานกลาง (CV = 21-40%)
แปลงสวนป่าไม้สักของเกษตรกรแต่ละรายนั้น มีความผันแปรทั้งด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกและ
ความสูงทั้งหมด (ตารางที่ 2)(ภาพประกอบที่ 2) จัดอยู่ในความผันแปรระดับปานกลาง แสดงว่า ความผันแปรของ
การเติบโตของสวนป่าไม้สักของเกษตรกรทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก ในเกษตรกรแต่ละรายอยู่ในระดับปาน
กลาง และมีความผันแปรด้านความสูงอยู่ในระดับน้อย 3 แปลงสวนป่า และระดับปานกลาง 8 แปลงสวนป่า
เมื่อเปรียบเทียบการเติบโตสวนป่าไม้สัก อายุ 15 ปี ของการศึกษาในครั้งนี้ ในท้องที่จังหวัดยโสธร
กับการศึกษาผลผลิตของสวนป่าไม้สัก ท้องที่ จังหวัดกาญจนบุรี ของเฉลิมชัย (2544) พบว่า มีความโตเฉลี่ย
เท่ากับ 11.34 และ 20.34 เซนติเมตร และมีความเติบโตด้านความสูง มีความสู งทั้งหมดเฉลี่ย เท่ากับ 10.55 และ
18.44 เมตร ซึ่งจากการเติบโตทั้งด้านความสูงทั้งหมด และเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกของสวนป่าไม้สัก ท้องที่
จังหวัดยโสธร มีค่าน้อยกว่า สวนป่าไม้สักท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางที่ 2 การเติบโตของไม้ที่มีอายุ 15 ปี ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
เกษตรกร อัตราการ ความหนาแน่น
เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก(ซม.)
ความสูงทั้งหมด (ม.)
รายที่ รอดตาย(%) (ต้นต่อไร่)
เฉลี่ย
SD
MAI CV (%) เฉลี่ย SD
MAI CV (%)
(ซม./ปี)
(ม./ปี)
1
85.42
192
10.79
2.94
0.74 27.25** 10.01 2.06
0.67
20.58**
2
69.44
192
13.04
4.80
0.87 36.81** 12.85 2.58
0.86
20.08**
3
82.64
192
10.8
3.02
0.83 27.96** 8.80 2.35
0.59
26.70**
4
76.39
192
10.95
3.41
0.72 31.14** 9.79 2.82
0.65
28.80**
5

90.28

192

12.59

2.95

0.73

23.43** 15.18

2.33

1.01

15.35*

6
7
8
9
10
11

79.86
88.19
72.73
87.35
87.63
86.71

192
192
220
221
248
211

10.92
14.77
9.33
8.05
10.52
12.87

3.23
4.60
3.01
2.45
2.62
3.30

0.72
0.98
0.62
0.53
0.70
0.85

29.58** 12.72
31.14** 14.00
32.26** 6.45
30.43** 5.7
24.90** 9.37
25.64** 10.89

2.32
1.86
2.04
1.55
1.97
2.25

0.85
0.93
0.43
0.38
0.62
0.73

18.24*
13.29*
31.63**
27.19**
21.02**
20.66**

เฉลี่ย

82.42

204

11.27

1.92

0.75

17.00 *

2.98

0.70

28.46**

10.47

หมายเหตุ : 1. ระดับความผันแปร *(น้อย CV  20% ) **(ปานกลาง CV 21-40%) ***(สูง CV  40%)
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ภาพประกอบ 2 ความโตและความสูงของสวนป่าไม้สักอายุ 15 ปี
และเปรียบเทียบกับการเติบโตของไม้สักในสวนป่าห้วยทาก อาเภองาว จังหวัดลาปาง (อนิวรรต,
2535) โดยมีระยะปลูก 4x4 เมตร ทาการสุ่มแปลงตัวอย่างขนาด 20 x 20 เมตร หรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร พบว่า
ในแปลงสวนป่าไม้สักอายุ 15 ปี มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย เท่ากับ 14.8 เซนติเมตร ความสูงทั้งหมดเฉลี่ย เท่ากับ
16.4 เมตร แความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีทางเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก เท่ากับ 1.0 เซนติเมตรต่อปี และความเพิ่มพูน
เฉลี่ยรายปีทางความสูงทั้งหมด เท่ากับ 1.1 เมตรต่อปี ซึ่งจากการเติบโตทั้งด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกและ
ด้านความสูงทั้งหมด ของสวนป่าไม้สัก ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และความเพิ่มพู น
เฉลี่ยรายปีความสูงทั้งหมด ในท้องที่จังหวัดยโสธรมีค่าน้อยกว่าไม้สักในสวนป่าห้วยทาก อาเภองาว จังหวัด
ลาปาง
เปรียบเทียบการเติบโตด้านความเพิ่มพูนทางด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และความสูงของสวน
ป่าไม้สักระหว่างชั้นอายุ 14 ปี และ 15 ปี จากการศึกษาครั้งนี้ได้เปรียบระหว่างสวนป่าไม้สักอายุ 14 ปี และ 15 ปี
พบว่า มีอัตราการรอดตายเฉลี่ย เท่ากับ 85.65 % และ 82.42 % มีความโตเฉลี่ย เท่ากับ 10.92 เซนติเมตร และ
11.34 เซนติเมตร มีค่าความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 0.78 และ 0.75 เซนติเมตรต่อปี และมีค่าความเพิ่มพูนเฉลี่ย
รายปีของสวนป่าไม้สักในท้องทีจ่ ังหวัดยโสธร น้อยกว่า ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีของสวนป่าไม้สักในโครงการ
ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เท่ากับ 1.45 เซนติเมตรต่อปี (ปัญญา , 2546) และสวนป่าแม่ต้า
เท่ากับ 1.62 เซนติเมตรต่อปี (อานวย, 2535) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพื้นที่จงั หวัดยโสธรไม่ได้เป็นแหล่งกระจายพันธุ์
ตามธรรมชาติและความสามารถในการจัดการสวนป่าของเกษตรกร และมีความเติบโตด้านความสูง มีความสูง
เฉลี่ย 9.65 และ 10.55 เมตร ซึ่งความแตกต่างความโตและความสูงระหว่างสวนป่าอายุ 14 ปี และ 15 ปี มีความ
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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2. ผลผลิตสวนป่าไม้สักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
2.1 ผลผลิตของสวนป่าไม้สักอายุ 14 ปี
ในแปลงของสวนป่ า เกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ ที่ มี ไ ม้ สั ก อายุ 14 ปี จ านวน
11 ราย พบว่า มีปริมาตรไม้ทั้งหมดเฉลี่ย และปริมาตรม้ที่เป็นสินค้าได้เฉลี่ย เท่ากับ 6.86 และ 6.69 ลูกบาศก์เมตร
ต่อไร่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.77 และ 2.68 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ค่าความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ
0.49 และ 0.47 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี และค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรเท่ากับ 40.40 และ 40.00 % (ตารางที่ 3)
(ดังแสดงในภาพประกอบ 3) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ความผันแปรของปริมาตรทั้งหมดและปริมาตรที่เป็นสินค้า
ได้ จัดอยู่ในระดับความผันแปรสูง (CV 40%) แต่ในแปลงสวนป่าไม้สักของเกษตรกรแต่ละรายนั้น ความผัน
แปรของปริมาตรไม้ทั้งหมด จัดอยู่ในความผันแปรระดับน้อย จานวน 7 แปลงสวนป่า ความผันแปรระดับปาน
กลาง จานวน 3 แปลงสวนป่า และความผันแปรระดับสูง จานวน 1 แปลงสวนป่า และความผันแปรของปริมาตร
ไม้ที่เป็นสินค้าได้ จัดอยู่ในความผันแปรระดับน้อย จานวน 7 แปลงสวนป่า ความผันแปรระดับปานกลาง
จานวน 3 แปลงสวนป่า และความผันแปรระดับสูง จานวน 1 แปลงสวนป่า ในแปลงสวนป่าที่มีผลผลิตสูงจะมี
ความผันแปรต่า (ดังแสดงในภาพประกอบ 3)
เมื่อเปรียบเทียบปริมาตรทั้งหมดและปริมาตรที่เป็นสินค้าได้ของสวนป่าไม้สัก อายุ 14 ปี ของ
การศึกษาในครั้งนี้ กับสวนป่าห้วยทาก อาเภองาว จังหวัดลาปาง (อนิวรรต, 2535) ในแปลงสวนป่าไม้สักอายุ 14
โดยมีระยะปลูก 4x4 เมตร ทาการสุ่มแปลงตัวอย่างขนาด 20 x 20 เมตร หรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร พบว่า ปี
ปริมาตรไม้ที่เป็นสินค้าได้ เท่ากับ 14.01 ลบ.ม./ ไร่ มีความเพิ่ม-พูนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 1.0 ลบ.ม./ไร่/ปี ซึ่งพบว่า
ในแปลงสวนป่าไม้สัก อายุ 14 ปีในท้องที่จังหวัดยโสธรนั้น มีปริมาตรที่ทาเป็นสินค้าได้และความเพิ่มพูนรายปี
น้อยกว่าสวนป่าอายุ 14 ปี ที่สวนป่าห้วยทาก และจากการศึกษาของ อนิวรรต (2535 ) ได้ศึกษาสวนป่าไม้สักที่มี
อายุ 1 - 42 ปี พบว่า ปริมาตรไม้สักที่ทาเป็นสินค้าได้ มีค่าความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ประมาณ 0.59 ± 0.23 ลบ.ม./ไร่
แต่เมื่อเปรียบเทียบความเพิ่มพูนเฉลี่ยแล้วก็อยู่ในช่วงความเพิ่มพูนเฉลี่ยเดียวกันกับสวนป่าห้วยทาก อาเภองาว
จังหวัดลาปาง
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ตารางที่ 3 ผลผลิตสวนป่าไม้สักที่มีอายุ 14 ปี ของเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ
ปริมาตรทั้งหมด(ลบ.ม./ไร่)
SD
MAI
(ลบ.ม./ไร่/ปี)
1.96
0.40
1.17
0.36
0.07
0.47
0.40
0.21
0.79
0.49

11.55*

ปริมาตรที่เป็นสินค้าได้(ลบ.ม./ไร่)
เฉลี่ย
SD
MAI
CV
(ลบ.ม./ไร่/ปี)
(%)
5.46
1.89
0.39
34.63**
5.20
0.74
0.32
14.28*
6.39
0.07
0.46
1.13*
2.87
0.38
0.21
13.39*
6.63
0.77
0.47
11.65*

0.32

19.76*

4.31

0.87

0.31

20.23**

0.97

0.81

8.52*

11.03

0.97

0.79

8.78*

10.43

1.37

0.75

13.19*

10.15

1.33

0.72

13.13*

9

4.04

1.67

0.29

41.65***

3.93

1.63

0.28

41.58***

10

9.45

1.09

0.67

11.55*

9.17

1.06

0.66

11.60*

11

8.70

2.83

0.62

8.47

2.77

เฉลี่ย

6.86

2.77

0.49

32.75**
40.4**

6.69

2.68

0.60
0.47

32.31**
40.00**

เกษตรกรรายที่

เฉลี่ย

1
2
3
4
5

5.64
5.05
6.58
2.95
6.81

6

4.44

0.89

7

11.33

8

CV
(%)
35.01**
22.19**
1.02*
13.79*

9
4
-1

เฉลี่ย

3

5

6.58 11.33 6.81

CV(%) 1.02
ปริมาตรไม้ที่ทาเป็นสินค้าได้
(ลบ.ม./ไร่)

7

10

8

4

9.45 10.43 2.95

6

2

11

1

9

เฉลี่ย

4.44

5.05

8.7

5.64

4.04

6.86

10
5
3

7

10

5

8

4

2

6

11

1

9

เฉลี่ย

6.39

11.03

9.17

6.63

10.15

2.87

5.2

4.31

8.47

5.46

3.93

6.69

CV(%) 1.13

8.78

11.6

11.65 13.13 13.39 14.28 20.23 32.31 34.63 41.58

40

เฉลี่ย

50
40
30
20
10
0

8.52 11.55 11.55 13.19 13.79 19.76 22.19 32.75 35.01 41.65 40.4

15

0

50
40
30
20
10
0

CV(%)

ปริมาตรไม้ทงั้ หมด
(ลบ.ม./ไร่)

14

CV(%)

หมายเหตุ: ระดับความผันแปร *(น้อย CV  20% ) **(ปานกลาง CV 21-40%) ***(สูง CV  40%)

ภาพประกอบ 3 ปริมาตรทัง้ หมดของสวนป่าไม้สักอายุ 14 ปี
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2.2 ผลผลิตของสวนป่าไม้สักอายุ 15 ปี
ในแปลงของสวนป่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีไม้สักอายุ 15 ปี จานวน 11 ราย พบว่า มี
ปริมาตรทั้งหมดเฉลี่ย และปริมาตรที่เป็นสินค้าได้เฉลี่ย เท่ากับ 7.68 และ 7.48 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.64 และ 3.55 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ค่าความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 0.51 และ 0.50
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี และค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรเท่ากับ 47.41 และ 47.56 % (ตารางที่ 4) จากข้อมูลจะ
เห็นได้ว่า ความผันแปรของปริมาตรทั้งหมดและปริมาตรที่เป็นสินค้าได้ จัดอยู่ในระดับความผันแปรสูง (CV
40 %)
ในแปลงสวนป่าไม้สักของเกษตรกรแต่ละรายนั้น จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ความผันแปร
ของปริมาตรทั้งหมด จัดอยู่ในความผันแปรระดับน้อย จานวน 8 แปลงสวนป่า ความผันแปรระดับปานกลาง
จานวน 2 แปลงสวนป่า และความผันแปรระดับสูง จานวน 1 แปลงสวนป่า และความผันแปรของปริมาตรที่ เป็น
สินค้าได้ จัดอยู่ในความผันแปรระดับน้อย จานวน 8 แปลงสวนป่า ความผันแปรระดับปานกลาง จานวน 1
แปลงสวนป่า และความปันแปรระดับสูง จานวน 2 แปลงสวนป่า ซึ่งมีการกระจายของปริมาตรทั้งหมดของสวน
ป่าไม้สัก อายุ 15 ปี โดยผลผลิตของสวนป่าไม้สักอายุ 15 ปี มีความผันแปรดังภาพประกอบ 4
ตารางที่ 4 ผลผลิตสวนป่าไม้สักที่มีอายุ 15 ปี ของเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ
ปริมาตรทั้งหมด(ลบ.ม./ไร่)
เกษตรกรรายที่

ปริมาตรที่เป็นสินค้าได้(ลบ.ม./ไร่)

0.62
0.44
0.47
2.46

MAI
(ลบ.ม./ไร่/ปี)
0.43
0.67
0.39
0.41

CV
(%)
10.43*
4.70*
8.47*
42.47**

11.90

1.44

0.85

6

6.97

0.54

7

15.16

3.05

เฉลี่ย

SD

1
2
3
4

5.99
9.33
5.51
5.71

5

0.64
0.41
0.45
2.40

MAI
(ลบ.ม./ไร่/ปี)
0.42
0.65
0.38
0.40

CV
(%)
10.96*
4.53*
8.44*
43.25***

11.65

1.40

0.83

12.02*

7.73*

6.80

0.52

0.49

7.63*

1.08

20.00*

14.75

2.96

1.05

20.00*

3.54

2.52

0.25

71.25***

เฉลี่ย

SD

5.84
9.09
5.34
5.55

12.16*

0.50

8

3.65

2.59

0.26

70.47***

9

3.02

0.85

0.22

27.98**

2.91

0.83

0.21

28.47**

10

7.14

0.85

0.51

11.78*

6.94

0.82

0.50

11.87*

11

10.09

0.33

0.72

3.28*

9.82

0.33

0.70

3.36*

เฉลี่ย

7.68

3.64

0.51

47.41**

7.48

3.55

0.50

47.56**

หมายเหตุ: 1. ระดับความผันแปร *(น้อย CV  20% ) **(ปานกลาง CV 21-40%) ***(สูง CV  40 %)
เปรียบเทียบปริมาตรทั้งหมดและปริมาตรที่เป็นสินค้าได้ของสวนป่าไม้สัก อายุ 15 ปี ของการศึกษาใน
ครั้งนี้ กับสวนป่าห้วยทาก อาเภองาว จังหวัดลาปาง (อนิวรรต, 2535) ในแปลงสวนป่าไม้สักอายุ 14 โดยมีระยะ
ปลูก 4x4 เมตร ทาการสุ่มแปลงตัวอย่างขนาด 20 x 20 เมตร หรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร พบว่า ปี ปริมาตรไม้ที่
เป็นสินค้าได้ เท่ากับ 7.28 ลบ.ม./ ไร่ มีความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 0.49 ลบ.ม./ไร่/ปี เมื่อเปรียบเทียบแล้ว
พบว่า ในแปลงสวนป่าไม้สัก อายุ 15 ปี ในท้องที่จังหวัดยโสธรนั้น มีปริมาตรที่ทาเป็นสินค้าได้ 7.48 ลบ.ม./ไร่
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11

2

6

3

1

10

5

7

9

4

8

เฉลี่ย

10.09

9.33

6.97

5.51

5.99

7.14

11.9

15.16

3.02

5.71

3.65

7.68

CV(%) 3.28

4.7

7.73

8.47

10.43

11.78

12.16

20

27.98

42.47

70.47

47.41

ปริมาตรไม้ที่ทาเป็นสินค้าได้
(ลบ.ม./ไร่)

เฉลี่ย
20
15
10
5
0

11

2

6

3

1

10

5

7

9

4

8

เฉลี่ย

9.82

9.09

6.8

5.34

5.84

6.94

11.65

14.75

2.91

5.55

3.54

7.48

CV(%) 3.36

4.53

7.63

8.44

10.96

11.87

12.02

20

28.47

43.25

71.25

47.56

เฉลี่ย

80
60
40
20
0

CV(%)

20
15
10
5
0

80
60
40
20
0

CV(%)

ปริมาตรไม้ทั้งหมด
(ลบ.ม./ไร่)

และความเพิ่ มพู นรายปี 0.50 ลบ.ม./ไร่ / ปี ซึ่ง มีค่ ามากกว่ า สวนป่ าอายุ 15 ปี ของสวนป่ าห้วยทาก และจาก
การศึกษาของ อนิวรรต (2535 ) ได้ศึกษาสวนป่าไม้สักที่มี อายุ 1 – 42 ปี พบว่า ปริมาตรไม้สักที่ทาเป็นสินค้าได้
มีค่าความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี ประมาณ 0.59 ± 0.23 ลบ.ม./ไร่ และเปรียบเทียบความเพิ่มพูนเฉลี่ย พบว่า ความ
เพิ่มพูนเฉลี่ยอยู่ในช่วงเดียวกันกับสวนป่าห้วยทาก อาเภองาว จังหวัดลาปาง

ภาพประกอบ 4 ปริมาตรทั้งหมดและปริมาตรไม้ทเี่ ป็นสินค้าได้ของสวนป่าไม้สักอายุ 15 ปี
และเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตของสวนป่าไม้สักระหว่างชั้นอายุ 14 ปี และ 15 ปี จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่า มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ส่วนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการของเกษตรกร
จากการศึกษา สามารถจัดระดับการจัดการออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับดี ระดับค่อนข้างดี ระดับปาน
กลาง ระดับพอใช้ และระดับควรปรับปรุง และพบว่า เกษตรกรเจ้าของแปลงสวนป่าไม้สักอายุ 14 ปี อยู่ระดับ
การจัดการดี 1 ราย ค่อนข้างดี 6 ราย ปานกลาง 3 ราย และพอใช้ 1 ราย เกษตรกรเจ้าของแปลงสวนป่าไม้สักอายุ
15 ปี อยู่ระดับการจัดการ ค่อนข้างดี 5 ราย ปานกลาง 5ราย และพอใช้ 1 ราย โดยสรุปการจัดการของเกษตรกร
เจ้าของแปลงส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับค่อนข้างดีและระดับปานกลาง จานวน 19 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 85
(ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ระดับการจัดการสวนป่าของเกษตรกรผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
ระดับการจัดการ

คะแนนการปฏิบัติทางวนวัฒน์

จานวน

(คะแนน)

14 ปี

15 ปี

รวม

ดี

81-100

1

-

1

ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง

61-80
41-60
21-40
1-20

6
3
1
-

5
5
1
-

11
8
2
-

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการจัดการของเกษตรกรและผลผลิตสวน
ป่าไม้สัก

สวนป่าอายุ 14 ปี

20

y = 0.109x0.9871
R² = 0.54

10
0
0

20

40

60

80

100

ปริมาตรไม้ทั้งหมด(ลบ.ม./ไร่)

ปริมาตรไม้ทั้งหมด(ลบ.ม./ไร่)

ในสวนป่าไม้สักอายุ 14 ปี มีความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางวนวัฒน์และปริมาตรไม้ทั้งหมด มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 0.673 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สรุปได้ว่า การปฏิบัติทางวนวัฒน์และ
ปริมาตรไม้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์ไปทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง
ในสวนป่าไม้สักอายุ 15 ปี มีความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางวนวัฒน์และปริมาตรไม้ทั้งหมด มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน = 0.714 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สรุปได้ว่า การปฏิบัติทางวนวัฒน์และ
ปริมาตรไม้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์ไปทางเดียวกัน ในระดับสูง
จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของทั้ง 2 ชั้นอายุ มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ ที่มีค่าใกล้เคียงกัน และ
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ท างวนวั ฒ น์ แ ละผลผลิ ต ของสวนป่ า ว่ า มี
ความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติทางวนวัฒน์มีผลต่อปริมาณผลผลิตของสวนป่าไม้สัก
ถ้ามีการจัดการในระดับที่ดีจะทาให้ผลผลิตสูงขึ้นด้วยเช่นกัน จากสมการความสัมพันธ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ทางวนวัฒน์กับคะแนนจัดการสวน มีความสัมพันธ์รูปแบบสมการยกกาลัง ดังแสดงในภาพประกอบ 5 เป็น
ความสัมพันธ์ในรูปแบบเส้นตรง คือ เมื่อมีการปฏิบัติทางวนวัฒน์ที่ดียิ่งขึ้นจะมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

การปฏิบัติทางวนวัฒน์(คะแนน)

สวนป่าอายุ 15 ปี
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y = 0.056x1.2034
R² = 0.4731
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ภาพประกอบ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางวนวัฒน์ของเกษตรกรกับผลผลิตสวนป่าไม้สัก แปลงปลูกปี
พ.ศ. 2538 (อายุ 14 ปี) และผลผลิตสวนป่าไม้สักแปลงปลูกปี พ.ศ. 2537 (อายุ 15 ปี)
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5. สรุป
1. ความผันแปรของการเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ยและความสูงทั้งหมดเฉลี่ยในแปลง
สวนป่าของเกษตรกรในชั้นอายุ 14 ปี และ 15 ปี มีความผันแปรระดับน้อย(CV  20 %)
ความผันแปรของการเติบโตในแปลงสวนป่าของเกษตรกรในแต่ละราย ในชั้นอายุ 14 ปี ด้านเส้น
ผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย มีความผันแปรระดับปานกลาง (CV 21- 40 % ) และความสูงทั้งหมดเฉลี่ย มีความ
ผันแปรระดับน้อย (CV  20%) จานวน 3 แปลงสวนป่า ความผันแปรระดับปานกลาง (CV 21-40 %) จานวน 8
แปลงสวนป่า
สวนป่าไม้สักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีอายุ 14 ปี มีความโตเฉลี่ย 10.91 เซนติเมตร และ
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.81 ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี 0.78 เซนติเมตรต่อปี ในด้านความสูง มีความสูง
ทั้งหมดเฉลี่ย 9.65 เมตร และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.60ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี 0.69 เมตรต่อปี
ความผันแปรของการเติบโตในแปลงสวนป่าของเกษตรกรในแต่ละราย ในชั้นอายุ 15 ปี ด้านเส้น
ผ่านศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย มีความผันแปรระดับปานกลาง (CV 21-40 %) และความสูงทั้งหมดเฉลีย่ มีความผัน
แปรระดับน้อย (CV 20%) จานวน 3 แปลงสวนป่า และความผันแปรระดับปานกลาง (CV 21-40 %) จานวน 8
แปลงสวนป่า
สวนป่าไม้สักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีอายุ 15 ปี มีความโตเฉลี่ย 11.27 เซนติเมตร และ
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.92 ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี 0.75 เซนติเมตรต่อปี ในด้านความสูง มีความสูง
ทั้งหมดเฉลี่ย 10.47 เมตร และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.98 ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี 0.70 เมตรต่อปี
2. ความผันแปรของผลผลิตเฉลี่ยในแปลงสวนป่าของเกษตรกรในชั้นอายุ 14 ปี และ 15 ปี จัดอยูใ่ น
ระดับความผันแปรระดับสูง(CV 40%)
ความผันแปรของผลผลิตในแปลงสวนป่าของเกษตรกรในแต่ละราย ในชั้นอายุ 14 ปี ทั้งปริมาตรไม้
ทั้งหมดเฉลี่ย และปริมาตรไม้ที่ทาเป็นสินค้าได้ มีความผันแปรระดับน้อย(CV 20%) จานวน 7 แปลงสวนป่า
ความผันแปรระดับปานกลาง(CV 21-40% ) จานวน 3 แปลงสวนป่า ความผันแปรระดับสูง(CV 40%) จานวน
1 แปลงสวนป่า
สวนป่าไม้สักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีอายุ 14 ปี มีปริมาตรทั้งหมดเฉลี่ย 6.86
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.92 และความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี 0.46 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
ต่อปี และปริมาตรที่เป็นสินค้าได้เฉลี่ย 6.69 ลูกบาศก์เมตรต่อ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.82 และความ
เพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี 0.52 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี
ความผันแปรของผลผลิตในแปลงสวนป่าของเกษตรกรในแต่ละราย ในชั้นอายุ 15 ปี ทั้งปริมาตรไม้
ทั้งหมดเฉลี่ย มีความผันแปรระดับน้อย(CV 20%) จานวน 7 แปลงสวนป่า ความผันแปรระดับปานกลาง(CV
21-40 %) จานวน 3 แปลงสวนป่า ความผันแปรระดับสูง(CV 40%) จานวน 1 แปลงสวนป่า และปริมาตรไม้ที่
ทาเป็นสินค้าได้ มีความผันแปรระดับน้อย(CV 20%) จานวน 8 แปลงสวนป่า ความผันแปรระดับปานกลาง
(CV 21-40 %) จานวน 1 แปลงสวนป่า ความผันแปรระดับสูง(CV 40%) จานวน 2 แปลงสวนป่า
สวนป่าไม้สักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีอายุ 15 ปี มีปริมาตรทั้งหมดเฉลี่ย 7.68
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.75 และความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี 0.51 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
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ต่อปี และปริมาตรที่เป็นสินค้าได้เฉลี่ย 7.48 ลูกบาศก์เมตรต่อ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.66 และความ
เพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี 0.49 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อปี
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติทางวนวัฒน์ต่อสวนป่าไม้สักของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถจัด
ระดับการจัดการออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับดี ระดับค่อนข้างดี ระดับปานกลาง ระดับพอใช้ และระดับควร
ปรับปรุง ซึ่งการจัดการของเกษตรกรเจ้าของแปลงส่วนใหญ่ จัดอยู่ในระดับค่อนข้างดี และระดับปานกลาง
4. ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติทางวนวัฒน์ต่อสวนป่าไม้สักของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ กับผลผลิตสวนป่าไม้สัก มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

6. ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาผลผลิตสวนป่าไม้สักในโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในท้องที่จังหวัดยโสธร
นั้น พบว่า ผลผลิตของสวนป่าไม้สักมีความผันแปรสูงในแต่ละชั้นอายุ และ มีความผันแปรสูงและปานกลางใน
แต่ละรายเกษตรกร และการปฏิบัติทางวนวัฒน์มีความสัมพันธ์กับผลผลิตของสวนป่าไม้สัก ดังนั้น ในการการ
ดาเนิ น โครงการส่ ง เสริม การปลูกไม้ เ ศรษฐกิจ ควรจะมีกระบวนการส่ งเสริ ม การปฏิ บั ติท างวนวัฒ น์ ใ ห้ แ ก่
เกษตรกรมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป
2. จากการดาเนินโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจที่ผ่านมานั้น มีปัญหาที่สังเกตเห็นอยู่ คือ มีกระบวน
ส่งเสริม การปลู กแต่ ยัง ไม่มี การส่ง เสริ มการปฏิบัติ ทางวนวัฒน์ ของสวนป่าซึ่งอาจทาให้ผลผลิ ตไม่ ได้ต ามที่
คาดหวังเอาไว้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ คุณภาพของพื้นที่การปลูก และความสามารถในการจัดการสวนป่าของเกษตรกร
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติ การโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์
มือถือสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกั บ
พฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติ การโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ประชากร
และการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 370 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผล
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, chi-square ผลการวิจัยพบว่า 1.พฤติกรรมการเลือกใช้
ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ส่วนใหญ่เลือกใช้มากที่สุดคือ
Android OS 2.ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนของนักศึ กษามหาวิทยาลัยธนบุรี 3.ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัม พันธ์กับพฤติกรรมการ
เลือกใช้ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
คาสาคัญ : พฤติกรรมการเลือกใช้//ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน//นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

ABSTRACT
The Study of Thonburi University students' behavior in choosing mobile phone operating system
aimed to study Thonburi University students' behavior in choosing mobile phone operating system, factors
relating to the behavior, and the relationship between marketing mix and Thonburi University students'
behavior in choosing mobile phone operating system. 370 of the samples are obtained from multi-stage
sampling. Questionnaires are used as research tools while the statistics used to analyzed data were percentage,
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average, standard deviation, and chi-square. 1.The result showed that the smart phone operating system that is
most used by the samples was Android OS. 2.Faculty genders had no relationship with behavior on selecting
operating system. -3.Besides, products, prices,distribution channels, and marketing promotions had relationship
with behavior on selecting operating system with statistically significant at 0.05 level.
KEYWORDS : behavior in choosing// smart phone operating system// Thonburi University student

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
อุปกรณ์สื่อสารที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันคือ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smartphone)
โดยสัดส่วนของยอดจาหน่ายสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากการพัฒนาความสามารถของโทรศัพท์มือถือที่แต่
เดิมมีไว้สนทนากันเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้ใช้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือ เช่น การเชื่อมต่อเข้าสู่
อินเทอร์เน็ต การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การดูหนังหรือฟังเพลง การเล่มเกมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เป็นผลมา
จากแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มีการพัฒนาต่อยอดมากขึ้น ทั้งจากค่ายผู้ ให้บริการโทรศัพท์ หรือจากที่
บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์หลายบริษัทหันมาพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ โดยเชื่อว่าจะมีอัตราการดาวน์
โหลดเพื่อใช้งานที่เติบโตอย่างเห็นได้ชัด ระบบปฏิบัติการทางโทรศัพท์มือถือที่นิยมใช้กันก็มีหลากหลายระบบให้
ได้เลือกใช้กัน ทั้งระบบซิมเบียน, BlackBerry, แอนดรอยด์, iOs, วินโดวส์โมบาย และยังมีชนิดอื่นๆอีก ปัจจัยที่
ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ ปัจจัยทางการตลาด เพราะลูกค้าจะคานึงถึงปัจจัยทางการตลาดเป็นอันดับแรกใน
การเลือกซื้อสิ่งของ โทรศัพท์มือถือก็เช่นกัน จากข้อมูลดังกล่าว จึงเป็นประเด็นให้ผู้วิจัย สนใจที่จะศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ว่าคนส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ
ของโทรศัพท์มือถือแบบใด เหตุผลที่เลือกใช้ระบบ ปฏิบัติการดังกล่าวเพราะอะไร และงานวิจัยในครั้งนี้ยังเป็น
ประโยชน์กับผู้ที่จะพัฒนาระบบปฏิบัติการทางโทรศัพท์มือถือและรู้ถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อนาไปใช้ใน
การพัฒนาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
ผู้บริโภค ผู้วิจัยจึงใช้ปัจจัยที่กาหนดความความสัมพันธ์ตามแบบจาลองของฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) มา
เป็นตัวแปรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
ประกอบไปด้วย
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริม
การตลาด
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกใช้(6W1H) ได้แก่ ประเภทของระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้ สถานที่ที่เลือก
ซื้อ สาเหตุที่เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ เหตุผลที่เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ วิธีการ
รู้จักระบบปฏิบัติการ
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ข้ อ มู ล ระบบปฏิ บั ติ ก ารโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สมาร์ ท โฟน ได้ แ ก่ ระบบปฏิ บั ติ ก าร ไอโอเอส (IOS),
Android OS, Symbian OS, BlackBerry และ Windows mobile (http://blog.whatphone.net/your-favorite-os.html)
ข้อมูลมหาวิทยาลัยธนบุรี ท่านอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ(ผู้ก่อตั้ง)โรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรม-พณิชยการ
หมู่บ้านครู เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2512 ณ คุรุคามพัฒนา(หมู่บ้านครู ) ได้รับการเปลี่ยนประเภทและชื่อเป็น
"มหาวิทยาลัยธนบุรี” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 ปัจจุบันเปิดดาเนินการสอนระดับปริญญาตรี 4 คณะ 11
สาขาวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร(http://www. thonburi- u.ac. th/ShowHistory.php?npage=
Document2.pdf)
จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล
 เพศ
 อายุ
 คณะ
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

พฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุร(ี 6W1H)
 นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
 ประเภทของระบบปฏิบัติการที่
เลือกใช้
 สถานที่ที่เลือกซื้อ
 สาเหตุที่เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ
 เหตุผลที่เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ
 บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการเลือกใช้
 วิธีการรู้จักระบบปฏิบัติการ
ที่มา : Philip Kotler (2000)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
 ผลิตภัณฑ์
 ราคา
 ช่องทางการจัดจาหน่าย
 การส่งเสริมการตลาด
ที่มา : Philip Kotler (2000)

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทนงศักดิ์ อุดมเจริญวงศ์ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟ
นของนักธุรกิจบริษัท ยูนิซิตี้ (ประเทศไทย) จากัด วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
ระบบปฏิบั ติ การบนสมาร์ ทโฟนของนั กธุร กิจบริษั ท ยู นิ ซิตี้ (ประเทศไทย) จากัด ได้แ ก่ (1) การเลื อกใช้
ระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟน (2) เปรียบเทียบการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนของนักธุรกิจบริษัท
ยูนิซิตี้ (ประเทศไทย) จากัด (3) พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน (4) ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สมาร์ทโฟน
นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์ (2553) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อและการใช้ งานโทรศัพท์ เคลื่อนที่
สมาร์ทโฟน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเลือกซื้อ ประเภทของสื่อ กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล กลุ่มอิทธิพล ปัจจัยและส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาพฤติ กรรมการเลื อ กใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สมาร์ ท โฟนของนั ก ศึ กษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟ
นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

สมมติฐานในการวิจัย
1. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
2. ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดมี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ พฤติ กรรมการเลื อ กใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ การ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ศึ กษาคื อ นั กศึ กษามหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ปี การศึ กษา 2556 จ านวน 4,749 คนน ามา
คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการคานวณของ Taro Yamane (1973:155) กาหนดค่าความคลาด
เคลื่อนที่ระดับ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 370 คน โดยใช้วิธีแบบชั้นภูมิทาการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนของแต่ละ
คณะ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนกลุ่มตัวอย่าง
คณะ
ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
คณะบัญชี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)
รวม
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ประชากร
2,138
648
452
1,276
55

กลุ่มตัวอย่าง
167
50
35
100
4

180
4,749 คน

14
370 คน
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เก็บจานวนกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้โดยใช้วิธีการแบบง่าย
(Simple random sampling) คือสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ มตัวอย่างด้วยการแจก
แบบสอบถาม 370 ชุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย ด้านส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบโดยแต่ละข้อความแต่ละข้อมีคาตอบให้เลือกแบบประเมินค่าแบบ(Likert
Scale) โดยแต่ละคาถามแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น
(Interval Scale) และได้กาหนดค่าของการประเมินแยกตามระดับความคิดเห็น แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กาหนดค่าระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ท
โฟน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามที่จัดทาขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตรวจ สอบความถูกต้อง
ทางด้านภาษาและการครอบคลุมทางด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปดาเนินการทดลองใช้(Try Out)กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา(α-Coefficient)ของครอนบาค(Cronbach.1974 : 161) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
แบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดเท่ากับ 0.95 เมื่อแยกเป็นรายด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.98 ด้านราคา
เท่ากับ 0.95 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายเท่ากับ 0.94 และด้านการส่งเสริมการตลาดเท่ากับ 0.92
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 370 ชุด ซึ่งผู้ศึกษาทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2556
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2. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการค้ น คว้ าและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผลงานการค้ น คว้ าวิ จั ย
วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตาราต่างๆ รวมถึงบทความจากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
แหล่งข้อมูลที่ได้มีผู้จัดทาแล้ว
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ค่าความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation) เป็นการอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.สถิติทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปร โดยใช้สหสัมพันธ์ของไทสแควร์ (Chi-Square) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยแบ่งการสรุปออกเป็นสองส่วน คือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของการวิจัย
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 243
คน คิดเป็นร้อยร้อยละ 65.68 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 67.03เรียนคณะบริหารธุรกิจ
จานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 45.14 รายได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 จานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 57.30
1.2 ผลการวิเคราะห์ของตัวแปรปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ด้านราคา อยู่ในระดับมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก
1.3 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยด้านพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ มือถือสมาร์ท
โฟน ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ เลือกใช้มากที่สุดคือ Android OS สถานที่ที่ไปเลือกซื้อคือ
ห้างสรรพสินค้า สาเหตุ คือ โทรศัพท์ที่ใช้อยู่เสีย ระยะเวลาที่ใช้นานที่สุดคือ 6 เดือน-1ปี ราคาโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนที่เลือกคือ 5,000-10,000 บาท เหตุผลในการเลือกใช้คือ เพื่อใช้ติดต่อในสังคมออนไลน์กับกลุ่มเพื่อน
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคือ ตนเอง รูปแบบข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ท
โฟนคือ Internet and Social Network
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานของการวิจัย
2.1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ กรรมพฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะด้านเพศและรายได้
2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์พฤติกรรมพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ในเรื่องด้านการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบใด ด้านการ
เลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจากที่ใด ด้านเหตุผลที่เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้ และด้านวิธีการรู้จักระบบปฏิบัติการ
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อภิปรายผล
1. นักศึกษาส่วนใหญ่เพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี เรียนคณะบริหารธุรกิจ รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาท ให้ความสาคัญด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากที่สุด และด้านการส่งเสริมการตลาด น้อย
ที่สุด ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ประสิทธิภาพการจัดการในด้าน Entertainment เช่น Game, Video Player, Media
ต่างๆ มากที่สุด ด้านราคา พบว่า แต่ละระบบปฏิบัติการมีหลายระดับราคาให้เลือก มากที่สุด ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย พบว่า ตัวแทนจาหน่ายระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หาได้ง่าย ไปมาสะดวก มากที่สุด
และด้านการส่งเสริม การตลาด พบว่า มีการใช้สื่อ โฆษณาทางโทรทั ศน์ นิตยสาร หนั งสือ พิมพ์ มากที่สุด มี
พฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟ Android OS ซื้อจากห้างสรรพสินค้า ใช้เพราะ
โทรศัพท์ที่ใช้อยู่เสีย ใช้อยู่ระหว่าง 6 เดือน -1 ปี ราคาระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท เหตุผลที่ใช้เพื่อใช้ติดต่อใน
สังคมออนไลน์กับกลุ่มเพื่อน(Facebook/ Twitter/MSN/YouTube, etc.) ซึ่งตนเองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้และ
ได้รับข่าวสารผ่าน Internet and Social Network
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกใช้
ระบบปฏิ บั ติ ก าร (1)อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร ด้ า นการเลื อ กใช้
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเมื่อไหร่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคณะ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ด้านการเลือกใช้ระบบ ปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบใด ด้าน
เหตุผลที่เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ และด้านวิธีการรู้จักระบบปฏิบัติการ อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2)ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ
ด้านเหตุผลที่เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ และด้านวิธีการรู้จักระบบปฏิบัติการ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ด้าน
การเลือกซื้อโทรศัพท์ มือถือสมาร์ทโฟนจากที่ใด ด้านเหตุผลที่เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้ และด้านวิธีการรู้จักระบบปฏิบั ติการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ า ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร ด้ า นการเลื อ กใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบใด ด้านเหตุผลที่เลือกใช้ระบบปฏิบัติ การ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
และด้ า นวิ ธีก ารรู้ จั ก ระบบปฏิ บั ติ การ อย่ างมี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ด้านการเลือก ใช้ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ท
โฟนแบบใด ด้านการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจากที่ใด ด้านเหตุผลที่เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ด้าน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ และด้านวิธีการรู้จักระบบปฏิบัติการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ ศิ ริอ ร สรสิริ (2549) ศึ กษาปัจ จั ย ที่มี ผ ลต่ อ พฤติ กรรมการใช้ โ ทรศั พ ท์มื อ ถือ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ส่วนประสมที่แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และเพศ กับ รายได้ ต่ อ เดื อ น ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ กรรมการเลื อ กใช้
ระบบปฏิบัติการ ในทุกๆ ด้าน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ข้อเสนอแนะ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ สาเหตุที่สาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนพบว่า ผู้บริโภคให้
ความสาคัญในเรื่องของรูปทรงของโทรศัพท์
2. ด้านราคา สาเหตุที่สาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน พบว่า ผู้ บริโภคให้
ความสาคัญในเรื่องของราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย สาเหตุที่สาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน พบว่า
ผู้บริโภคให้ความสาคัญในเรื่องของจานวนสาขาของศูนย์บริการมีมากมาย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด สาเหตุที่สาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน พบว่า
ผู้บริโภคให้ความสาคัญในเรื่องของการจัดข้อเสนอดอกเบี้ยในการผ่อนชาระให้กับลูกค้าในอัตราที่ต่า
5. ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ประกอบการในธุรกิจโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ควรจะให้
ความสาคัญต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ โดยเน้นการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็นนักศึกษาออกเป็น
สาขา และระดั บ ชั้ น ปี ที่ ก าลั ง ศึ กษา อี กทั้ ง ผู้ จ าหน่ า ยสิ น ค้ าควรจะท าการศึ กษาพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคในด้ า น
ระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้ ด้านเหตุผลที่เลือกใช้ และด้านวิธีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการอย่าง
สม่าเสมอด้วย ซึ่งจะทาให้ทราบได้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถื อสมาร์ทโฟ
นของนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
6. ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ด้านระบบปฏิบัติการ สถานที่ที่เลือกซื้อ ด้านเหตุผลที่เลือกใช้ ผู้ช่วยตัดสินใจ และ
ด้านวิธีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ผู้จาหน่ายสินค้า
ควรเน้นเรื่องของการทาโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และควรจะหาช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภคให้เห็นถึง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เช่น การโฆษณา การจัดงานอีเว้นท์ การนาเสนอผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนข
องนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ และควรมีการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน ถึงประโยชน์ของการ
ใช้สมาร์ทโฟน หาความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้า (brand) ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกับราคาของโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนที่ผู้บริโภคใช้และนอกเหนือจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทาเล และช่อ งทางในการขยายจานวนสาขาของโทรศัพท์มือถื อ
สมาร์ทโฟนให้เข้าหากลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมากขึ้น และ
การบริหารจัดการบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารของธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 4 ด้าน
ดังนี้ ด้านการบริหารองค์กรและบุคลากร ด้านการตลาด ด้านการให้บริการ ด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อ
ประเมินความสาเร็จในการบริหารโดยการประเมินผล 4 มิติ (BSC= Balance Scorecard) ของผู้ประกอบการธุรกิจ
ให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 4 ด้าน ดังนี้ ด้านลูกค้า ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้
พัฒนาการ เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 5 ด้าน ดังนี้ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้านการบริการ และด้านภาพลักษณ์ และเพื่อให้ได้แนวทางการ
บริหารธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลสู่ความสาเร็จในการบริหารอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ที่สนใจ
และเจ้าของให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมต่อไป ทาการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง 12 สนามในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือน 5 ล้านบาทขึ้นไป ผลของ
การศึกษาพบว่า การดาเนินธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้ประสบความสาเร็จจะต้องมีการดาเนินงาน
วางแผนตั้งแต่เริ่มต้นการทาธุรกิจ การดาเนินงาน โครงสร้างองค์กร รูปแบบธุรกิจ การตลาด การให้บริการและสิ่ง
อานวยความสะดวก การสรรหาพนักงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความสาเร็จใน
การบริการ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ ด้านการเงินมีรายได้ ได้ผลกาไรและคืนทุนในเวลาที่กาหนด
ด้านกระบวนการภายในมีการส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้มีศักยภาพด้านบริการเพิ่มขึ้น และเรียนรู้
พัฒนาการงานบริการ และกลายเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานและสิ่งอา
นวยความสะดวก ด้านบุคลากรที่มีศักยภาพ ด้านช่องทางการจาหน่ายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้านการบริการตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าและเกิดความพึงพอใจ และด้านภาพลักษณ์ที่โดดเด่น จดจาง่ายและกลับมาใช้บริการอีก
ค่าส่าคัญ : ยุทธศาสตร์ ความสาเร็จ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามฟุตบอลให้เช่า
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ABSTRACT :
The objective of this research was to study the management of the business of a rental business of
football field 4 item, Administrative organization and Personnel, Marketing, Service, Finance and budget. To
assess the success of administration by evaluation 4D (BSC = Balance Scorecard) a rental business of football
field 4 item, customer, finance, internal process and Learning and development. To study the differentiation
strategy of a rental business of football field in five item is customer, personal, channels, Service and image.
And to provide guidelines for managing a rental business of football field to success in management appropriate
to the current situation of the owner to rent of football field. Qualitative study. By in-depth interviews with a
sample of 12 field in Bangkok with a monthly income of Baht 5 million or more. The results were as follow: A
rental business of football field to do successful it needs to be planned from the start to do business. Operations,
organizational structure, business model, marketing, services and facilities, recruiting staff to meet operational
goals. Result in success in the service, customer satisfaction in the service financial income, profits and capital
return in due time. Within the process of promoting and supporting employees’ services capabilities increase,
learning and development services. And a strategy to make a difference in the product. Standards and facilities.
Human potential. The distribution channels that target. To service the needs of customers and achieve customer
satisfaction. And distinctive image. Easy to remember and come back for more.
KEYWORDS : Strategies , Success , Rental Business, Football Field Artificial Grass.

บทน่า
ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างทาให้คนที่นิยมไม่สามารถไป
เล่นในสนามฟุตบอลหญ้าจริงได้ ทั้งเวลา สถานที่ ตัวผู้เล่นและราคาเช่าสนาม ทาให้เกิดธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้า
เทียมให้เช่า และลดขนาดของสนามลงเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเล่นในกลุ่มเพื่อน 5 คนขึ้นไป
จนสูงถึง 11 คน แต่ส่วนใหญ่จะเล่นจานวน 5-9 คน ซึ่งเป็นสนามในร่มและใช้หญ้าเทียมที่มีคุณสมบัตินุ่มและ
รองรับการกระแทกของรองเท้าและตัวผู้เล่นซึ่งอาจได้รับการบาดเจ็บจากการล้มในสนามได้
เมื่อความต้องการมีมากขึ้น การนาเสนอและสนองตอบความต้องการของลูกค้ายิ่งมากตามขึ้นไป ดังนั้น
จะเห็นว่าภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมา สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก ทาให้ต้องมีการแข่งขันสร้างความ
ได้เปรียบกันเพื่อดึงลูกค้ามาใช้บริการ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันของการตลาดที่มีการงัดกลยุทธ์ออกมาให้
มาก แตกต่างจากช่วงสองสามปีก่อนที่ใช้เพียงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่ตอนนี้มีการใช้กลยุทธ์เชิงรุกเข้าหา
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง มีการนาเสนอความแตกต่างที่ต่างกันไปตามรูปแบบการให้บริการและเป้าหมายของแต่ละ
สนามฟุตบอล ด้วยเหตุนี้การบริหารจัดการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแบบเดิมๆ อาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป
ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับตัวเองให้ทันกับความต้องการ
และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าแบบเกินความคาดหวัง อีกทั้งรักษาฐานลูกค้าเก่าให้คงอยู่กับตนเองให้นาน
ที่สุดด้วยการสร้างยุทธศาสตร์ความแตกต่าง (Strategic Differences)
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จากข้อ มูล และเหตุผ ลดั งกล่ าว ท าให้ ผู้ศึ กษาสนใจที่จ ะท าการศึ กษาถึ งวิธีการบริห ารจั ดการของ
ผู้ประกอบการให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมว่า มีการกาหนดปัจจัยด้านการบริการธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้า
เทียมอย่างไร อันจะมาซึ่งความสาเร็จในการบริหารธุรกิจและการสร้างความแตกต่างจนกลายเห็นจุดเด่นในกลุ่ม
ธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในประเด็นหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจสู่ความสาเร็จของธุรกิจให้เช่าสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม” ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสามารถ
นาไปใช้ป ระโยชน์ ในการพัฒ นาการให้บ ริการสนามฟุ ตบอลหญ้าเที ยมให้ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของ
ผู้ใช้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจที่จะประกอบ
ธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมต่อไป

กรอบแนวคิดและทฤษฎี

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดและทฤษฏี
1 ความรู้ทัวไปเกียวกับธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
สนามฟุตบอล หมายถึง บริเวณที่ใช้การเล่นฟุตบอลซึ่งเป็นสนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีพื้นสนามเป็น
หญ้า โดยบนสนามจะมีเส้นสีขาวแสดงถึงขอบเขตของสนาม โดยเส้นสี่เหลี่ยมรอบนอกจะเป็นเส้นขอบสนาม แต่
ละสนามอาจมีขนาดไม่เหมือนกัน แต่ขนาด 105 เมตร (115 หลา) ต่อ 68 เมตร (74 หลา) เป็นขนาดที่นิยมใช้กัน
มากที่สุดสาหรับสนามทีมฟุตบอลอาชีพ นิยมเล่นเป็นทีมๆ ละ 5-11 คน สาหรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมักนิยม
เล่นระหว่าง 5-7 คน กฏกติกาใช้เหมือนการแข่งขันทั่วไป
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หญ้าเทียมถูกพัฒนาและผลิตขึ้นโดยบริษั ท Monsanto เมื่อต้นทศวรรษที่ 1960 โดยเป็นทาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ "ดูเหมือนหญ้า และทาหน้าที่เหมือนหญ้า" และใช้กับสนามกีฬา Providence Rhode Island ได้ เมื่อเข้า
สู่ปี ค.ศ. 1965 สนามกีฬา Houston Astrodome สร้างเสร็จ อันเป็นสนามกีฬาปิดแห่งแรก
2 แนวคิดและทฤษฏีเกียวกับส่วนประสมทางการตลาดส่าหรับตลาดบริการ (Marketing Mix)
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix or 7P’s) ที่ถูกใช้ในการวางแผนการตลาดมากที่สุด (Product,
Price, Place, Promotion, Physical Environment, People, Process) นอกจากนี้ยังคานึงถึงส่วนประสมการตลาดใน
มุมมองของลูกค้า คือ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) (Customer, Cost to Customer,
Conventience, Communication, Caring, Completion , Comfort) ในการศึกษานี้ด้านการตลาดเลือกใช้ 4 ด้านคือ
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นชองทางการจั ด จ าหน่ า ย และด้ า นภาพลั ก ษณ์ ส่ ว นด้ า นราคา ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านกระบวนการ อยู่ในด้านการให้บริการ
3 แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมการสร้างความส่าเร็จให้องค์กร
โดย McClelland, D. C. (1961, 33) กล่าวว่าประเทศที่มีการพัฒนาแล้วและมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจนั้น ประชากรมักจะมีความต้องการความสัมฤทธิผลสูง และส่งผลให้มีพฤติกรรมการสร้างความสาเร็จ
ให้กับชุมชน สังคม องค์กร และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
Pedler, M., Burgoyne, J. and Boydell, T. (1997) ได้สรุปว่า องค์กรที่ประสบความสาเร็จทางธุรกิจเป็น
ผลเนื่องจากสมาชิกขององค์กรแสดงพฤติกรรมที่สร้างความสาเร็จให้องค์กรอันได้แก่ การวางเป้าหมายที่
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์กร การแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กร การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทางานให้ทันสมัย การใช้เทคโนโลยีขององค์กรให้เกิดประโยชน์ ต่อการทางาน ความสามารถให้ผู้อื่นตรวจสอบ
หรือแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนได้ การทางานเป็นทีม และการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกลุ่มงาน
Senge, P. M. (1999, p. 54) กล่าวว่า วินัยของบุคคลที่แสดงออกต่อองค์กรสะท้อนให้เห็นความสาเร็จ
ขององค์กรในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) มีรูปแบบความคิดและ
มุมมองทางการคิดที่เปิดกว้าง (Mental Model) โดยสร้างให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานให้ทันสมัย
สามารถที่จะแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับผู้อื่นได้ การสร้างและสานวิสัยทัศน์ (shared vision) ของตนให้เข้า
กับเป้าหมายขององค์กร มีการเรียนรู้การทางานเป็นทีม (team learning) โดยสามารถที่จะเผชิญและร่วมมือในการ
แก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และมีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ(system thinking)
4 แนวคิดเกียวกับระบบประเมินผล 4 มิติ
ประเมินผล 4 มิติ คือ ระบบการบริหารจัดการที่ช่วยสื่อสารและนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่ได้รับการ
ยอมรับไปทั่วโลก ด้วยการสื่อสารเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ผ่านระบบการประเมินผล ซึ่งระบุดัชนีชี้วัด (KPI) และ
เป้าหมาย (Target)ไว้อย่างชัดเจน โดยคานึงถึงความสมดุลใน 4 มิติซึ่งได้แก่ ด้านการเงิน การเรียนรู้และการเติบโต
ด้านลูกค้า และด้านกระบวนการภายใน ในการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีนั้น ควรจะต้องกาหนดวิธีการในการนากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติจริง รวมถึงกระบวนการประเมินผลเพื่อให้ทราบว่ากลยุทธ์ที่ใช้ประสบความสาเร็จหรือไม่ (ศักดิ์
ชัย เจริญศิริพรกุล, 2551)
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5 แนวคิดและทฤษฏีเกียวกับยุทธศาสตร์
ราชบัณฑิตยสถาน (2539, หน้า 677) ให้ความหมายยุทธศาสตร์ไว้ว่า เป็นคานาม หมายถึง วิชาการ คา
วิเศษ หมายถึง ที่มีความสาคัญในการรบ เช่น จุดยุทธศาสตร์
สมยศ นาวีการ (2531, หน้า 6-7) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ ได้มาจากภาษากรีก “Strategia” หมายความถึง
ศิลปะและศาสตร์ของการบังคับบัญชากองทัพ ยุทธศาสตร์คือ วิธีการดาเนินงานเพื่อบรรลุการกิจกรหรือ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ขององค์กร ยุทธศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
อย่างไรภายในสถานการณ์ ส่วนใหญ่วิธีการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมีอยู่หลายวิธี ยุทธวิธีจะระบุขั้นตอนที่
ต้องดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ยุทธศาสตร์คือผลผลิตของกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
6 แนวคิดและทฤษฎีการสร้างความแตกต่าง
ยุทธศาสตร์สร้างความแตกต่างเป็นที่ยอมรับความแตกต่างของตัวสินค้าและบริการมุมมองของผู้ซื้อ
ตลาดที่แตกต่างกันระหว่างตัวสินค้า และบริการของบริษัทกับบริษัทคู่แข่งขัน บริษัทจะประสบผลสาเร็จในการ
สร้างความแตกต่างของตัวสินค้าจาเป็นจะต้องมีลักษณะเฉพาะของตัวสินค้าและขายได้ในราคาที่สูงกว่าสินค้า
ปกติทั่วไป ยุทธศาสตร์ของการทาสินค้าพิเศษ “การสร้างความแตกต่างของตัวสินค้า และความต้องการที่จะต่อสู้
กับคู่แข่งขัน จะเป็นอุปสรรคป้องกันไม่ให้คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาดได้ การสร้างความแตกต่างนี้จะเป็นผล
ของความแตกต่างด้านราคาต้นทุนของตัวสินค้า และราคาขายที่เพิ่มขึ้น โดยเหตุนี้การเปรียบเทียบราคาสินค้าของ
ผู้บริโภค และการอ่อนไหวต่อราคาสินค้านั้นจะลดลง สุดท้ายบริษัทที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ดีก็จะประสบ
ความผลสาเร็จ พร้อมทั้งการสร้างความจงรักภักดี ของลูกค้า และจะเป็นกาแพงป้องกันการเผชิญหน้าด้านธุรกิจ
ของคู่แข่งขัน” (Porter, 1980, p. 37; 1985, p. 14)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารของธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหาร
องค์กรและบุคลากร ด้านการตลาด ด้านการให้บริการ ด้านการเงินและงบประมาณ
2. เพื่อประเมินความสาเร็จในการบริหาร (BSC= Balance Scorecard) ของผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่า
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 4 ด้าน ดังนี้ ด้านลูกค้า ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้
พัฒนาการ
3. เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ใน 5 ด้าน ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้านการบริการ และด้านภาพลักษณ์
4. เพื่อให้ได้แนวทางการบริหารธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลสู่ความสาเร็จในการบริหารอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันของผู้ที่สนใจและเจ้าของให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมต่อไป

วิธีการด่าเนินวิจัย
ประชากร คือ ผู้ประกอบการ / เจ้าของสนาม / ผู้จัดการสนาม ธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 157 สนาม (Thai Playfootbal, 2556, Online)
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ เจ้าของสนาม หรือผู้จัดการสนามให้เช่าฟุตบอลหญ้าเทียมในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 12 สนามที่มีรายได้ต่อเดือน 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) แบ่งสนามออกเป็น 3 ขนาด ดังนี้
1. ขนาดเล็ก (S) มีสนามฟุตบอลให้เช่า จานวน 3 สนาม จานวนกลุ่มตัวอย่าง 4 สนาม 2. ขนาดกลาง
(M ) มีสนามฟุตบอลให้เช่า จานวน 4 สนาม จานวนกลุ่มตัวอย่าง 4 สนาม
3. ขนาดใหญ่ (L) มีสนามฟุตบอลให้เช่า จานวน 5 สนาม จานวนกลุ่มตัวอย่าง 4 สนาม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกคือ แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบ่งแบบสัมภาษณ์
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารองค์กร
และบุคลากร ด้านการตลาด ด้านการให้บริการ และด้านการเงินและงบประมาณ ส่วนที่ 2 ความสาเร็จในการ
บริหาร (BSC = Balance Scorecard) ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลูกค้า ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และ
ด้านการเรียนรู้พัฒนาการ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสร้างความแตกต่าง ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจาหน่าย ด้านการบริการ และด้านภาพลักษณ์ นาข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์และจากเอกสารที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้พร้อมทั้งดูความสอดคล้องของรูปแบบ
และเนื้อหา แล้วใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจะได้วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยทางการบริหารธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เริ่มวางแผน
ดาเนินธุรกิจจากความชอบส่วนตัวด้วยเงินลงทุน 10-100 ล้าน กาหนดโครงสร้างองค์กรอย่างมีระบบ มีการสั่งการ
สั้นและมอบอานาจให้ผู้จัดการสนามมีอานาจเพียงผู้เดียวในการสั่งการและควบคุม ด้านการตลาดเน้นนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในด้านบริการ สนาม และสิ่งอานวยความสะดวก การสรรหาพนักงานตามคุณสมบัติที่
กาหนดไว้เน้นรักงานบริการเพราะต้องรองรับกับลูกค้าที่หลากหลาย ช่องทางการจัดจาหน่ายใช้ตั้งแต่ขายด้วย
พนักงาน โทรศัพท์ เว็บไซต์ และการร่วมกับพันธมิตร อาทิ ร้านคาร์แคร์ ร้านขายผลิตภัณฑ์กีฬา ร้านอาหารในการ
ให้ส่วนลดการค้า ภาพลักษณ์มุ่งเน้นความโดดเด่นด้านสนาม การบริการที่สนองความต้องการ ด้านการให้บริการ
มองสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลาย มีที่จอดรถ ห้องน้า ห้องรับรอง ร้านอาหาร สนามที่มีคุณภาพ อุปกรณ์
ให้ยืมและเช่าที่มีมาตรฐาน และการจัดการแข่งขันภายในที่มีอย่างต่อเนื่อง ด้านงบประมาณมีการให้สานักงาน
บัญชีดาเนินการเพื่อลดค่าใช้จ่ายและการจัดเอกสาร
ความสาเร็จในการบริหาร (BSC) ด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
(Customer Satisfaction) ด้านการเงิน (Financial Perspective) มีการดาเนินการวางแผนด้านการประมาณการ
รายได้ในการดาเนินธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อให้เกิดการเพิ่ มขึ้นของรายได้ (Increase Revenue)
และการเพิ่มขึ้นของกาไร (Increase Margin) ให้สอดคล้องเหมาะสมกับเงินลงทุน มีการควบคุมด้านต้นทุน ค่าใช่
จ่ายต่างๆ ที่มีการเบิกจ่ายอย่างเหมาะสมเพื่อลดต้นทุน (Reduce Cost) เลือกซื้อสินค้าด้วยการเสนอราคาและ
พิจารณาซื้อในคู่ค้าที่ให้ราคาและเครดิตการจ่ายเงิน ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ด้วย
การวางแผนนาเสนอผลิตภัณฑ์ (Productivity) คือ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมด้านสิ่ง
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อานวยความสะดวก และวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้คุณภาพของบริการ (Service Quality) เป็นที่พึงพอใจ
ของลูกค้าจนมาใช้บริการเพิ่มขึ้น ด้านการเรียนรู้พัฒนาการ (Learning & Innovative Perspective) ถือเป็น
ความสาเร็จอีกอย่างหนึ่งที่ทาให้ลูกค้าประทับใจด้วยการบริการที่เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าว่าต้องการสิ่ง
ใดบ้าง ทาให้มีการฝึกอบรมพนักงาน (Staff training) ให้มีความเข้าใจถึงพฤติกรรมลูกค้า การบริการ เสริมสร้าง
ทักษะให้แก่พนักงาน จนเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าและพนักงาน เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน
บริการและรับผิดชอบงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบพร้อมสาหรับการบริการลูกค้า ส่งผลต่อการเข้าออกของพนักงาน
ที่ลดน้อยลง
ยุทธศาสตร์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ยืน
หยัดด้วยการเลือกวัสดุหญ้าเทียมที่มีคุณภาพ การสร้างสนามได้มาตรฐาน ระบบความปลอดภัย สวยงามและใช้
งานอย่างคุ้มค่า การออกแบบสอบถามที่ทันสมัย ได้มาตรฐานพรีพ่า ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร (People) เริ่มจากผู้
นา ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และทัศนคติในการให้บริการที่เป็นเลิศ เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและพนักงาน
เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยุทธศาสตร์ด้านช่องทางการ
จาหน่าย (Place) นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจอง
สนามผ่านช่องทางทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เครื่องที่ อีเมล เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค การดึงดูดใจลูกค้าด้วยวิธีการ
ให้ส่วนลด โปรโมชั่น การจับรางวัล การแข่งขัน และการมอบของสมนาคุณ ยุทธศาสตร์ด้านการบริการ (Service)
กาหนดรูปแบบการบริการที่หลากหลายทั้งการเช่าสนามเพื่อเล่นฟุตบอลในกลุ่มเพื่อน การแข่งขัน การจัดการ
แข่งขันลีคภายในให้ การเช่าสนามทากิจกรรมอื่นๆ สร้างบริการด้วยความเอาใจใส่ลูกค้าและผู้ติดตามด้วยการ
ให้บริการที่หลากหลาย ยุทธศาสตร์ด้านภาพลักษณ์ (Image) สร้างสัญลักษณ์ให้ลูกค้าจาง่ายด้วยโลโก้ที่เป็น
เอกลักษณ์ของสนาม โดยใช้สีสันและภาพนักฟุตบอลเป็นตัวแทนของสนามที่มองเห็นแล้วเข้าใจได้ทันทีว่าเป็น
สนามฟุตบอล
กาหนดชื่อสนามที่สั้น กะทัดรัด จาง่าย ทาเลที่ตั้งเดินทางสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ บริการเป็นเลิศ
คุณภาพสนามดี ราคาไม่แพง เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นกันเอง และเจ้าของสนามลงมาดูแลลูกค้าเอง

อภิปรายผล
ปั จ จั ย ทางการบริ ห ารธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า สนามฟุ ต บอลหญ้ า เที ย มที่ ท าให้ ธุ ร กิ จ ประสบความส า เร็ จ
ประกอบด้วย ด้านการบริหารองค์กรและบุคลากร (Organization Management and Personal) ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารที่ต้องกระทาใน 4 ประการคือ POLC การวางแผน (Planning), การจัดองค์กร (Organization), การสั่งการ
(Leading) และ การควบคุม (Controlling) ที่ต้องสอดคล้องเป็นเนื้อเดีย วกัน มีการวางแผนทาธุรกิจด้วยจาก
ความชอบที่เข้าใจความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้การจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม ใช้พนักงานเท่าที่จาเป็น
และเหมาะกับตาแหน่งงานที่ต้องการ อานาจการสั่งการที่มอบให้ผู้จัดการสนามและหุ้นส่วน ทาให้สามารถสั่งการ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีกับความต้องการของลูกค้า ควบคุมการใช้จ่าย การให้บริการอย่างเหมาะสม ด้าน
การตลาด (Marketing) มุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นลาดับแรก โดยสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเน้นตั้งแต่
คุณภาพสนาม รูปแบบที่ได้มาตรฐาน สะอาด ด้านบุคลากร (Personal) บุคลากรคือเป็นตัวจักรสาคัญในงาน
ให้บริการให้เช่าสนามฟุตบอล โดยกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้เหมาะสมเพื่อนาเสนอการบริการที่ตรงใจ
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ลูกค้า เริ่มจากพื้นฐานด้านความชอบกีฬาฟุตบอล ความรู้ด้านพลศึกษา และรักงานบริการ อันส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูล
ถือเป็นหัวใจสาคัญของการทาธุรกิจปัจจุบัน โดยกลุ่มลูกค้าของธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมอยู่ ในวัย
ทางานเป็นส่วนใหญ่ ด้านภาพลักษณ์ (Image) มีหลายแบบที่สามารถนามาให้ในการสื่อให้เป็นถึงสินค้าหรือ
บริการของธุรกิจ โดยธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนาภาพลักษณ์มาให้หลายแบบ อาทิ ภาพลักษณ์ด้านโล
โก้ ภาพลักษณ์ด้านบริการ ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่ละภาพลักษณ์นั้นสื่อถือสนามฟุตบอลให้เช่าได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะโลโก้ที่โดดเด่นตั้งแต่การใช้ภาพรูปฟุตบอล นักฟุตบอล ด้านการให้บริการ (Service) มุ่งเน้น
การให้บริการ (Service) อันเป็นหัวใจสาคัญของธุรกิจตั้งแต่การติดต่อสอบถาม การต้อนรับ การบริการ และการ
บริการอื่นๆ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพของการให้บริการที่สร้าง
ความได้เปรียบคู่แข่งจนเกิดการมาใช้บริการซ้า และลูกค้าใหม่ๆ เกิดขึ้นจากการพูดปากต่อปาก (Word of Mouth)
ด้านกระบวนการภายใน (Process) มุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงาน การ
คัดเลือก การอบรม การพูดคุย เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงกับตาแหน่งหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ ด้านการเรียนรู้
พัฒนาการ (Learning Development) พัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่น มี
บริการผู้รักษาประตูให้ ด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budget) ใช้เงินลงทุนตั้งแต่ 10 -100 ล้านบาท
ซึ่งเป็นค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การบริหารจัดการ เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจช่วงระยะเวลา 6
เดือน และค่าที่ดิน และบางแห่งใช้วิธีการเช่าที่ดินในการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เนื่องด้วยราคาที่ดินที่สูง
เกินไปทาให้วงเงินลงทุนค่อนข้างสูง แหล่งเงินทุนมาจาก 2 แหล่งคือจากทุนส่วนตัว และกู้จากสถาบันการเงิน
ระยะเวลาคืนทุน 3-5 ปี มีการจัดทาแผนงบประมาณประจาปีไว้เพื่อให้การบริหารจัดการ การวางแผนการตลาด
การประชาสัมพันธ์เป็นระบบ ด้านการจัดทาระบบบัญชีให้สานักงานบัญชีเป็นผู้จัดทางบการเงินและเอกสาร
ทางการเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ของสนามเป็นผู้เก็บรวบรวมเอกสารทางบัญชีให้
ความสาเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พบความสาเร็จใน 4 ด้าน คือ ด้าน
ลูกค้า ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้พัฒนาการ โดยด้านลูกค้า (Customer
Perspective) ถือเป็นความสาเร็จลาดับแรกที่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเมื่อเข้ามาให้บริการ ให้ความสาคัญและ
จัดการกับปัญหาหรือข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ถือเป็นผลจากการที่ผู้บริหารลงมาให้บริการด้วยตนเอง
ในตาแหน่งผู้จัดการสนามที่เป็นจุดประทับใจของลูกค้าทันทีที่มาใช้บริการ ด้วยการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ
เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าด้วยการเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นพี่น้อง เพื่อนในกลุ่มรักกีฬาฟุตบอลด้วยกัน
และทาการประเมินผลความสาเร็จ ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งลูกค้าเป็นอีกส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ที่องค์กรต้องพิจารณาถึงการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า (Customer Value)
คิดถึงคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับในสิ่งที่นาเสนอ และสนใจ ตั้งแต่ คุณภาพ ราคา การบริการ การตรงต่อเวลาในการส่ง
มอบ ฯลฯ ด้านการเงิน (Financial Perspective) ถือเป็นตัวที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่ากับการลงทุน การดาเนิน
ธุรกิจที่ถูกต้องตามแผนการที่วางไว้ และการเข้ามาใช้บริการของลูกค้า ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อปีละ
10 บาทขึ้นไป ส่งผลต่อกาไรของธุรกิจที่เพิ่มสูงไปด้วย ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
ผู้บริหารให้ความสาคัญ ด้านกระบวนการภายในและห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) เพื่อใช้ในการกาหนดถึง
กิจกรรมหรือกระบวนการภายในองค์กรที่ต้องจัดให้เกิดคุณค่าแก่ลูกค้า ตั้งแต่สนามจะต้องได้มาตรฐานมีคุณภาพ
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สมกับเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐานพีพ่าอย่างที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการด้วยความเป็นกันเอง
ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสนามและบริการ พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง ด้านการเรียนรู้พัฒนาการ
(Learning & Innovative Perspective) เป็นความใส่ใจของผู้บริหารที่ยึดหลักการบริหารที่มุ่งเน้นบริการธุรกิจให้
เช่าสนามฟุตบอล และนั่นหมายถึงการให้บริการของพนักงานที่ส่ง ผลให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือระบบการบริหารที่จะต้องมีความพร้อม
ยุทธศาสตร์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ผลสาเร็จของการดาเนินธุรกิจให้เช่า
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ประสบความสาเร็จด้วยการสร้างความแตกต่างในธุรกิจ เป็นสิ่งที่
ดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาให้บริการ ด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจา
หน่าย ด้านการบริการ และด้านภาพลักษณ์ ทั้งห้าด้านถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่ผู้บริหารจะต้องกาหนดขึ้น ซึ่ง
ล้วนแต่ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ โดยยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้บริหารยึดมั่นและตั้งใจนา
เสนอสนามที่มีความแตกต่างจากสนามฟุตบอลปกติที่ใช้หญ้าจริงในการปูพื้นสนาม แม้จะได้ความนุ่มนวล
สวยงาม แต่เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา อายุการใช้งานไม่นานเหมือนหญ้าเทียมที่มีคุณภาพในความนิ่มนวลไม่
แตกต่างจากหญ้าจริง แต่มีความแตกต่างด้านในด้านการดูแลรักษา ต้นทุนการซื้อและการดูแล รวมถึงอายุการใช้
งานที่นานกว่า จึงถือเป็นจุดเด่นที่ประสบความสาเร็จและดึงความสนใจลูกค้าให้เข้ามาให้บริการ พร้อมกับสิ่งอา
นวยความสะดวกอื่นๆ ที่แตกต่างจากสนามคู่แข่งขัน เช่น ห้องวอลร่างกายก่อนลงแข่งขัน คลับเฮ้าส์ที่ได้มาตรฐาน
ห้องน้าที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร (People) เป็นความสาเร็จลาดับแรกที่เกิดขึ้น
จากตัวผู้บริหารที่เป็นผู้นาในการสร้างความแตกต่างตั้งแต่แนวคิดที่ลงทุนทาธุรกิจ นั่นหมายถึง หัวเรือใหญ่ที่มี
วิสัยทัศน์และทัศนคติที่แตกต่าง ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติที่แตกต่างตามไปด้วย ส่งผลให้การทางาน
ในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกล้าที่จะนาเสนอสิ่งที่แตกต่างได้ง่าย ยุทธศาสตร์ด้านช่องทางการ
จาหน่าย (Place) ถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องนามาใช้เมื่อตอนนี้อยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีการสื่อสาร
แบบไร้พรมแดน การที่มือถือครองเมือง ทาให้โฆษณาประชาสัมพันธ์เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิ งด้วยการ
นาเอาสื่ออิเล็กทรอนิสก์มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และนั่นจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
ธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนามาใช้และประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะ Facebook ที่กาลังเป็นที่นิยมใน
ขณะนี้ โดยผลการสารวจข้อมูลบนโลก Social Network โดย ZocialRank (2556) พบว่า ประเทศไทยมีประชากร
ประมาณ 66 ล้านคน มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 25 ล้านคน ใช้ Social Network 18 ล้านคน และใช้ Facebook ถึงร้อยละ 85
และ Twitter ร้อยละ 10 และ Instagram ร้อยละ 5 และการดึงดูดใจลูกค้าด้วยวิธีการให้ส่วนลด โปรโมชั่น การจับ
รางวัล การแข่งขัน และการมอบของสมนาคุณ ยุทธศาสตร์ด้านการบริการ (Service) เป็นการสร้างรูปแบบการ
ให้บริการที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการนาเสนอบริการอื่นๆ ที่ทาให้ลูกค้าตัดสินใจมา
ใช้บริการ เช่น การจัดการแข่งขันลีคภายในให้ การเช่าสนามทากิจกรรมอื่นๆ สร้างบริการด้วยความเอาใจใส่ลูกค้า
และผู้ติดตามด้วยการให้บริการที่หลากหลายและสิ่งอานวยความสะดวกอื่น สอดคล้องกับ Kotler (2006) ได้กล่าว
ว่า สิ่งสาคัญนาไปสู่ความสาเร็จสร้างความแตกต่างด้านบริการคือ ความสะดวก การติดต่อ การบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทานั้น ซึ่งการบริการที่ดีจะเป็น
การตอบสนองความต้องการให้ตรงกับสิ่งที่บุคคลนั้นคาดหวังไว้พร้อมทั้งทาให้บุคคลดังกล่าวเกิดความรู้สึกที่ดี
และมีความประทับใจต่อสิ่งที่ได้รับในเวลาเดียวกัน ยุทธศาสตร์ด้านภาพลักษณ์ (Image) เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้า
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จดจาผ่านสื่อสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ สีสัน รูปแบบการให้บริการ ชื่อสนาม สร้างสัญลักษณ์ให้ลูกค้าจาง่าย
ด้วยโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ของสนาม โดยใช้สีสันและภาพนักฟุตบอลเป็นตัวแทนของสนามที่มองเห็นแล้วเข้าใจ
ได้ทันทีว่าเป็นสนามฟุตบอล กาหนดชื่อสนามที่สั้น กะทัดรัด จาง่าย ทาเลที่ตั้งเดินทางสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ
บริการเป็นเลิศ คุณภาพสนามดี ราคาไม่แพง เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นกันเอง และเจ้าของสนามลงมาดูแล
ลูกค้าเอง สอดคล้องกับ Kotler (2006) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ (Image) เป็นวิธีผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับองค์กรหรือ
บริการขององค์กร ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายประการภายใต้การควบคุมของธุรกิจ อาทิ
ภาพลักษณ์ด้านบริการ ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อหรือด้านโลโก้ และภาพลักษณ์องค์กร

ข้อเสนอแนะในการน่าผลการวิจัยไปใช้
ในการบริหารจัดการธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจนประสบความสาเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับความชอบ
เฉพาะตัวของผู้บริหารที่มุ่งสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นที่ตั้งและนาเสนอสิ่งอานวย
ความสะดวกเหมือนอย่างที่ตนเองไปใช้บริการที่อื่นที่อาจได้รับบริการไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ จึงนามาเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง จนเปิดประสบความสาเร็จและตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา แต่สาหรับผู้บริหารที่ทาธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลเชิงธุรกิจ มุ่งเน้นผลกาไรนั้นอาจไม่
ประสบความสาเร็จเนื่องจากไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการที่ละเอียดอ่อนของนักกีฬาฟุตบอลว่าต้องการ
สิ่งใดบ้าง เมื่อดาเนินธุรกิจจึงค่อนข้างยากที่จะทาให้ลูกค้าประทับใจและมาให้บริการเหมือนอย่างสนามที่เจ้าของ
ที่ชอบการเล่นฟุตบอลมาเปิดให้บริการ ซึ่งผลการวิจัยนี้ทาให้ทราบว่า การทาธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
นั้นถ้าไม่มีใจรัก ไม่เข้าใจกลุ่มลูกค้า ย่อมทาให้การดาเนินธุรกิจประสบความสาเร็จได้ยาก และอาจใช้เวลานาน
กว่า

ข้อเสนอแนะส่าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลในเขตกรุงเทพมหานคร
12 สนาม ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาในประเด็นอื่นๆ ดังต่อไปนี้
1. ขยายกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ทางธุรกิจสู่ความสาเร็จของธุรกิจให้เช่าสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียมในระดับจังหวัดใหญ่ๆ หรือทาการสารวจกลุ่มตัวอย่างด้วยเชิงปริมาณให้ครบตามจานวนสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม 157 สนาม
2. ทาการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
3. ทาการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้จัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลทาให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมทากิจกรรม
อย่างอื่นนอกจากการเล่นฟุตบอล
5. ทาการศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์
ของนักธุรกิจแอมเวย์ เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
MOTIVATION TO PERFORMANCE WITH CORRELATION
AMWAY PRODUCTS,WITH SALES OF AMWAY BUSINESS
BANGKAPI RA., BANGKOK
ธนากรณ์ โกศรี
นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
E-mail : gull_poo@hotmail.com
ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
อาจารย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : theeraphongb@yahoo.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนักธุรกิจแอมเวย์เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาปริมาณยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ของนักธุรกิจแอมเวย์เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนักธุรกิจแอมเวย์กับยอดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักธุรกิจแอมเวย์ เขตบางกะปิ จานวน 1,500 คนกาหนดขนาดตัวอย่าง
จานวน 315 คน โดยใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยคือแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน และยอดขายของนักธุรกิจแอมเวย์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน พบว่า นักธุรกิจแอมเวย์ในเขตบางกะปิมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีแรงจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะของงาน
อยู่ในระดับมากที่สุด และมีแรงจูใจด้านความสาเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (2) ปริมาณยอด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ พบว่า มีปริมาณยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ 15,000 บาท (3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับยอดจาหน่ายผลิตภั ณฑ์ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมแวย์ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน ยอดจาหน่ายผลิตแอมเวย์
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ABSTRACT
The purposes of this research were: (1) to study Level of motivation to performance of the Amway
business Bangkapi Rd. Bangkok (2) to study volume of products sales Amway business Amway Rd. Bangkok.,
(3) to study relationship of motivation to performance of a business with sales of Amway products.The
population was 1,500 personnel sales of Amway business. The sample size in this research comprised 315
personnel .by sample random sampling. Questionnaires were used as research tools of personal factors,
motivation to performance, volume of products sales Amway.The data were analyzed by frequency, percentage,
mean, standard deviation and Pearson’s Correlation coefficient.The results were as follows: (1) Motivation to
performance. sales of Amway business in Bangkapi incentives for overall performance at the most level.
Considering the finding that Esteemed , Advancement,the Work Itself at the most level and
Achievement,Responsibility at the high level. (2) Volume sales of Amway products, the quantity of products
sales of Amway 15,000 Baht.(3)The relationship between motivation to work with that products sales of
Motivation to performance has a positive relationship with sales of volume of products sales Amway.
statistically significant p>.05.
KEYWORDS: Motivation to performance, sales of Amway business

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ระบบการขายตรงเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องแม้สภาวะเศรษฐกิจจะซบเซา เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย
เนื่องด้วยคุณลักษณะพิเศษของการตลาดระบบการขายตรงคือ ความสะดวกสบายของลูกค้า การบริการที่ดีของ
ผู้ขาย และการแนะนาให้ผู้บริโภคเข้าใจและยอมรับในผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ธุรกิจขายตรงจึงประสบความสาเร็จอย่าง
มาก โดยมีมูลค่าตลาดโลกไม่ต่ากว่า 5 ล้านล้านบาทและมีอัตราขยายตัวเฉลี่ ยร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งนักบริหารทาง
การตลาดพบว่าระบบขายตรงเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่ได้ผลวิธีหนึ่ง เมื่อเทียบกับการตลาดแบบเดิม
เพราะสามารถกระจายสินค้าออกจากผู้ผลิต ผู้จาหน่าย ไปยังผู้ขายและผู้บริโภคโดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลางและ
สามารถแข่งขันกับร้านค้าปลี กได้ไม่ยากนักตลอดจนการใช้แผนพัฒนาบุคลากร ด้วยการส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิธีการขายและเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถชี้แนะให้พนักงานขายได้แก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับ
อุปสรรคในระหว่างการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคหรือลูกค้า ในขณะเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนให้ตัวแทน
จาหน่ายหรือพนักงานขายก็ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้เกิดประสิทธิผลในการขายได้ยิ่งขึ้น การเติบโตของธุรกิจ
ระบบการขายตรงแบบหลายชั้นที่ได้รับความนิยมและประสบความสาเร็จอันเนื่องมาจากแรงจูงใจจากการให้
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบการขายตรงสองชั้น (ศศิตา อุดารักษ์, 2549: 75) [5]
จากสถานการณ์ปัจจุบันและที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตคนที่ทางานประจาอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชนต่างก็รู้สึกตระหนักว่าจาเป็นที่จะต้องมีอาชีพเสริมพิเศษหรือสารองเพื่อความไม่ประมาทนอกจากจะ
เป็นหนทางในการหารายได้เสริมมาจุนเจือในการดารงชีวิตเพิ่มเติมจากรายได้ประจาซึ่งอาจไม่พอใช้จ่ายแล้วยัง
เป็นการเตรียมพร้อมไว้เผื่อตกงานอย่างกะทันหันอีกด้วยต่างคนต่างก็อาจมีทางเลือกในการทาอาชีพเสริมของตน
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ต่างกันไปและภาวะเศรษฐกิจยังทาให้ผู้ที่ว่างงานมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้าทางานในหน่วยงานน้อยลงเพราะ
คนสมัครงานมีจานวนมากขึ้นจึงทาให้ตาแหน่งที่เปิดรับมีไม่เพียงพอต่อผู้ที่ว่างงานประกอบกับหน่วยงานหรือ
บริษัทส่วนใหญ่ได้นาใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนกาลังคนมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนของหน่วยงานหรือบริษัทและใน
ด้านการประกอบธุรกิจส่วนตัวนั้นเหมาะสาหรับผู้ที่มีความสามารถในการบริหารงานและมีเงินทุนเป็นของตัวเอง
เนื่องจากการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจช่วงระยะนี้นั้นมีความเสี่ยงสูงมากและมีการแข่งขันใน
การทาธุรกิจการรักษาผู้บริโภคจึงทาให้ต้องทาธุรกิจเชิงรุกคือต้องมีการใช้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
ยุทธวิธีที่หาโอกาสผลักดันผลิตภัณฑ์ให้กั บผู้บริโภคโดยมีค่าใช้จ่ายในการทาธุรกิจและโฆษณาผลิตภัณฑ์น้อย
ที่สุดจึงทาให้มีการนาแผนการตลาดแบบ MLM มาใช้และยังเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่มีอัตราการเติบโตในการขยาย
องค์กรเร็วที่สุดและยังทารายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจระบบการตลาดขายตรงแบบหลายชั้นอย่างมหาศาลเป็น
ธุรกิจที่สร้างเศรษฐีในซีกโลกตะวันตกและผู้ที่เชี่ยวชาญวิจัยธุรกิจวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจจากต่างประเทศทั้ง
นักธุรกิจอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและนักวิจัยในสหรัฐอเมริกากล่าวไว้ว่าธุรกิจหลังปี ค.ศ. 2000 มากกว่า 60 %
ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นจะถูกจาหน่ายผ่านระบบการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น MLM (สมชาติ กิจยรรยง,
2546:12-13) [6] บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด ได้เริ่มนาธุรกิจระบบการตลาดขายตรงแบบหลายชั้นเข้ามา
จัดตั้งบริษัทและดาเนินธุรกิจโดยใช้ระบบการตลาดขายตรงแบบ MLM ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานใหญ่
ของแอมเวย์ที่สหรัฐอเมริกาการประกอบอาชีพขายตรงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สาคัญอย่างหนึ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ส่งผลที่ดีสังคมของประเทศที่กาลังพัฒนาและช่วยลดปัญหาการว่างงานที่เป็นปัญหาของประเทศ (ชุมพล วีรชีวิน
,2547:1) [2] บริษัทได้เร่งสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องขององค์กรและนักธุรกิจแอมเวย์
โดยรวม โดยขยายและจัดตั้งคลังสินค้าและร้านสะดวกซื้อแอมเวย์พิคแอนด์เพย์ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ใน
ระยะเวลา 26 ปีที่ผ่านมามีคลังสินค้าและแอมเวย์ช็อปรวม 54 แห่งทั่วประเทศ มีการเพิ่มศั กยภาพการให้บริการ
นักธุรกิจและสมาชิกแอมเวย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ การสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและระบบตอบรับ
อัตโนมัติ มีนักธุรกิจแอมเวย์ที่ต่ออายุสมาชิกภาพอย่างต่อเนื่องกว่า 330,000 รหัสมีสมาชิกผู้ซื้อสินค้าใช้และต่อ
อายุสมาชิกภาพอย่างต่อเนื่องอีก 720,000 รหัส เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นในระดับแพล
ตินัมของบริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัด ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจซึ่ง
ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นในระดับแพลตินัมนั้นจะได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาภายในประเทศและ
ระดับผู้นาในต่างประเทศได้รับเกียรติคุณด้วยการจารึกชื่อบนบอร์ดที่สานักงานใหญ่ ณ เมืองเอด้า ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และสานักงานใหญ่ประเทศไทยได้รับค่าตอบแทนในการเป็นผู้ปราศรัยรับเชิญในงานประชุมของ
แอมเวย์ (คู่มือนักธุรกิจแอมเวย์. 2546:80) [4] ถือได้ว่าเป็นระดับผู้บริหารองค์กร จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นทา
ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทาการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับยอดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์
ของนักธุรกิจแอมเวย์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อต้องการทราบว่านักธุรกิจแอมเวย์มีแรงจูงใจอะไรในการ
ทาธุรกิจแอมเวย์ให้ประสบความสาเร็จ และธุรกิจแอมเวย์สร้างแรงจูงใจอย่างไรถึงมีคนสนใจเข้ามาทาธุรกิจนี้
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2. วัตประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนักธุรกิจแอมเวย์เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาปริมาณยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ของนักธุรกิจแอมเวย์เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนักธุรกิจแอมเวย์กับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์

3. สมมติฐานของการวิจัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนักธุรกิจแอมเวย์มีความสัมพันธ์กับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ทบทวนวรรณกรรม
จากแนวคิดทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Fredericek Herzberg (1959) ได้มีการนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ปัจจัย
ที่ส่งผลถึงความพึงพอใจในงาน (Motivators) กับปัจจัยที่ส่งผลถึงความไม่พึงพอใจในงาน (Hygiene) นั้น แยก
ออกจากกัน และไม่เหมือนกัน เป็นปัจจัยที่เกิดจากสองกลุ่ม จึงให้ชื่อทฤษฎีว่า “ทฤษฎีสองปัจจัยที่เกี่ยวกับความ
พึงพอใจในงาน” (Two-Factor Theory of Motivation) โดยสมมุติฐานว่าความพึงพอใจในงานที่ทาจะเป็นสิ่งจูงใจ
สาหรับผลการปฏิบัติงานที่ดี ปัจจัยจูงใจเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้คนเกิดความพึงพอใจในงานถ้ามีสิ่ง
เหล่านี้จะทาให้คนทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยค้าจุน ทาหน้าที่เป็นป้องกันมิให้คนเกิดความไม่พึง
พอใจในงานนั้น เมื่อใดที่บุคคลได้รับการตอบสนองปัจจั ยชนิดนี้อย่างเพียงพอแล้วความไม่พึงพอใจจะหมดไป
แต่มิได้หมายความว่า ความพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อปัจจัยได้รับการตอบสนองอีกนัยหนึ่งถ้าคนได้รับปัจจัยค้าจุน
เพียงพอไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะทางานเต็มความสามารถของเขา คนจะทางานเต็มหรือไม่เต็มความสามารถ
อยู่ที่ได้รับการตอบสนองปัจจัยจูงใจเท่านั้น ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทาการศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของ
เฮอร์ซเบิร์ก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านลักษณะของงาน
จิรวรรณ ดวงใบ (2542 : 6) [1] ได้กล่าวว่า ธุรกิจขายตรง คือ การทาตลาดผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคใน
ลักษณะของการนาเสนอต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ สถานที่ของผู้บริโภค โดยผ่านนักธุรกิจขายตรงซึ่งเป็นตัวแทนของ
บริษัท แนวคิดของระบบธุรกิจขายตรง เป็นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่จะเป็น ประเภทอุปโภค-บริโภค
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภททาความสะอาด ถนอมความงาม และอาหารเสริม
เป็นต้น จุดเด่นของธุรกิจขายตรงหลายชั้น นั้นเป็นช่องทางการหารายได้ที่ได้ผลที่อีกทางหนึ่งเมื่อเทียบกับการขาย
แบบเดิม คือ การมีพวกพ่อค้าคนกลาง เพราะธุรกิจขายตรง สามารถที่จะกระจายผลิตภัณฑ์ ออก จากผู้ผลิต ผู้
จาหน่าย ไปยังผู้บริโภคได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านร้านค้าขายปลีกหรือพ่อค้าคนกลาง เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถแข่งขัน
กับร้านค้าขายปลีก ตัวแทนจาหน่ายนักขายตรงได้ทาหน้าที่แทนร้านค้าปลีก ลักษณะการค้าแบบนี้สามารถเติบโตได้
ดีรวดเร็วและไม่มีขีดจากัด ผู้จาหน่ายสามารถที่จะกระจายผลิตภัณฑ์ ได้มากเท่าที่ตนเองต้องการ
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กรอบแนวคิด
ในการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ของนัก
ธุรกิจแอมเวย์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดของ Fredericek Herzberg (1959)[9] ดังนี้

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
- ด้านความสาเร็จของงาน
- ด้านความก้าวหน้า
- ด้านการยอมรับนับถือ
- ด้านความรับผิดชอบ
- ด้านลักษณะของงาน
แนวคิดของ Fredericek Herzberg (1959)

ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ของนักธุรกิจ
แอมเวย์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ เขตบางกะปิ จานวน 1,500 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ เขตบางกะปิ จานวน 315 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Sample random Sampling โดยใช้สูตรของ Yamane [11] ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับ ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
แอมเวย์ โดยในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิทาการตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากนั้นนามาปรับปรุงและนาไปทาการทดลองใช้ (Try Out) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของคาถามและนามา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอฟฟาของ Conbach ซึ่งพบว่าแบบสอบถามทั้ง
ฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.688 ถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นในระดับที่ดี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขมาสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเอง ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 2 สัปดาห์ (15-30 พฤษภาคม 2556 ) จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
ประมวลผลทางสถิติต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ ใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ใช้การ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ยด้วยเกณฑ์ของ Best W. John (1998) [8] แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย
4.21.-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

ระดับแรงจูงใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

จากนั้นวิเคราะห์หาความสัมพันธ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ โดยใช้
การทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของนั กธุ ร กิ จ แอมเวย์ ใ นเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักธุรกิจแอมเวย์ในเขตบางกะปิ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.23, .D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจ

x

S.D.

ด้านความสาเร็จของงาน
ด้านความก้าวหน้า
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านลักษณะของงาน
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.03
4.45
4.51
3.78
4.38
4.23

0.76
0.73
0.66
0.99
0.78
0.78

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
นักธุรกิจแอมเวย์
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนักธุรกิจแอมเวย์ 3 ลาดับแรก คือ ด้านการ
ยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.51,S.D.=0.66) รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด ( x =4.45,S.D. =0.73) ด้านลักษณะของงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.38, S.D.=0.78)
และลาดับสุดท้ายคือด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =3.78,S.D.=0.99)
จากการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ยอดจ าหน่ ายผลิ ภตั ณฑ์ แ อมเวย์ พบว่ า นั กธุ ร กิจ แอมเวย์ มี ย อดจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ส่วนใหญ่คะแนน PV อยู่ที่ 15,000 PV คิดเป็นร้อยละ 25.08 รองลงมาคือ คะแนน 30,000 PV
คิดเป็นร้อยละ 23.81 และคะแนน 150,000 PV น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.03 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจานวน และร้อยละของคะแนนยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์
คะแนนยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์
5,000 PV
15,000 PV
30,000 PV
55,000 PV
90,000 PV
150,000 PV
รวม
คะแนนยอดจาหน่าย
ยอดจาหน่าย (PV)

N (315)
315

จานวน (คน)
54
79
75
59
29
19
315

Minimum
5000

Maximum
150000

ร้อยละ
17.14
25.08
23.81
18.73
9.21
6.03
100.00
Mean
3.94

Std. Deviation
3.37

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ในระดับปานกลาง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนด ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
แอมเวย์
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ด้านความสาเร็จของงาน
ด้านความก้าวหน้า
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านลักษณะงาน
แรงจูงใจโดยรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

r
0.275
0.206
0.282
0.285
0.245
0.347

p
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
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ระดับความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่า
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่า
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่า
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่า
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่า
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง

ลาดับ
3
5
2
1
4

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

จากตารางที่ 4 จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูใจในการปฏิบัติงานกับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
แอมเวย์โดยภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบรายละเอียดความสัมพันธ์ดังนี้
ด้านความรับผิดชอบ พบว่า แรงจูงในในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ ทางบวก
กับยอดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ ในระดับต่า (r=.285) อย่างมี นัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
ด้านการยอมรับ นั บถื อ พบว่ า แรงจูง ในในการปฏิบั ติง านด้ านการยอมรับ นับ ถื อมี ความสั มพั น ธ์
ทางบวกกับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ในระดับต่า (r=.282) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
ด้านความสาเร็จของงาน พบว่า แรงจูงในในการปฏิบัติงานด้านความสาเร็จของงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ในระดับต่า (r=.275)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
ด้านลักษณะงาน พบว่า แรงจูงในในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับยอด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ในระดับต่า (r=.245) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้
ด้านความก้าวหน้า พบว่า แรงจูงในในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ในระดับต่า (r=.206) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ พบว่า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านความสาเร็ จของงาน พบว่ า มี ความสัมพั นธ์ ทางบวกกับยอดจ าหน่ายผลิ ตภัณฑ์ แอมเวย์ อ ย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับกับทฤษฎีของ แม็คคลีแลนด์ (1953)[6] กล่าว ความสาเร็จที่สูงขึ้น
นั้น จะเป็นความต้องการที่กระทบต่อผลการดาเนินงานของบุคคลอย่างมาก นั่นหมายถึง การที่บุคคลมีความ
ต้องการประสบความสาเร็จ นั้น จะพยายามทางานที่ ได้รั บมอบหมายอย่างเต็ มกาลัง ความสามารถเพื่ อบรรลุ
เป้าหมายอย่างที่ตนเองต้องการ สอดคล้องกับ ศศิตา อุดารักษ์ (2549) [5] ได้ศึกษาเรื่อง การตลาดธุรกิจขายตรง
แบบหลายชั้นกรณีศึกษา บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทยจากัด) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจ ในระบบ
การขายตรงประสบความสาเร็จ ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนแผนทางการตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการขายตรงอัน
ด้านความก้าวหน้า พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับจิราวรรณ ห่วงกระโทก (2548)[1] ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจและ
อุปสรรคในการดาเนินธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย กรณีศึกษา: บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทยจากัด) ผลการศึกษา
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พบว่า ระดับแรงจูงใจด้านความเชื่อมั่นในบริษัทผู้ประกอบธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายที่แตกต่างกัน จะมี
แรงจูงใจในการดาเนินธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านการยอมรับ นับถือ พบว่า มีความสัมพันธ์ ท างบวกกับยอดจาหน่ายผลิตภั ณฑ์แอมเวย์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับกับทฤษฎีของ แม็คคลีแลนด์ (1953) [10] กล่าว ความปรารถนาที่
จะได้มาซึ่งการรักษาควบคุมบุคคลอื่นเอาไว้ หรือมุ่งที่จะควบคุมข้อมูลและทรัพยากรอื่น ๆ เหนือคนอื่นนั้น แสดง
ถึงความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถทาให้ผู้คนยอมรับนับถือในความสามารถของตน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
บรรลุความสาเร็จที่ตนเองได้ตั้งเป้าหมายและสอดคล้องกับ นันทญา วาดกลิ่น (2550) [3]ได้ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ
ของนักธุรกิจในการทาธุรกิจแอมเวยประเทศไทย : กรณีศึกษาสาขาสุขุมวิท 83 กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า นักธุรกิจแอมเวย์โดยรวมมีแรงจูงใจในการทาธุรกิจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีแรงจูงใจในการทาธุรกิจมากที่สุด คือ ด้านความเชื่อมั่นในบริษัทผู้ประกอบธุรกิจขายตรง นักธุรกิจมี
ความเห็นว่าสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานรองลงมาคือ ด้านสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ นักธุรกิจมีความคิดเห็นว่า
มีอิสระในการบริหารองค์กรด้วยตนเอง
ด้านความรับผิดชอบ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg. 1959: 113) [9] กล่าวว่า เมื่อบุคคลได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับงานของเขาจะช่วยให้เขาเกิดความรู้สึกผูกพัน
ด้านลักษณะงาน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ ซึ่งสภาพการทางาน
ที่มีความเหมาะสมจะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพในการทางานดีขึ้น เช่น ลักษณะงานที่นักธุรกิจแอม
เวย์ป ฏิบัติ เปิดโอกาสให้มี การพัฒนาศักยภาพในการเจรจาธุ รกิจ ลักษณะงานที่ป ฏิบัติเ ป็นงานที่ท้ าทายและ
น่าสนใจ ได้รับผิดชอบงานธุรกิจขายตรงที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีโอกาสแสดงความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์เพิ่มขึ้น ชุมพล วีรชีวิน (2547: 66-71) [2] ได้
วิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขายตรง ของบริษัท แอมเวย์
(ประเทศไทย) จากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านวิธีการทางาน ด้านต่างๆ พบว่า ด้าน
กระบวนการขายสินค้าในเรื่องการเสนอขายสินค้ามีความสาคัญมาก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อนาไปใช้
จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ของ
นักธุรกิจแอมเวย์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบรายละเอียดดังนี้
1. ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า มีความสาคัญเป็นลาดับแรก แสดงให้เห็นว่า นักธุรกิจแอมเวย์ได้รับการ
แสดงความยินดีจากเพื่อนร่วม หัวหน้าทีมให้การยกย่องชมเชย ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานธุรกิจ เมื่อปฏิบัติงาน
บรรลุผลสาเร็จทางธุรกิจ เป็นไปตามแนวคิดของ Herzberg, (1959: 113) กล่าวว่า แรงจูงใจเกี่ยวกับความสาเร็จของ
งานประกอบด้วย 2 สิ่งคือ ระดับแรงจูงใจในความสาเร็จ และความสามารถในการที่จะทางานนั้น
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2. ด้านความรับผิดชอบ พบว่า มีความสาคัญเป็นลาดับสุดท้าย แสดงให้เห็นว่านักธุรกิจมีความ พึง
พอใจที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เป้ายอดขายแต่ละเดือน ดังนั้นควรสร้างแรงจูงในการทายอดขายให้ได้เกิน
มาตรฐานที่กาหนด
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทางานระหว่างผู้ที่เริ่ม
เข้ามาทาธุรกิจกับผู้ที่ทาธุรกิจด้านนี้จนประสบความสาเร็จ เนื่องจากรูปแบบการทางานที่แตกต่างกันนั้นอาจส่งผล
ต่อยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ แตกต่างกัน
2. ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ของนัก
ธุรกิจแอมเวย์ จังหวัดอื่นหรือภูมิภาคอื่นเพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยในครั้งต่อไป
3. ควรศึ กษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจของนั กธุ ร กิจ ในการท าธุ ร กิจ แอมเวย์ ป ระเทศไทยสาขาบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
4. ควรศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ประเทศสาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
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แรงจูงใจและผลการเรียนรู้ภาษาจีนของหมอนวดแผนโบราณในเมืองหาดใหญ่
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รองศาสตราจารย์ ปัญญา เทพสิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษา
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจและผลการเรียนรู้ภาษาจีนของหมอนวดแผนโบราณใน
เมืองหาดใหญ่ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จาก
ผู้ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ สาคั ญ ได้ แ ก่ เจ้ าของสถานประกอบการนวดแผนโบราณ และหมอนวดแผนโบราณในอ าเภอ
หาดใหญ่ จานวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยนามาจัดแยกข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษาแล้วตีความ เพื่อสร้าง
ข้อสรุป และนาเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนา พบว่า แรงจูงใจที่ทาให้หมอนวดแผนโบราณต้องเรียนรู้
ภาษานั้น เพราะอาเภอหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวเป็นจานวนมาก ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ทา
รายได้เป็นอย่างมาก ทาให้ผู้ประกอบการต่างๆต้องหันมาเรียนรู้ภาษาจีน โดยเฉพาะสถานประกอบการนวดแผน
โบราณ เพราะเป็นธุรกิจที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลย์ฯและสิงคโปร์เข้ามาใช้บริการจานวนมาก หมอนวดแผน
โบราณที่สามารถพูดภาษาจีน สื่อสารกันเข้าใจ ก็จะทาให้เกิด ผลที่ตามมาคือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น พอรายได้เพิ่มก็
ทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและทาให้มีโอกาสเดินทางไปทางานต่างประเทศ ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น
ด้วย
คาสาคัญ: แรงจูงใจ, หมอนวดแผนโบราณ

ABSTRACT
This research aims at studying the motivation and effects on learning Chinese of
traditional masseuses in Hat-Yai. The qualitative research method is used by observing without
participating and
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by in-depth interviewing. The 20 subjects in the study include the major contributors, owner of
business plans, and massagers in Hatyai. The data was analyzed in topics according to the results
of the study. The results came out that these massagers plan to learn foreign languages for better
chance to increase income from giving services to foreign tourists from Malaysia and Singapore,
and from going to work abroad.
KEYWORDS: Motivation, Traditional Masseurs

บทนา
อาเภอหาดใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศอีกเมืองหนึ่งที่ทารายได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจการท่องเที่ยว[1] และสืบเนื่องจากนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของรัฐบาล ทาให้ช่วงระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทาให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน
ผู้ประกอบอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจในเมืองหาดใหญ่ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารได้มากกว่า 1
ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษามลายู เพราะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และชาวจีน
เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก โดยส่วนใหญ่จะใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก ทั้งนี้อาเภอหาดใหญ่มีปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้เกิดผลที่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านทาเลที่ตั้งที่เหมาะสม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอยู่เป็นจานวนมาก
และมีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา[2]
การเจริญเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของหาดใหญ่ส่งผลให้ธุรกิจสถานประกอบการนวดแผน
ไทยขยายตัว เนื่องมาจากชาวต่างประเทศนิยมชมชอบ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย ชาวมาเลเซีย หรือชาวจีน ที่ อยากจะ
เข้ามาสั มผัสการนวดของไทย ทาให้เ กิดการยอมรั บและต่างก็ใ ห้ความสนใจในการที่ จะเข้ามาใช้ บริการ [3]
เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการนวดตามแบบฉบับตาราไทยเพื่อความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
นวดตัว หรือนวดฝ่าเท้า เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นตลาดธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง จึงทาให้เกิดรายได้ที่หมุนเวียนใน
เศรษฐกิจอย่างมหาศาล และอีกทางหนึ่งมาจากการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในย่านการค้า เพราะรายได้ที่หมุนเวียนอยู่
ในเศรษฐกิจของหาดใหญ่นั้นมีมาก จึงถือได้ว่าสถานที่เหล่านี้เป็นแหล่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ ยว
เป็นจานวนมาก[4] ตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะของคนไทยในหลายด้านๆ ไม่ว่าจะเป็นการยิ้มแย้ม ความมีอัธยาศัย
สิ่งเหล่านี้ทาให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และชาวจีนเกิดความประทับใจต่อคนไทยเป็นอย่างมาก
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์แล้ว ส่วนใหญ่ชาวมาเลเซีย และชาวจีนที่มาใช้บ ริการด้านการท่องเที่ยว
เป็นจานวนมาก มีความต้องการที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันและรับบริการจากผู้ให้บริการอย่างเต็มที่ จึง
ทาให้ผู้ให้บริการส่วนใหญ่โดยเฉพาะเจ้าของสถานประกอบการต่างๆและพนักงานนวดแผนโบราณจาเป็นต้อง
เรียนรู้ที่จะใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสารซึ่งจะต้องใช้ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อช่วยให้การ
สื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และเกิดผลที่ได้จากการเรียนรู้อย่างน่าพึงพอใจต่อตัวผู้ให้บริการ
เอง
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ด้วยเหตุนี้เองผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจและผลการเรียนรู้ภาษาจีนของหมอนวดแผนไทย
ในเมืองหาดใหญ่ โดยจะศึกษาในเขตพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากสถานที่นี้เป็นย่านการค้าและมีแหล่ง
สถานบริการเป็นจานวนมาก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และชาวจีนใช้หลั่งไหลเข้ามาใช้บริการอย่างล้นหลาม
เมื่อทราบผลที่ได้แล้วจะนามาเพื่อศึกษาในการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ด้านการใช้การเรียนรู้ภาษาจีน
ขั้นพื้นฐานและภาษาต่างประเทศภายในองค์กรและชุมชนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของอาเภอหาดใหญ่ต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาแรงจูงใจและผลการเรียนรู้ภาษาจีนของหมอนวดแผนโบราณในเมืองหาดใหญ่

ประโยชน์ของการวิจัย
ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางต่อผูท้ ี่สนใจในการเรียนรู้ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ถือ
เป็นการจุดประกายอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

วิธีการดาเนินการวิจัย
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลภาคสนาม
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญได้แก่ เจ้าของสถานประกอบการนวดแผนโบราณ และหมอ
นวดแผนโบราณในอาเภอหาดใหญ่ จานวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง ตามสถานประกอบการในเมือง
หาดใหญ่ ที่มีชาวต่างชาติเข้าไปใช้บริการเป็นจานวนมากโดยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ในบริบทต่างๆใน
การเรียนรู้และใช้ภาษาในการสื่อสารพูดคุยกับชาวต่างชาติ สังเกตการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมอนวดแผนโบราณ
กับชาวต่างชาติ เริ่มเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2556
ผู้วิจัยได้ใช้ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสังคมของ อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura 1925) มา
วิเคราะห์ในการเรียนรู้การใช้ภาษาในการสื่อสาร ซึ่งต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่อยู่เป็นประจา จนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยการสังเกต นาทฤษฎีนี้มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้ มูล แล้วนาข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในบริบทต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง นามาจัดแยกข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษาแล้ว
ตีความ เพื่อสร้างข้อสรุป และนาเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนา

ผลการวิจัย
จากการศึกษาการแรงจูงใจและผลการเรียนรู้ภาษาจีนของหมอนวดแผนโบราณในเมืองหาดใหญ่ ผู้วิจัย
พบ 3 ประเด็นดังต่อไปนี้คือ
ประเด็นด้านรายได้
จากผลการเรียนรู้ภาษาจีนทาให้พนักงานและเจ้าของสถานประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็น
แรงจูงใจอยากหนึง่ ที่ทาให้หมอนวดเห็นความสาคัญทางด้านภาษาจีน ทาให้สนใจทีจ่ ะเรียนรูภ้ าษาและศึกษา
เพิ่มเติม ประกอบกับนักท่องเทีย่ วชาวมาเลย์ฯ-สิงคโปร์เริ่มเข้ามาและสนใจการนวดแผนไทย จึงทาให้ตลาดการ
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นวดของไทยเป็นอีกอย่างหนึง่ ทีด่ งึ ดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว เพราะถือเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวอีกด้วย การที่หมอนวดแผนโบราณสามารถพูดภาษาจีนได้นั้น ถือว่าเป็นการเปิดตลาดต้อนรับ
AEC ที่กาลังจะเข้ามา ด้วยเหตุผลเพราะหาดใหญ่อยู่ติดกับชายแดนมาเลย์ฯและเป็นเหมือนประตูของนักท่องเที่ยว
ที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยว จึงทาให้การที่หมอนวดแผนโบราณกับนักท่องเที่ยวสื่อสารกันอย่างเข้าใจนัน้ ถือเป็นข้อดี
ของการท่องเที่ยวในหาดใหญ่และถือเป็นการพัฒนาอีกขั้น เพราะเมื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเข้าใจ พูดกันรู้เรื่อง
เกิดความสนิทสนมเป็นกันเอง ก็ทาให้นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ และอยากที่จะกลับมาใช้
บริการอีก หรือบางทีก็มีการแนะนากันปากต่อปาก หรือชักชวนเพื่อนมาลองใช้บริการ ถือเป็นการสร้างรายได้ที่
เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปทาการตลาดหรือลงทุนเสียค่าโฆษณา และถ้านักท่องเที่ยวมีจานวนมาก หมอนวดแผน
โบราณก็จะนวดได้หลายรอบในหนึ่งวัน ทาให้มรี ายได้มากขึน้ เงินสินน้าใจหรือทิปที่แต่ละคนได้ก็เพิ่มมากขึ้น
ตามความสามารถในการใช้ภาษาของแต่ละคน เมื่อคุยกันถูกใจ สนิทสนม ก็ทาให้แขกเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง
จากบทสัมภาษณ์ ดังนี้
“ทาแรกๆรายได้น้อยเพราะพูดกันไม่เข้าใจ แต่พอเริ่มฝึกภาษา
พูดกับแขกพอได้ เขาก็เริ่มให้ทปิ บ้าง”
พี่นา(สัมภาษณ์ 1สิงหาคม 2556)
“พี่มาจากบ้านนอกนิน้อง อยู่ที่โน้นทานา หาเงินมาไม่พอจ่าย
เลยคิดหาอาชีพใหม่ทา และสุดท้ายก็หันมาเป็นหมอนวด เห็นเขาบอกว่า
ได้เงินเยอะ ยิ่งถ้าพูดภาษาได้นะ แขกก็จะถูกใจ ให้เงินเพิ่มไปอีกจากค่า
นวด”
พี่ก้อย(สัมภาษณ์ 1 สิงหาคม 2556)
“พูดภาษาได้มันดีทุกอย่างลูก จะทางานอะไรก็สะดวก เพราะ
เดี๋ยวนี้มันสาคัญ อีกอย่างจะมีต่างชาติเข้ามาเยอะจากจะเปิดประเทศ เรายิ่ง
ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ป้าก็พูดได้เยอะแร้วตอนนี้......ได้เงินเพิ่มจากแขก
เพราะบางทีคุยกันถูกคอ พอขอทิปเขาก็ให้”
ป้าน้อย(สัมภาษณ์ 1 สิงหาคม 2556)
“ภาษาเดี๋ยวนี้ก็สาคัญน้อง แขกที่นี่ส่วนใหญ่เป็นมาเล-สิงค์โปร์
ถ้าเราพูดภาษากันรู้เรื่อง เราก็บอกให้เขาชวนเพื่อนมา เขาก็จะแนะนาเพื่อน
มา ร้านก็มีแขกเพิ่ม พี่ก็ได้รอบเพิม่ ด้วย”
พี่จู(สัมภาษณ์ 2 สิงหาคม 2556)
“ป้ามาจากภาคอีสาน มีคนบอกว่าเป็นหมอนวดแล้วรายได้ดี
ตอนแรกก็พูดภาษาไม่ได้หรอก ทางานอยู่นี่มา 10 ปี ตอนนี้พูดได้เยอะแล้ว
รายได้เพิ่มมากกว่าแต่ก่อนเยอะ....เดี๋ยวนี้ป้ามีบ้านหลังหนึ่งแล้วนะ ไม่ต้อง
เช่าอีกต่อไป”
ป้าพร(สัมภาษณ์ 3 สิงหาคม 2556)
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“รายได้ตอนนี้ดีมาก แขกเยอะ เหนื่อยหน่อย แต่คุ้มค่า พี่เรียนรู้
ภาษาเพิ่มเติม ชวนแขกคุยไปด้วย นวดไปด้วย แขกติดใจ ก็กลับมานวดอีก
ยิ่งตอนนีเ้ ตรียมตัวต้อนรับAEC ยิ่งต้องพูดได้”
พี่ปลา(สัมภาษณ์ 2 สิงหาคม 2556)
จากเสียงหลายเสียงดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า ภาษานั้นมีความสาคัญมากต่อการประกอบอาชีพ
ของหมอนวดแผนโบราณ ยิ่งทาให้หมอนวดแผนโบราณนั้นต้องเรียนรู้ภาษาเพื่อคุยกับนักท่องเที่ยวได้รู้เรื่อง ได้รู้
ว่านักท่องเที่ยวที่มานวดนั้น ปวดเมื่อยตรงไหน และจะได้นวดให้ตรงจุดและรักษาให้หาย ซึ่งตรงนี้ก็ทาให้
นักท่องเที่ยวประทับใจและกลับมานวดซ้าๆ โดยที่ไม่เป็นการนวดเพื่อจะให้ผ่านพ้นไปคือนวดแบบมีความรู้ความ
เข้าใจที่ตรงกัน หรือไม่แขกบางคนก็ชักชวนเพื่อนมานวด บอกกล่าวกันต่อว่าที่นี่นวดดีหมอนวดเป็นกันเอง มี
อัธยาศัยดี
นักท่องเที่ยวบางคนนวดแล้วอาการปวดเมื่อยหายก็พูดกันปากต่อปาก
ทาให้รา้ นมีชื่อเสียงขึ้น
นักท่องเที่ยวก็อยากจะมานวด รายได้ของหมอนวดแผนโบราณก็เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ประเด็นด้านคุณภาพชีวิต
หมอนวดแผนโบราณที่ได้เรียนรูภ้ าษาจากประสบการณ์การทางานนั้นทาให้เกิดผลการเรียนรูท้ ี่แตกต่าง
กันไป แต่ละคนก็มีความรู้ด้านภาษาที่แตกต่างกัน บางคนพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้ ซึ่งทักษะนั้นก็มาจากการที่
กล้าคุยกับนักท่องเที่ยว กล้าทีจ่ ะถามในคาศัพท์ที่ไม่รู้ ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ การที่ได้พบปะกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบ่อยๆ ก็ทาให้การพูดราบรื่นขึ้นและฟังเข้าใจได้มากขึ้น ถือเป็นแรงจูงใจในการทีห่ มอ
นวดแผนโบราณอยากจะเพิ่มทักษะทางด้านนี้อีกด้วย และหมอนวดแผนโบราณสามารถคุยสื่อสารกันได้กับแขก
ก็ทาให้รายได้เพิ่มมากขึน้ ด้วย บางที่อาจมีงานพิเศษสาหรับการนวดนอกเวลา นอกสถานที่ ในวันที่หยุดทางาน
จากที่ร้าน พอมีรายได้เพิ่มก็ทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ต่างๆ อาหารการกิน บางคนมี
เงินเหลือส่งไปให้พ่อแม่ญาติพี่นอ้ งได้ใช้ หรือไม่ก็ซื้อบ้านอยู่อาศัย มีรถขับ โดยที่คนทั่วไปอาจจจะมองว่าเป็น
อาชีพที่หาเงินได้น้อยต้องใช้แรงงาน แต่คนที่ประกอบอาชีพนี้จริงๆ กลับบอกว่าได้รายได้เยอะกว่าตอนทานาอีก
ถือว่าเป็นอาชีพที่ทาให้ชีวิตของหมอนวดบางคนมีความเป็นอยูท่ ี่ดขี ึ้นกว่าเมื่อก่อน บางคนเจอแขกที่ถูกใจกัน ถึง
ขั้นแต่งงานกันไปก็มี
“ชีวิตพี่ตอนนี้มีบ้าน
ปลูกไว้ให้ลูกอยู่
ทั้งหมดก็มาจาก
น้าพักน้าแรง
ของการเป็นหมอนวดแผนโบราณนี่หละ”
พี่รา(สัมภาษณ์ 1 สิงหาคม 2556)
“เมื่อก่อนป้าทาสวนอยู่ที่อีสาน ลาบากมา บ้านก็ต้องเช่า แต่
เดี๋ยวนี้เป็นหมอนวด คุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก มีเงินเก็บพอส่งให้ลูกใช้”
ป้านวย(สัมภาษณ์ 3 สิงหาคม 2556)
“ทางานที่นี่กห็ วังเรียนรู้ภาษา อย่างน้อยฟังออก พูดได้ ชีวิตก็ดูมี
ความรู้ขึ้น คุยกับแขกอย่างสนุกสนาน แขกให้ทิปมีรายได้เพิ่ม มีเงินเก็บ
เพื่อที่จะไปเรียนคอร์สภาษาต่อ คุณภาพชีวิตด้านการศึกษาก็ดีกว่าเก่า”
พี่ยวย(สัมภาษณ์ 2 สิงหาคม 2556)
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จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่า ผลจากการที่เรียนรู้ภาษาทาให้พวกเขามีทักษะเพิม่ ด้าน
การพูดการฟังทาให้พวกเขาได้รบั รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย และสามารถนารายได้ส่วนนี้ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งต่อ
ตนเองและครอบครัว โดยทีเ่ มื่อก่อนอาจจะมีความเป็นอยู่ที่ลาบาก หรือขัดสน แต่พอได้มาประกอบอาชีพนี้ ก็ทา
ให้มีเงินมากขึ้นกว่าเดิม ถึงคนภายนอกจะดูว่าเป็นเงินไม่มาก แต่สาหรับหมอนวดแล้วนับเป็นรายได้ที่มากกว่า
อาชีพอื่นที่เคยทามา และเป็นการลืมตาอ้าปากได้สาหรับชีวิตพวกเขา ทาให้พวกเขาสามารถสร้างฐานะความ
เป็นอยูท่ ี่ดขี ึ้น
ประเด็นด้านประสิทธิภาพการทางาน
จากแรงจูงใจด้านประสิทธิภาพการทางาน ทาให้เกิดผลจากการเรียนรู้ภาษาจีน และหมอนวดเกิดทักษะ
ในการพูดมากขึ้น จากทีเ่ มื่อก่อนอาจจะพูดภาษาจีนได้บ้างหรือพูดไม่ได้เลย แต่พอเริ่มเข้ามาทางานในอาชีพนี้ก็ทา
ให้ต้องเรียนรู้และปรับตัวตามสภาพสังคมในสถานประกอบการนวด เพราะนักท่องเที่ยวที่มานวดส่วนใหญ่เป็น
ชาวมาเลเซีย ชาวสิงค์โปร์ จึงทาให้หมอนวดกับนักท่องเที่ยวต้องสื่อสารกันเข้าใจ และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของผู้
ที่จะมานวด ว่าต้องการให้นวดเน้นตรงไหนหรือปวดเมื่อยตรงนีจ้ ะมีวิธีนวดแก้อย่างไร การได้คุยกับผู้ใช้บริการ
ทาให้ทั้งหมอและแขกรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เกิดความรู้สึกเกร็ง และผู้ใช้บริการอยากจะกลับมานวดกับหมอนวดแผน
โบราณคนเดิม และเป็นการพัฒนาฝีมือการนวดอีกด้วย เพราะ ผู้ใช้บริการแต่ละคนเป็นเหมือนผูป้ ่วยที่หมอต้องให้
การรักษาในการนวดตามวิธีที่แตกต่างกันไป ถ้าหมอนวดดีรักษาอาการหายก็ทาให้มีชื่อเสียงขึน้ ถึงขั้นอาจจะเป็น
หมอที่สอนคนอื่นได้
หรือถูกชักชวนให้ไปทางานในสถานประกอบการที่มีชื่อหรือเดินทางไปทางานที่
ต่างประเทศ ทาให้ประสบความสาเร็จในชีวิตการงานอีกด้วย หรือไม่ก็อาจออกไปเปิดสถานสอนเกี่ยวกับการนวด
ให้คนที่สนใจได้อีกด้วย ดังคาสัมภาษณ์ดังนี้
“ พี่ทางานทีน่ ี่มาหลายปีแล้วน้อง แขกติดพี่มาก เวลาเขามาเที่ยว
ก็จะมานวดกับ
พี่บ่อยๆ บางทีแขกก็เรียกไปนวดข้างนอก บางทีมคี นไข้ทปี่ วดเมื่อยมาก
มาให้นวด บางรายนวดหายแล้ว…...นิก็ถือว่าพี่ได้พัฒนาตัวเอง”
พี่ป้อม(สัมภาษณ์ 3 สิงหาคม 2556)
“แขกบางคนชวนพี่ไปทางานที่ร้านเพื่อนเขาที่มาเลย์ เพราะเขา
เห็นพี่นวดเก่ง
เขาบอกจะได้ก้าวหน้า เงินก็ได้เยอะ”
พี่บวบ(สัมภาษณ์ 3 สิงหาคม 2556)
“ เพื่อนพี่คนนึงเขานวดดี ตอนนี้ไปทางานเมืองนอกแล้ว เห็นเขา
บอกว่าแขกเยอะ เขาเลยบอกพี่ให้พัฒนาฝีมือ แล้วจะได้มาทางานที่
เดียวกัน”
พี่น้อย(สัมภาษณ์ 2 สิงหาคม 2556)
จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวทาให้เห็นว่า หมอนวดแผนโบราณที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ สามารถ
ทาให้มีการงานความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม
และโอกาสที่จะเดินทางไปเมืองนอกเพื่อประกอบอาชีพนวดแผน
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โบราณได้ หรือไม่ก็อาจจะเปิดสถาบันสอนนวดแผนโบราณ ถือเป็นการพัฒนาความสามารถทางการทางานอีก
ด้วย

อภิปรายผล
จากการศึกษาแรงจูงใจและผลการเรียนรู้ภาษาจีน ของหมอนวดแผนโบราณในเมืองหาดใหญ่ ผู้วิจัยได้
ทราบถึงปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจและผลการเรียนรู้ภาษาจีนที่หมอนวดแผนโบราณได้ใช้ในการประกอบอาชีพ โดย
ผู้วิจัยสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเด็นหลักดังนี้
ประเด็นแรก ด้านรายได้
หมอนวดแผนโบราณสามารถติดต่อสื่อสารได้ตรงประเด็น และตอบสนองวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้
ตรงตามความต้องการ ทาให้ผู้ใช้บริการให้เงินสินน้าใจหรือทิปเพิ่มมากขึ้น หรืออีกประเด็นหนึ่งเมื่อสื่อสารกับ
ลูกค้าได้ก็สามารถออกไปรับงานนอกเวลาได้ เท่ากับได้เงินเพิ่มอีกทางหนึ่ง
ประเด็นที่สอง ด้านคุณภาพชีวิต
เมื่อหมอนวดแผนโบราณมีรายได้ที่มากพอก็ทาให้มีเงินเหลือ พอที่จะไปซื้อสิ่งของที่ต้องการ คุณภาพ
ชีวิตก็ดีกว่าเก่า จากที่เมื่อก่อนไม่มีบ้าน แต่พอทาอาชีพหมอนวดก็ทาให้มีเงินไปซื้อบ้าน ส่งลูกเรียน และใช้สิ่งของ
ที่ดีๆมากขึ้น
ประเด็นสุดท้าย ด้านประสิทธิภาพการทางาน
การที่ ห มอนวดแผนโบราณสามารถพู ด ภาษาจี น ได้ ท าให้ พ วกเขามี โ อกาสเดิ น ทางไปท างานที่
ต่างประเทศได้ ถือเป็นการประสบความสาเร็จอีกก้าวหนึ่ง เพราะอาจทาให้มีชื่อเสียงแพร่หลายในหมู่ลูกค้า
ชาวต่างชาติ และมีโอกาสได้เดินทางไปทางานต่างประเทศซึ่งทั้งสองประการนี้ล้วนเป็นลู่ทางในการเพิ่มพูน
รายได้
จาก 3 ประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์แรงจูงใจที่เกิดจาการเรียนรู้ภาษาจีนของหมอนวดแผน
โบราณ โดยแยกเป็นประเด็นด้านรายได้ ประเด็นด้านคุณภาพชีวิต ประเด็นด้านประสิทธิภาพการทางาน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า รายได้เป็นปัจจัยหลักทีท่ าให้พวกเขาอยากเรียนรู้ภาษาจีน เพราะผลที่ได้ตามมา คือมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
เมื่อสังเกตดูแล้วจะพบว่า หมอนวดแผนโบราณในเมืองหาดใหญ่ ส่วนใหญ่มาจากภาคอีสาน โดยทีพ่ วกเขาเล่าให้
ฟังว่า อยู่บ้านนอกไม่ค่อยมีงานทา หางานยาก งานที่มีก็เป็นงานเกี่ยวกับการทาสวน ทาไร รายได้ที่ได้มาก็ไม่
พอที่จะจุนเจือครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ก็ลาบากจึงทาให้ต้องเข้ามาหางานทาในเมือง ตอนแรกก็คิดไม่ออกว่า
จะทาอาชีพอะไร เพราะไม่มคี วามรู้มากเท่าไหร่ จบการศึกษามาในระดับไม่สูงมาก ความรู้ที่มีก็นามาใช้ได้ไม่เยอะ
จนเพื่อนแนะนาให้ทาอาชีพหมอนวด บอกว่ารายได้ดี แต่ก่อนทีจ่ ะเป็นหมอนวดได้ ต้องไปฝึกอบรมตามสถานที่
ที่มีการเปิดอบรมด้านการนวดก่อน ค่าใช้จ่ายในการสมัครไม่แพงเท่าทีค่ วร แต่การที่จะเป็นหมอนวดที่ดีได้ต้อง
อาศัยการมีความจาที่ดี พอเรียนจบคอร์สก็สามารถสมัครงานตามสถานประกอบการนวดแผนโบราณได้ และพอ
ตัดสินใจได้จงึ ลงมาหางานนวดทีห่ าดใหญ่เพราะคิดว่าชาวต่างชาติเยอะ ค่าครองชีพไม่สูงเกิน หลังจากสมัครเป็น
หมอนวดในตอนแรกๆก็ได้รายได้น้อย เพราะคุยกับลูกค้าไม่ค่อยรูเ้ รื่อง แต่พอเริ่มฝึกภาษา ในการพูดได้ ก็เริ่มย้าย
ที่ทางานไปสมัครในร้านที่มีลูกค้าชาวต่างชาติเยอะๆ รายได้ก็เริ่มเยอะขึน้ ทาให้ชีวิตเริ่มเปลี่ยนไป ความเป็นอยู่
เริ่มดีขนึ้ มีเงินส่งไปให้คนที่บ้านใช้ มีรถใช้ มีบ้านอยู่ คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น หรือบางครั้งเจอลูกค้า คุยกันถูกคอ เขาก็
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ชักชวนให้ไปทางานร้านเพื่อเขาที่ต่างประเทศ ซึ่งนี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทาให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตและถือ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานอีกด้วย เหล่านี้ถือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้เพราะผลทีไ่ ด้นั้นคุ้มค่ากับ
ชีวิตของหมอนวดเอง

กิตติกรรมประกาศ
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ลักษณะภาษาของข้อความสั้นในรายการโทรทัศน์
LINGUISTIC FEATURE OF SHORT MESSAGES ON TELEVISION
PROGRAMS
เสาวลักษณ์ สุขทัศน์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail : ssukhatas@hotmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.ดียู ศรีนราวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ สาคั ญ 2 ประการ คื อ 1 ศึ ก ษาลั กษณะและหน้ าที่ ข องภาษาที่ ใ ช้
ในข้ อ ความสั้ น ที่ ป รากฏในรายการข่ าวและรายการบั น เทิ ง และ2 ศึ ก ษาว่ า การใช้ ภ าษาในข้ อ ความสั้ น
เป็นการสื่อความหมายแบบตรงหรือแบบอ้อม ข้อมูลข้อความสั้นที่ใช้ในการวิเคราะห์รวบรวมจากรายการข่าว
16 รายการ ประกอบด้วยตัวอย่างข้อความสั้นจานวน 608 ข้อความ และจากรายการบันเทิง 11 รายการ
ซึ่งมีตัวอย่างข้อความสั้นจานวน 407 ข้อความ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ส่งข้อความสั้ นไปยังรายการข่าว
ส่วนใหญ่แสดงวัจนกรรมกล่าวยืนยันเรื่องราวหรือข้อมู ลข่าวสาร ส่วนผู้ส่งข้อความสั้นไปยังรายการบันเทิง
ส่ ว นใหญ่ มี เ จตนาหรื อ ใช้ วั จ นกรรมกล่ า วแสดงความรั ก และพบว่ า การส่ ง ข้ อ ความสั้ น ไปยั ง รายการ
ทั้งสองประเภทใช้ภาษาแบบตรงมากกว่าแบบอ้อม โดยการใช้ภาษาแบบอ้อมในรายการข่าวเป็นการใช้ภาษา
ในการตาหนิ ขณะที่ในรายการบันเทิงเป็นการใช้ภาษาแบบอ้อมในการกล่าวขอร้อง นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะ
ภาษาบางลักษณะที่พบมากที่สุด คือ การใช้อักษรย่อ คาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ส่วนการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ
พบว่ามีการใช้เครื่องหมายทับ ( / ) มากที่สุด
คาสาคัญ : ข้อความสั้น วัจนกรรม การสื่อความหมายแบบตรง การสื่อความหมายแบบอ้อม

ABSTRACT
This study has 2 main purposes. (1) to investigate the linguistic features and speech acts of short
messages sent to news and entertainment television programs, and (2) to determine the direct or indirect use of
language of the short messages. The data were collected from 608 short messages sent to 16 news programs,
and the other 407 messages sent to 11 entertainment programs. The findings indicate that the short messages
(SMSs) to the news programs largely intended assertion, whereas the SMSs to the entertainment ones were to
perform affection speech acts. The SMSs to both programs were comparatively more direct speech than
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indirect. When investigating the indirect communication, it is found that the news SMSs were largely for
making criticisms whereas the entertainment SMSs were mainly for making requests. Moreover, abbreviation,
foreign loan words, and slash ( / ) mark were frequently found in both type of SMSs.
KEYWORDS : Short message (SMS), Speech act, Direct / Indirect use of language.

1. บทนา
ปัจจุบันมีรายการโทรทัศน์หลายรายการที่นิยมให้ผู้ชมรายการส่งข้อความสั้นเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวหรือรายการบันเทิง จากการสังเกตข้อความสั้นที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ ผู้วิจัย พบว่า
ผู้ส่งข้อความบางคนใช้ภาษาในการสื่อความหมายแบบตรงหรือใช้ภาษาที่สื่อความหมายตามรูปภาษา ขณะที่
บางคนใช้ภาษาในการสื่อความหมายแบบอ้อมหรือใช้ภาษาที่ไม่สื่อความหมายตามรูปภาษา ในเรื่องนี้ เซิร์ล
(Searle, 1979, pp. 30-35) อธิบายว่าการที่ผู้พูดขอร้องให้ผู้ฟังกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ใช้ประโยคบอกเล่า เช่น
“I want you to do this.” เป็นการใช้ภาษาที่ไม่สื่อความหมายตามรูปภาษา จึงเป็นการสื่อความหมายแบบอ้อม
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะศึกษาว่า ผู้ส่งข้อความสั้น ใช้ภาษาในการสื่อความหมายแบบตรงหรือแบบอ้อม
ในการส่งข้อความสั้นไปยังรายการโทรทัศน์
นอกจากนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาหน้าที่ของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารว่า ผู้ส่งข้อความสั้นมีเจตนาอย่างใด
ในการส่ ง ข้ อ ความสั้ น ไปยั ง รายการโทรทั ศ น์ อี ก ทั้ ง ยั ง สนใจจะวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะภาษาบางประการ
ของข้อความสั้นที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ด้วยว่ามีลักษณะอย่างไร
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะภาษาและหน้าที่ของภาษาที่ใช้ในข้อความสั้นที่ปรากฏในรายการข่าวและ
รายการบันเทิง
2. เพื่อศึกษาว่าการส่งข้อความสั้นเป็นการใช้ภาษาในการสื่อความหมายแบบตรงหรือแบบอ้อม
1.2 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็นหลักในการศึกษา
แนวคิดเรื่องวัจนกรรมของเซิร์ล (Searle, 1969)
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1. งานวิจัยนี้เลือกตัวอย่างข้อความสั้นจากรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและรายการบันเทิงที่เปิด
โอกาสให้ผู้ชมแสดงความเห็นโดยการส่งข้อความสั้นไปยังรายการโดยศึกษาเฉพาะรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และช่อง 9 ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2555 สาเหตุที่
เลือกสถานีโทรทัศน์ดังที่กล่าวไปแล้ว เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวมีผู้ชมรายการจานวนมาก
2. ศึกษาเฉพาะรายการที่มีเวลาออกอากาศไม่ต่ากว่า 30 นาที เนื่องจากรายการที่ออกอากาศต่ากว่า
30 นาที มีจานวนข้อความสั้นไม่มากพอ
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2. แนวคิดที่ใช้เป็นหลักในการศึกษา
2.1 แนวคิดเรื่องวัจนกรรมของเซิร์ล (Searle, 1976)
เซิร์ล (Searle) เสนอความคิดว่าเราสามารถกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดยการใช้คาพูด ซึ่งสิ่งที่ผู้พูดกล่ าว
ออกมาจะแสดงถึงเจตนาของผู้พูด เซิร์ล (Searle, 1976, pp. 10-15) จาแนกการกระทาที่สามารถกระทาได้
โดยการพูดหรือ “วัจนกรรม” ออกเป็น 5 กลุ่มดังต่อไปนี้
1. วัจนกรรมกลุ่มบอกกล่าว (representative) เป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายเพื่อบอกกล่าว
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้พูดเชื่อว่าเป็นจริงให้ผู้ฟังทราบ ตัวอย่างวัจนกรรมกลุ่มนี้ เช่น การพูด (saying) การกล่าว
ยืนยัน (asserting) และการรายงาน (reporting)
2. วัจนกรรมกลุ่มชี้นา (directive) วัจนกรรมกลุ่มนี้ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ฟังกระทาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งตามความต้องการของผู้พูด ตัวอย่างวัจนกรรมกลุ่มนี้ เช่น การสั่ง (ordering หรือ commanding) การขอร้อง
(requesting) และการแนะนา (advising)
3. วัจนกรรมกลุ่มผูกมัด (commissive) วัจนกรรมกลุ่มนี้เป็นวัจนกรรมที่ผูกมัดให้ผู้พูดกระทาสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งในอนาคต ตัวอย่างวัจนกรรมกลุ่มนี้ เช่น การสัญญา (promising) การสาบาน (vowing) และ
การ
รับรอง (guaranteeing)
4. วัจนกรรมกลุ่มแสดงความรู้สึก (expressive) วัจนกรรมกลุ่มนี้ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายเพื่อบอก
ความรู้ สึ ก และทั ศ นคติ ข องผู้ พู ด ที่ มี ต่ อ ผู้ ฟั ง หรื อ ต่ อ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ตั ว อย่ า งวั จ นกรรมกลุ่ ม นี้ เช่ น การขอโทษ
(apologizing) การกล่าวขอบคุณ (thanking) และการแสดงความยินดี (congratulating)
5. วัจนกรรมกลุ่มแถลงการณ์ (declaration) วัจนกรรมกลุ่มนี้ผู้พูดกล่าวถ้อยคาเพื่อทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง เช่น การแต่งตั้ง (appointing) การเสนอชื่อ (nominating) และการกล่าวเปิดงาน
(opening a ceremony)
อีกทั้งเซิร์ล (Searle, 1969) ยังกาหนดเงื่อนไขวัจนกรรมเพื่อใช้ในการจาแนกประเภทวัจนกรรม
โดยแต่ละวัจนกรรมจะมีเงื่อนไข 4 ข้อ เซิร์ลยกตัวอย่างวัจนกรรมสัญญาว่าจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้
1. เงื่อนไขด้านเนื้อหาข้อความ (proposition content condition) คือ รายละเอียดของเนื้อหาของ
ถ้อยคาที่ใช้สื่อเจตนา เช่น ในวัจนกรรมสัญญาผู้พูดต้องใช้ถ้อยคาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสัญญา
2. เงื่อนไขด้านการเตรียมการ (preparatory condition) ผู้พูดจะต้องเชื่อว่าการทาตามสัญญาจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ฟังและผู้พูดสามารถกระทาตามสัญญาได้
3. เงื่อนไขด้านความจริงใจ (sincerity condition) ผู้พูดจะต้องมีความตั้งใจว่าจะทาตามสัญญา
4. เงื่อนไขด้านความครบถ้วน (Essential condition) ผู้พูดจะต้องพยายามทาตามที่ได้สัญญาไว้
ในถ้ อ ยค า “ฉั น สั ญ ญาว่ าฉั น จะกลั บ มาล้างแค้ น นายแน่ น อน” ถ้ อ ยค านี้ มี กริ ย าแสดง “สั ญ ญา”
อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการเตรียมการ (preparatory condition) กาหนดไว้ว่าการทาตามสัญญาจะต้องเป็นประโยชน์
ต่อผู้ฟัง หากพิจารณาเนื้อหาถ้อยคาข้างบนจะพบว่าถ้อยคานี้ไม่เป็นประโยชน์ต่ อผู้ฟัง ผู้พูดน่าจะต้องการแสดง
เจตนาข่มขู่ผู้ฟังมากกว่า ถ้อยคานี้จึงไม่ใช่วัจนกรรมสัญญา เนื่องจากไม่ได้เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขที่เหมาะสมครบ
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ทั้ง 4 เงื่อนไข แนวคิดเรื่องวัจนกรรมดังที่กล่าวมาข้างต้นสามารถใช้ในการพิจารณาวัจนกรรมประเภทต่าง ๆ ได้
ผู้วิจั ยจึ งจะใช้ แนวคิด ดัง กล่ าวเป็น เกณฑ์ใ นการพิจารณาหน้ าที่ ของภาษาที่ใ ช้ในการสื่ อสารหรือ เจตนาของ
ผู้ส่งข้อความสั้นไปยังรายการโทรทัศน์

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลข้อความสั้นที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 10
มิถุนายน 2555 จากรายการข่าวจานวน 16 รายการ และรายการบันเทิง 11 รายการ โดยบันทึกรายการข่าวและ
รายการบันเทิงลงในแผ่นดีวีดีแล้วจึงถ่ายถอดข้อความสั้นเป็นตัวอักษร ข้อความสั้นที่พบในรายการข่าวมีจานวน
ทั้งสิ้น 1,896 ข้อความ ส่วนข้อความสั้นที่พบในรายการบันเทิงมีจานวนทั้งสิ้น 1,312 ข้อความ จากนั้นจึงสุ่มเลือก
ตัวอย่างข้อความสั้นที่ปรากฏในรายการข่าวทั้ง 16 รายการ จานวน รายการละ 38 ข้อความ และสุ่มเลือกตัวอย่าง
จากรายการบันเทิงจานวน 11 รายการ รายการละ 37 ข้อความ โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (systematic
random sampling) จึงได้ตัวอย่างข้อความสั้นจากรายการข่าวจานวนทั้งสิ้น 608 ข้อความ คิดเป็นอัตราร้อยละ 60
ของข้อความสั้นที่เป็นตัวอย่างทั้งหมด และได้ตัวอย่างข้อความสั้นจากรายการบันเทิงจานวนทั้งสิ้น 407 ข้อความ
คิดเป็นอัตราร้อยละ 40 รวมตัวอย่างข้อความสั้นทั้งสิ้น 1,015 ข้อความ
3.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์หน้าที่ของภาษาของข้อความสั้นที่ปรากฏในรายการข่าวและรายการบันเทิง เกณฑ์
ที่ผู้วิจัยใช้ในการพิจารณาหน้าที่ของภาษาในการสื่อสารได้แก่ กริยาแสดง(performative verb) นอกจากนี้ยัง
พิจารณาจากคาหรือรูปภาษาอื่นที่ปรากฏในข้อความสั้นรวมทั้งบริบทของสถานการณ์ (context of situation) และ
เงื่อนไขวัจกรรม (felicity condition) เพื่อช่วยในการตีความเจตนาของผู้ส่งข้อความสั้นด้วย
สาหรับการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการสื่อความหมายแบบตรงและแบบอ้อม ผู้วิจัยพิจารณาจาก
ความสอดคล้ องระหว่างความหมายประจารูป ภาษาและหน้าที่ข องภาษาในการสื่ อสารซึ่ งแสดงเจตนาของ
ผู้ส่งข้อความ หากความหมายประจารูปภาษาสอดคล้องกับหน้าที่ในการสื่อสารซึ่งแสดงเจตนาของผู้ส่งข้อความ
ผู้วิจัยจะถือว่าเป็นการใช้ภาษาในการสื่อความหมายแบบตรง แต่หากความหมายประจารูปภาษาไม่สอดคล้องกับ
หน้าที่ในการสื่อสารที่แสดงเจตนาของผู้ส่งข้อความสั้น ผู้วิจัยจะถือว่าเป็นการใช้ภาษาในการสื่อความหมาย
แบบอ้อม
นอกจากนี้ ในการวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่ใช้ในข้อ ความสั้น ผู้วิจัยศึกษาลักษณะอื่น ๆ ประกอบด้วย
การใช้อักษรย่อ คาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศและการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษา ผู้วิจัยพบผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
4.1 ผลการศึกษาหน้าทีข่ องภาษาที่ใช้ในการสื่อสารที่ปรากฏในรายการข่าวและรายการบันเทิง
จากการวิเคราะห์ข้อความสั้นทีป่ รากฏในรายการข่าวและรายการบันเทิง พบหน้าทีข่ องภาษาทีใ่ ช้
ในการสื่อสารตามกลุ่มวัจนกรรม เช่น การกล่าวยืนยัน การกล่าวอวยพร การแนะนา การขอร้อง การกล่าวแสดงความรัก การกล่าวชักชวน การสัญญา ตามรายละเอียดในตาราง 1 และ ตาราง 2
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ตาราง 1 หน้าทีข่ องภาษาในการสื่อสารของข้อความสั้นทีป่ รากฏในรายการข่าว
ลาดับที่
1

กลุ่มวัจนกรรม
กลุ่มชี้นา

2

กลุ่มบอกกล่าว

3

กลุ่มแสดงความรู้สึก

4

กลุ่มผูกมัด

หน้าที่ของภาษาในการสื่อสาร
การกล่าวแนะนา
การกล่าวขอร้อง
การกล่าวชักชวน
หน้าที่ในการสื่อสารอื่น ๆ
การกล่าวยืนยัน
การตาหนิ
การคาดคะเน
การกล่าวอวยพร
การกล่าวแสดงความรัก
หน้าที่ในการสื่อสารอื่น ๆ
การสัญญา
รวม

จานวน
69
64
47
35
124
64
14
90
53
39
9
608

ร้อยละ
11.35
10.53
7.73
5.75
20.39
10.53
2.30
14.80
8.72
6.41
1.48
100

จากตารางข้างต้น พบว่าหน้าที่ในการสื่อสารที่พบมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ การกล่าวยืนยัน โดยพบ
ข้อความสั้นในอัตราร้อยละ 20.39 รองลงมา คือ การกล่าวอวยพร พบข้อความสั้นในอัตราร้อยละ 14.80 ตามลาดับ
ส่วนสาเหตุที่พบข้อความสั้นที่แสดงเจตนากล่ าวยืนยันมากที่สุด อาจเนื่องมาจากผู้ส่งข้อความต้องการแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง นอกจากนี้ ผู้ประกาศข่าวบางคนยังกล่าวชักชวนให้ผู้ชมรายการส่งข้อความสั้นไปยัง
รายการเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่นได้ทราบ เช่น แจ้งข้อมูลทางด้านอากาศ
ตาราง 2 หน้าที่ของภาษาในการสื่อสารของข้อความสั้นที่ปรากฏในรายการบันเทิง
ลาดับที่
1

2

กลุ่มวัจนกรรม
กลุ่มแสดงความรู้สึก

กลุ่มชีน้ า
3

กลุ่มบอกกล่าว

4

กลุ่มผูกมัด

หน้าที่ของภาษาในการสื่อสาร
การกล่าวแสดงความรัก
การกล่าวชม
หน้าที่ในการสื่อสารอื่น ๆ
การกล่าวขอร้อง
หน้าที่ในการสื่อสารอื่น ๆ
การกล่าวยืนยัน
การคาดคะเน
การสัญญา
รวม
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จานวน
122
101
48
70
44
10
3
9
407

ร้อยละ
29.98
24.82
11.79
17.20
10.81
2.46
0.74
2.21
100
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ตัวเลขจากตาราง 2 ชี้ให้เห็นว่า หน้าที่ ของภาษาในการสื่อสารของข้อความสั้ นที่ปรากฏในรายการ
บันเทิงมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ การกล่าวแสดงความรัก และการกล่าวชม โดยพบการกล่าวแสดงความรัก
ในอัตราร้อยละ 29.98 ตามด้วยการกล่าวชม คิดเป็นร้อยละ 24.82 ตามลาดับ ซึ่งสาเหตุที่พบการกล่าวแสดงความ
รักมากที่สุด อาจเนื่อ งจากรายการบั นเทิง ส่ วนใหญ่ เน้ น การเชิ ญนั กร้ อ งหรื อนั กแสดงมาสนทนาในรายการ
โทรทัศน์ ดังนั้นผู้ชมรายการที่ชื่นชอบนักร้องหรือนักแสดงเหล่านั้นจึงต้องการแสดงความรักของตนเองที่มีต่อ
แขกรับเชิญ อีกทั้งผู้ชมรายการบางคนต้องการแสดงความรักของตนเองที่มีต่อบุคคลอันเป็นที่รัก ส่วนการที่พบ
การกล่าวชมมากเป็นอันดับ 2 อาจเนื่องมาจากผู้ส่งข้อความเห็นว่าแขกรับเชิญมีความสามารถหรือมีรูปลักษณ์ที่ดี
จึงต้องการกล่าวชมความสามารถหรือรูปลักษณ์ของแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการ
ต่อไปนีจ้ ะเสนอตัวอย่างหน้าทีข่ องภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ตามลาดับดังนี้ คือ การกล่าวยืนยัน
การกล่าวแสดงความรัก ซึ่งเป็นการเรียงตามลาดับความถี่ที่ปรากฏมากที่สุดของรายการข่าวและรายการบันเทิง
1. การกล่าวยืนยัน (Asserting) หมายถึง วัจนกรรมที่ผู้พูดใช้เพื่อกล่าวยืนยันข้อเท็จจริงหรือ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยผู้พูดสามารถพิสูจน์และยืนยันความเป็นจริงได้
(1) “ชัยภูมิอากาศดีไม่ร้อนมาก / หน่อง” (เที่ยงวันทันเหตุการณ์, ข่าว, 22 พ.ค.55)
ในตัวอย่างข้างต้น ผู้ส่งข้อความสั้นกล่าวยืนยันสภาพอากาศที่จังหวัดชัยภูมิ
2. การกล่าวแสดงความรัก (expressing affection) หมายถึง วัจนกรรมที่ผู้พูดใช้แสดงความรู้สึก
ของตนเองที่มีต่อผู้ฟัง ได้แก่ ความรู้สึกรัก ชอบและคิดถึง ถ้อยคาที่ใช้กล่าวแสดงความรัก เช่น “รัก” “ชอบ” และ
“คิดถึง” ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อความ
(2) “โจ รัก เค้ก มาก นะ / โจ 2/2” (ศึกน้าผึ้งพระจันทร์, บันเทิง, 14 พ.ค. 55)
ตัวอย่างข้างต้น ผู้ส่งข้อความสั้นต้องการแสดงความรักต่อบุคคลอันเป็นที่รัก
4.2 ผลการศึกษาการใช้ภาษาในการสื่อความหมายแบบอ้อมในรายการข่าวและรายการบันเทิง
จากการวิ เ คราะห์ วิธี สื่อ ความหมายแบบอ้ อ มในรายการข่ าวและรายการบั น เทิ ง พบการใช้ ภาษา
เพื่อการตาหนิมากที่สุด รองลงมา คือ การแนะนา และการขอร้อง ดังรายละเอียดในตาราง 3 และ 4
ตาราง 3 การใช้ภาษาในการสื่อความหมายแบบอ้อมในรายการข่าว
ลาดับที่
1
2

กลุ่มวัจนกรรม
กลุ่มบอกกล่าว
กลุ่มชี้นา

3

กลุ่มแสดงความรู้สึก

หน้าที่ของภาษาในการสื่อสาร
การตาหนิ
การแนะนา
การกล่าวขอร้อง
หน้าที่ในการสื่อสารอื่น ๆ
การกล่าวชม
รวม

จานวน
48
37
23
25
1
134

ร้อยละ
35.82
27.61
17.16
18.66
0.75
100

จากข้อมูลในตาราง 3 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า หน้าที่ในการสื่อสารที่ ผู้ส่งข้อความใช้ภาษาแบบอ้อม
มากที่สดุ 2 อันดับแรกคือการตาหนิ พบข้อความสั้นคิดเป็นร้อยละ 35.82 รองลงมา คือ การแนะนา พบข้อความ
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สั้นคิดเป็นร้อยละ 27.61 ตามลาดับ ส่วนสาเหตุที่ผู้ส่งข้อความใช้ภาษาในการสื่ อความหมายแบบอ้อมในการ
ตาหนิเป็นจานวนมาก อาจเนื่องมาจากการนาเสนอข่าวที่พบว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนใช้ความรุนแรง
ในรัฐสภาและข่าวการจับสุนัขไปจาหน่ายต่างประเทศทาให้ผู้ชมรายการรู้สึกว่า เป็นการกระทาที่ ไม่เหมาะสม
จึงต้องการตาหนิการกระทาดังกล่าว โดยผู้ส่งข้อความเลือกใช้ภาษาอ้อมเพื่อลดทอนความรุนแรงในการตาหนิลง
ส่วนสาเหตุที่ผู้ส่งข้อความใช้ภาษาอ้อมในการแนะนา อาจเนื่องมาจากการใช้ภาษาในการสื่อความหมายแบบตรง
ในการกล่าวแนะนาทาให้ดูเป็นการชี้นาผู้ชมรายการมากเกินไป
ตาราง 4 การใช้ภาษาในการสื่อความหมายแบบอ้อมในรายการบันเทิง
ลาดับที่
1

กลุ่มวัจนกรรม
กลุ่มชี้นา

2

กลุ่มแสดงความรู้สึก

หน้าที่ของภาษาในการสื่อสาร
การขอร้อง
หน้าที่ในการสื่อสารอื่น ๆ
การกล่าวชม
การกล่าวแสดงความรัก
รวม

จานวน
45
5
6
1
57

ร้อยละ
78.90
8.77
10.50
1.75
100

จากข้อมูลในตาราง 4 จะพบว่าหน้าที่ของภาษาในการสื่อความหมายแบบอ้อมในรายการบันเทิงที่
พบมากที่สุด คือ การขอร้อง โดยพบข้อความสั้นคิดเป็นร้อยละ 78.90 ส่วนสาเหตุที่ผู้ส่งข้อความสั้นใช้ภาษาอ้อม
อาจเนื่องมาจากต้องการแสดงความสุภาพในการขอร้อง
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหน้าทีข่ องภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ตามลาดับดังนี้ คือ การตาหนิและการ
ขอร้อง ซึ่งเป็นการเรียงตามลาดับความถี่ที่ปรากฏมากที่สุดของรายการข่าวและรายการบันเทิง
1. การตาหนิ (criticizing) หากพิจารณาจากถ้อยคา บริบท และเงื่อนไขวัจนกรรมแล้วสื่อให้
เห็นว่าผู้พูดเชื่อว่าสิ่งที่ผู้ฟังกระทาไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ผู้พูดไม่พอใจการกระทาของผู้ฟังและมุ่ง
ตาหนิการกระทาของผู้ฟัง
(3) “มีอย่างอื่นให้กินตั้งเยอะทาไมไม่กิน” (เด็ดข่าวเด่น, ข่าว, 6 มิ.ย. 55)
ข้อความข้างต้นเป็นข้อความสั้นที่ผู้ส่งข้อความสั้นส่งไปยังรายการข่าว ถ้อยคาที่ปรากฏมี รูปเป็น
ประโยคคาถาม อย่างไรก็ดี ผู้ส่งข้อความสั้นมิได้ ต้องการทราบว่าเพราะเหตุใดคนที่รับประทานเนื้อสุนัข จึงไม่
บริโภคเนื้ อสัตว์ประเภทอื่นแทนเนื้อสุนัข เมื่อพิจารณาจากบริบทและเงื่อนไขที่เหมาะสมจึงพบว่าเป็น “การ
ตาหนิ” เนื่องจากผู้ส่งข้อความเห็นข่าวการจับสุนัขไปขาย และมีความคิดเห็นว่าการบริโภคเนื้อสุนัขเป็นการ
กระทาที่ไม่เหมาะสม
2. การขอร้อง (requesting) พิจารณาจากถ้อยคา บริบทและเงื่อนไขวัจนกรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผู้พูดขอร้องให้ผู้ฟังกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยผู้ฟังสามารถกระทาในสิ่งที่ถูกขอร้องได้
(4)
“อยากให้ เ ปิ ด เพลงไม่ รั กจ าได้ /แบมกาฬสิ น ธุ์ ” (ชุ ม ชนคนรุ่ น ใหม่ , บั น เทิ ง ,
26 พ.ค. 55)
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จากตัวอย่างข้างต้น ถ้อยคาที่ปรากฏมีรูปเป็นประโยคบอกเล่า แต่ไม่ได้เป็นการบอกเล่าข้อมูล
หรือแจ้งข้อเท็จจริ ง เมื่อพิจารณาจากบริบทและเงื่อนไขวัจนกรรมจะพบว่าเป็นวัจนกรรมขอร้อง ดังที่เซิร์ ล
(Searle, 1979, pp. 30-35) ยกตัวอย่างถ้อยคา “I want you to do this.” โดยอธิบายว่าผู้พูดกล่าวถ้อยคานี้เพื่อแสดง
เจตนาขอร้องให้ผู้ฟังกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตัวอย่างข้างต้น ผู้ส่งข้อความสั้นขอร้องให้พิธีกรรายการเปิดเพลง
“ไม่รักจาได้” โดยการใช้รูปประโยคบอกเล่าในการขอร้อง ข้อความนี้จึงเป็นการใช้ภาษาแบบอ้อม ดังจะเห็นได้
จาก คาว่า “อยากให้” ส่วนการใช้ภาษาแบบตรงผู้พูดอาจใช้คาว่า “ช่วย” “โปรด” “วอน” ฯลฯ ในการขอร้อง
4.3 ผลการวิจัยลักษณะเฉพาะบางประการของข้อความสั้นในรายการข่าวและรายการบันเทิง
จากการศึกษาลักษณะเฉพาะบางประการของข้อความสั้นที่ปรากฏในรายการข่าวและรายการบันเทิง
ในเรื่องการใช้คาภาษาไทย การใช้คาภาษาต่างประเทศ และการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ผลการศึกษาปรากฏว่า
ในการใ ช้ ภ าษาไทย พบ การ ใช้ อั กษร ย่ อ มากที่ สุ ด ทั้ ง ร ายการ ข่ า วและ รายการบั น เทิ ง ข ณะ ที่
การใช้ภาษาต่างประเทศ พบการใช้คาทับศัพท์มากที่สุด ส่วนการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ พบว่ามีการใช้เครื่องหมาย
ทับ ( / ) มากที่สุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. อักษรย่อ หมายถึง การลดรูปคาโดยการใช้พยัญชนะต้นเพียงตัวเดียว หรือ การใช้พยัญชนะต้นร่วมกับตัวอักษรตัวอื่นของคาเป็นอักษรย่อโดยอาจใส่จุด ( . ) หลังคาหรือไม่ก็ได้
(5) “ที่อบต. กระชอน มีขายหวยเถื่อนช่วยจับด้วย / คนดงน้อย” (จับประเด็นข่าวร้อน, ข่าว, 15
พ.ค. 55)
จากตัวอย่างนี้ อบต. เป็นอักษรย่อของ “องค์การบริหารส่วนตาบล” ผู้ส่งข้อความใช้อักษรย่อ
เนื่องจากต้องการประหยัดเวลาในการพิมพ์
2. คาทับศัพท์ หมายถึง การนาศัพท์ภาษาต่างประเทศมาใช้โดยการถ่ายเสียงและเขียนด้วย
ตัวอักษรภาษาไทย
(6) “แดนเซอร์น่ารักมาก” (ชุมทางเสียงทอง, บันเทิง, 25 พ.ค. 55)
ในตัวอย่างข้างต้น คาทับศัพท์ คือ คาว่า “แดนเซอร์” ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษ “dancer”
หมายถึง “หางเครื่อง” ถึงแม้ว่าจะมีคาภาษาไทย แต่คนไทยนิยมใช้คาทับศัพท์ เนื่องจากฟังดูทันสมัย
3. เครื่องหมายทับ ( / ) ผู้ส่งข้อความสั้นบางคนระบุชื่อหรือถิ่นที่อยู่ของตนเองในข้อความสั้น
ดังนั้นจึงมักใช้เครื่องหมายทับ ( / ) เพื่อแยกระหว่างข้อความสั้นกับชื่อหรือถิ่นที่อยู่ของผู้ส่งข้อความเพื่อให้สังเกต
ได้ง่ายว่าบุคคลใดเป็นผู้ส่งข้อความ การใช้เครื่องหมายทับเป็นการใช้เพื่อช่วยในการสื่อความ
(7) “ขอให้พปี่ ๋อและพี่เอ๋มคี วามสุขมาก ๆ นะคะ / กิ๊ก สงขลา” (โต๊ะข่าวบันเทิง, บันเทิง,
18 พ.ค. 55)
ในข้อความนี้ ผู้ส่งข้อความใช้เครือ่ งหมายทับ ( / ) เพื่อแยกระหว่างข้อความกับชื่อและถิ่นที่อยู่
ของผู้ส่งข้อความ

5. การอภิปรายผล
เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มวัจนกรรมจากทั้งรายการข่าวและรายการบันเทิงจะพบว่าปรากฏวัจนกรรมกลุ่มชี้นา
มากเป็นอันดับ 1 ในรายการข่าว โดยผู้ส่งข้อความสั้นไปยังรายการข่าวส่วนใหญ่มุ่งชี้นาให้ผู้ชมรายการหรือผู้ผลิต
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รายการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนกลุ่มวัจนกรรมที่ปรากฏมากเป็นอันดับ 2 คือ กลุ่มบอกกล่าวโดยผู้ส่งข้อความ
มุ่งบอกกล่าวหรือแจ้ง ข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่นทราบ ในขณะที่ผู้ส่งข้อความสั้นไปยังรายการบันเทิงส่วนใหญ่
มุ่ ง แสดงความรู้ สึ ก ของตนเองมากกว่ า ดั ง นั้ น จึ ง ปรากฏวั จ นกรรมกลุ่ ม แสดงความรู้ สึ กมากเป็ น อั น ดั บ 1
อย่างไรก็ตาม พบวัจนกรรมกลุ่มชี้นาในรายการบันเทิงด้วยเช่นเดียวกัน โดยวัจนกรรมชี้นาปรากฏมากเป็นอันดับ
2 รองจากวัจนกรรมประเภทแสดงความรู้สึก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ส่งข้อความสั้นไปยังรายการข่าวและ
รายการบั น เทิ ง มุ่ ง ชี้ น าให้ ผู้ อื่ น กระท าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง แสดงความรู้ สึกของตนเอง และแจ้ ง ข้ อ มู ล ข่ าวสารให้
ผู้อื่นทราบ
เมื่อเปรียบเทียบหน้าที่ของภาษาจากทั้งรายการข่าวและรายการบันเทิงผู้วิจัยพบว่าผู้ส่งข้อความสั้นไปยัง
รายการข่าวส่วนใหญ่มีเจตนากล่าวยืนยัน เรื่องราวหรื อข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรกนก
นิ ล ด า (2549) ซึ่ ง ระบุ ว่าเหตุ ผ ลและแรงจู ง ใจในการส่ ง ข้ อ ความสั้ น ไปยั ง รายการข่ าว คื อ ต้ อ งการแสดง
ความคิดเห็น นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ส่งข้อความไปยังรายการข่าวมีเจตนากล่าวอวยพรและแนะนาให้ผู้อื่นกระทา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วย ส่วนผู้ส่งข้อความสั้นไปยังรายการบันเทิงส่วนใหญ่มีเจตนากล่าวแสดงความรัก กล่าวชมและ
ขอร้องให้ผู้อื่นกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ส่งข้อความสั้น ไปยังรายการบันเทิงมิได้แสดงเจตนา
ตาหนิ เตือน ชักชวน และแสดงความเห็นใจผู้อื่น จึงกล่าวได้ว่าหน้าที่ในการสื่อสารที่ปรากฏในรายการบันเทิง
มีน้อยกว่าหน้าที่ในการสื่อสารที่ปรากฎในรายการข่าว สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจากรายการข่าวนาเสนอ
เรื่องราวที่หลากหลายมากกว่ารายการบันเทิง จึงทาให้ผู้ส่งข้อความสั้นต้องการแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ ที่รายการข่าวนาเสนอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาที่นาเสนอในรายการมีผลต่อการส่งข้อความไปยัง รายการ
โทรทัศน์ด้วย โดยผู้ส่งข้อความบางคนส่งข้อความไปยังรายการโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นที่ตนเองมีต่อ
เนื้อหาที่รายการนาเสนอ
ส่วนการศึกษาการใช้ภาษาแบบตรงและการใช้ภาษาแบบอ้อมทั้งในรายการข่าวและรายการบันเทิง
พบว่าผู้ที่ส่งข้อความสั้นไปยังรายการทั้งสองประเภทใช้ภาษาแบบตรงมากกว่าแบบอ้อม โดยในการใช้ภาษา
แบบอ้อมนั้น ผลการศึกษาพบว่าผู้ส่งข้อความสั้นไปยังรายการข่าวใช้ภาษาแบบอ้อมในการตาหนิการกระทาที่
ไม่เหมาะสมของผู้อื่นมากที่สุด ส่วนในรายการบันเทิง ผู้ส่งข้อความสั้นใช้ภาษาแบบอ้อมในการขอร้องให้ผู้อื่น
กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากที่สุด สาเหตุที่ผู้ส่งข้อความสั้นใช้ภาษาแบบตรงในการส่งข้อความสั้น อาจเนื่องมาจาก
ข้อจากัดในเรื่องจานวนตัวอักษรที่ สามารถส่งได้ในแต่ละครั้งและแถบแสดงข้อความสั้น ที่ปรากฏบนหน้าจอ
โทรทัศน์ซึ่งมีขนาดจากัด ดังนั้นจึงพบว่าผู้ส่งข้อความสั้นส่งข้อความที่ ไม่ยาวมาก และใช้ภาษาแบบตรงเพื่อให้
สื่ อ ความได้ ชั ด เจน อย่ า งไรก็ ดี ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ส่ ง ข้ อ ความสั้ น ใช้ ภ าษาแบบอ้ อ มด้ ว ยเช่ น กั น โดย
ผู้ ส่ ง ข้ อ ความสั้ น ใช้ ภ าษาแบบอ้ อ มในการต าหนิ แ ละการขอร้ อ ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การลดทอนความรุ น แรง
ในการตาหนิลงและเพื่อเป็นการแสดงความสุภาพในการขอร้องให้ผู้อื่นกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ
คากล่าวของแทนเนน (Tannen, 1986, pp. 55-62) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการพูดอ้อมประการที่หนึ่ง คือ
เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือ เป็นการปกป้องตนเอง นอกจากนี้ การพูดอ้อมยังเป็นการแสดงความสุภาพ
ได้มากกว่าการพูดตรง
สาหรับการศึกษาลักษณะภาษาของข้อความสั้นเกี่ยวกับการใช้คาภาษาไทยบางประเภท พบว่า ผู้ส่ง
ข้อความสั้นไปยังรายการข่าวและรายการบันเทิงใช้อักษรย่อเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะในรายการข่าว สาเหตุที่
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เป็ น เช่ น นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากผู้ ส่ ง ข้ อ ความต้ อ งการประหยั ด เวลาในการพิ ม พ์ ส่ ว นผลการศึ ก ษาการใช้ ค า
ภาษาต่างประเทศในรายข่าวและรายการบันเทิง ปรากฏการใช้คาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศมากที่สุดทั้งในรายการ
ข่าวและรายการบันเทิง ซึ่งอาจเนื่องมาจากคาทับศัพท์สามารถสื่อความได้ดี นอกจากนี้ คาทับศัพท์บางคาไม่มีคา
ภาษาไทยหรื อ มี ค าภาษาไทยแต่ ไ ม่ เ ป็ น ที่ นิ ย ม ผู้ ส่ ง ข้ อ ความจึ ง นิ ย มใช้ ค าทั บ ศั พ ท์ ภ าษาต่ า งประเทศแทน
สาหรับการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ พบว่าผู้ส่งข้อความสั้น ใช้เครื่องหมายทับ ( / ) มากที่สุดทั้งในรายการข่าวและ
รายการบันเทิง โดยผู้ส่งข้อความสั้นใช้เครื่องหมายทับ ( / ) เพื่อช่วยในการสื่อความเพื่อแบ่งระหว่างเนื้อหา
ข้อความกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ส่งข้อความ ซึ่งช่วยให้สามารถสังเกตได้ง่ายว่าบุคคลใดเป็นผู้ส่งข้อความ อีกทั้ง
ยังพบเครื่องหมายแสดงอารมณ์ จานวนหนึ่ง ในรายการบันเทิง แต่ไม่พบในรายการข่าว สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากรูปแบบรายการบันเทิงมีความเป็นทางการน้อยกว่ารายการข่าว อีกทั้งเนื้อหาที่นาเสนอในรายการ
บัน เทิง ยั งเป็ น การนาเสนอเรื่อ งเกี่ย วกับ นั กร้อ งนักแสดงและความบั นเทิ งต่ าง ๆ ดั ง นั้น ผู้ ชมรายการจึ ง ใช้
เครื่องหมายแสดงอารมณ์เพื่อแสดงถึงความรู้สึกของตนเองที่มีต่อนักร้องนักแสดงในขณะนั้น จากข้อมูลข้างต้น
ชี้ให้เห็นว่าลักษณะภาษาของข้อความสั้นจากทั้งรายการข่าวและรายการบันเทิงมีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจาก
การใช้ อักษรย่ อ การใช้ค าทับ ศั พท์ ภาษาต่างประเทศ และการใช้เ ครื่ อ งหมายต่ าง ๆ เป็ นลั กษณะภาษาของ
ข้อความสั้นซึ่งสอดคล้องกับคริสตอล (Crystal, 2008, p. 37) ที่ระบุว่าการใช้อักษรย่อและสัญลักษณ์เป็นลักษณะ
ภาษาของข้อความสั้น

6. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภาษาของข้อความสั้นทีป่ รากฏในรายการโทรทัศน์ของสถานี
หลักในช่อง 3 5 7 และ 9 กับข้อความสั้นที่ปรากฏในรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางจานดาวเทียม
2. ควรมีการศึกษาเรื่องลักษณะภาษาของข้อความในสื่ออิเล็คทรอนิกอื่น ๆ เช่น ทวิตเตอร์ (twitter) และ
อินสตาแกรม (instagram)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านที่เลี้ยงวัวชน ณ ชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง เนื้อหาเน้นในด้าน
สังคม, ด้านครอบครัว, ด้านสุขภาพของผู้เลี้ยง, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสมาชิกในครอบครัว ของชาวบ้าน ใช้วิธีการ
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์
และการสนทนากับผู้เกี่ยวข้อง มีการสารวจทางกายภาพ รวมทั้งการบันทึกภาพประกอบ ผลการวิจัยพบว่า วิถีชีวิต
ของชาวบ้านเกี่ยวข้องกับ วัวชนมาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากในอดีตวัวเป็นสัตว์เลี้ยงวัวเพื่อใช้งาน และเพื่อเป็น
อาหาร แต่ปัจจุบันนิยมเลี้ยงเพื่อจาหน่าย เพื่อผสมพันธุ์ เพื่อการแข่งขัน ในชุมชนนี้วัวชนถือ เป็นตัวกลางที่ทาให้
คนในชุมชนมีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาวพูดคุยเรื่องราวต่าง ๆ และสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กับชุมชน เช่น มีการปลูกหญ้าเพื่อจาหน่าย มีการเพาะพันธุ์วัวชนขาย และมีการฝึกฝน พัฒนาฝีมือ ไวพริบ
พัฒนาความแข็งแกร่งของวัวชนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัวชน เช่น ถ้าหากตัวไหนชนชนะ ทาให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้
เลี้ยงวัวด้วย และจะได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการซื้อไปเลี้ยง ในชุมชนตะโหมดมีการสอนสั่งเกี่ยวกับเรื่องราว
การเลี้ยงมาจากผู้เฒ่า ผู้แก่ เช่น การเลี้ยง การเลือกลักษณะ เคล็ดลับการฝึกฝน สูตรยาโด๊ป ในการฝึกวัวยังถือเป็น
การออกกาลัง ให้ กับ ผู้เ ลี้ย งด้ วย เพราะผู้เ ลี้ย งจะต้ องฝึ กอย่างหนักเพื่ อสร้างความอึ ด ความอดทน และความ
แข็งแกร่งให้กับวัว
คาสาคัญ: วิถีชีวิต คนเลี้ยงวัวชน จังหวัดพัทลุง

ABSTRACT
This research was to study Fighting Bull Raisers’ Way of Life at Tamod Community,Phatthalung
Province. The content focused on the social, family, health of the raisers, the economy, and the family members
of residents by studying the relevant documents, collecting information from the fieldwork, participant and non1260
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participant observations, interviews and discussions with people, a physical survey, including illustration
recording. The result of the research found thatlifestyle of the locals associated with fighting bull since ancient
because the fighting bull in the past was animal for work and food. But the fighting bullbecame popular in the
current for distribution, breeding and competition. In this community, the fighting bullwas regarded as an
intermediate that make the community a chance to socialize, information exchange, stories discussion, and
build a career to the community such as planting grass to sell, breeding Fighting Bull to sell and Fighting Bull’s
training, skill and strength development to maximize value to the Fighting Bulls.Increasing value to the
Fighting Bullsfor example if a fighting bull was winner from the race, it had been known among of the Fighting
Bull Raiser and got attention from those who want to buy to feed.TamodCommunity was been educated about
the story of the raising from the elders such as Raising, Feature Selection, Training Tips and Tonic recipe.
Fighting Bull training was regarded as anexercise to raiser as well because the raisers had to train hard for
stamina, endurance and strength to the Fighting Bull.
KEYWORDS: Way of Life, Fighting Bull Raisers’, Phatthalung Province

บทนา
วัฒนธรรม คือ รูปแบบการดาเนินชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ แสดงออกในรูปอุดมการณ์และอานาจความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงออกในรูปของภูมิปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ แสดงออกในด้านระบบคุณค่าต่าง ๆ (ฉลาดชาติ ระมิตานนท์, 2535, หน้า 4) แต่ละกลุ่มคนจะมี
วัฒนธรรมของตนเอง กลุ่มคนในสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมชนบทจะมีวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงชีวิตของตนเอง
ด้วยวิถีชีวิตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทานา ทาสวน ทาไร่ การประกอบอาชีพจะมีลักษณะเป็นการ
ทามาหากิน เพื่อการเลี้ยงชีพมากกว่าการค้า
จากประกอบอาชีพในสังคมเกษตรกรม ในแต่ละปี ชาวบ้ านจะมีเวลางานและเวลาว่างตามช่วงเวลาที่
เป็นไปตามธรรมชาติ มีฤดูกาลเป็นตัวกาหนดเวลาการทางานและเวลาว่าง ชาวนาส่วนใหญ่จะมีเวลาว่างหลังฤดู
ดานา เพราะต่อมาจะเป็นช่วงที่รอคอยการเก็บเกี่ยว และเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จจะมีเวลาว่างอีกช่วงหนึ่งในฤดูแล้ง เวลา
ว่างนั้นชาวบ้านในชนบทจะมีกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน ในเรื่องของความสนุกสนาน คนไทยสามารถทาเรื่อง
งานให้เป็นเรื่องเล่นหรือทาเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องงานได้คนไทยนิยมการละเล่น เพราะการละเล่นเป็นสิ่งที่สร้าง
ความสนุกสนาน การแยกความแตกต่างระหว่างการทางานและการละเล่นจึงทาได้ยาก เพราะขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจ
ของผู้ทาถ้าผู้ทางานด้วยความรู้สึกสนุก และเห็นว่าเป็นการละเล่น สิ่งนั้นจะเป็นการเล่นในความคิดของผู้ทา
ในทางกับกัน ถ้าทาสิ่งที่เป็นการละเล่น เช่น ร้องเพลง ราละคร โดยคิดว่าเป็นการทางาน เป็นการประกอบอาชีพ
การทาสิ่งนั้นจัดว่าเป็นงาน เส้นแบ่งระหว่างงานกับการเล่นจึงไม่ชัดเจนและแยกจากกันไม่ได้เด็ดขาด (ผ่องพันธ์
มณีรัตน์ 2531 : 217) ในปัจจุบันเรียกว่า"นันทนาการ" โดยกิจกรรมนันทนาการอาจแตกต่างกัน เพราะในแต่ละ
ภาคแต่ในชนบทของทุกภาคส่วนใหญ่มีกิจกรรมนันทนาการที่คล้ายคลึงกัน เพราะกิจกรรมคือการพักผ่อนหย่อ น
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ใจของชาวบ้าน ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น งานบุญ งานบวช งานบ้องไฟ เป็นต้น สาหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์มีหลายอย่าง ชาวบ้านได้เรียนจากธรรมชาติของสัตว์รอบตัว และรู้จักเอามาแข่งขันเพื่อความ
สนุกสนานผ่อน เพื่อคลายความตึงเครียด และกลายเป็นเกมกีฬาของชุมชนสืบทอดมาจนปัจจุบัน เช่น การกัดปลา
การชนวัว การชนไก่ ฯลฯ จะดูเหมือนในความเป็นจริงสาหรับสังคมไทย การละเล่นเป็นที่นิยมมักจะเกี่ยวข้องกับ
การพนันผสมผสานไปด้วย การละเล่นที่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีบทบาท
สาคัญต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกีฬาการต่อสู้ของสัตว์ทั้งในอดีตและปัจจุบันมักจะมี
การพนันเป็นองค์ประกอบสาคัญด้วยเสมอ (เฉลียว มณีเลิศ 2523 : 4)
วัวชนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เกี่ยวโยงถึงการดารงชีวิตขั้นพื้นฐาน มีผลทาให้มนุษย์ผูกพันกับ
ธรรมชาติอย่างแน่นแฟ้นแม้ช่วงเวลาจะมีการเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่ได้จากวัวชนจะยิ่งคุ้มค่าและอาจจะมากขึ้นถ้าเรา
รู้จักนามาใช้ ถ้าดูย้อยหลังไปชาวบ้านในชนบทไทยเริ่มมีกิจกรรมวัวชน เริ่มมีในสมัยใดมีความเป็นมาอย่างไร
และทาไมจึงนิยมกันมากในภาคใต้ไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด แต่บางท่านให้ความเห็ นว่าไทยภาคใต้น่าจะได้มาจาก
โปรตุ เ กส คื อ พระเจ้ าเจ้ าเอมมานู ล เอลแห่ ง โปรตุ เ กสแต่ ง ทู ต เข้ ามาเจริ ญ ทางพระราชไมตรี ใ น พ .ศ. 2061
ซึ่งตรงกับสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช ปัตตานี และเมืองมะริด ชาวโปรตุเกส
ได้เข้ามาเผยแพร่ขนบธรรมเนียมหลายอย่าง เช่น การติดตลาดนัด การทาเครื่องถมและการชนวัว กิจกรรมวัวชน
นิยมเลี้ยงกันมากทางภาคใต้ ดังนั้นจากการที่คนภาคใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา เมื่อหลัง ฤดูเก็บเกี่ยว
ประมาณเดือนมีนาคม -เมษายน ชาวนาจะปล่อย วัวออกหากินตามท้องทุ่งเป็นฝูงใหญ่ วัวจากในหมู่บ้านมีโอกาส
พบกัน ประกอบกับเป็นช่วง ฤดูผสมพันธุ์วัวตัวผู้จึงชนกันเพื่อแย่งชิงเป็นจ่าฝูง จะได้ยึดครองวัวตัวเมียชาวบ้านจึง
ได้เห็นลีลา การชนของวัวบางตัว เกิดความรู้สึกพอใจ ประทับใจ และคัดเลือกไว้เป็นวัวชน วัวชนจะต้อง เป็นวัว
ตัวผู้ที่มีลักษณะดี มีอายุประมาณ 4 ปี ต้องมีสายพันธุ์เป็นวัวชนโดยเฉพาะ ผ่านการเลี้ยง ดูแลฟิตซ้อมร่างกายให้
แข็งแรงและฝึกชนบ่อยๆ จนกลายเป็นวัวชนที่มีคุณสมบัติเด่นเพาะ เช่น แข็งแรง สมบูรณ์ มีไหวพริบในการชน
และทรหดอดทนเป็ น พิ เ ศษ วั ว ชนมี ม ากที่ สุ ด ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช พั ท ลุ ง ตรั ง และสงขล า
(วิเชียร ณ นคร,2529 : 899)
ในสังคมชนบททางภาคใต้วิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน เช่น การเลี้ยงวัว การเลี้ยงไก่
นับว่าเป็นเรื่องปกติสาหรับชาวบ้าน แทบทุกหลังคาเรือนมีไว้เพื่อใช้งาน และเพื่อเป็นอาหาร เนื่องจากสภาพบ้าน
จะเป็นลานดินกว้างและมีความเป็นอยู่ เอื้อต่อการเลี้ยงสั ตว์ เพราะบริเวณทุ่งนา ทุ่งหญ้า มีหญ้าขึ้นตามธรรมชาติ
ทาให้ ก็สามารถปล่อ ยสั ตว์ ห ากินเองในตอนกลางวั น โดยผู กไว้ กับ ต้น ไม้ วั วจะกิน หญ้ าตามทุ่ง นา ทุ่ ง หญ้ า
ตามความต้องการ กินน้าจากลาธารในบริเวณใกล้ๆ กับทุ่งนา ทุ่งหญ้า และการขยายพันธุ์ ผู้เลี้ยงมั กจะปล่อยให้วัว
ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ (วรรณชัย แสงพาณิชย์,2545 : 9)
ชุมชนตะโหมดเป็นชุมชนหนึ่ง ที่เลี้ยงสัตว์ไว้ เพื่อการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อขาย
เลี้ยงเพื่อการแข่งขัน เช่น การชนวัว จากหลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ สันนิษฐานว่า ตะโหมดเป็นชุ มชนที่มีการ
ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ลักษณะของชุมชนตั้งอยู่เชิงเขาบรรทัดลาดต่าไปทางทิศตะวันออก ทาให้มี
พื้นที่ราบสลับเนินเขา มีที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร มีแม่น้าลาคลองที่มีต้นกาเนินจากเทือกเขาบรรทัด 4 สาย จึง
ท าให้ ประชาชนในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม เช่ น การท าสวนยางพารา การปลู กไม้ ผ ล
การทานา การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ สาหรับการเลี้ยงสัตว์บางครั้งเลี้ยงเพื่อแข่งขัน เช่น การเลี้ยงไก่ชน การเลี้ยงวัวชน
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ชาวตะโหมดจะมีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่รู้จักของคนต่างถิ่นว่ามีความรู้ ความสามารถ ในการฝึกฝนสัตว์เพื่อการ
แข่งขัน และผสมพันธุ์ให้ได้วัวชนตัวเก่งตรงตามคาบอกเล่าอีกด้วย ในการเลี้ยงวัวชนจะเริ่มจากการเลี้ยงเพื่อใช้
งานในสมัยก่อน จนกระทั่งในปัจจุบันจะกลายมาเป็นการเลี้ยงวัวเพื่อไปชนชิงรางวัล เพื่อชัยชนะมากกว่าการเลี้ยง
เพื่อใช้งาน เพราะการเลี้ยงเพื่อแข่งขัน จะทาให้มีรายได้เสริมดีกว่าการเลี้ยงเพื่อใช้งาน การเลี้ยงเพื่อแข่งขันเป็น
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัวชนตัวนั้น หากยิ่งชนะมากเท่าไร วัวจะมีมูลค่าและเงินพนันเพิ่มมากขึ้นอีก ดังนั้นในการ
เลี้ยงวัวชนจะมีวิธีการเลี้ยง ชั้นเชิง วิธีการเลือกวัว การให้อาหาร การดูแลสุขภาพคือการฝึกฝน สร้างความอดทน
สร้างความอึด และการให้วิตามินแก่วัว จะมีการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจากผู้รู้แบบ
รุ่นสู้รุ่น (ณัฐวุฒิ ปานทอง, 2539 : 1)
จากความสาคัญในบทความเรื่องการเลี้ยงวัวชนเป็นอาชีพหลักได้ เป็นอาชีพเสริมดี ตรงตลาดต้องการที่
(อัสวิน ภัคฆวรรณ, 2551 : 1) ชี้ว่าในจังหวัดพัทลุง จะมีหลากหลายสายพันธุ์ มีการสร้างรายได้จากการเลี้ยงใน
หลากหลายวิธีและความสาคัญในหนังสือเรื่องหัวเชือกวัวชน (อาคม เดชทองคา , 2547) ได้พูดถึงประเด็นวิถีชีวิต
ของคนเลี้ยงวัวชนของจัง หวัดนครศรีธรรมราช ทาให้ผู้วิจัยเกิดความคิดต้องการต่อยอดความรู้จากเดิมที่มีอยู่
จึงเลือกพื้นที่ชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่ศึกษาเพราะชุมชนตะโหมด เป็นชุมชนที่มีการเลี้ยงวัวชนกัน
อย่างแพร่หลาย เลี้ยงไว้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ เพื่อ ไว้จาหน่าย ลักษณะการเลี้ยงจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน
จะต่างกันตรงเทคนิควิธีการเฉพาะของแต่ละชุมชน กล่าวคือชุมชนตะโหมดจะโดดเด่นในเรื่องการสร้างความ
อดทนของวัวชน เพราะมีการฝึกฝนให้วัวเดินออกกาลังบริเวณสันทรายของแม่น้า-ลาคลองเพื่อเพิ่มความอดทน
( จารัส หนูเสน,2556 ) ชุมชนยังเป็นศูนย์กลางในเรื่องการซื้อ -ขายวัวชน ได้แก่พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ลูกวัวชนพันธุ์
ผสม โดยเฉพาะยาบ ารุง มี สูตรเฉพาะและเป็นที่ รู้จักของผู้เลี้ย งวัวชนมีจาหน่ ายอยู่ต ามสนามวัวชนทั่วๆ ไป
(กอเส็ม สุขขาว,2551)ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาและเก็บข้อมูล ในประเด็นวิถีชีวิตคนเลี้ยงวัวชน ชุมชนตะ
โหมด จังหวัดพัทลุง เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านความเชื่อก่อนการลงแข่งขัน ด้าน
สุขภาพผู้เลี้ยง ด้านครอบครัว จากชาวบ้านที่เลี้ยงวัวชน ข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้ได้ทาการรวบรวมข้อมูลและมีการ
เผยแพร่ และเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นและการศึกษาในครั้งนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนในชุมชน และ
รักษาไม่ให้ศูนย์หายไปตามการเวลา พร้อมกับการการอนุรักษ์ภูมิปัญญา เก็บเกี่ยวเรื่องราวของคนในชุมชนอีกทั้ง
ยังสามารถนาแหล่งข้อมูลนี้ไปใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนในวิชาเสรีในหัวข้อวิถีชีวิตของท้องถิ่นได้ และยัง
ส่งผลดีให้กับผู้คนที่ต้องการเลี้ยงวัวรุ่นใหม่ๆ ในอนาคตอีกด้วย

แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดด้านวัฒนธรรม ที่มองว่าแต่ละสังคมมี วัฒนธรรมเฉพาะตนเอง
แตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มสังคม (สุพัตรา สุภาพ 2542, 34) ระบบวัฒนธรรมแต่ละด้าน มีหน้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ให้มนุษย์สามารถดารงชีพอยู่รอดได้ โดยแต่ละสังคมย่อมมีแนวทางหรือวิถีชีวิตบางอย่างที่
แตกต่างกันและอาจจะเหมือนกันในบางส่วน
จึงอาจสรุปได้ว่า วิถีชีวิตเป็นรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แสดงถึงเรื่องราวต่างๆ ทั้งหมดของพฤติกรรม
มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นภาษา การใช้ชีวิตประจาวัน การประกอบอาชีพ อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย ความเชื่อ เป็นต้น มี
การยึดถือเป็นแบบปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันของแต่ละสังคม ในสังคมตารวจตระเวรชายแดนเช่นเดียวกัน ใน

1263

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

การศึกษาไม่เพียงสร้างความเข้าใจรูปแบบในการดาเนินชีวิตเท่านัน้ แต่ต้องการเข้าใจการปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลง
เหมาะสมกับพื้นที่และยุคสมัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เลี้ยงเลี้ยงวัวชน ในชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเป็นการศึกษาวิถีชีวิตคนเลี้ยงวัวชน โดยได้จากข้อมูลในการวิจัย
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่กับวิถีชีวิต
คนเลี้ยงวัวชน การเลี้ยงวัวชน
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม ได้แก่
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกในประเด็นด้านครอบครัว , ด้านสังคม, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสุขภาพผู้เลี้ยง,
ด้านความเชื่อก่อนการลงแข่งขันจากจานวน 10 คนประกอบไปด้วยนักเลงวัวชนรุ่นก่อน (ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา)
3 คน, นักเลงวัวชนรุ่นใหม่ (ผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา) 3 คน, สมาชิกในครอบครัวผู้เลี้ยงวัวชน 3 คน, ผู้นา
ชุมชน 1 คน
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของคนเลี้ยงวัวชน ในขณะทากิจกรรม
ต่างๆ โดยผ่านการจดบันทึก

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้
จากการสังเกต การสัมภาษณ์ จึงได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การวิเคราะห์รายวัน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ ในวันที่ลงสนามเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อมูลที่ได้มา และ
นามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดที่มีอยู่โดยให้อยู่ในขอบเขตข้อมูล และครอบคลุมทุกประเด็นที่กาหนดไว้
เพื่อให้ได้ข้อสรุปตามข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้มา

ผลการวิจัย (Result)
จากการศึกษาพบว่า วิถีชีวิตคนเลี้ยงวัวชน ชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีดังนี้
ครอบครัวของผู้เลี้ยงวัวชน
ครอบครัวโดยทั่วไปจะมีสมาชิกประกอบไปด้วยพ่อ แม่ ลูก แต่สาหรับครอบครัวของคนเลี้ยงวัวชนจะมี
วัวชนเป็นสมาชิกสาคัญ ในครอบครัวต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่ มีความสาคัญไม่แพ้ลูกและเมียของคนเลี้ยงวัว
คนในครอบครัวจะมีหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกิน หากวันไหน พ่อไม่ว่างไปตัดหญ้าให้วัวชนกิน จะต้องเป็น
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หน้าที่ของลูก หรือ สมาชิกคนอื่นต้องไปตัดหญ้ามาให้วัวกินแทน เป็นการบ่งบอกถึงความสาคัญของวัวชน ว่า
จะต้องเลี้ยงดูแลให้อุดมสมบูรณ์ ไม่อดอยาก และต้องอาบน้า ทุกเช้า -เย็น ต้องก่อไฟไล่แมลง ต้องได้รับการทะนุ
ถนอม เรียกว่า ถ้าเอาไปนอนในห้องนอนด้วยได้ คนเลี้ยงก็จะทา ดังคาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“….วัวชน ถึงไม่ใช้ลูก ไม่ใช้เมีย แต่ก็รักไม่แพ้กัน...”
(ลุ ง แดง ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ค นที่ 1 )
แต่ละครอบครัวในชุมชนตะโหมด จะมีลักษณะการเลี้ยงวัวชน ในลักษณะที่คล้ายกัน คือกินนอนใน
บริเวณบ้าน แต่ต้องมีหลังคาไม่ให้วัวโดนฝน ยิ่งวัวตัวไหนที่มีราคาเดิมพันสูง จะมีการกางมุ้งให้ในช่วงที่ยุงชุม
หากวัวของตนเป็นวัวที่ชนะมาหลายครั้งหลายสนาม จะมีผู้คนสนใจและติดต่อขอซื้อ ในการขายแต่ละครั้งจะทา
ให้ครอบครัวรู้สึกหดหู่ เหมือนขาดอะไรไป ทาให้ผู้เลี้ยงเร่งที่จะหาวัวชนตัวอื่นมาเลี้ยงเป็นการทดแทนและพร้อม
กับการฝึกฝนพัฒนาฝีมือต่อไป
การเลี้ยงวัวชนได้ให้ประโยชน์แกครอบครัวมากมายหลายประการ เช่นครอบครัวจะมีกิจกรรมที่ทา
ร่วมกัน สร้างเสริมความสามัคคีให้กับคนในครอบครัว พร้อมทั้งลดปัญหาการมีบ้านเล็ก บ้านน้อยเพราะคนเลี้ ยง
วัวจะทุ่มเทเวลาเพื่อฝึกฝนวัวชน เมื่อว่างเว้นจากงานประจา จะยิ่งทาให้เวลาว่างของตนน้อยลง การเลี้ยงวัวชนยัง
ฝึกให้คนในครอบครัวรู้จักการมีน้าใจ การดูแลกัน ดังคาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“…วัวชนทำให้สำมีของป้ำอยู่แต่บ้ำน พูดกันแต่เรื่องวัวชน ต่ำงจำกสำมีคนอื่นนะ ว่ำงไม่ได้ ก็จะนั่งรถ
เข้ำไปในตลำด ไปเที่ยว ไปเมำเหล้ำ ป้ำว่ำให้ลุงแกติดวัวชนดีแล้ว ป้ำสบำยใจ กว่ำเยอะ...”
(ป้าสบายภรรยาของลุงแดง ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2)
จากคาสัมภาษณ์จะเห็นว่า ชุมชนตะโหมดนิยมเลี้ยงวัวชน จนกลายเป็นกระแสที่มีประชาชนสนใจและ
สืบทอดการมาแบบรุ่นสู่รุ่น การเลี้ยงวัวชนสาหรับชุมชนตะโหมด ในเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวมีหลาย
รูปแบบ เช่น มีบ้างครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัว เลี้ยงวัวชน โดยไม่สนใจที่จะประกอบอาชีพประจา จะใช้เวลา
หมดไปกับการนั่งพูดเรื่องวัวของตน อาบน้าให้วัว ตัดหญ้าให้วัว จึงทาให้เกิดปัญ หาต่าง ๆ เช่น รายรับไม่พอกับ
ค่าใช้จ่าย ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ส่งผลให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน บ้างครอบครัวที่เลี้ยงวัว ก็ปฏิบัติหน้าที่
ของตนโดยไม่ส่งผลกระทบ แถมยังสร้างรายได้ และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแต่ละ
ครอบครัวจะมีการหล่อหลอม การเลี้ยงวัวชนมาตั้งแต่เด็กจึงทาให้ชุมชนมีการเลี้ยงวัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สังคมผู้เลี้ยงวัวชน
อาจกล่าวได้ว่า สังคมหนึ่ง เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับตัวเองมีลักษณะกลไก ในการ
ขับเคลื่อนในตัวเอง เช่นที่ชุมชนตะโหมด ที่มีการเลี้ยงวั วชนเกิดขึ้น และการเลี้ยงวัวชนของคนในชุมชนเป็น
กลไกหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนให้คนในชุมชนให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันเอง ทาให้ชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งปันเรื่องราว ที่ได้ประสบพบเจอ หรือบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับคน
ในชุมชนด้วยกัน ในชุมชนจะมีแหล่งนัดพบของผู้เลี้ยงวัว เช่น ร้านน้าชา ซุ้ม/ค่ายวัวชนของแต่ละคน เป็นสถานที่
นัดพบที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานสักแค่ไหน สถานที่ก็ยังคงเป็นที่นัดรวมตัวของคนในชุมชนเสมอมา คนเลี้ยงวัวชนจะ
ใช้ร้านน้าชา หรือ ซุ้ม/ค่ายวัวชนเป็นสถานที่พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับวัวชน พูดคุยข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เช่น ใครชน
วัวคู่ไหน ชนกับใคร ใครชนะ เดิมพันเท่าไร แนวโน้มว่าวัวของใครจะชนะ การชนแต่ละครั้ง มีลีลา มีชั้นเชิง
อย่างไร รวมถึงการชมสื่อ เช่นการถ่ายทอดสดการชนวัว ดังคาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
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“... เช้ำมำลุงก็พำวัวไปอำบนำ พำไปเดิน ทำธุระเรื่ องวัวเสร็จ ลุงก็กับบ้ำนไปอำบนำ แล้วนั่งโม้กันร้ำน
นำชำ ทุกเช้ำ ทำอย่ำงนีมำหลำยปีแล้วทำจนเป็นกิจวัตรก็ว่ำได้ ....”
(ลุงเอียด ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3)
“... ถ้ำพี่ไม่เลียงวัวชน พี่ก็คงจะนอนอยู่บ้ำนเฉยๆหลังจำกตัดยำงแล้ว ไม่ไปไหน นอนดูทีวีไปเรื่อยๆ แต่
พอพี่มำเลียงวัวชน พี่ก็ต้องไป นั่ง พูดคุยกับเพื่อน กับคนต่ำงชุมชน วันๆ ไม่ได้พูดถึงอะไรพูดกันแต่เรื่องวัวชน
ยิ่งถ้ำวัวของคนในชุมชนหรือของคนชุมชนข้ำงเคียงติดคู่ จะยิ่งทำให้มีเรื่องพูดคุยกันมำกขึนกับบ้ำนอีกทีก็ ใกล้
ค่ำ….”
(พี่หนุ่ม ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4)
จากคาสัมภาษณ์จะเห็นว่า ชุมชนนี้ยังมีการติดต่อสื่อสารกับคนต่างชุมชนที่เลี้ยงวัวเหมือนกัน จะมีการ
ติดต่อกัน ในลักษณะการนัดหมายวัวมาเปรียบ มาเลือกคู่ชน หรือการซ้อมวัวในแต่ละรอบ แต่ละเดือน และเป็น
การสร้ างความสั ม พั น ธ์ ข องคนสองชุ ม ชนให้ มี ค วามสนิ ท สนมกลมเกลี ย วเกิด ขึ้ น สร้ างความสามั ค คี และ
แลกเปลี่ยนความคิด พร้อมกับการโอ้อวดวัวชนของตน ไปพร้อมๆกัน
รายได้และเศรษฐกิจ
ชุมชนตะโหมดมีการประกอบอาชีพทาสวนยางพารา ทานา ทาสวนผลไม้ เมื่อมีเวลาว่างหันมาเลี้ยงวัว
ชน การเลี้ยงวัวชนถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงทั้งทางตรงและทางอ้อม ถือเป็นรายได้เสริมที่ให้กับตัวผู้
เลี้ยงเอง รายได้ส่วนใหญ่มาจาก เงินรางวัลจากการชนชนะหรือได้จากค่าตัวของวัวชน จากการประลองในแต่ละ
นัด เพราะวัวแต่ละตัวมีค่าตัวที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านสังเวียนในการประลอง ยิ่งผ่านสังเวียนมาก
เท่าไร ค่าตัวจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น (ค่าตัววัวชน ภาษานักเลงวัวชนเรียกว่า ค่าหัววัวชน) การเดิมพันในแต่ละครั้งจะไม่มี
ยอดที่ตายตัว แต่จะเป็นการตกลงของทั้งสองฝ่ายว่า จะสามารถรับราคาต่อรองได้แค่ไหน สู้ราคาต่อรองได้แค่ไหน
หากวัวชนของตนชนแล้วชนะ เงินค่าเดิมพันก็จะตกเป็นของผู้ชนะไป แล้ววัวชนตัวไหน ที่ผ่านการแข่งขันมา
หลากหลายสนาม เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป มีชื่อเสียงโด่งดัง จะยิ่งทาให้มีค่าตัวที่สูงขึ้น เมื่อวัวมีความสามารถและ
เป็นที่รู้จักของบุคคลในวงการด้วยกัน ย่อมมีผู้ติดต่อมาขอซื้อจากคนเลี้ยง เพื่อต้องการวัวที่เก่ง ที่มีความสามารถ
มาครอบครองหรือนามาเป็นพ่อพันธุ์เพื่อขยายสายพันธุ์ที่ดีต่อไป
ในด้านการเลี้ยงวัวชน จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้ดี วัวชนสามารถปล่อยโดยไม่มีอัตราเสี่ยงขาดทุน มีแต่
กาไร การเลี้ยงคราวละ 1 ตัว ภายในครอบครัว ปลูกหญ้าไว้ข้างบ้าน หญ้าก็ขึ้นเองตามธรรมชาติ ไว้เป็นอาหารของ
วัว การตลาดเซียนวัวชน จะมาดูและขอซื้อถึงที่บ้านเอง (กอเส็ม สุขขาว,2551) ส่วนเรื่องราคาจะขึ้นอยู่กับความ
ต้องการซื้อ และความต้องการในการขาย หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวัวชนด้วย จึงเป็นการสร้างรายได้
ให้กับผู้เลี้ยง แต่หากวัวของเราแพ้จากการแข่งขันจะมีนายหน้ามาติดต่อของซื้อวัวในราคาที่ค่อนข้างต่าเพื่อนาไป
บริโภคหรือเพื่อนาไปพัฒนาฝีมือตามเทคนิคของผู้ซื้อ สาหรับชาวบ้านในชุมชนตะโหมดยังประกอบอาชีพเสริม
ด้วยการปลูกหญ้าเพื่อจาหน่ายให้กับผู้เลี้ยงวัวชน เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว สร้างงานให้เกิดขึ้นใน
ชุมชนอีกด้วยอีกด้วยดังคาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“... วัวชนตัวไหนที่ลุงเลียงเมื่อแข่งชนะหลำยสนำม เป็นที่รู้จักของบรรดำผู้เลียงวัวชน วัวตัวนันก็จะมี
คนมำติดต่อขอซือไปเลียงเพื่อแข่งขัน เพรำะคนที่ซือไปเข้ำจะเชื่อว่ำวัวชนที่ชนะ ต้องเป็นวัวชนที่มีควำมสำมำรถ
และพร้อมที่พัฒนำควำมสำมำรถต่อไป เรื่อยๆ แต่วัวชนที่ชนแพ้ก็มีคนมำขอซือลุงด้วยเหมือนกัน รำคำถูกหน่อย
แต่ดีกว่ำเอำกับบ้ำนไปแล้ว ป่วย ตำย แต่ถ้ำชนแพ้แล้วบำดเจ็บไม่เยอะ ลุงก็ไม่ขำยนะ เอำกับมำรักษำ เอำมำพัฒนำ
ฝีมือกันต่อ ใจจริงลุงก็ไม่อยำกขำยหรอก เพรำะกว่ำจะเลียงถึงขนำดก็ใช้จ่ำยเงินไปเยอะเหมือนกัน ....”
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(ลุงแมนผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5)
จากค าสัมภาษณ์ จะเห็ นว่า การเลี้ยงวัวชนในปั จจุบัน นี้จะต่างกับการเลี้ย งวัวในอดีต มาก เพราะใน
ปัจจุบันหากต้องการที่จะหา อาหารหรือสมุนไพร มาบารุงวัวก็จะต้องซื้อมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง หากวัวตัวไหน
เป็นวัวที่ต้องจ้างผู้อื่นมาเลี้ยง จะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างเลี้ยงด้วย บ้างครั้งต้องเช่าที่นาในการปลูกหญ้า ในยามที่ขาด
หญ้า แต่การลงทุนในการเลี้ยงวัวแต่ละครั้งก็ไม่ได้ทาให้ผู้เลี้ยงวัวชน คานึงถึงภาระมากมาย เพราะส่วนใหญ่คิดว่า
ต้องเลี้ยงให้ดีที่สุด หากชนชนะนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้วัวชนยังสร้างชื่อเสียงให้กับผู้เลี้ยงวัวด้วย
สุขภาพผู้เลี้ยงวัวชน
สุขภาพ คือ ภาวะที่ มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย คือ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มี
กาลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ ไม่มีอุบัติเหตุอันตราย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพการมีร่างกายแข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บในทุกส่วนของร่างกาย มีสุขภาพจิตดี และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ
สุข ผู้มีสุขภาพดีถือว่าเป็นกาไรของชีวิต เพราะทาให้ผู้เป็นเจ้าของชีวิตดารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข ชุมชนตะโหมด
เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ให้ความสนในเรื่องการออกกาลัง และส่งเสริมพร้อมทั้งผลักดันให้คนในชุมชมหันมาออก
กาลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกาลังกายทางตรงหรือการออกกาลังกายทางอ้อม สาหรับการเลี้ยงวัวชนก็ถือว่าเป็น
การออกกาลังที่คนในชุมชนตะโหมดให้ความสนใจเพราะเป็นการออกกาลังไปพร้อมกับการเลี้ยงสัตว์ที่ตนรัก
การเลี้ยงวัวจาเป็นต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกาย เข้ามามีส่วนร่วมกับการเลี้ยงเช่นการนาวัวชนเดินออกกาลัง
กาย ผู้เลี้ยงวัวต้องเดินไปพร้อมๆ กับวัวชนเป็นระยะทางประมาณ 6 – 7 กิโลเมตร หากสุขภาพไม่แข็งแรง ก็จะทา
ให้มีผลกระทบต่อวัวชนโดยตรง เพราะวัวจะขาดการเดินออกกาลังกาย การฟิตซ้อม การฝึกกล้ามเนื้อขาที่ดี การ
ฝึกความอดทนเพราะการเลี้ยงวัวชนไม่ใช้เฉพาะการพาเดินเท่านั้น แต่จะรวมถึงการไปตัดหญ้าให้วัว อาบน้าให้วัว
ก่อไฟให้วัวชน และดูแลสุขภาพทุกอย่างของวัวชน ดังนั้นผู้ที่เลี้ยงวัว ต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะ
ฝึกฝนความอดทนเทคนิคใหม่ๆ ให้กับวัวชน เพื่อใช้ในการแข่งขัน ส่งผลดีให้กับผู้เลี้ยงวัวชน ได้มีการออกกาลัง
กาย ไปพร้อมๆกัน ดังคาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“...เมื่อก่อนนำหนัก 90 กิโลจะเดินจะทำอะไรก็ดูขัดใจไปหมดเพรำะอ้วน แต่พอมำเลียงวัวชน พำวัวเดิน
ทุกวัน ทุกวัน ไปตัด หญ้ำให้วัว อำบนำให้วัว เหมือนได้ออกกำลังกำยอยู่ตลอดเวลำ ทำไปทำมำ นำหนักน้ำลด
เหลือ 80 กิโล....”
(น้าดา ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6)
สิ่งที่สาคัญกว่า คือสุขภาพด้านจิตใจเพราะการเลี้ยงวัวชนให้ดีได้นั้น สุขภาพจิตใจของผู้เลี้ยงวัวชน ต้อง
มีสุขภาพจิตที่ดี พร้อมที่จะดูแล ฝึกฝน พัฒนาวัวให้ดี ให้มีคุณภาพ ทั้งนี้ในการเลี้ยงวัวชน เพื่อแข่งขัน จะต้องมี
การแพ้ – ชนะ เกิดขึ้นแน่นอน หากวัวชนของตนเองแพ้ ผู้เลี้ยงวัวชนก็จะเสียใจ ผิดหวัง แต่ก็ยังหวังที่จะมีนัดล้าง
ตา คือพบกับคู่ต่อสู้ที่ชนะตนไป ในขณะนั้น จะยิ่งฝึกฝน ฟิตซ้อม พัฒนาวัวให้มีความอดทน ความอึด ความ
แข็งแกร่ง ความว่องไวมากขึ้นอีกด้วย ต่างกับผู้ที่ชนะ ก็จะมีความสุข มีความดีใจ และพร้อมที่จะ แข่งขันวัวชน
กับผู้อื่นต่อไปดังคาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“...ไม่ว่ำวัวจะแพ้ หรือ ชนะ ก็ไม่คิดอะไรมำก ถ้ำชนะก็ดีใจ ภำคภูมิใจ ที่วัวที่ตนฝึกฝนไป เก่งสำมำรถ
เอำชนะคู่ต่อสู้ได้ แต่หำกแพ้ก็ต้องเสียใจบ้ำงเป็นธรรมดำ แต่ไม่คิดอะไรมำก ถือว่ำเป็นเกมส์กีฬำ ยอมมีแพ้ มีชนะ
เป็นของคู่กันเสมอ....”
(พี่พงษ์ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7)
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จากคาสัมภาษณ์จะเห็นว่า การเลี้ยงวัวชนเป็นการสร้างความสุขทางใจให้กับผู้เลี้ยงวัว สุขเมื่อได้ดูแล
สัตว์ที่ ตนรั ก เพลิดเพลินไปกับ การออกกาลังกาย การฝึ กฝน การพัฒนาเทคนิค ที่ส่งผลให้ วัวชนมีสุข ภาพที่
แข็งแรงเพราะการแข่งขันต้องใช้ความอดทนเป็นหลัก การออกกาลังกายเพื่อสร้างความอดทนให้กับวัวชน ยังทา
ให้ผู้เลี้ยงวัวชนมีส่วนร่วมในการออกกาลังกายไปพร้อมกับวัวชน เช่น ต้องเดินออกกาลังกายวัน ละ 6 - 7 กิโล
โดยผู้เลี้ยงจะเดินออกกาลัยไปพร้อมกันเท่ากับเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งวัวชนและผู้เลี้ยง ดังนั้น การเลี้ยงวัวชน
ถือเป็นความสุขทั้งทางใจ ทั้งทางกายที่ทาให้ผู้เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง
ความเชื่อก่อนการแข่งขัน
การเลี้ยงวัวชนจะมีหลักความเชื่อในหลากหลายเรื่องราว เป็นความเชื่อที่ผ่านการถ่ายทอดเป็นวิถีเป็นภูมิ
ปัญญา ของบรรพบุรุษ ที่ผ่านการถ่ายทอด ดัดแปรงมาสู่รุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบัน บ้างครั้ง แทรกมาพร้อมกับ
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีความเชื่อต่าง ๆ ถึงกาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป ชุมชนจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มี
ความทันสมัยเกิดขึ้นมากมาย แต่คนในชุมชนก็ไม่เคย ทอดทิ้งความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยววัวชน แบ่งเป็น
ประเด็นใหญ่ ๆ ดังคาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“... วัวชนส่วนมำกที่ชน เค้ำจะมียำบำรุงที่ดี ยิ่งตอนติดคู่นะ บำรุงกันชนิดที่ว่ำ ไม่อึด ไม่ฟิต ให้มันรู้ไป
ยำบำรุงชำวบ้ำนเค้ำเรียกว่ำ ยำโด๊ปหรือวิตำมิน อันนีของเด็ดแต่ท้องถิ่น แต่ละที่จะมีสูตรเฉพำะส่วนมำกจะเป็น
กำรบอกต่อกันมำตังแต่บรรพบุรุษแล้ว แต่เดี่ยวนี บ้ ำงคนก็มำเอำปรับเอำเปลี่ยน เรียกง่ำยๆ ว่ำ ใครบอกอะไรดีก็
ลองกัน นอกจำกจะดูวัวให้เป็น ฝึกให้แกร่ง แล้ว ยำโด๊ปก็มีส่วนช่วยในกำรชนะอยู่เสมอ ....”
(ลุงแดง ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1)
“... ปัจจุบัน วิตำมินในตลำดเยอะแยะไปหมด บ้ำงคนก็ยังใช้ยำสูตรโบรำณ บำงคนก็เริ่มมำลองยำใหม่ๆ
ที่ตลำดในตัวเมือง มีให้เลือกเยอะ โฆษณำกันตัวใหญ่ เลยว่ำวัวจะสดชื่น ตื่นตัว อยำกออกกำลัง ลุงเองก็ไม่เคยลอง
นะ แต่เด็กให้หมู่บ้ำนก็มีลองซือมำให้วัวชนกิน เข้ำก็บอกว่ำมันดูฟิตดี เอำส่วนตัวลุงเลยนะ ไม่กล้ำให้กินหรอก
กลัววัวชนจะเป็นอะไรไป เพรำะวัวเรำ เรำเลียงมำด้วยควำมรู้โบรำณทังนัน....”
(ป้ายูร ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7)
ความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างวัวชนที่ดี
รูปร่างเล็ก กะทัดรัด ลาตัวแน่นทึบหลังค่อนข้างตรงหนา มีความคล่องตัว หน้ามน คิ้วโต ดวงตาขนาด
ปานกลาง ปากกว้าง จมูกโต ใบหูเล็ก เรียวหางเรียวยาวดิ่ง ขนสั้นเกรียน มีเขายาวปานกลาง มีโหนกสูงชัดเจน
คอและไหล่หนา มีกล้ามเนื้อชัดเจนกล้ามเนื้อขาหลังแน่นนูนสีขน ในสมัยโบราณเชื่อกันว่า สีขน ที่เป็นที่นิยมของ
นักเลงวัวชนคือ สีขาวหางดา หรือเรียกอีกอย่างว่า ขาวบินน้าขาว
จากคาสัมภาษณ์จะเห็นว่า วิตามินหรือยาโด๊ป เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ในหลายอีกหลายปัจจัยที่เป็นตัวช่วยที่
ทาให้วัวชนมีกาลังในการเอาชนะคู่ต่อสู้ในการแข่งแต่ละครั้ง วิตามินหรือยาโด๊ปจะมีหลายสูตร หลายส่วนผสม
ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีสูตรเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเชื่อที่บอกเล่าต่อกันมาจากบรรพบุรุษ และยังมี
ความเชื่อเกี่ยวเรื่องไสยศาสตร์ เช่นการบนบานศาลกล่าว เครื่องรางของขลัง ความเชื่อในทางมืด อาคม คุณไสย
มนต์ดา ฯลฯ
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าการศึกษาวิถีชีวิตคนเลี้ยงวัวชน ชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง สะท้อนให้
เห็นถึงวิถีการดาเนินชีวิตที่เป็นรูปแบบปฏิบัติการในชีวิตประจาวัน ในการดารงชีวิตแต่ละวันจะมีวิธีชีวิตจะมีวัว
ชนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เ สมอ ถือเป็ นรูปแบบหนึ่ง ของวิถีชีวิต ที่มีการปรั บตัวให้เข้ากับสภาพของสังคม ด้าน
ครอบครัวชุมชนตะโหมดนิยมเลี้ยงวัวชน กันจนกลายเป็นกระแสที่มีประชาชนสนใจและสืบทอดการมาแบบรุน่ สู่
รุ่น การเลี้ยงวัวชนสาหรับชุมชนตะโหมด ในเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวมีหลายรูปแบบ เช่นมีบ้างครอบครัว
ที่หัวหน้าครอบครัว เลี้ยงวัวชน โดยไม่สนใจที่จะประกอบอาชีพประจาของตน โดยใช้เวลาหมดไปกับการนั่งพูด
เรื่องวัวชนของตน อาบน้าให้วัว ตัดหญ้าให้วัวชน จึงทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น รายรับไม่พอค่าใช้จ่าย ไม่มีเวลา
ให้กับครอบครัว ส่งผลให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน บางครอบครัวที่เลี้ยงวัวชน ก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่
ส่งผลกระทบ แถมยังสร้างรายได้ และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแต่ละครอบครัวจะมี
การหล่อหลอม การเลี้ยงวัวชนมาตั้งแต่เด็กจึงทาให้ชุมชนตะโหมดมีการเลี้ยงวัวชนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้าน
สังคม ชุมชนตะโหมดยังมีการติดต่อสื่อสารกับคนต่างชุมชนที่เลี้ยงวัวชนเหมือนกัน จะมีการติดต่อกัน ในลักษณะ
การนัดหมายวัวชนมาเปรียบ มาเลือกคู่ที่จะชน หรือการซ้อมวัวในแต่ละรอบ แต่ละเดือน และเป็นการสร้าง
ความสัม พันธ์ของคนสองชุมชนให้มีความสนิท สนมกลมเกลียวเกิดขึ้น สร้างความสามัคคี และแลกเปลี่ย น
ความคิด พร้อมกับการโอ้อวดวัวชนของตน ไปพร้อมๆกัน ด้านเศรษฐกิจ
การเลี้ยงวัวชนปัจจุบันต่างกับการเลี้ยงวัวชนในอดีตมากมาย เพราะปัจจุบันต้องการที่จะหา อาหารหรือ
สมุนไพร มาบารุงวัวชนก็จะต้องซื้อมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง หากวัวชนตัวไหน เป็นวัวชนที่ต้องจ้างผู้อื่นมาเลี้ยง
จะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างเลี้ยงอีกด้วย บ้างครั้งก็ต้องเช่าที่นาในการปลูกหญ้าในยามที่ขาดหญ้า แต่การลงทุนในการ
เลี้ยงวัวแต่ละครั้งก็ไมได้ทาให้ผู้เลี้ยงวัวชน คานึงถึงภาระมากมาย เพราะส่วนใหญ่เลี้ยงก็จะคิดว่าต้องเลี้ยงให้ดี
ที่สุด หากชนชนะนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้วัวชนแล้วยังสร้างชื่อ เสียงให้กับผู้เลี้ยงวัวชนอีกด้วย ด้านสุขภาพผู้
เลี้ยงวัวจะเป็นการสร้างความสุขทางใจ เช่น สุขเมื่อได้ดูแลสัตว์ที่ตนรัก เพลิดเพลินไปกับการออกกาลังกาย การ
ฝึกฝน การพัฒนาเทคนิค ที่จะส่งผลให้วัวชนมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะการแข่งขันต้องใช้ความอดทนเป็นหลัก
การออกกาลังกายเพื่อสร้างความอดทนให้กับวัวชน ยังทาให้ผู้เลี้ยงวัวชนมีส่วนร่วมในการออกกาลังกายไปพร้อม
กับวัวชน เช่น ต้องเดินออกกาลังกายวัน ละ 6 - 7 กิโล ผู้เลี้ยงจะเดินออกกาลัยไปพร้อมกันเท่ากับเป็นการส่งเสริม
สุขภาพทั้งวัวชนและผู้เลี้ยง ดังนั้น การเลี้ยงวัวชนถือเป็นความสุ ขทั้งทางใจ ทั้งทางกายที่ทาให้ผู้เลี้ยงมีสุขภาพ
แข็งแรง ด้านความเชื่อก่อนการแข่งขันวิตามินหรือยาโด๊ป เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ในหลายอีกหลายปัจจัยที่เป็นตัวช่วย
ที่ทาให้วัวชนมีกาลังในการเอาชนะคู่ต่อสู้ในการแข่งแต่ละครั้ง วิตามินหรือยาโด๊ปจะมีหลายสูตร หลายส่วนผสม
ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีสูตรเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเชื่อที่บอกเล่าต่อกันมาจากบรรพบุรุษ และยังมี
ความเชื่อเกี่ยวเรื่องไสยศาสตร์ เช่นการบนบานศาลกล่าว เครื่องรางของขลัง ความเชื่อในทางมืด อาคม คุณไสย
มนต์ดา เป็นต้น
วิถีชีวิตหรือกิจวัตรประจาวันในพื้นที่ ชุมชนภายใต้กีฬาพื้นบ้าน คือ วัวชนมีการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับการเลี้ยงวัว โดยจะเมื่อว่างเว้นจากการประกอบอาชีพหลัก คนในชุมชนจะมาให้ความสนใจกับสิ่งที่ตนเองรัก
สิ่งที่ตนเองชอบ สาหรับคนในชุมชนนี้ คือ วัวชน มีการสร้าง การพัฒนาความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในครอบครัว
เกิดขึ้นในชุมชน และเกิดขึ้นในสังคม พร้อมกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นที่มาของรายได้ ในหลากหลาย
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รูปแบบ ผู้เลี้ยงเองมีสุขภาพที่แข็งแรง เมื่อร่างกายแข็งแรง ย่อมมีกาลัง มีความสามารถในการฝึกฝน พัฒนาชั้นเชิง
ให้กับสัตว์ที่ตนเองรัก วัวชนยังเป็นตัวแทนทาให้ผู้เลี้ยงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
การช่วยเหลือซึ่งกัน พร้อมทั้งบูรณะการความรู้ใหม่ๆ และส่งต่อความรู้ที่ได้ถ่ายทอดมาให้กับลูกหลาน เป็นการ
สืบต่อความต้ องการของบรรพบุรุษ ถึงแม้ ว่าในชุมชนตะโหมดจะเป็นสั งคมที่ มีกีฬา การละเล่ น กิจ กรรมที่
หลากหลาย แต่วัวชนก็ยังคงอยู่คู่กับชุมชนตะโหมดต่อไป

อภิปรายผล
การศึกษาวิถีชีวิตคนเลี้ยงวัวชน ชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุงในลักษณะในด้านสังคม, ด้านครอบครัว,
ด้านสุขภาพของผู้เลี้ยง, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านความเชื่อก่อนลงแข่ง กล่าวคือ วัวชนอดีตเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน
แต่ในปัจจุบันวัวชนกลายเป็นเลี้ยงไว้เพื่อแข่งขัน เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยง ฯ วัวชนยัง
เป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับชุมชน พร้อมทั้งสร้างกิจกรรมนันทนาการให้กับครอบครัวอีกด้วย
กล่าวคือการอนุรักษ์วัวชนจะเป็นหน้าที่โดยตรงของคนใต้ดังนั้นคาว่า “วัวชนกับคนใต้”เป็นสมบัติของ
คนภาคใต้(คนใต้)มีความสาคัญต่อคนใต้ในเชิงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและการเกษตรกรรม (จรัญ จันทรลักขณา,
2553 : 20) การชนวัวได้เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตในเรื่องความเชื่อ เช่น ได้ปรากฏในพิธีกรรมสมัยโบราณที่
ชานบ้านจัดขึ้นเพื่อบูชาเทวดา เพื่อความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
(เผือน สมหวัง,2542) วัวชนยังมีส่วนสร้างความสัมพันธ์ให้กับชุมชน ให้กับคนในครอบครัว เด็กๆที่เลี้ยงวัวชน
จะรักวัวเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ชนชนะมาก็พากันดีอกดีใจ ห้อมล้อมคอยไล่แมลงที่ได้กลิ่นเลือดจากการต่อสู้
ไม่ให้ตามตอมแผลปากก็จะเล่าถึงเรื่องราวที่เพิ่งต่อสู้ผ่านมา เป็นการเล่าสู้กันฟัง ถึงคราวแพ้ก็จะแก้ตัวให้วัว โทษ
ดิน ฟ้า อากาศ โทษสนามทั้งที่การพนันฉีกเงินในกระเป๋าไปแล้วก็ตาม ไม่มีใครโทษวัว รักกันเสียแล้วทุกอย่างก็
ให้อภัยกัน(สมนึก เกตุชาติ, 2553 : 31) ด้านการสร้างรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ วัวชน ถือเป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่ง
ที่ได้รับความนิยม สามารถปล่อยโดยไม่มีอั ตราเสี่ยงขาดทุน มีแต่กาไร การเลี้ยงคราวละ 1 ตัว(กอเส็ม สุขขาว
,2551) ภายในครอบครัว ปลูกหญ้าไว้ข้างบ้าน หญ้าก็ขึ้นเองตามธรรมชาติ ไว้เป็นอาหารของวัว การตลาดเซียนวัว
ชน จะมาดูและขอซื้อถึงที่บ้านเอง (ปราถนา พฤกษะศรี, 2536 : 100) กล่าวว่า วัวพื้นเมืองเลี้ยงงาน ทนต่อโรค
แมลง อาการร้อน มีสมบูรณ์พันธุ์สูง เป็นสัตว์เร็ว ผสมติดง่าย ให้ลูกสม่าเสมอ ทาให้ภาคใต้นิยมเลี้ยงวัวเพื่อการ
จาหน่ายเป็นรายได้เสริม (ถวัลย์ วรรณกุล, 2536 : 100) กล่าวว่า เกษตรกรในภาคใต้บางส่วนเลี้ยงวัวเพื่อเป็น
รายได้เสริมให้กับครอบครัวควบคู่กับการทาสวน ทาไร ทานา วัวที่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นวัวพื้นเมืองภาคใต้ ซึ่งจะ
หาหญ้ากินเอง โดยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งเลี้ยงไว้เพื่อการกีฬา คือ วัวชน ในการแข่งขันแต่ละครั้ง ยา
โด๊ป สมุนไพร ฯ เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อวัวชนอย่างมาก จะมีสูตรเฉพาะที่ถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีส่วนช่วย
ให้วัวชนสร้างเสริมกาลังให้กับวัวชน(สมศักดิ์ เลี่ยมนิมิต, 2534 : 109)
ดัง นั้ นกล่ าวได้ว่า การด ารงชี วิต ประจ ามี อ ยู่ห ลากหลายด้าน ล้ วนเป็ นสิ่ ง ที่ม นุ ษย์ ไ ด้กระท ามาเป็ น
เวลานานจนกลายเป็นวิถีชีวิต ในบางส่วนมีการถ่ายทอดมาจากภูมิปัญญา (ฉลาดชาย ระมิตานท์ ,2535 : 4 ) กล่าว
ว่า วัฒนธรรมเป็นรูปแบบของการดาเนินชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ง
ต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ แสดงออกในรูปอุดมการณ์และอานาจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
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มนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงออกในรูปของภูมิปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติแสดงออกในด้านระบบคุณค่าต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การเลี้ยงวัวชน ในชุมชนตะโหมดเป็นการเลี้ยงวัวชน ในลักษณะการเลี้ยงวัวแบบอดีต โดยได้รับการ
บอกเล่ามาจากบรรพบุรุษ จึงทาให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกันบ้าง ในเรื่อง
ของเทคนิคใหม่ๆ ที่ผู้เลี้ยงวัวชน ทามาพัฒนา ปรับให้เข้ากับยุ คสมัยมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้วัวจะเป็นตัวกลางสร้าง
ความสัมพันธ์ให้กับชุมชน และมีการสร้างอาชีพ เช่น รับจ้างเลี้ยงวัว รับจ้างตัดหญ้า ให้เช่าพื้นที่ใ นการปลูกหญ้า
ดังนั้นการเลี้ยงวัวชน ของชาวบ้าน เป็นสิ่งที่ควรให้การอนุรักษ์และสนับสนุนเป็นสิ่งที่ไม่มีพิษมีภัยและไม่เป็น
อันตรายต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
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ศักยภาพการส่งออกเครื่องประดับของไทยไปอินเดีย1
THE EXPORT POTENTIAL OF THAI JEWELRY TO INDIA
เมษยา ฉกามาพจร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Email: cmesaya@yahoo.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าเครื่องประดับ
แท้ของประเทศไทยไปอินเดียเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งที่สาคัญ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาด
ของการส่งออกสินค้ากลุ่มเครื่องประดับแท้ ของประเทศไทยและประเทศคู่แข่ง โดยวิเคราะห์ความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) และการศึกษาส่วนแบ่งตลาดคงที่ (CMS) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554
ผลการวิจัยพบว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังอินเดีย
มากกว่าประเทศคู่แข่งคือประเทศศรีลังกาและฮ่องกง เนื่องจากแรงงานมีทักษะฝีมือการเจียระไนสูงอีกทั้งมี
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนในอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย ส่วนผลการวิเคราะห์ส่วน
แบ่งตลาดคงที่ (CMS) ในการส่งออกเครื่องประดับแท้ พบว่าประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องประดับ
แท้เพิ่มขึ้น แสดงว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและในตลาดอิน เดียดีขึ้น ในเชิง
นโยบาย หน่วยงานภาครัฐบาลควรให้ความสาคัญของความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย และ ความตกลงทางการ
ค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย เพื่อผู้ประกอบการไทย
คาสาคัญ: การส่งออก เครื่องประดับแท้

1

เครื่องประดับในทีน่ ี้ หมายถึง เครื่องประดับแท้ ซึ่งหมายถึง ของประดับการหรือของใช้ประจาตัวชนิด
ที่ปกติพกติดกระเป๋าเครื่องแต่งกาย เช่น แหวน สร้อยข้อมือ กระเป๋าเครื่องแต่งกาย กระเป๋าสตางค์หรือสาย
ลูกประคา ตลับยานัตถุ์ เหรียญหรือเครื่องหมายประดับที่ใช้ในทางศาสนา ซึ่งของเหล่านี้อาจประกอบรวมกันหรือ
ฝังไข่มุกธรรมชาติหรือมุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรืออาพันใหม่ กระดองเต่า เปลือก
หอยมุก อาพันธรรมชาติหรือทาขึน้ ใหม่
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ABSTRACT
In this thesis, the researcher determines the comparative advantage in the export of Thai jewelry to
India in comparison to its major competitors. The researcher also studies changes in the market share in the
export of jewelry products from Thailand and its major competitors. In analyzing the revealed comparative
advantage (RCA) and constant market share (CMS) in these instances, the researcher utilized data collected
from the period between 2002 and 2011. Findings showed that Thailand enjoyed a comparative advantage in
the export of jewelry to India at a higher level than was the case for its major competitors, Sri Lanka and the
Hong Kong. Thesis because Thailand has laborers who are highly skilled at cutting gems. In addition, public
and private agencies support the Thai jewelry industry. On the basis of having conducted CMS analysis, the
researcher established that Thailand evinced an increasing value in jewelry exports for the period under study.
This means that Thailand has a better ability to complete on the world and Indian markets. In these policies,
government sector ought to importance the Thailand-India Free Trade Agreement and ASEAN-India Free
Trade Agreement policies for Thai entrepreneurs.
KEYWORDS: Export, Jewelry

บทนา
อินเดียเป็นทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่มีมูลค่าการค้าและมีกาลังซื้อเป็นอันดับ
ต้นๆ ของโลก ประกอบกับปัจจุบันอินเดียอยู่ในช่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด จึงทาให้ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ BRIC ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 4 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดียและ
จีน ที่มีฐานเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จึงเป็นสาเหตุให้นักลงทุนให้ความสนใจในการร่วมค้าและลงทุน โดยเฉพาะ
อินเดียที่ถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง และมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 3 รองจากจีนและญี่ปุ่น (กระทรวง
การต่างประเทศ, กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา, 2555 ) ซึ่งความเป็นตลาดขนาดใหญ่นั้นสามารถรองรับ
สินค้านาเข้าเพิ่มขึ้น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการส่งออกสินค้าของไทย เพื่อขยายตลาดการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับ โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องประดับแท้ไปยังกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้น ทั้งนี้ อินเดียเป็นประเทศที่นิยมและ
ให้ ค วามสาคั ญ กับ ความเชื่ อ ทางศาสนา วั ฒ นธธรรม และโหราศาสตร์ ที่ มี บ ทบาทสาคั ญ ต่ อ ความต้ อ งการ
เครื่องประดับแท้ เครื่องประดับทอง และเครื่องประดับเงินในอินเดีย ซึ่งเป็นที่เชื่อกันมานานหลายศตวรรษว่า
อัญมณีทั้งเก้าประเภท ได้แก่ ทับทิม มรกต บุษราคัม ไพลิน ไข่มุก เพชร ปะการังแดง เพทาย และไพฑูรย์นั้น มี
พลังจักรวาลตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ของฮินดู สาหรับการซื้อเครื่องประดับจะมีความสัมพันธ์กับวิถีทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น เทศกาลแห่งแสง หรือ Diwali ชาวอินเดียจะซื้อและมอบให้แก่สมาชิกในครอบครัว
เพื่อแสดงความปรารถนาที่ดีต่อกัน หรือการแต่งงาน วันเกิดและวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ
มณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ, 2554ก)
ประเทศไทยมีสินค้าส่งออกที่สาคัญในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่ เครื่องประดับแท้ที่ทาด้วย
เงิน เครื่องประดับแท้ที่ทาด้วยทอง เครื่องประดับ อัญมณีเทียม และอัญมณีประเภทเพชร ซึ่งในอุตสาหกรรม
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อัญมณีและเครื่องประดับเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคน ทักษะ และฝีมือที่มีความชานาญสูง ที่สามารถ
แบ่ ง ออกเป็ น อุ ต สาหกรรมเจี ย ระไนอั ญ มณี แ ละอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เครื่ อ งประดั บ (กระทรวงพาณิ ชย์ ,
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2549)
ทั้งนี้ประเทศไทยได้ทาการผลิตและส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังประเทศต่าง ๆ (ที่ไม่รวม
ทองคา) เมื่อมาพิจารณามูลค่าการส่งออกแล้วจะเห็นว่าในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554 มูลค่าส่งออกขยายตัว
เพิ่มขึ้นทุกภูมิภาค หากเปรียบเทียบส่งออกเฉพาะปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2554 พบว่า โดยเฉพาะตลาดใหม่อย่าง
ประเทศจีนและอินเดียที่มีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ด้วยมูลค่าเติบโตสูงกว่า ร้อยละ 176.50
และร้อยละ 80.39 สินค้าที่ส่งออกไปยังจีนส่วนใหญ่เป็นพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่ อนที่เจียระไนแล้ว รวมถึง
เครื่ องประดับ ทองและเครื่ องประดับ เงิ นที่ มีอั ตราการเติบโตที่ สูง ส่ วนสิ นค้ าหลักที่ ส่ง ออกไปยัง อิน เดี ยคื อ
เครื่องประดับทอง และเพชรที่เจียระไนแล้วที่ขยายตัวได้ดี นอกจากนี้มูลค่าการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนมี
ในช่วงปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2554 การขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.94 โดยปัจจัยหลักมาจากการส่งออก
เครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงินไปยังสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม และอินโดนีเซียได้มากขึ้น
สาหรับตลาดฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกที่มีสัดส่วนสูงที่มีขยายตัวร้อยละ 36.02 จากการส่งออกสินค้าสาคัญทั้งเพชร
ที่เจียระไนแล้ว เครื่องประดับทองและเครื่องประดับเงินที่มีมูลค่าสูงขึ้น และในส่วนตลาดส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยที่ไม่รวมทองคา ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นเริ่มมีแนวโน้มลดลง
รวมกันจากร้อยละ 55.59 ในปี พ.ศ. 2551 เหลือร้อยละ 50.50 ในปี พ.ศ. 2554 อันเป็นผลภาวะชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจของทั้งสามตลาดใหญ่ ในขณะที่ตลาดจีน อินเดีย รัสเซียและประเทศในกลุ่มเครือรัฐเอกราช กลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง อาเซียน รวมถึงประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกกลับมีสัดส่วนการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและมีมูลค่า
เติบโตอย่างต่อเนื่อง (The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization), Gem and Jewelry
Information Center, 2012, pp. 5-6)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้ น จึงน่าสนใจที่จะศึกษาศักยภาพการส่งออกอั ญมณีและเครื่องประดับ แท้ โดยใช้ ดัชนีค่าความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดคงที่ เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งที่สาคัญ
คือ ศรีลังกาและฮ่องกง

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
เกษร จันทรภูติรัตน์ (2534, หน้า 33,38) กล่าวถึงทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของ Smith (1937)
ไว้ว่า ประเทศใดประเทศหนึ่งจะผลิตเฉพาะสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ แล้วนามาแลกเปลี่ยนกับ
สินค้าของอีกประเทศหนึ่ง การที่ประเทศมีความได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าใด แสดงว่าสามารถผลิต
สินค้าชนิดนั้นด้วยต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าอีกประเทศหนึ่ง
เกษร จันทรภูติรัตน์ (2534, หน้า 38-42) อธิบายในกฎการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ Ricardo ว่าประเทศ
สองประเทศจะทาการค้าขายกันเมื่อประเทศหนึ่งสามารถผลิตสินค้าชนิดนั้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบ
กับการผลิตสินค้าชนิดนั้นในอีกประเทศหนึ่ ง แต่ไม่สามารถทราบได้ว่าสินค้าที่นามาแลกเปลี่ยนนั้นใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ หรืออัตราราคาระหว่างประเทศ หรือ อัตราราคาระหว่างประเทศ
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เกษร จันทรภูติรัตน์, 2534, หน้า 108-109) อธิบายถึงทฤษฎีของ Heckscher and Ohlin ว่า การค้าระหว่าง
ประเทศเกิดขึ้นจากความแตกต่างของต้นทุนเปรียบเทียบ เนื่องจากมีความแตกต่างของความอุดมสมบูรณ์ของ
ปัจจัยการผลิต และสัดส่วนของการใช้ปัจจัยการผลิตของสินค้าแต่ละชนิดแตกต่างกัน แต่ละประเทศที่มีความ
ได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบจะส่งสินค้าที่ผลิตด้วยปัจจัยการผลิตที่ประเทศนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และประเทศจะ
สั่งสินค้าที่ตนมีความเสียเปรียบซึ่งผลิตด้วยปัจจัยการผลิตที่ประเทศนั้นมีอยู่น้อย
Balassa (1989, pp. 103-106) เสนอแนวคิดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ เพื่อแสดงลาดับของการ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ โดยจะเปรียบกัน 2 ประเทศ โดยใช้รปู แบบ 2 รูปแบบ คือ
1. สัดส่วนของการนาเข้าและส่งออก ภายใต้สมมุติฐานของรสนิยมเดียวกันและรูปแบบภาษีเดียวกัน
ประเทศมีความได้เปรียบของการผลิตสินค้า ค่า F.O.B ของการส่งออกต่อการนาเข้าสูง ภายใต้ข้อสมมุติฐานที่ว่า
ทุกประเทศจะมีรสนิยมเดียวกัน และมีรูปแบบภาษีเดียวกัน ไม่สามารถปฏิบัติได้ใ นโลกความเป็นจริง การนาเข้า
จะถูกกระทบโดยความแตกต่างทางรสนิยมระหว่างประเทศ รวมทั้งความไม่เหมือนกันของระดับการปกป้อง
ระหว่างประเทศ ส่วนกรณีผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง สัดส่วนการนาเข้าและส่งออก จะถูกกระทบโดยอุปสงค์สาหรับ
ความต้องการของการเปลี่ยนแปลงรูปการผลิตเพื่อการส่งออก การนาเอากระทบเหล่านี้มาแยกตามผลิตภัณฑ์แต่ ละชนิด จะช่วยลดหลักการกว้างๆ ของการเปรียบเทียบ อีกทางหนึ่งการส่งออกจะขึ้นอยู่กับภาษี ความสัมพันธ์
ของบทบาทการส่งออกจะไม่ถูกบิดเบือนโดยความแตกต่างในระดับของการปกป้องทางด้านภาษี
2. บทบาททางการค้า ของแต่ละประเทศในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในรูปของสินค้าที่ทาการค้าจะ
สะท้อน ให้เห็นต้นทุน รวมทั้งความแตกต่างในปัจจัยที่ไม่ใช่ราคาการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจะเป็นตัวกาหนด
โครงสร้ างของการส่ง ออก ในการประเมิน RCA ซึ่ งจะให้ น้าหนักส่ วนใหญ่ กับ บทบาทการส่งออกมากกว่ า
สัดส่วนการนาเข้าและส่งออก
Leamer and Stern (1970, pp. 171-182) อธิบายถึงส่วนแบ่งตลาดคงที่ที่เป็นเครื่องมื อที่ใช้ในการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกในช่วงเวลาหนึ่ง ว่ามีสาเหตุจากปัจจัยใดบ้าง โดยแบบจาลองนี้มี
หลักการวิเคราะห์ คือ การพิจารณาผลของการส่งออกของประเทศใดประเทศหนึ่ง เมื่อสมมติให้ประเทศดังกล่าว
สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดโลกไว้ในระดับเดิม ดังนั้นหากการส่งออกในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในอัตราเท่ากับ
การขยายตัวการส่งออกโดยเฉลี่ย ซึ่งคานวณจากการนาอัตราการขยายตัวของโลกโดยเฉลี่ย คูณกับมูลค่าการ
ส่งออกในปีก่อนของประเทศที่ศึกษา ค่ าที่ได้จะแสดงถึงมูลค่าส่วนเพิ่มของการส่งออกที่ควรจะเป็น (constant
share norm) ของปีนี้ หากยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ ซึ่งอัตราการขยายตัวในส่วนนี้จะเป็นผลจากการ
ขยายตัวของตลาดโลก (world trade effect) แต่เมื่อพิจารณาการขยายตัวของการส่งออกจริง (actual export growth)
ของประเทศที่ศึกษา ไม่จาเป็นต้องเท่ากับการขยายตัวของการส่งออกของโลก ดังนั้น ส่วนต่างที่เกิดขึ้นสามารถ
แยกแยะได้ว่าเป็นผลอันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ ผลจากการแข่งขั น (competitiveness effect) ผลจากส่วนประกอบของสินค้า (commodity composition effect) หรือผลจากการกระจายตลาด (market distribution effect) การ
วิเคราะห์โดยใช้แบบจาลองส่วนแบ่งตลาดคงที่ สามารถระบุถึงสัดส่วนขององค์ประกอบของการขยายตัวของการ
ส่งออกได้ โดยมีวิธีการแยกแยะองค์ประกอบของการขยายตัวของการส่งออก
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าเครื่องประดับแท้ของประเทศไทยกับ
ประเทศคู่แข่งที่สาคัญ
2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดของการส่งออกสินค้ากลุ่มเครื่องประดับแท้ ของประเทศไทย
กับประเทศคู่แข่งที่สาคัญ

วิธีการดาเนินวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยในพิกัดศุลกากร HS 7113 เครื่องเพชร
พลอยและรูปพรรณที่ทาด้วยเงินและทองจะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะ ไปยังตลาดอินเดีย โดยมีศรีลังกาและฮ่องกง
เป็นประเทศคู่แข่งทางการค้าที่สาคัญ โดยข้อมูลที่ใช้ศึกษาจะเป็นข้อมูลช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เป็นการวิเคราะห์ โครงสร้างทางการค้า
การส่งออกของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแท้ของประเทศไทยและอินเดีย
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) เป็นการศึกษาความได้เปรียบทางการค้า การแบ่งส่วน
ทางตลาด โดยใช้หลักสถิติมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ในแบบจาลอง ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ
(Revealed Comparative Advantage--RCA) และส่วนแบ่งตลาดคงที่ (Constant Market Share--CMS) มาตรวจสอบ
สมมติฐานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้
สูตรที่ใช้ในการคานวณ
1. การหาค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage--RCA)
(Balassa, 1989, p. 80)
RCA = (Xijk/Xij) / (Xwjk/Xwj)
โดยกาหนดให้
Xijk = มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของประเทศ i ไปยังประเทศอินเดีย
Xij
= มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศ i ไปยังประเทศอินเดีย
Xwjk = มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของโลกไปยังประเทศอินเดีย
Xwj = มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของโลกไปยังประเทศอินเดีย
i
= ไทย ศรีลังกา ฮ่องกง
k
= เครื่องประดับแท้
j
= อินเดีย
ถ้าค่า RCA >1 แสดงว่า ประเทศ i มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าไปยังตลาด w เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ
ถ้าค่า RCA <1 แสดงว่า ประเทศ i ไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินค้า j เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ
2. การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที่ใช้ตามแนวความคิดของ Leamer & Stern (1970, pp. 171-182) ซึ่งจะ
แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาที่ต้องการศึกษา คือ ปี พ.ศ. 2545-2549 และปี พ.ศ. 2550-2554
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Vi’– Vi = [(RiVi–Vi)] + [(Ri*Vi’ – Vi)] + [(Vi’ – RiVi) – (Ri*Vi’ – Vi)]
Vi’ – Vi คือ ผลจากการขยายตัวของการส่งออกที่แท้จริง แสดงถึงความแตกต่างระหว่างการขยายตัวของการส่งออกที่แท้จริงกับการขยายตัวของการส่งออกที่เพียงพอเพื่อให้ประเทศสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในโลก
ไว้เท่าเดิมในแต่ละสินค้าของแต่ละตลาด ซึ่งผลต่างนี้แสดงให้เห็นว่า ส่วนแบ่งตลาดของการส่งออกของประเทศผู้
ส่งออกเพิ่มขึ้นหรือลดลง
[(RiVi – Vi)] คือ ผลจากการขยายตัวของการส่งออกของโลก เป็นการแสดงถึง การขยายตัวของการ
ส่งออกที่เกิดจากการขยายตัวของการส่งออกรวมของโลก เมื่อกาหนด ให้ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกสินค้าแต่ละของ
ประเทศผู้ส่งออกในตลาดโลกคงที่
[(Ri* Vi’ – Vi)] คือ ผลจากการแข่งขันที่แท้จริง แสดงถึงความแตกต่างระหว่างการขยายตัวของการส่งออก
ที่แท้จริงกับการขยายตัวของการส่งออกที่เพียงพอ เพื่อให้ประเทศสามารถรักษาส่วนแบ่งในตลาดโลกไว้เท่าเดิมในแต่
ละสินค้าของแต่ละตลาด ซึ่ง ผลต่างนี้แสดงให้เห็นว่า ส่วนแบ่งตลาดของการส่งออกของประเทศผู้ส่งออกเพิ่มขึ้น
หรือลดลง
[(Vi’– RiVi) – (Ri* Vi’ – Vi)] คือ ผลกระทบร่วม แสดงถึงการขยายตัวของการส่งออกอันเนื่องมาจากการ
ปรับการส่งออกถูกหรือผิดทิศทาง ถ้าผลนี้จะมีค่าเป็นบวกแสดงว่า ประเทศผู้ส่งออกเพิ่มการไปยังตลาดที่มีการ
ขยายตัว หรือลดการส่งออกไปยังตลาดที่หดตัว และถ้าผลนี้จะมีค่าเป็นลบ แสดงว่า ประเทศผู้ส่งออกเพิ่มการ
ส่งออกไปยังตลาดที่หดตัว หรือลดการส่งออกไปยังตลาดที่มีการขยายตัว
โดยกาหนดให้
Vi = มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังอินเดียในปีที่ 1
Vi’ = มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังอินเดียในปีที่ 2
Ri = สัดส่วนระหว่างผลรวมของมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของโลก
ในตลาดนาเข้าที่สาคัญของไทยในปีที่ 1 และปีที่ 2
Ri* = ส่วนกลับของสัดส่วนระหว่างผลรวมของมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของโลก
ในประเทศผูน้ าเข้าที่สาคัญของไทยในปีที่ 1 และปีที่ 2

ผลการศึกษา
ตาราง 1 ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ในตลาดอินเดียของประเทศไทย ศรีลังกา และฮ่องกง
พ.ศ.
เฉลี่ย 2545-2549
เฉลี่ย 2550-2554

ไทย

ศรีลังกา

ฮ่องกง

3.17
17.11

0.29
1.17

5.94
9.90

จากตาราง 1 ช่วงปี พ.ศ. 2545-2554 ค่า RCA ของไทยมีค่า 3.17 ซึ่งสูงกว่าค่า RCA ของศรีลงั กาที่มคี ่า
เท่ากับ 0.29 แสดงว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยัง
อินเดีย เมื่อเปรียบเทียบกับศรีลังกา แต่ค่า RCA ของฮ่องกงเท่ากับ 5.94 แสดงว่าช่วงเวลาดังกล่าวฮ่องกงมีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังอินเดีย เมื่อเทียบกับไทยและศรีลังกา
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แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 ไทยมีค่า RCA เท่ากับ 17.11 ขณะที่ศรีลังกาและฮ่องกงมีค่า RCA เท่ากับ
1.17 และ 9.90 ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าช่วงหลังนี้ ไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังอินเดียเมื่อเปรียบเทียบกับศรีลังกาและฮ่องกง
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย ศรีลังกา และฮ่องกงในตลาด
อินเดียในช่วงเวลา พ.ศ. 2545-2549 กับ พ.ศ. 2550-2554
หน่วย (พันดอลลาร์สหรัฐฯ)
ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออก
ไทย
ศรีลังกา
ฮ่องกง
ผลจากการขยายตัวการส่งออกที่แท้จริง
365,636.00
1,685.00
526,748.00
ผลจากการขยายตัวของการส่งออกของโลก
47,038.04
1,417.08
231,554.00
ผลจากการแข่งขันที่แท้จริง
108,476.00
95.72
67,121.92
ผลกระทบร่วมจากการปรับทิศทาง
210,121.00
172.20
128,071.68
สัดส่วนร้อยละ
ไทย
ศรีลังกา
ฮ่องกง
ผลจากการขยายตัวการส่งออกที่แท้จริง
100.00
100.00
100.00
ผลจากการขยายตัวของการส่งออกของโลก
12.86
84.10
43.96
ผลจากการแข่งขันที่แท้จริง
29.67
5.68
12.74
ผลกระทบร่วมจากการปรับทิศทาง
57.47
10.22
24.31
จากตาราง 2 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ ของไทย ศรีลังกา และ
ฮ่องกงไปยังอินเดีย พบว่า ทุกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น โดยไทยมีมูลค่าการส่งออก
ทั้งหมด 365,636.00 พันดอลลาร์สหรัฐฯ ศรีลังกามีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 1,685.00 พันดอลลาร์สหรัฐฯ ฮ่องกง
มีการส่งออกที่มีมูลค่ามากที่สุดคิดเป็น 526,784 พันดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลาดับ
ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของประเทศต่างๆ สรุปได้ดังนี้
ผลจากการขยายตัวของการส่งออกของโลก พบว่า ไทยมีความสามารถในการส่งออกคิดเป็น 47,038.04
พันดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.86 ฮ่องกงมีความสามารถในส่งออกคิดเป็น 231,554 พันดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 43.96 และศรีลังกามีความสามารถในส่งออกคิดเป็น 1,417.08 พันดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือร้อยละ 84.10 ตามลาดับ
ผลวิ เ คราะห์ จ ากการแข่ ง ขั น ที่ แ ท้ จ ริ ง พบว่ า ไทยมี ค วามสามารถในการส่ ง ออกคิ ด เป็ น 108,476
พันดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 29.67 ศรีลังกามีความสามารถในส่งออกคิดเป็น 95.72 พันดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ร้อยละ 5.68 และฮ่องกงมีความสามารถในส่งออกคิดเป็น 67,121.92 พันดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 12.74
ตามลาดับ
ผลกระทบร่วมจากการปรับทิศทาง พบว่า ไทยมีความสามารถในส่งออกคิดเป็น 210,121 พันดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 57.47 ศรีลังกามีความสามารถในส่งออกคิดเป็น 172.20 พันดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
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คิดเป็นร้อยละ 10.22 และฮ่องกงมีความสามารถในส่งออก 128,071.68 พันดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ
24.31ตามลาดับ

อภิปรายผล
อินเดียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และชาวอินเดียนิยมซื้อเครื่องประดับแท้เพื่อมาสวมใส่มา
ตั้งแต่ในอดีต เพื่อบ่งบอกถึงสถานสภาพทางสังคมจนในปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งในการแต่งกายของคนในทุก
ชนชั้ น เนื่ อ งด้ ว ยไทยมี ชื่ อ เสี ย งในการเจี ย ระไนอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ จึ ง ศึ ก ษาศั ก ยภาพการส่ ง ออก
เครื่องประดับแท้โดยใช้ดัชนีค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดคงที่
ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554
1. การวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทย
ไปยังอินเดีย ดังนี้
ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของไทยมีค่ามากกว่า 1 ทั้งสองช่วงที่ทาการศึกษาใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 กับช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2549 แต่ยังมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบน้อยกว่า 1 ในปี
พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2553 ในการส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังอินเดีย
ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของศรีลังกามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
มากกว่า 1 เกือบทุกช่วงเวลา ในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 กับช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2549 ในการส่งออก
เครื่องประดับแท้ไปยังอินเดีย
ค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ของฮ่องกงมีค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่
ปรากฏ (RCA) ของประเทศมากกว่า 1 ทั้งสองช่วงที่ทาการศึกษาในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554 กับช่วงระหว่างปี พ.ศ.
2545-2549 แต่ยังมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบน้อยกว่า 1 ในปี พ.ศ. 2545 ในการส่งออกเครื่องประดับแท้ไป
ยังอินเดีย
2. การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที่ของการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังอินเดีย ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที่ของเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังอินเดีย เป็นการขยายตัวการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังอินเดียทั้งหมด 365,636 พันเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลจากปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าการส่งออกเครือ่ งประดับแท้ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
ผลจากการขยายตัวของการส่งออกของโลกในการส่งออกสินค้าเครื่องประดับแท้ของโลกไปยังอินเดีย
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 47,038.04 พันเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 12.86 ของมูลค่าการขยายตัวการส่งออกเครื่องประดับแท้
ของไทยไปอินเดียทั้งหมดในปี พ.ศ. 2545-2554
ผลจากการแข่งขันที่แท้จริงทาให้มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปอินเดียเพิ่มขึน้ เท่ากับ
108,476.90 พันเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 29.67 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปอินเดีย ดังนั้น
แสดงว่าไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ
ผลกระทบร่วมจากการปรับทิศทางการส่งออกทาให้มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไป
อินเดียมีค่าเป็นบวก ซึ่งเท่ากับ 210,120.70 พันเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 57.47 แสดงให้เห็นว่าไทยมีการขยายตัว
ของการส่งออกถูกทิศทางสาหรับการส่งออกอินเดีย
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3. ผลการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงทีข่ องเครื่องประดับแท้ของศรีลังกาไปยังอินเดีย เป็นการขยายตัวการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังอินเดียทั้งหมด 1,685 พันเหรียญสหรัฐฯ มาจากผลปัจจัยที่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
ผลจากการขยายตัวของการส่งออกของโลกในการส่งออกสินค้าเครื่องประดับแท้ของโลกไปยังอินเดีย
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,417.08 พันดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 84.10ของมูลค่าการขยายตัวการส่งออกเครื่องประดับแท้
ของศรีลงั กาไปอินเดียทั้งหมดในปีพ.ศ. 2545-2554
ผลจากการแข่งขันที่แท้จริงทาให้มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของศรีลังกาไปอินเดีย
เท่ากับ 95.72 พันเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 5.68 ของมูลค่าการขยายตัวสินค้าเครื่องดับแท้ของศรีลังกาไปอินเดีย
ทั้งหมด ดังนัน้ แสดงว่าศรีลังกามีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ
ผลกระทบร่วมจากการปรับทิศทางการส่งออกทาให้มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของศรีลังกา
ไปอินเดียมีค่าเป็นบวกซึ่งเท่ากับ 172.20 พันเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 10.22 ซึ่งค่าเป็นบวกนั้น แสดงให้เห็นว่า
ศรีลังกามีการขยายตัวของการส่งออกถูกทิศทางสาหรับการส่งออกอินเดีย
4. ผลการวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงทีข่ องเครื่องประดับแท้ของฮ่องกงไปอินเดีย จากการขยายตัวการ
ส่งออกเครื่องประดับแท้ไปยังอินเดียทั้งหมด 526,748.00 พันเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลจากปัจจัยที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกเครือ่ งประดับแท้ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
ผลจากการขยายตัวของการส่งออกของโลกในการส่งออกสินค้าเครื่องประดับแท้ของโลกไปยังอินเดีย
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 231,554.40 พันเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 43.96 ของมูลค่าการขยายตัวการส่งออกเครื่องประดับ
แท้ของฮ่องกงไปอินเดียทัง้ หมดในช่วงเวลาปี พ.ศ. 2545-2554
ผลจากการแข่งขันที่แท้จริงทาให้มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของฮ่องกงไปอินเดียเพิ่มขึ้นเท่ากับ
67,121.92 พันเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 12.74 ของมูลค่าการขยายตัวของการส่งออกเครื่องประดับแท้ของ
ฮ่องกงไปอินเดียทั้งหมด ดังนั้น แสดงว่าฮ่องกงมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ
ผลกระทบร่วมจากการปรับทิศทางการส่งออกทาให้มูลค่าการส่งออกเครื่องประดับแท้ของฮ่องกง
ไปอินเดียมีค่าเป็นบวกซึ่งเท่ากับ 128,071.68 พันเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 24.31 ซึ่งมีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่า
ฮ่องกงมีการขยายตัวของการส่งออกถูกทิศทางสาหรับการส่งออกอินเดีย

สรุปและข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยทาการผลิตและส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้แรงงาน
ไทยมีทักษะเป็นที่ยอมรับทั่วโลก แต่เมื่อพิจารณาในตลาดอินเดีย ที่มีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
อีกทั้งคนอินเดี ยนิยมใช้ของที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยทางาน หรือคนมีฐานะปานกลางขึ้นไป ดังนั้น
หน่ วยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนควรมี น โยบายในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ และ
ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนารูปแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ดังนี้
ผู้ประกอบการควรพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสิ นค้าเครื่ องประดั บไทยเพื่ อต่อ ยอดไปสู่ การพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบสินค้าเครื่องประดับไทยที่เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในตลาดอินเดียมี 2
กลุ่ม คือ 1. กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 20-40 ปี ที่มีฐานะปานกลางขึ้นไป เน้นความทันสมัยของรูปแบบเครื่ องประดับ

1281

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

ราคาเครื่องประดับไม่สูงมาก นิยมใช้งานได้ทั่วไปซึ่งไม่เน้นไปใช้ในงานประเพณีที่สาคัญ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
ทางานในสานักงานหรือบริษัท โดยประเภทเครื่องประดับที่เหมาะสม คือ เครื่องประดับแท้ เนื่องจากพฤติกรรม
การสวมใส่เครื่องประดับ แสดงถึงรสนิยมร่วมสมัยที่ ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการแต่งกายที่
สามารถแสดงออกถึงสถานะทางสังคม
2. ควรมีแนวทางการสร้างสรรค์และพัฒนาภายใต้แนวคิด “ลูกผสม (hybrid)” โดยผ่านการผสมผสาน
กันระหว่างสองสิ่งที่แตกต่างกัน คือ ปัจจัยใหม่ หมายถึง สิ่งที่มีอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ (globalization) ที่
มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของคนอินเดีย ซึ่งปัจจัยใหม่นี้เป็นบริบทในการกาหนด
รูปแบบของเครื่องประดับ กับ ปัจจัยเก่า หมายถึง รากเหง้าทางวัฒนธรรม ทั้งประเพณีปฏิบัติ ความคิดความอ่าน
ค่านิยมที่ยังมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตปัจจุบัน รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งปัจจัยเก่านี้มีส่วนในการกาหนดแนวคิด
ของการออกแบบเครื่องประดับ
นอกจากนี้ผู้ ประกอบการอั ญมณีและเครื่อ งประดั บ โดยเฉพาะกลุ่ มธุร กิจ ขนาดกลางและเล็ ก ควร
ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ความตกลงการค้าเสรี ได้แก่ ความตกลงทางการค้าเสรีไทย-อินเดีย (Thailand-India
Free Trade Agreement) และ ความตกลงทางการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Agreement)
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และคณะ (2556)
ในส่วนของภาครัฐหรือเอกชน เช่น กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ จากการวิเ คราะห์ TOWS
Alternative Matrix จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และคณะ (2556) พบว่า มี 5 ประเด็นที่ควรให้ความสาคัญอย่างมากใน
การจัดทากลยุทธ์การรุกตลาดอินเดีย ดังนี้
1. กาหนดให้สินค้าเครื่องประดับอัญมณี เครื่องประดับเงิน และอัญมณีเจียระไน เป็นสินค้ากลุ่ม
หลักในการรุกตลาดคนรุ่นใหม่ที่เป็นวัยทางานในอินเดีย และคนอินเดียที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าร่วมพิธี
แต่งงานในไทย
2. การรักษาภาพลักษณ์สินค้าไทย ร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย และส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนาแบรนด์ไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับอุตสาหกรรม (Industrial Level Confidence) และส่งเสริม
การสร้างและพัฒนาแบรนด์ของผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการสร้างคุณค่าในระดับธุรกิจ (Firm
Level Confidence)
3. ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากเครือข่ายผู้ประกอบการไทยเชื้อ
สายอินเดียในการรุกตลาดอินเดีย เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความได้เปรียบด้านความรู้ความเข้าใจ
วัฒนธรรมการค้าและการทาตลาดในอินเดีย
4. ภาครั ฐและเอกชนไทยควรเพิ่ มการรุกตลาดอิน เดี ยมากขึ้นด้ วยการจั ดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การตลาด ฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการไทย ผู้ผลิต นักการตลาด และนักออกแบบไทยให้เข้าใจวัฒนธรรมการ
บริโภค วัฒนธรรมการทาธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี และกฎระเบียบการค้าและการทา
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในอินเดียในภาพรวมของประเทศและตลาดแต่ละรัฐ
5. ใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรีและกรอบความร่วมมือภาครัฐระหว่างไทยกับ
อินเดียในการเจรจาเพื่อผ่อนคลายกฎระเบียบที่มิใช่ภาษีเพื่อลดภาระผู้ประกอบการ
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INFLUENCE OF VIRAL MARKETING TO THE ONLINE PURCHASE
DECISION OF CONSUMER UNDER THE PRODUCT INVOLVEMENT LEVEL
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.)เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์จากการตลาดแบบไวรัส 2.)เพื่อศึกษาความเป็นตัวแปรแทรกซ้อนของความเกี่ยวพันของสินค้าที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์จากการตลาดแบบไวรัสที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงพรรณนาและเทคนิคการวิจัยเชิงสารวจ และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ชุด
โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมานในการ
ทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า การใช้
การตลาดแบบไวรัสของกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ และเมื่อมีความเกี่ยวพันของ
สิน ค้ าเข้ ามาแทรกจะพบว่ า การใช้การตลาดแบบไวรั สของกลุ่ ม อ้ างอิง มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตั ด สิ นใจซื้ อ สิ น ค้ า
ออนไลน์มากขึ้น โดยที่การใช้การตลาดแบบไวรัสของกลุ่มอ้างอิงกับสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง จะมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าการใช้การตลาดแบบไวรัสของกลุ่มอ้างอิงกับสินค้าที่มีระดับ
ความเกี่ยวพันต่า
คาสาคัญ : การตลาดแบบไวรัส , ระดับความเกี่ยวพันกับสินค้า

ABSTRACT
This research aim to study 1.) Study the relationship of the reference group to influence the online
purchase decisions of viral marketing. 2.) Study the complications of the involvement of the variables that
affect online purchase decisions, viral marketing has been the influence of reference groups. The study is a
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quantitative research by using descriptive and survey research. Questionnaires used to collect from samples are
385 sets. The data set is analyzed by applying descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and
standard deviation. And inference statistics used in this study Regression Analysis test at a significant level of
0.05. The results show that viral marketing of reference group influence the decision to buy products online and
when there is a connection to the product involvement level insert to find it, using viral marketing of reference
group influence the decision to shop online is increasing, the use of viral marketing of products involvement of
high level. To influence online shopping decisions over the use of viral marketing of the product involvement of
low level.
KEYWORDS : Viral Marketing, Product Involvement Level

1. บทนา
ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นยุคของการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เกิดช่องทางด้าน
การค้าในรูปของธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ใน การตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากผู้ประกอบการต้องแข่งขัน
กันเพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจและเลือกซื้อสินค้าของตน การตลาดแบบไวรัส(Viral Marketing) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์
ที่มีบทบาทอย่างมากในการทาการตลาดของธุรกิจ ต่างๆ เนื่องจากการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง(สานักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555) ธุรกิจ
การค้าทางอินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตซึ่งสามารถพิจารณาได้จากผลการสารวจของศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NETEC) พบว่าคนไทย เริ่มค้นหาสินค้าและจับจ่ายผ่านทาง
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ช่องทางออนไลน์คือช่องทางเดียว ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่มีศักยภาพในการเพิ่มยอดขาย
ให้กับธุรกิจในทางตรงได้ทันที(ภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ, 2555) ทั้งนี้การตลาดแบบไวรัสสามารถส่งต่อและกระจาย
ข้อมูลของสินค้าไปยังผู้บริโภคได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แล้วยังทาให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิด เพื่อนสนิท ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ทาให้ข้อมูลที่ได้รับ
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ สู ง และยั ง ช่ วยให้ ผู้ บ ริ โ ภคตั ด สิ น ใจในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ได้ เ ร็ วขึ้ น (Ennew,
Banerjee and Li, 2000) ในการจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งคือการแสวงหาข้อมูลของสินค้า ซึ่งจะ
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระดับความเกี่ยวพัน (Involvement Level)ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่กาลังตัดสินใจซื้อ
(วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2552)
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ทาให้เห็นแนวโน้มว่าการตลาดแบบไวรัสสามารถนามาใช้ได้ดีในยุค
ปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์กาลังเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดั งนั้นจึงเป็นสาเหตุทา
ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา อิทธิพลการตลาดแบบไวรัสที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ของผู้บริโภค
ภายใต้ระดับความเกี่ยวพันกับสินค้า
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2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ความเกี่ยวพันกับสินค้าของผู้บริโภค
1.สินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง
2.สินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันต่่า

(H2)
กลุ่มอ้างอิง
ที่ใช้การตลาดแบบไวรัส

กระบวนการตัดสินใจซื้อออนไลน์

(H1)

1.กลุ่มอ้างอิงทางตรง
2.กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม

1.การรับรู้ความต้องการ
2.การค้นหาข้อมูล
3.การประเมินผลทางเลือก
4.การตัดสินใจ
5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนีจ้ ะอธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร
อิสระ (Dependent Variable) คือ กลุ่มอ้างอิงที่ใช้การตลาดแบบไวรัส ตัวแปรแทรกซ้อน(ModeratorVariable) คือ
ความเกี่ยวพันกับสินค้าของผู้บริโภค และตัวแปรตาม (Independent Variable) คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ออนไลน์

กลุ่มอ้างอิง
กลุ่มอ้างอิง(Reference Group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของบุคคล
หนึ่งๆ(Blackwell et al., 2006) โดยมุมมองหรือค่านิยมของกลุ่มอ้างอิงถูกนาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล(Quester et al., 2007) ผู้บริโภคแต่ละคนล้วนแต่เป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคมอย่าง
น้อยหนึ่งกลุ่ม และกลุ่มเหล่านี้มักจะกลายเป็นกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การเล่นกีฬา การทากิจกรรมนันทนาการ หรือกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ
โดยกลุ่มอ้างอิงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. กลุ่มอ้างอิงทางตรง(direct or membership groups) คือ กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้บริโภคทางตรง และมีการติดต่อกันแบบเผชิญหน้า ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท คนรัก
2. กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม(indirect groups) คือ กลุ่มบุคคลที่มีอทิ ธิพลทางอ้อม ไม่ได้มีการ
รู้จักเป็นการส่วนตัว ได้แก่ ดารา ศิลปิน บุคคลมีชื่อเสียง
ความเกี่ยวพันกับสินค้า
ความเกี่ยวพัน(Involvement) หมายถึง ระดับความสนใจที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้า สามารถแบ่งระดับความ
เกี่ยวพันของสินค้าได้เป็น 2 ระดับ คือ
1. สินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง(High Involvement Product) หมายถึง สินค้าที่ใช้เหตุ
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และผลเป็นหลัก ใช้เวลานานในการตัดสินใจซื้อ หรือมีราคาแพง เช่น บ้าน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
2. สินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันต่า(Low Involvement Product) หมายถึง สินค้าที่ใช้
อารมณ์และความรู้สึกเป็นหลัก ใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจซื้อ หรือราคาไม่แพง เช่น เสื้อผ้า อาหาร เครื่องดื่ม
ของใช้ในชีวิตประจาวัน
กระบวนการตัดสินใจซื้อออนไลน์
การตัดสินใจซื้อออนไลน์ เป็นการที่ผู้บริโภคทาการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการใดๆ จาก
ตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ในท้องตลาด หรือตัวเลือกที่กาหนดไว้ในใจอยู่แล้วผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีการ
แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นตัวช่วยประกอบในการตัดสินใจ แล้วประเมินทางเลือก
ทั้งหมดที่มีก่อนตั ดสินใจซื้อ การค้นหาข้อมู ลของสินค้ า หรื อบริการนั้ นทางอินเทอร์เ น็ตของผู้บ ริโภค เป็ น
พฤติกรรมความต้องการซื้อ(อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่, 2555) ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคประกอบไป
ด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1)การตระหนักถึงปัญหา 2)การค้นหาข้อมูล 3)การประเมินทางเลือก 4)การตัดสินใจซื้อ และ
5)พฤติกรรมภายหลังการซื้อ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า กระบวนการซื้อนั้น เริ่มต้นก่อนการซื้อจริงและมีผลกระทบ
หลังการซื้อ จะเห็นว่า ผู้บริโภคได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน ในการซื้อทุกครั้ง แต่ในการซื้อที่เป็นกิจวัตร
ประจาวัน ผู้บริโภคอาจจะข้ามขั้นตอนบางขั้นได้ (Kotler, 2012)

3.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์จากการตลาดแบบไวรัส
2. เพื่อศึกษาความเป็นตัวแปรแทรกซ้อนของความเกี่ยวพันของสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์จากการตลาดแบบไวรัสที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง

4.วิธีการดาเนินวิจัย
วิธีการ
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเริ่มจากการวิจัยสืบค้น (Exploratory
Research) ข้อมูลทุติยภูมิจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
Research) และใช้เทคนิคการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่อาศัยหรือทางานอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มี
อายุ 18 ปีขนึ้ ไป ซึ่งมีจานวนประชากรไม่แน่นอน โดยสูตรคานวณหากลุ่มตัวอย่าง (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552) คือ
จานวนของกลุ่มตัวอย่าง

=

Z2
4e 2

Z คือ ค่าปกติมาตรฐาน ซึ่งขึน้ อยู่กับระดับความเชื่อมั่น โดยกาหนดความเชื่อมั่นที่ 95% (เท่ากับ 1.96)
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ โดยกาหนดที่ 5% (หรือ 0.05)

1287

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจาปี 2556

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

ผลการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 385 ชุด ผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถามทั้งหมดด้วยตนเอง
และแบบสอบถามออนไลน์ โดยก่อนแจกแบบสอบถามจะสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามก่อนว่าทางานหรืออาศัย
อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือไม่ เพื่อคัดเลือกแต่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ทางานหรืออาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น
การสุ่มตัวอย่าง
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างตามสะดวกภายในเขตกรุงเทพมหานคร จนกระทั่งครบ 385 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546)
1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อแปลความหมายของข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ค่าร้อยละ
=
ความถี่ของข้อมูล/ ความถี่รวม
1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean)
ค่าเฉลี่ย
=
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด/ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
n xi2  ( xi ) 2

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

x

=

n(n  1)

แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแต่ละตัว
n
แทน จานวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง
2.การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร
มากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป (Multiple factors) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

Y

i

=

a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5

b1, b2, b3, b4 , b5 แทน แทนสัมประสิทธิ์การถดถอยที่ b1 เป็นค่าที่แสดงการ
เปลี่ยนแปลงของ Y เมื่อ X1 เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย โดยตัวแปร X อื่น ๆ มีค่าคงที่
a
แทน ค่าคงที่

5.สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มอ้างอิงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์จากการตลาดแบบไวรัส โดย
จากการแปรผลระดับความคิดเห็นแล้ว การเปิดรับข้อมูลหากข้อมูลนั้นถูกพูดถึงจากคนจานวนมากบน
อินเทอร์เน็ต, เพื่อนมีอทิ ธิพลต่อการเปิดรับข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และเพื่อนแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตจึงเปิดรับข้อมูล มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์จากการตลาดแบบไวรัสอยูใ่ นระดับมาก
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลของการตลาดแบบไวรัสที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ของผูบ้ ริโภคภายใต้ระดับความเกีย่ วพันกับสินค้า
ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ
F
R Square Beta
Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
141.968 0.270
(0.000)
(Constant)
2.374
0.101
X1
0.520
0.369
0.031
285.204 0.427
(0.000)
(Constant)
2.455
0.068
X 1 * X2
0.653
0.085
0.005
251.464 0.396
(0.000)
(Constant)
2.579
0.064
X 1 * X3
0.630
0.081
0.005
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.

0.000*
0.000*

0.000*
0.000*

0.000*
0.000*

จากตารางที่ 1 พบว่า การใช้การตลาดแบบไวรัสของกลุ่มอ้างอิง (X1) มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ (Y) ร้อยละ 52.00 ด้วยค่า Sig. 0.000 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และมีค่า R-Square เท่ากับ
ร้อยละ 27.00ซึ่งสร้างเป็นสมการได้ Y = 2.374 + 0.369(X1) แต่เมื่อมีความเกี่ยวพันของสินค้าเข้ามาแทรกจะพบว่า
การใช้การตลาดแบบไวรัสของกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น โดยที่การใช้
การตลาดแบบไวรัสของกลุ่มอ้างอิงกับสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง (X1 * X2) จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์มากกว่าการใช้การตลาดแบบไวรัสของกลุ่มอ้างอิงกับสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันต่า (X1 * X3)
คือ ร้อยละ 65.30 และ ร้อยละ 63.00 ตามลาดับ

6.อภิปรายผล
การใช้การตลาดแบบไวรัสของกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าการใช้การตลาดแบบไวรัสของกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jatin Pandey, Sunaina R., Anupama
Sundar(2012) ที่พบว่า กลุ่มอ้างอิง , วิธีการเข้าถึง, แหล่งที่มา และความรวดเร็วในการส่งข้อมูลข่าวสาร มีผลต่อ
การการเปิดรับข้อความทางการตลาดแบบไวรัส และงานวิจัยของ Safia Khalid, Mirza Ashfaq Ahmed, Zahoor
Ahmad(2013) ที่พบว่า การบอกต่อข้อมูลจากเพื่อนมีอิทธิพลมากมากที่สุดในการตัดสินใจเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ
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เมื่อมีความเกี่ยวพันของสินค้าเข้ามาแทรกจะพบว่า การใช้การตลาดแบบไวรัสของกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น โดยที่การใช้การตลาดแบบไวรัสของกลุ่มอ้างอิงกับสินค้าที่มีระดับ
ความเกี่ยวพันสูง จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่ าการใช้การตลาดแบบไวรัสของกลุ่ม
อ้างอิงกับสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันต่า ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Sha Zhenquan, Xie Xueyin(2012) ที่พบว่า การบอกต่อของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้า, เมื่อผู้บริโภคมีความเชี่ยวชาญจะไม่แสวงหาข้อมูลของสินค้าจากการบอกต่อ , ถ้าผู้บริโภคมีความเสี่ยงใน
การรับรู้มากจะแสวงหาข้อมูลของสินค้าจากการบอกต่อมาก และความเกี่ยวพันของสินค้ามีอิทธิพลต่อการบอก
ต่อของผู้บริโภค

7.ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
ในการทาธุรกิจซื้อขายทางออนไลน์นั้น กลุ่มอ้างอิงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผู้ประกอบการ
และนักการตลาดควรทาการส่งเสริมการตลาดควรในด้านการบอกต่อผ่านช่องการอินเทอร์เน็ต หรือการตลาด
แบบไวรัส เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกับสินค้าที่เกี่ยวพันสูง เพราะจากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มอ้างอิงมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง มากกว่าสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันต่า
ทั้งสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง และสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันต่า การใช้การตลาดแบบไวรัสของ
กลุ่มอ้างอิงล้วนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งสิ้น เพราะผู้บริโภคเชื่อว่าข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มอ้างอิง
จากคนรู้จัก เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูง และยังช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น ทั้งนี้
ทั้งนั้นก็ควรระมัดระวังในการทาการตลาดเพราะการบอกต่อในโลกออนไลน์เปรียบเสมือนดาบสองคม และเป็น
การส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมาก
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
สาหรับ การวิ จั ย ครั้ ง ต่ อไป ผู้ วิจั ยเห็ น ว่าควรมี การศึ กษาวิ จั ยเพิ่ ม เติ ม โดยขยายกลุ่ม ตั วอย่ างที่ใ ช้ ใ น
การศึกษาไปยังจังหวัดอื่นในประเทศ เพื่อเป็นการเปรียบเที ยบและยืนยันผลการศึกษาถึง อิทธิพลของการตลาด
แบบไวรั สที่มี ผ ลต่ อ การตั ดสิ น ใจซื้ อ สิน ค้ าออนไลน์ ข องผู้ บริ โ ภคภายใต้ ร ะดั บ ความเกี่ย วพั น กับสิ น ค้า ของ
ผู้บริโภคทั้งประเทศควรศึกษาปัจจัยอื่นๆด้วยที่นอกเหนือจากนี้
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อิทธิพลของการสื่อสารรณรงค์ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่มีต่อการ
เสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยัง่ ยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
INFLUENCES OF CAMPAIGN COMMUNICATION THROUGH
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION TOOLS
ON BUILDING SUSTAINABLE CONSUMPTION BEHAVIOR
AMONG COMSUMERS IN BANGKOK
ธนากร บุญณรงค์
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นธกฤต วันต๊ะเมล์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอย่ า งยั่ ง ยื น ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร 2) อิทธิพลของลักษณะประชากรที่มีต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 3) อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่มีต่อการเสริมสร้างพฤติกรรม
การบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 4) อิทธิพลร่วมของลักษณะประชากรและการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสานที่มีต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
โดยเป็นการวิจัยเชิงสารวจด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริ โภคที่มีอายุระหว่าง 25 – 60 ปี อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน มีการวิเคราะห์ผลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ณ นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการ
บริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับสูง 2) อิทธิพลของลักษณะประชากรที่มีต่อการ
เสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มี 1 ตัวแปร คือ รายได้ (β = .120)
3) อิทธิพลของการสื่อสารรณรงค์ผ่านการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสมที่มีต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการ
บริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีจานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การโฆษณา (β = .249) และ
การตลาดทางตรง (β = .223) 4) อิทธิพลร่วมของลักษณะประชากรและการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่มี
ต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มี 2 ตัวแปร คือ การโฆษณา
(β = .255) และการตลาดทางตรง (β = .222)
คาสาคัญ : การสื่อสารรณรงค์ การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน การบริโภคอย่างยั่งยืน
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ABSTRACT
This research aims to 1) study the sustainable comsumption behavior of customers in Bangkok 2)
study the demographic influence on the reinforcement sustainable comsumption behavior of customers in
Bangkok 3) study the influence of integrated marketing communication on the reinforcement sustainable
comsumption behavior of customers in Bangkok 4) study the mutual influence between demography and
integrated marketing communication on the reinforcement sustainable comsumption behavior of customers in
Bangkok. It is a survey research with questionnaires. The representative sample is 400 consumers aged between
25-60 years old who reside in Bangkok. The result analysis was conducted by frequency distribution,
percentage, mean, standard deviation as well as Multiple regression Analysis was also used at a statistically
significant level of .05
The research found that 1) the sustainable comsumption behavior of customers in Bangkok is in high
level 2) the demographic influence on the reinforcement sustainable comsumption behavior of customers in
Bangkok contains 1 variation which is income (β = .120) 3) the influence of integrated marketing
communication on the reinforcement sustainable comsumption behavior of customers in Bangkok contains 2
variations which are advertising (β = .249) and direct marketing (β = .223) 4) the mutual influence between
demography and integrated marketing communication on the reinforcement sustainable comsumption behavior
of customers in Bangkok contains 2 variations which are advertising (β = .255) and direct marketing (β =
.222)
KEYWORDS : Campaign communication Integrated marketing communication Sustainable consumption

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นปัญหา
ใหญ่ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก United Nations Environment Programme (2004) ได้ศึกษา
สถานะการบริโภคอย่างยั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก โดยผลการศึกษาในประเทศไทยพบว่า การบริโภคอย่างยั่งยืน
ในประเทศไทยในภาพรวมยังมีสถานะต่า โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคยังขาดการตระหนักรู้ และขาดการศึกษาวิจัย
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอย่ า งยั่ ง ยื น ของผู้ บ ริ โ ภค ส าหรั บ การบริ โ ภคอย่ างยั่ ง ยื น ในประเทศไทย สานั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ได้กล่าวถึงโครงการจัดทายุทธศาสตร์การบริโภคที่
ยั่งยืนว่า ในปี 2535 องค์การสหประชาชาติ ได้จัดการประชุม ระดับโลกว่ าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ประเทศบราซิล โดยผลจากการประชุมได้มีการร่วมลงนามแผนปฏิบัติการที่ 21 ซึ่งว่าด้วยสาเหตุสาคัญที่ทาให้
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลกเกิดความเสื่อมโทรมจากรูปแบบของการผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืนจาก
ความต้องการที่มากเกินควร และการดาเนินชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย ในฐานะที่ สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เป็ น หน่ วยงานที่ มี บ ทบาทในการกาหนดยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา จึ ง ได้ จั ด ท า
ยุทธศาสตร์การบริโภคที่ยั่งยืนสาหรับบริบทไทยและผลักดันให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืนของประชาชน รวมถึงทา
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการ
สื่อสารรณรงค์นับได้ว่ามีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารกับผู้บริโภคและส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่ง
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ปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานอย่างแพร่หลายในการสื่อสารรณรรงค์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศไทยยังขาดการศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภคอย่างยั่งยืน ดังนั้นจากแนวคิดและปัญหา
ดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารรณรงค์ผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน ที่มีต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครเป็นสาคัญ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะประชากรที่มีต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่มตี ่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการ
บริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.4 เพื่อศึกษาอิทธิพลร่วมของลักษณะประชากรและการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่มีต่อการ
เสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

3. ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง อิทธิพลของการสื่อสารรณรงค์ผ่านเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสานที่มีต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
พบว่า แนวคิดเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550)
ให้ความหมายของการบริโภคอย่างยั่งยืนว่า หมายถึง การบริโภคอย่างพอดีพอประมาณ ตามความจาเป็นพื้นฐาน
และนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยคานึงถึงความสามารถที่รองรับได้ของระบบนิเวศ ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุ ล
ระหว่างความสุขในการดาเนินชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีการแบ่งปันให้กับสังคมรอบข้าง และการรักษาฐาน
ทรัพยากรให้สามารถใช้ในกิจกรรมการผลิตและบริการอย่างต่อเนื่องไปถึงคนรุ่นอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ United
Nations Environment Programme (2004) ได้ให้คานิยามเกี่ยวกับการบริโภคอย่างยั่งยืนว่า การบริโภคอย่างยั่งยืน
เป็ นเรื่ องเกี่ย วกับ การใช้ การทิ้ ง และการเปลี่ ยนทรัพ ยากรในทางที่ ลดอัน ความอัน ตรายต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม ใน
ขณะเดียวกันก็สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคลในปัจจุบัน และอนาคต จากความหมายและแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัย
ได้สรุปพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนจากตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค ได้ 4 มิติ ดังนี้
1. พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. พฤติกรรมการดาเนิน
ชีวิตที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม 3. พฤติกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และ 4. พฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการสื่อสารรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีแนวคิดการรณรงค์ดังที่
ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2551) ได้ให้ความหมายว่า การสื่อสารรณรงค์ว่า หมายถึง ความตั้งใจของกลุ่มหนึ่งในการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อหรื อพฤติกรรมของกลุ่มอื่นๆ โดยมีเป้ าหมายสู งสุดคือ การควบคุมทางสั งคม (Social
Control) สอดคล้องกับ Rice and Atkin (2001) ได้แบ่งการสื่อสารรณรงค์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การสื่อสารรณรงค์
สาธารณะ (Public Communication Campaign) ที่มุ่งเน้นกิจกรรมด้านการให้บริการสาธารณะประโยชน์อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการสื่อสารรณรงค์ส่วนตัว (Private Communication Campaign) โดยช่อง
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ทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งจากผลการวิจัยของ ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2551) พบว่า ช่องทางต่างๆที่จะทาให้สาร
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ และกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมได้แก่ 1) สื่อบุคคล
เพื่อให้เกิดการกระจายข้อมูล ข่าวสารและแสวงหาความร่ วมมือกับสาธารณชนกลุ่มต่างๆ 2) สื่อมวลชน ให้
ความสาคัญกับการโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ การร่วมมือกับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
3) สื่อกิจกรรม เช่น กิจกรรมเชิงการประชุม/สัมมนา การจัดขบวนรณรงค์ การจัดงานเทศกาล กิจกรรมแสดงโชว์
ละคร และนิ ท รรศการ ตลอดจนกิจ กรรมการประกวดต่ างๆ 4) สื่ อ สนั บ สนุ น ต่ างๆ เป็ น ลั กษณะการใช้ สื่อ
สนั บ สนุน ในการกระจายข่ าวสารสู่ สาธารณชน และกระตุ้ น ความร่วมมื อ 5) สื่ อ เทคโนโลยี สมั ย ใหม่ เช่ น
อินเทอร์เน็ต ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์ เป็นต้น จากการศึกษาพบว่ามีการรณรงค์จานวนมากใช้
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารการตลาดแบบผสมผสานในการสื่ อ สารเพื่ อ มุ่ ง โน้ ม น้ าวให้ ผู้ รั บ สารเกิด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติของการสื่อสารการตลาดที่ ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2547) ได้เสนอเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของการสื่อสารการตลาดไว้ดังนี้ 1) การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เป็นการเลือกใช้เครื่องมือ
สื่อสารการตลาดหลายประเภท ในลักษณะเป็นการรวมพลัง (Synergy) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 2) การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน จะมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยไม่จาเป็นต้องใช้ครบทุก
เครื่องมื อ และใช้พร้อมกัน 3) เป้าหมายของการสื่ อสารการตลาดแบบผสมผสานคื อ การสื่ อสารเพื่อจูงใจ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งให้เกิดพฤติกรรม จึงต้องวางแผนงานระยะยาว และต้องอาศัยความต่อเนื่องของการสื่อสาร
เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 4) การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน เป็นการวางแผนโดยใช้
ฐานเป็นศูนย์ (Zero-Based Planning) เป็นการวางแผนโดยเริ่มต้นด้วยการศึกษาความคิด ค่านิยม พฤติกรรม
ผู้บริโภค และผู้บริโภคมีการบริโภคสื่ออย่างไร จากนั้นจึงเลือกวิธีการสื่อสาร และเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่
เหมาะสมกับพฤติกรรม และการบริโภคสื่อของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 5) การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
เป็นกระบวนการที่กระทาในระยะยาวและต่อเนื่อง เพราะการใช้ข้อ มูลแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องนี้จะค่อยๆ
เปลี่ยนความเชื่อ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกันกับผลการศึกษาของ สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ (2549)
ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์โครงการร่วมใจเพื่อลดอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง ซึ่งพบว่า มีการ
ใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารรณรงค์ที่ผสมผสานกันทั้ง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน การใช้สื่อบุคคล การใช้สื่อ
เฉพาะกิจ กลยุท ธ์การใช้สื่อผสม เป็นต้น และผลการศึ กษาของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) ซึ่งพบว่า การใช้
เครื่องมือการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ความสาคัญต่อการให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ส่วนการโฆษณาให้
ความสาคัญรองลงมา การใช้สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์มากที่สุด โครงสร้างข่าวสารให้ความสาคัญกับการจูงใจด้าน
เหตุผล เพื่อแจ้งข่าวสารถึงคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และการจูงใจให้เกิดความต้องการ ในส่วนการจูงใจด้านอารมณ์ใช้
การสร้ างจิต สานึ กด้ านสิ่ ง แวดล้ อ ม และการสร้ างภาพลั กษณ์ อ งค์ กรว่ าเป็น องค์ การที่ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อม

4. วิธีการดาเนินวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 60 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยใช้สูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane
(1970) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
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4.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ทั้งแบบที่ใช้
หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling)และแบบที่ไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)
ดังนี้ 1) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยคัดจากเขตทั้งหมด 50 เขตการ
ปกครอง แบ่งออกเป็นชั้นภูมิ 3 ชั้นภูมิ ได้แก่ เขตเมืองชั้นใน 22 เขต, เขตต่อเมือง 22 เขต และเขตชานเมือง 6 เขต
(สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2554) 2) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จับสลาก
เพื่อคัดเลือกสุ่มตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิ โดยสุ่มตัวอย่างจากการกาหนดโควต้าในแต่ละชั้นภูมิดังนี้ เขตเมือง
ชั้นใน จานวน 4 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตพญาไท เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด , เขตต่อเมือง จานวน 4 เขต
ได้แก่ เขตลาดพร้าว เขตพระโขนง เขตตลิ่งชัน เขตหนองแขม และเขตชานเมือง จานวน 2 เขต ได้แก่ เขตมีนบุรี
และเขตบางบอน รวมทั้งสิ้นจานวน 10 เขต 3) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการกาหนดโควต้า (Quota Sampling)
แล้วเข้าไปเก็บข้อมูล ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างเขตละ 40 คน จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเข้าไปเก็บข้อมูลจากสถานที่ต่างๆภายในเขตนั้นที่คาดว่าจะพบกลุ่มตัวอย่างที่
มีคุณสมบัติตามกาหนดจนกระทั่งครบ 400 ตัวอย่าง
4.3 การรวบรวมข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยใช้คาถามปลายเปิด และคาถามปลายปิด
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 1) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายรูปแบบของการสื่อสารรณรงค์ผ่าน
เครื่องมือการสื่อสารการตลาด การเปิดรับสารรณรงค์ และพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน 2) การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบอิทธิพลของกลุ่มตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ณ
ระดับสาคัญทางสถิติ .05
4.5 ระยะเวลาการทาวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตเวลาในการทาวิจัย โดยเก็บข้ อมู ลในช่วงเดือ น
สิงหาคม – กันยายน 2556 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนหลังการเปิดรับสารรณรงค์ ผ่าน
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานของผู้บริโภคในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

5. ผลการศึกษา
5.1 ลักษณะทางประชากร
ผลการวิจัยพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจานวน 226
คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และเป็นเพศชาย จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ส่วนใหญ่มีอายุต่ากว่า 30 ปี จานวน
183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า จานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ
59.5 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75
5.2 การเปิดรับสารรณรงค์ผ่านเครื่องมือสือ่ สารการตลาดแบบผสมผสานที่มีต่อการเสริมสร้าง
พฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสารรณรงค์ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดทั้ง 5 เครื่องมืออยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .66 โดยกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสารรณรงค์จากการโฆษณามาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .74 รองลงมาเปิดรับสารรณรงค์จากการตลาดทางตรง มีค่าเฉลี่ย 3.06
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 ส่วนการเปิดรับสารรณรงค์ผ่านการประชาสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .86
5.3 พฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ .60 โดยพฤติกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .74 รองลงมาคือพฤติกรรมเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .82 ส่วนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .97
5.4 อิทธิพลของลักษณะทางประชากรที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน
พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ สามารถร่วมกันอธิบายการ
แปรผัน ต่อ การเสริม สร้ างพฤติกรรมการบริโ ภคอย่ างยั่งยื นของผู้บ ริโ ภคในกรุง เทพมหานครได้ ร้อ ยละ 1.4
(R Square = .014) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่นๆให้คงที่แล้ว มีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ รายได้
มีค่าอิทธิพลที่ระดับ .120 (β = .120) กล่าวคือ รายได้ มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่าง
ยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบปกติของลักษณะทางประชากรที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้าง
พฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน
ตัวแปรอิสระ

b

β

t

Sig.

.041
.001
.017

.033
.008
.014

.667
.150
.237

.505
.881
.813

5.80E-06

.120

2.045

.041*

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้
R = .120, R Square = .014, F = 1.438 Sig.F = .221

5.5 อิทธิพลของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่มอี ิทธิพลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรม
การบริโภคอย่างยั่งยืน
พบว่า การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้สื่อบุคคล และการตลาดทางตรง
สามารถร่วมกันอธิบายต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครได้
ร้อยละ 15.2 (R Square = .152) และเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่นๆให้คงที่แล้ว มีตัวแปรอิสระสองตัว
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่
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การโฆษณา มีค่าอิทธิพลของความสัมพันธ์ที่ระดับ .249 (β = .249) และการตลาดทางตรงมีค่าอิทธิพลของ
ความสัมพันธ์ที่ระดับ .223 (β = .223) กล่าวคือ การโฆษณา และการตลาดทางตรงมีอทิ ธิพลต่อการเสริมสร้าง
พฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบปกติของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การ
ใช้สื่อบุคคล และการตลาดทางตรง ที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ

b

β

t

Sig. t

1. การโฆษณา
2. การประชาสัมพันธ์
3. การส่งเสริมการขาย
4. การใช้สื่อบุคคล

.202
.060
.027
.041

.249
.085
.041
.078

4.940
1.227
.585
1.284

.000*
.220
.559
.200

5. การตลาดทางตรง

.134

.223

4.367

.000*

R = .389, R Square = .152, F = 14.079 Sig.F = .000
5.6 อิทธิพลร่วมของลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้สื่อบุคคล และ
การตลาดทางตรง ที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้สื่อบุคคล และการตลาดทางตรง
สามารถร่วมกันอธิบายการแปรผันต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนได้ร้อยละ 16.5 (R Square =
.165) และเมื่อควบคุมอิทธิพลตัวแปรอิสระอื่นๆให้คงที่แล้ว มีตัวแปรอิสระสองตัวที่มคี วามสัมพันธ์ต่อการ
เสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การโฆษณา มีค่าอิทธิพลของ
ความสัมพันธ์ที่ระดับ .255 (β = .255) และการตลาดทางตรง มีค่าอิทธิพลของความสัมพันธ์ที่ระดับ .222 (β =
.222) กล่าวคือ การโฆษณา และการตลาดทางตรงมีผลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบปกติของลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้
และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขาย การใช้สื่อบุคคล และการตลาดทางตรง ที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค
อย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ

b

β

t

Sig. t

เพศ

.030

.025

.532

.595

อายุ

.002

.028

.566

.572

การศึกษา

.107

.087

1.562

.119

5.06E-06

.105

1.918

.056

การโฆษณา

.207

.255

4.891

.000*

การประชาสัมพันธ์

.064

.091

1.310

.191

การส่งเสริมการขาย

.027

.041

.574

.556

การใช้สื่อบุคคล

.036

.068

1.112

.267

การตลาดทางตรง

.134

.222

4.340

.000*

ลักษณะทางประชากร

รายได้
เครื่องมือสื่อสารการตลาด

R = .406, R Square = .165, F = 8.554 Sig.F = .000

6. อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมากที่สุด รองลงมาคือ พฤติกรรม
ด้านการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่พฤติกรรมเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
มีน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Natural Marketing Institute (NMI) (2009) ซึ่งได้ทาการสารวจ
พฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า ชาวอเมริกันร้อยละ 95 มีพฤติกรรมประหยัดพลังงานด้วยการปิดไฟ รองลงมาคือปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้งาน ร้อยละ 90 ถัดมาคือพฤติกรรมประหยัดน้าร้อยละ 85 ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปที่กลุ่ม
ผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลจากสื่อต่างๆซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษา โดย Ottman (2001) ยังได้กล่าวถึง
พฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจาวัน คนทุกรุ่นมีค่านิยมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการ
ทดแทนอย่างยั่งยืน โดยชาวอเมริกันร้อยละ 95 มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อันเป็นเรื่อง
ปกติประจาวันที่สามารถทาได้ง่าย และเกิดขึ้นได้ภายในครัวเรือน เช่น การใช้หลอดประหยัดไฟ การประหยัดน้า
หรือการปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ เป็น ต้น ขณะที่งานวิจัยของ สุคนธ์
มาศนุ้ย (2551) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน พบกว่า กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมประหยัดพลังงานโดยรวมในระดับสูง ส่วน สุริยา แก้ว อาษา, เพชรไพรริน อุปปิง และฆเนศ วงศ์
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กาฬสินธุ์ (2548) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยของประชาชน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมในระดับปานกลาง
ส่วนการวิเคราะห์อิทธิพลของลักษณะประชากรที่มีต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่ามีตัวแปรอิสระ จานวน 1 ตัวแปร ได้แก่ รายได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Ottaman (1992) ที่ได้แบ่งกลุ่มประชากรของอเมริกันตามระดับความผูกพันกับสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่ม
True-Blue Green เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นกลุ่มที่มีฐานะมั่นคง ส่วนกลุ่ม Sprouts
เป็นกลุ่มที่ต้องการให้มีการออกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น มักเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็น กลุ่ มที่ มีฐานะค่อ นข้างดี จั ดอยู่ ในกลุ่ มชนชั้น กลาง ด้านกลุ่ม Grousers เป็น กลุ่ มที่ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
สิ่งแวดล้อมต่าและไม่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ากว่าค่าเฉลี่ย และกลุ่ม Basic Browns เป็นกลุ่มที่
มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมน้อย และมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีซึ่งจากผลการวิจัยเหล่านี้ทาให้เห็นได้ว่า
รายได้มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมัก
ให้ความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรม
การบริโภคอย่างยั่งยืนมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อยและมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี
การวิเคราะห์อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่มีต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการ
บริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรม
การบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ การโฆษณา และ
การตลาดทางตรง สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) ที่ได้
มุ่ง เน้ น นโยบาย มาตรการ และกลไกที่ ส่ง เสริ ม การบริ โ ภคอย่ างยั่ งยื น ในทุกภาคส่ วน โดยในส่ วนของการ
สื่อสารมวลชนมุ่งเน้นให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักต่อหลักการบริโภคอย่างยั่งยืน และ
ผลการวิจัยของ ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2551) พบว่า การออกแบบช่องทางการสื่อสารต่างๆที่จะทาให้สาร
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ และกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม ได้แก่ 1) สื่อบุคคล
2) สื่อมวลชน 3) สื่อกิจกรรม และ 4) สื่อสนับสนุนต่างๆ โดยสาหรับสื่อมวลชนนั้นให้ความสาคัญกับกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ส่วนอิทธิพลร่วมของลักษณะประชากรและการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสานที่มีต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า มีตัวแปรอิสระจานวน 2 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภค
อย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การโฆษณา และการตลาดทางตรง ทั้งนี้จากผลการวิจัยผู้วิจัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานดาเนินการรณรงค์ในระยะยาว โดยให้
ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงชี้ให้เห็นความสาคัญของการบริโภคอย่างยั่งยืน และแนวปฏิบัติการบริโภคอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่ง ยืนมากขึ้น และเกิดค่านิยมที่ดีในระยะยาว
รวมถึงเพื่อให้การสื่อสารรณรงค์ผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเพื่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการ
บริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. ข้อเสนอแนะ
1) เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ ควรใช้ดาเนินการรณรงค์ ด้านการบริโภคอย่างยั่งยืนคือ การโฆษณา
เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงควรใช้ผสมผสานกับเครื่องมือสื่อสารการตลาดอื่นๆ
เช่น การตลาดทางตรง เพื่อสื่อสารรณรงค์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
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2) การรณรงค์ควรตระหนักถึงลักษณะทางประชากรของกลุ่มเป้าหมาย จากผลการวิจัยหน่วยงานที่
ดาเนินการรณรงค์ควรรณรงค์ในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้เกิด การเสริมสร้าง
พฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของผู้บริโภคในกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณภาพการบริการ
ด้านโลจิสติกส์ โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 710 บริษัทที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ โดยเพื่อใช้สาหรับ
การทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพความสัมพันธ์ ได้แก่ ความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือ ความเชื่อใจในความเอื้อ
อาทร ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ ความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ และความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
การบริการด้านโลจิสติกส์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01
คาสาคัญ : คุณภาพความสัมพันธ์ คุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์

ABSTRACT
This study aim to the influence of relationship quality to logistics service quality. The study used
questionnaire to collect 710 samples of electronic manufacturer company. The statistics employed for data
analysis was multiple regression analysis (MRA) in order to test the hypothesis.
The results showed that 5 aspects of the relationship quality, such as trust in integrity, trust in
benevolence, commitment, affective conflict, satisfaction had an impact on the efficiency of logistics service
quality at the level of statistical significance of 0.01.

KEYWORDS: Relationship Quality, Logistics Service Quality
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1. ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
แนวโน้มการดาเนินงานด้านธุรกิจในกิจกรรมต่างๆ ได้มีการจากัดขอบเขตกิจกรรมหลักไว้ดาเนินการ
ภายในองค์กร ขณะที่มีการพิจารณากิจกรรมสนับสนุนซึ่งไม่ใช่กิจกรรมหลัก ออกจากการดาเนินงานขององค์กร
เพื่อผลักดันกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Outsourcing) (Mayer, 2013) ให้กับผู้ให้บริการภายนอก
(Outsource) เพื่อลดต้นทุนการดาเนินงาน ลดความซ้าซ้อนของกิจกรรมและมุ่งหวังสร้างประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานนั้นๆ ผ่านผู้ให้บริการภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Wilson & Douglas, 2008) หลายองค์กร
ได้มีการลดขนาดขององค์กร (Down Size) ด้วยการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้มาดาเนินการแทน เช่น งานด้าน
เอกสารและกฎหมาย บัญชีภาษี งานด้านการขนส่งและกระจายสินค้า เป็นต้น ผู้ให้บริการภายนอกที่ดาเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า การวางแผนและบริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า การให้คาปรึกษา
แก้ไ ขปัญ หาทางธุ รกิจ และการทาพิธีศุ ลกากร จะถู กเรี ยกภายใต้ชื่อว่า ผู้ใ ห้บริ การด้านโลจิ สติกส์ (Logistics
Service Provider: LSP) หรือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ 3 (Third Party Logistics: 3PLs) (Richards et al, 2013)
สาหรับด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า LSP จะมีสินทรัพย์ยานพาหนะและสถานที่การคัดแยก
บรรจุหีบห่อที่ครบครันทาให้เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุนในการขนส่งและการกระจายสินค้า ตลอดจนการ
ยกระดับคุณภาพการบริการ LSP จึงมีบทบาทสาคัญต่อการยกระดับการดาเนินการด้านการกระจายสินค้าและการ
ส่งมอบสินค้าให้กับองค์กรผู้ผลิตที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือไม่มีศักยภาพด้านต้นทุนที่จะสามารถแข่งขันได้อย่าง
เพียงพอ (Sheffi, 2012) ดังนั้นการ Outsource กิจกรรมด้านการกระจายสินค้าและการส่งมอบสินค้าไปยัง LSP จึง
เพิ่มโอกาสในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการบริการ และด้านต้นทุนให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน แต่ทั้งนี้หลายองค์กรย่อมใช้หลักการ Outsource เช่นเดียวกัน ความได้เปรียบอย่างแตกต่างจากคู่
แข่งขันจึงยากที่จะเกิดขึ้นหากปราศจากความร่วมมือขององค์กรผู้ใช้บริการและ LSP เมื่อพิจารณาถึงศาสตร์ด้าน
การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนที่จะต้องมุ่งเน้ นการสร้างความร่วมมือในเครือ ข่ายของซั พพลายเชน
ความสัมพันธ์ระหว่างสององค์กรจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่นาไปสู่การสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของซัพพลายเชนของตน
ทั้งนี้ในประเทศไทยจากการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการ จะใช้ตัวแปรคุณภาพการบริการของ
Parasuraman (Parasuraman et al., 1988) ในการศึกษาทาให้ขาดการบูรณาการและการเลือกใช้ตัวแปรวัดประเมิน
คุณภาพด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้จึงมีการใช้ตัวแปรคุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics
Service Quality: LSQ) นาเสนอโดย Mentzer, Flint & Hult (2001) ซึ่งได้นาปัจจัย SERVQUAL ทั้ง 5 ปัจจัยของ
Parasuraman et al. (1988) มาพิจารณาและเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมาในแต่ละอุตสาหกรรม จึงเกิดการสร้าง
แนวคิดคุณภาพการบริการของโลจิสติกส์ (Logistics Service Quality: LSQ) ซึ่งผสมผสานระหว่างแนวคิด
SERVQUAL กับองค์ ประกอบของผลิตภัณฑ์ในการบริการจนนาไปสู่การเกิดตัววัดประเมิน LSQ ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และ
ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เพื่อที่จะทาให้ทราบว่าคุณภาพความสัมพันธ์ของทั้งผู้ใช้บริการและ
LSP จะมีอิทธิพลต่อการเกิดคุณภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ได้หรือไม่ เพื่อที่จะนาไปสู่การวางแผนสร้าง
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน
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2. กรอบแนวความคิดและทฤษฎี

คุณภาพความสัมพันธ์
(1) ความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือ
(2) ความเชื่อใจในความเอื้ออาทร
(3) ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์
(4) ความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์
(5) ความพึงพอใจ

คุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์
(1) ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า
(2) ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
(3) ความสามารถในการเตรียมข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าประกอบการ
ตัดสินใจ
(4) ประสิทธิภาพกระบวนการและขั้นตอนการทางาน
(5) การจัดส่งสินค้าได้ถูกต้องตามคาสั่งซื้อ
(6) การจัดส่งสินค้าทีป่ ลอดภัย ปราศจากความเสียหาย
(7) ความมีคุณภาพของสินค้า และบริการ
(8) ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา
(9) ความสามารถในการบริหารเวลา
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การค้นคว้าพบว่าคุณภาพความสัมพันธ์มีประเด็นต่างๆ จานวนมากที่น่าสนใจ โดยพบว่า Morgan and
Hunt (1994) ได้นาเสนอคุณภาพความสัมพันธ์ของการตลาดสามารถที่จะนาไปใช้ในทุกกิจกรรมการตลาดเพื่อ
สร้าง พัฒนาหรือรักษาความสาเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งแนวคิดของ Morgan and Hunt (1994) ได้รับ
การสนับสนุนจาก Harker (1999) และ Rao and Perry (2002) ซึ่งสนับสนุนว่าความไว้เนื้อเชื่อใจหรือไว้วางใจ
(Trust) และความผูกพัน (Commitment) เป็นปัจจัยที่จะสร้างความสาเร็จให้กับการสร้างความสัมพันธ์ทาง
การตลาดระหว่างกัน ขณะที่การศึกษาของ Hofer et al. (2007) ได้แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจ (Satisfaction)
เป็นปัจจัยที่นาไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และหากสามารถสร้างความพึงพอใจได้ในระดับสูงจะทาให้เกิด
คุณภาพความสัมพันธ์ที่สูงขึ้นตามเช่นกัน โดยแนวคิดของ Hofer et al. (2007) ยังมีความสอดคล้องกับ
Storbacka et al. (1994) ที่นาเสนอว่าคุณภาพการบริการและความพึงพอใจจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ
การบริการ จะเห็นได้ว่า Storbacka et al. (1994) ได้พบประเด็นคุณภาพการบริการที่นาไปสู่คุณภาพความสัมพันธ์
ซึ่งสอดคล้องกับ Woo & Ennew (2003) ที่ได้ทาการศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ โดยได้
นาเสนอถึงความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพความสัมพันธ์ โดย Woo & Ennew (2004) กล่าวว่าคุณภาพ
ความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นจากการที่ธุรกิจได้รับการบริการที่คุณภาพ ซึ่งหมายความว่าคุณภาพด้านการบริการคือตัว
แปรสาคั ญที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ จะท าให้ เกิด คุ ณภาพความสั มพั น ธ์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ Ural (2007) โดยได้
ทาการศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์ของธุรกิจผู้ส่งออกและผู้นาเข้า โดยที่ทั้งสองกลุ่มอยู่กันข้ามประเทศก็ยังพบว่า
การที่ทั้งผู้ส่งออก และผู้นาเข้าให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ขององค์กรทาให้เกิดความร่วมมือจนเกิดคุณภาพการ
บริการระหว่างกัน และทาให้ท้ายที่สุดเกิดคุณภาพความสัมพันธ์
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Woo & Ennew (2004) ได้นาเสนอคุณภาพความสัมพันธ์ของนักวิจัยและนักวิชาการ โดยพบว่า Crosby
et al (1990) ได้นาเสนอว่าคุณลักษณะของพนักงานขาย ความสัมพันธ์ในการขาย และพฤติกรรมจะมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์ที่จะกระทบต่อความคาดหวังความการปฏิสัมพันธ์ในอนาคต ขณะที่ Lafgace et
al. (อ้างถึงใน สุนันทา ไชยสระแก้ว, (2555)) ได้ศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์ในธุรกิจยา โดยพบว่าพฤติกรรมการ
ขายอย่างมีจริยธรรม และทักษะความรู้เชิงบวกในผลิตภัณฑ์ของแพทย์จะมีผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ ในกรณี
ของ Kumar et al (1995) มุ่งศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์ในธุรกิจผลิตรถยนต์และส่วนประกอบ โดยพบว่าการรับรู้
เกี่ยวกับการสร้างความยุติธรรมของตัวแทนจาหน่ายของซัพพลายเออร์และตัวแทนขายรถยนต์จะนาไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยผลที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ทางธุรกิจและความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อม Leuthesser (1997) มุ่งทาการศึกษากลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงด้านการจัดซื้อ โดยพบว่าพฤติกรรที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ เช่น ความพยายามอย่างมั่นใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความถี่ของการปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น จะ
มีอิทธิพลอย่างมีนัยสัมพันธ์กับคุณภาพความสัมพันธ์ในทางกลับกันคุณภาพความสัมพันธ์ยังมีอิทธิพลต่อการ
แบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรของธุรกิจ การศึกษาของ Leuthesser (1997) พัฒนามาจากการศึกษาของ Smith
(1988,อ้างถึงใน สุนันทา ไชยสระแก้ว , (2555)) ซึ่งได้ทาการศึกษาสองครั้งกับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงด้านการ
จัดซื้อ โดยผลการศึกษาครั้งแรกพบว่า ความสัมพันธ์ของการเป็นเพศเดียวกัน ความเหมือนของลักษณะบุคคล
และทั ก ษะความสามารถของตั ว แทนซั พ พลายเออร์ จ ะมี ผ ลกระทบที่ เ ป็ น นั ย ส าคั ญ เชิ ง บวกต่ อ คุ ณ ภาพ
ความสั ม พั น ธ์ ผลการศึ กษาในครั้ ง ที่ สองพบเพิ่ ม เติ ม ว่ าการลงทุ น ในการสร้ างความสั ม พั น ธ์ กั บ สั ง คมจะมี
ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ คุ ณภาพความสั ม พั น ธ์ ผู้ วิจั ย ยั ง ท าการค้ น คว้ าเพิ่ ม เติ ม พบการศึ กษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์ เช่น Henning-Thurau (2000) ได้ทาการศึกษาคุณภาพความสัมพันธ์ของลูกค้าและผู้ค้าปลีก ผล
การศึกษาพบว่า ทักษะของลูกค้า เช่น ระดับของทักษะ ทักษะเฉพาะ จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อคุณภาพ
ความสัมพันธ์ เช่น การรับรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความเชื่อถือ และความผูกพัน ขณะที่ Boles et al (2000) ได้นาตัว
แบบคุณภาพความสัมพันธ์ของ Crosby et al (1990) ไปใช้ในการศึกษาซ้า ซึ่งพบว่าด้านความถูกต้องมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพความสัมพันธ์ และ Hewett et al. (2002, อ้างถึงใน สุนันทา ไชยสระแก้ว,
(2555)) มุ่ ง ท าการศึ ก ษากลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ด้ า นการจั ด ซื้ อ พบว่ า การรั บ รู้ ข องผู้ ซื้ อ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์จะมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าซ้าในเชิงบวก จากการศึกษาจึงพบว่าการดาเนินงานและคุณภาพ
ความสัมพันธ์ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยหากองค์กรดาเนินงานอย่างมีคุณภาพย่อมทาให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดี (เกิดคุณภาพความสัมพันธ์) ทั้งนี้จากการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวยังพบว่า คุณภาพความสัมพันธ์ที่
ดี ร ะหว่ า งองค์ ก ร 2 องค์ ก รยั ง น าไปสู่ ก ารเกิ ด คุ ณ ภาพการด าเนิ น งานระหว่ า งกั น หรื อ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กาหนดเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการค้นคว้างานวิจัยในประเทศไทย
เพิ่ ม เติ ม พบว่ า สุ นั น ทา ไชยสระแก้ ว (2555) ได้ ท าการค้ น คว้ า และทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ
ความสัมพันธ์พบว่า William (1998, อ้างถึงใน สุนันทา ไชยสระแก้ว, (2555)) ที่ทาการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
และมีการนาประเด็นเรื่องความพึงพอใจ (Satisfaction) ความเชื่อใจ (Trust) และ ข้อผูกพัน (Commitment) มาใช้
ในการศึกษาวิจัยซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา Morgan and Hunt (1994) Harker (1999) Rao and Perry (2002) และ
Hofer (2007) ที่นาประเด็นดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาเช่นกัน ซึ่งการศึกษาในประเทศไทยได้มีการศึกษาในทิศทาง
ของความสัมพันธ์ของการดาเนินงานร่วมกันที่นาไปสู่การสร้างคุณภาพความสัมพันธ์ ทั้งนี้ยังขาดการศึกษาใน
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มุมมองของการที่คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างกันจะเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดคุณภาพการดาเนิ นงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
การศึกษาของผู้วิจัยได้มุ่งเน้นการศึกษาที่เกิดจากช่องว่างของการขาดแคลนงานวิจัยในมุมมองดังกล่าว
จากข้อความข้างต้นจะพบว่า คุณภาพความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการดาเนินงาน ซึ่งใน
การศึกษาในอดีตมุ่งเน้นการใช้ตัวแปรคุณภาพการบริการของ SERVQUAL ของ Parasuraman et al. (1988) เช่น
Roberts et al. (2003) ที่ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการ (Service Quality) กับคุณภาพ
ความสัมพันธ์ (Relationship Quality) ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าในธุรกิจบริการ แต่สาหรับการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
ต้องการให้การประเมินคุณภาพการดาเนินงานหรือการบริการที่เหมาะสมและสามารถใช้เป็นมาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรับได้ จึงได้เลือกใช้แนวคิดคุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีฐานแนวคิดมาจาก SERVQUAL ซึ่ง
Mentzer, Flint & Hult (2001) ได้นาเสนอไว้และถูกหยิบยกไปใช้ในการวิจัยด้านโลจิสิตกส์ สาหรับประเทศไทย
นั้น ได้ มี การน าเรื่ อ ง LSQ เข้ ามาใช้ วัด ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภาพของคุ ณภาพการบริ การด้ านโลจิ สติ กส์ โดย
รองศาสตรจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ได้พยายามสนับสนุนและสร้างให้เกิดผลงานวิจัยที่นาเรื่อง LSQ เข้าไปใช้ใน
การประเมินคุณภาพการบริการขององค์กรด้านโลจิสติกส์ ขณะที่การศึกษาในต่างประเทศของ William F. Read
and Mark S. Miller (1991) ได้นาปัจจัย LSQ มาใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการด้านโลจิสตกส์เช่นกัน โดย
งานวิจัยต่างๆ จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรผู้ซื้อและองค์กรผู้ขายเป็นปัจจัยที่นาไปสู่การเกิดคุณภาพการ
ดาเนินงานด้านโลจิสติกส์
Mentzer, Flint & Hult (2001) ได้นาปัจจัย SERVQUAL ทั้ง 5 ปัจจัยของ Parasuraman et al. (1988) มา
พิจารณาและเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมาในแต่ละอุตสาหกรรม จึงเกิดการสร้างแนวคิดคุณภาพการบริการ
ของโลจิสติกส์ (Logistics Service Quality: LSQ) ซึ่งผสมผสานระหว่างแนวคิด SERVQUAL กับองค์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ในการบริการจนนาไปสู่ LSQ ซึ่งจะพบว่ามีบางประเด็นที่สอดคล้องและได้รับแนวคิดของ
Parasuraman et al. (1988) มาใช้ เช่น ปัจจัยความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ใน LSQ ที่
สอดคล้องกับปัจจัยการตอบสนองความต้องการลูกค้าของ SERVQUAL หรือปัจจัยประสิทธิภาพกระบวนการ
และขั้นตอนการทางานของ LSQ ที่สอดคล้องกับปัจจัยความเป็นรูปธรรมของการบริการใน SERVQUAL เป็นต้น
โดยรายละเอียดทั้ง 9 ปัจจัยมีดังนี้
คุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Quality: LSQ)
ปัจจัย LSQ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ทาการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องจนสามารถกล่าวได้ว่า การวัดประเมินคุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ที่ดีจะต้องมีการเลือกใช้
ตัวชี้วัดที่สามารถประเมินการให้บริการในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของกิจกรรมโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้นจึงเลือกใช้ LSQ ในการศึกษาครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า (Personnel contact quality) คือ ผู้ให้บริการ
ทางด้านโลจิสติกส์จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและเข้าใจในความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง ยังสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆได้ในทุกๆ กรณี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
2. ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Order release quantities) คือ การมีสินค้าไว้
อย่างเพียงพอเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงทีและสามารถตอบสนองได้ตรงตาม
ปริมาณที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งมีแนวคิดเดียวกับ Product Availability
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3. ความสามารถในการเตรียมข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ (Information quality) คือ การ
จัดเตรียมข้อมูลในเรื่อง Supplier ของลูกค้า โดยมีข้อมูลครบถ้วนและมากเพียงพอที่ลูกค้าสามารถนามาใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของ Supplier แต่ละรายได้
4. ประสิทธิภาพกระบวนการและขั้นตอนการทางาน (Ordering procedures) คือ กระบวนการและ
ขั้นตอนที่ต่อเนื่องมาจาก Supplier ต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ขั้นตอนนั้นจะต้องง่ายต่อการใช้งาน
5. การจัดส่งสินค้าได้ถูกต้องตามคาสั่งซื้อ (Order accuracy) คือ การจัดส่งสินค้าได้ตรงตามจานวนและ
สินค้านั้นถูกต้องตามคาสั่งซื้อ ไม่เกิดความผิดพลาด
6. การจัดส่งสินค้าที่ปลอดภัย ปราศจากความเสียหาย (Order condition) คือ การที่สินค้าถูกจัดส่งไปถึง
ลูกค้าได้อย่างปลอดภัย ไม่ได้รับความเสียหาย
7. ความมีคุณภาพของสินค้า และบริการ (Order quality) คือ สินค้าหรือการบริการต้องมีคุณภาพ
สามารถใช้งาน หรือรับรู้ได้เป็นอย่างดี
8. ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา (Order discrepancy handling) คือ ความสามารถในการ
จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายหรือการจัดส่งสินค้ามีความผิดพลาดไม่เป็นไปตาม
คาสั่งซื้อ
9. ความสามารถในการบริหารเวลา (Timeliness) คือ ความสามารถในการบริหารเรื่องของเวลาได้เป็น
อย่างดี เช่น ระยะเวลาตั้งแต่ที่ได้รับคาสั่ง ซื้อจนถึงระยะเวลาที่สินค้าได้ถูกจัดส่งไปให้แก่ลูกค้า การจัดส่งสินค้าได้
ตรงตามวันที่ได้ตกลงกันไว้ และระยะเวลาในการเติมเต็มสินค้า
จากการศึกษาจะพบว่าคุณภาพของบริการทางโลจิสติกส์ (Logistics service quality) มีความเหมาะสมที่
จะนามาวัดคุณภาพการบริการของธุรกิจด้านโลจิสติกส์มากกว่าประเด็นอื่น เพื่อให้เกิดการวัดคุณภาพที่ครอบคลุม
รายละเอียดในทุกๆด้าน

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์

4. สมมติฐานการวิจัย
คุณภาพความสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์

5. วิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก
จานวน 813 บริษัท (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2555) ทั้งนี้ได้ใช้วิธีการคานวณกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ
Yamane (1967) ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 268 ตัวอย่าง แต่ทั้งนี้ได้มีการส่งมอบแบบสอบถามไปจานวน 813
บริษัท ได้รับกลับคืนจานวน 710 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 87
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การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non - Probability
sampling) ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกองค์กรที่มีรายได้สูง
ที่สุดและรองลงมาตามลาดับ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการที่มีหน้าที่วางแผนการกระจาย
สินค้าร่วมกันกับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (LSP)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่ผ่าน
มา เช่น Read & Miller (1991) เพื่อประยุกต์ข้อคาถามมาใช้สาหรับการตั้งคาถามในการศึกษาครั้งนี้ โดยประกอบ
ไปด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร ได้แก่ ทุนจดทะเบียน ประสบการณ์ จานวนพนักงาน มีระดับการวัด
ข้อมูลแบบมาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) และมาตรวัดเรียงอันดับ (Ordinal Scale)
ส่วนที่ 2 คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality) มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale) มีระดับการวัดข้อมูลแบบมาตรวัดอันตรภาคชั้น (Interval Scale)
ส่วนที่ 3 คุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Quality: LSQ) มีลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale) มีระดับการวัดข้อมูลแบบมาตรวัดอันตรภาคชั้น (Interval
Scale)
การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจั ย ได้ ทาการทดสอบค่ าดั ชนี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ างข้ อค าถามจากเครื่ อ งมื อ แบบสอบถามกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Item-Objective Congruence Index : IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน (Saunders,
Thornhill & Lewis, 2009) โดยหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (Index of Item Objective Congruence:
IOC) โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป (Saunders, Thornhill & Lewis, 2009, Zikmund, 2008) ทั้งนี้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ ระดับผู้บริหาร 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญ
อาวุโส 1 ท่าน และที่เหลืออีก 2 ท่าน เป็นอาจารย์สอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเกี่ยวกับการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
นอกจากนี้ได้ทาการทดสอบความน่าเชื่อถื อของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) โดยพบว่ า
Cronbach’s Alpha มากกว่า 0.8 (ดังตาราง 1)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ใช้สถิติความถี่ (Frequency) และร้อยละ
(Percentage) ในการบรรยายข้อมูลและวัดระดับข้อมูลด้วยการใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean )และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติ การวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regressions) ในการทดสอบสมมติฐาน
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability Analysis)
ประเด็นคาถาม
คุณภาพความสัมพันธ์
(1) ความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือ
(2) ความเชื่อใจในความเอื้ออาทร
(3) ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์
(4) ความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์
(5) ความพึงพอใจ
คุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์
(1) ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า
(2) ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
(3) ความสามารถในการเตรียมข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจ
(4) ประสิทธิภาพกระบวนการและขั้นตอนการทางาน
(5) การจัดส่งสินค้าได้ถูกต้องตามคาสั่งซื้อ
(6) การจัดส่งสินค้าทีป่ ลอดภัย ปราศจากความเสียหาย
(7) ความมีคุณภาพของสินค้า และบริการ
(8) ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา
(9) ความสามารถในการบริหารเวลา

Cronbach’s alpha
0.925
0.887
0.839
0.960
0.932
0.890
0.930
0.806
0.811
0.830
0.836
0.855
0.963
0.947
0.874
0.832

6. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า องค์กรส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10,000,001 - 20 ล้านบาท มีระยะเวลา
ดาเนินงานตั้งแต่ 11 - 15 ปี และจานวนบุคลากรตั้งแต่ 101 – 150 คน
เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพความสัมพันธ์พบว่า มี คุณภาพความสัมพันธ์ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อใจในความเอื้ออาทร (Trust in Benevolence) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้าน
ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ (Affective Commitment) ด้านความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือ (Trust in Integrity)
และ ด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) ตามลาดับ ขณะที่คุณภาพความสัมพันธ์ด้านความขัดแย้งเนื่องมาจาก
อารมณ์มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด แต่ทั้งนี้เป็นข้อคาถามเชิงลบ เมื่อนามากลับค่าคะแนน เพื่อให้ค่าคะแนนใน
การวิเคราะห์คุณภาพความสัมพันธ์มีทิศทางเดียวกับอีก 4 ด้าน ด้านความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์ก็จะมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด
เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Services Quality: LSQ) พบว่ามีคุณภาพ
ด้านโลจิสติกส์ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา (Order
discrepancy handling) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความสามารถในการเตรียมข้อมูลเพื่อให้ลูกค้า
ประกอบการตั ดสิ นใจ (Information Quality) (ด้ านความสามารถในการบริ หารเวลา (Timeliness) ด้ าน
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Order Release Quantities) ด้านความมีคุณภาพของสินค้า
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และบริการ (Order Quality) ด้านประสิทธิภาพกระบวนการและขั้นตอนการทางาน (Ordering) ด้านการจัดส่ง
สินค้าได้ถูกต้องตามคาสั่งซื้อ (Order Accuracy) และ ด้านการจัดส่งสินค้าที่ปลอดภัย ปราศจากความเสียหาย
(Order Condition) ตามลาดับ
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ ผล
การศึกษาพบว่า ค่า Sig. ในแต่ละตัวแปรอิสระมีระดับนัยสาคัญน้อยกว่า .01 หมายความว่า คุณภาพความสัมพันธ์
ได้แก่ ความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือ ความเชื่อใจในความเอื้ออาทร ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์ ความขัดแย้ง
เนื่องมาจากอารมณ์ และความพึงพอใจ มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
ตารางที่ 2 การทดสอบอิท ธิพ ลของตั วแปรอิสระคุณภาพความสัม พัน ธ์ กับ ตัวแปรตามคุณภาพการบริ การ
ด้านโลจิสติกส์
Model
B
Beta
t
Sig
ค่าคงที่
.327
.568
9.112
.000*
ความเชื่อใจในความน่าเชื่อถือ
.483
.509
11.728
.000*
ความเชื่อใจในความเอื้ออาทร
.332
.396
9.433
.000*
ความผูกพันเนื่องมาจากอารมณ์
.304
.429
10.120
.000*
ความขัดแย้งเนื่องมาจากอารมณ์
-.287
-.310
-7.366
.000*
ความพึงพอใจ
.263
.298
5.336
.001*
**ระดับนัยสาคัญ 0.01
R = 0.892, R Square = 0.834, Adjusted R Square = 0.880 Std. Error of the Estimate = 0.26289, ANOVA Sig. =
.000**

7. อภิปรายผล
ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality) มีอิทธิพลต่อ คุณภาพการบริการ
ด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Quality) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Skjoett-Larsen, (2000) ที่พบความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย หรือผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการจะนาไปสู่การเกิดประสิทธิภาพของการทางานและการให้
ความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่องค์กรมีการดาเนินงานร่วมกันมาระยะหนึ่งจะทาให้เกิดคุณภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งคุณภาพความสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดจากประสบการณ์ของความร่วมมือระหว่างองค์กร
ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดทาให้เกิดความใกล้ชิดในทางธุรกิจ และสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างกัน ซึ่งประเด็นต่างๆ
เหล่านี้นาไปสู่คุณภาพความสัมพันธ์ ที่ทาให้เกิดการพัฒนา การยกระดับการดาเนินงานและการให้บริการต่อกัน
ดังนั้นการที่องค์กรผู้ให้บริการและลูกค้ามีคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ย่อมทาให้เกิด คุณภาพการให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ที่ดีเช่นกัน
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิ บัติงานและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผล
ต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท สยามโทเนะ จากัด โดยประชากรในการวิจัยนี้ คือ พนักงาน
ของบริษัทสยามโทเนะ จากัด ที่ทางานตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ซึ่งมีจานวนพนักงานทั้งหมด 181 คน ทาการสุ่มตัวอย่าง
แบบสัดส่วนของพนักงานในแต่ละแผนก ได้กลุ่มตัวอย่าง 125 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ
พหุปัจจัย ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ปัจจัยเกื้อกูลใน
การปฏิ บัติงานด้านเงินเดือนและสวัสดิการและด้ านความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลในองค์ การและวัฒ นธรรม
องค์การด้านวัฒนธรรมองค์การที่เน้นงาน มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คาสาคัญ : แรงจูงใจ วัฒนธรรมองค์การ ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน

ABSTRACT
This paper is aimed at studying the influence of motivation and organizational culture on employees’
organizational commitment at Siam Tone Co., Ltd. The sample population in this research is limited to
employees of Siam Tone Co., Ltd, which employs 181 people who worked for the company for one year or
longer. The sampling focus was 125 samples. The instrument used for gathering data was questionnaire. The
statistics used for analyzing data were mean, percentage, standard deviation and multiple regression analysis.
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The result indicated that the level of motivational factors related to employees being respected, trusted and listened,
hygiene factor in terms of salaries, welfare and benefits and workplace inter-personal relationship and the
organizational culture factor related to task performance culture affect on employees’ organizational
commitment at statistically significant at 0.05
KEYWORD: Motivational, Organizational Culture, Organizational Commitment

บทนา
ทรัพยากรมนุษย์เปรียบเสมือน ทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งทุนมนุษย์ก็คือ มูลค่าของพนักงานที่
องค์กรได้ใช้ ประโยชน์จ ากพนักงาน ผ่านทางทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานและสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆให้กับบริษัทเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและทาให้ธุรกิจสามารถประสบผลสาเร็จได้ (พัชสิรี ชมภูคา,
255 หน้า 4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการดาเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ มีค่าที่สุด
ขององค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์พร้อมทั้งการดาเนินการธารงรักษาและพัฒนาให้
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรมีคุณภาพในการทางานที่ดี เพราะถ้าหากพนักงานที่มีความรู้ความสามารถลาออกจาก
องค์กร ก็เหมือนองค์กรได้สูญเสียทุนหรือทรัพยากรที่มีคุณค่าไป ทาให้การขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นไปได้ยาก องค์กรจึงจาเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อที่จะปูทางไปสู่การเกิดความยึดมั่น
ผูกพันและภักดีต่อองค์กรของพนักงาน เพื่อรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพให้สามารถปฏิบัติงานกับองค์กรให้ได้
ยาวนานที่สุด เพื่อนาพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
บริษัท สยามโทเนะ จากัด เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง การสารวจและผลิต
น้าบาดาล รวมทั้งงานด้านธรณีวิทยา และยังเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าวด้ว ย และบริษัทได้มีการดาเนิน
กิจการทั้งในและต่างประเทศ พนักงานบริษัทล้วนมีความแตกต่างกันเพราะด้วยการที่บริษัทได้ประกอบกิจการทั้ง
งานด้านก่อสร้าง ธรณีวิทยา และฝ่ายผลิตเครื่องจักรและอะไหล่ ซึ่งทาให้ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันไปตามหน้าที่ความรับผิ ดชอบ และยังมีความแตกต่างในเรื่องของความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานด้วย
วัฒนธรรมในองค์กรก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบการทางานแบบไหน การบังคับบัญชาเป็นอย่างไร
ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจการก่อสร้างกาลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนแรงงาน และธุรกิจประเภทนี้ก็มีการขยายตัวมากขึ้น
ทาให้บางครั้งพนักงานมีการลาออกหรือเรียกร้องผลตอบแทนและสวัสดิการที่สูงขึ้น ซึ่งจาเป็นต้องใช้การจูงใจใน
การขับเคลื่อนเพื่อให้พนักงานทุกๆ คนเต็มใจที่จะปฏิบัติงานและมีความสุขในการทางาน อันจะส่งผลให้เกิดความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริษัทเพราะถ้าพนักงานที่มีความรู้ความสามารถได้ลาออกจากบริษัท ก็
เหมือนบริษัทได้สูญเสียทุนหรือทรัพยากรไปอีกทั้งยังต้องสูญเสียเวลาในการที่จะสรรหาบุคคลอื่นเข้ามาทดแทน
ในตาแหน่งที่ว่างลงอีกด้วย
พนักงานในองค์กรทุกคนต้องการต้องการแรงจูง ใจในการทางานที่เหมาะสม การที่องค์กรสร้ า ง
แรงจูงใจที่เหมาะสมย่อมทาให้เกิดขวัญและกาลังใจที่ดีในการทางานและทางานอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
เต็มใจทาให้มีความสุขในการปฏิบัติงานจนเกิดเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลากรเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้นและรักษา
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บุคคลากรที่มีคุณค่า มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาวที่เรียกว่าความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร
นั่นเอง อันจะส่งผลให้เกิดความเจริญเติบโตและความสาเร็จขององค์กรนั้นๆ
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความยึด
มั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทสยามโทเนะ จากัด เพื่อที่จะนาผลการศึกษาครั้งนี้ นามาเป็นแนวทางใน
การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการการทางานและการบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัยและทฤษฎี
การวิจัยนี้ ประกอบด้วยตัวแปรตาม คือ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ซึ่ง ได้ยึดทฤษฎีความยึดมั่น
ผูกพันในองค์การ (Meyer and Allen, 1991) ซึ่งประกอบด้วย ด้านความยึดมั่นผูกพันด้านจิตใจ ความยึดมั่นผูกพัน
ด้านการคงอยู่ และความยึดมั่นผูกพันด้านบรรทัดฐาน สาหรับตัวแปรอิสระ ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้
ยึดทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์ชเบอร์ประกอบด้วย ปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจ เรียกว่าปัจจัยรักษาหรือ
ปัจจัยเกื้อกูล (Hygiene Factors) และปัจจัยที่ใช้จูงใจคือปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) (Herzberg, F., 1996) และ
วัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของ Charles Handy (1995) ที่ได้อธิบายว่า รูปแบบแนวคิดวัฒนธรรมตามวิถีชีวิต
และพฤติกรรมซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะต่างๆของเทพเจ้ากรีกโบราณ แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบคือ วัฒนธรรมที่
เน้นบทบาท วัฒนธรรมที่เน้นงาน วัฒนธรรมที่เน้นบุคคล และวัฒนธรรมที่เน้นผู้นา ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors)
1.1 ความสาเร็จของงาน
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ
1.3 ลักษณะงานที่น่าสนใจมีคุณค่า
1.4 การมีสถานภาพที่ดี
1.5 ความรับผิดชอบ
2. ปัจจัยเกื้อกูล (Hygiene Factors)
2.1 เงินเดือนและสวัสดิการ
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร
2.3 นโยบายและการบริ
หารงานกรขององค์กร
วัฒนธรรมองค์
2.4 สภาพแวดล้
อมและความปลอดภั
ยในการทางาน
(Organizational
Culture)
รูปแบบในการบั
บัญชา
1. วั2.5
ฒนธรรมองค์
กรที่เน้งคันบบทบาท

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร
(Organizational Commitment)
1. ความยึดมั่นผูกพันด้านจิตใจ
2. ความยึดมั่นผูกพันด้านการคงอยู่
3. ความยึดมั่นผูกพันด้านบรรทัดฐาน

2. วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นงาน
3. วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นบุคคล
4. วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นผู้นา

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิ บัติงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผล
ต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท สยามโทเนะ จากัด

สมมติฐานของการวิจัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุ้น และวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อความยึด
มั่นผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท สยามโทเนะ จากัด

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยนี้ คือ พนักงานของบริษัทสยามโทเนะ จากัด ที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจานวน
ทั้งหมด 181 คน สาหรับการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่
ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยกาหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ +5 เปอร์เซ็นต์ได้กลุ่มตัวอย่างอย่างต่า
125 ตัวอย่างและใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสัดส่วนตามจานวนของพนักงานในแต่ละแผนก
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยเกื้อกูลในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และส่วนที่ 5 เป็นคาถามเกี่ยวกับ
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานโดยมาตรวัดของคาถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (1 หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด จนถึง 5 หมายถึงระดับมากที่สุด)
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามประกอบไปด้วยการตรวจความถูกต้องของเนื้อหา (Content
Validity) โดยผู้เชี่ ยวชาญ จ านวน 3 ท่ าน พิ จารณาความถู กต้อ ง ความครอบคลุ มตามเนื้อ หา ตลอดจนความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ ต่อจากนั้น จึงนาแบบสอบถามดังกล่าวไปทดลองใช้ (Try out) จานวน 30 ชุด และหาค่า
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient)
ผลการทดสอบ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.9426 และค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ของแต่ละตัวแปรและรายมิติมีค่ามากกว่า 0.70 สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลจริง
ต่อไป (Hair et. al. 1997)
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ใช้ ในการอธิบายลักษณะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ในขณะที่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้อธิบายแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยเกื้อกูลใน
การปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร และความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน สาหรับการทดสอบสมมติฐานใช้วิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุปัจจัย (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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สรุปผลการวิจัย
จากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 181 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (90.4%) มี
สถานภาพสมรส (57.6%) เป็นพนักงานรายเดือนประจา (76.8%) อายุ 41-50 ปี (36.8%) มีอายุงานมากกว่า 15 ปี
(31.2%) มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (42.4%) มีอัตราเงินเดือน 10,000-15,000 บาท (39.2%)
และ ทางานในแผนกเข็มเจาะ (43.2%)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กรและความยึดมั่นผูกพันกับองค์กร
เมื่อพิจารณาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฯ พบว่าพนักงานมีระดับแรงจูงใจในปัจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ( = 3.61, S.D = 0.46) และมีระดับแรงจูงใจในปัจจัยจูงใจใน
การปฏิบัติงานด้านความสาเร็จในการทางานมากที่สุด ( = 4.02, S.D = 0.55) ตามด้วยด้านความรับผิดชอบ ( =
3.71, S.D = 0.56) สาหรับปัจจัยเกื้อกูลในการปฏิบัติงานพบว่า พนักงานมีระดับแรงจูงใจในปัจจัยเกื้อกูลในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.39, S.D = 0.52) และมีระดับแรงจูงใจในปัจจัยค้าจุนในการ
ปฏิ บั ติง านด้ านความสั มพั น ธ์ร ะหว่ างบุ ค คลในองค์การมากที่ สุด ( =3.69, S.D = 0.56) ตามด้ วยด้ าน
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน ( =3.53 S.D = 0.59)
เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ฯ พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์การ
ของบริษัทในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.55, S.D = 0.53) มีระดับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์การที่เน้น
การเป็นผู้นามากที่สุด ( =3.63 S.D = 0.71) ในขณะที่ ความยึดมั่นผูกพันกับบริษัทสยามโทเนะ พบว่าพนักงานมี
ระดับความคิดเห็นต่อความยึดมั่นผูกพันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.92, S.D = 0.60) และมีความยึดมั่นผูกพัน
กับองค์กรด้านบรรทัดฐานมากที่สุด ( = 4.24, S.D = 0.67) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอิทธิพลของแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความ
ยึดมั่นผูกพันของพนักงาน บริษัทสยามโทเนะ จากัด
ตัวแปร

Unstandardized
Coefficients

S.D.

B
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
1. ความสาเร็จในการทางาน
2. การได้รับการยอมรับนับถือ
3. ลักษณะงานที่ทา
4. การมีสถานภาพที่ดี
5. ความรับผิดชอบ
ปัจจัยเกื้อกูลในการปฏิบัติงาน
1. เงินเดือนและสวัสดิการ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ

3.61
4.02
3.44
3.54
3.30
3.71
3.39
3.32
3.69

0.46
0.55
0.63
0.62
0.55
0.56
0.52
0.7
0.56

Std.Error

Standardized
Coefficients

t

Sig.

0.194
0.000
0.080
0.065
0.961

Beta

0.129
0.398
0.160
0.164
-.005

0.098
0.086
0.091
0.088
0.095

0.119
0.417
0.166
0.150
-0.004

1.306
4.609*
1.768
1.860
-.049

0.450
0.341

0.075
0.094

0.529
0.319

6.020* 0.000
3.607* 0.000
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอิทธิพลของแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน บริษัทสยามโทเนะ จากัด(ต่อ)
ตัวแปร

S.D.

Unstandardized
Coefficients

B
2.99 0.78 0.009

3. นโยบายและการบริหารงานของ
องค์การ
4. สภาพแวดล้อมและความปลอดภั ยใน 3.53 0.59 -.087
การทางาน
5. การปกครองบังคับบัญชา
3.39 0.75 -.017

Standardized
Coefficients

t

Sig.

0.065

Beta
0.012

0.144

0.886

0.099

-.086

-.876

0.383

0.083

-.021

-.201

0.84

0.157
0.241
0.175
0.230

1.860
2.824*
1.924
2.361*

0.065
0.006
0.057
0.020

Std.Error

วัฒนธรรมองค์กร
3.53 0.74
1.วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นบทบาท
3.54 0.64 0.147 0.079
2. วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นงาน
3.61 0.64 0.226 0.080
3. วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นเฉพาะตัวบุคคล 3.53 0.74 0.141 0.074
4. วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการเป็นผู้นา
3.63 0.71 0.192 0.082
ความยึดมั่นผูกพัน
3.92 0.60
1. ความยึดมั่นผูกพันด้านจิตใจ
3.85 0.71
2. ความยึดมั่นผูกพันด้านคงอยู่
3.61 0.72
3. ความยึดมั่นผูกพันด้านบรรทัดฐาน
4.24 0.67
R Square = .472, Adjusted R Square = .450, F = 21.272, Sig = .0000
หมายเหตุ * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การทดสอบสมมติฐาน
จากผลการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ พบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติ งานปัจจัย
เกื้อกูลในการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมองค์การสามารถอธิบายความแปรปรวนของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร
ได้ร้อยละ 45.0 (Adjusted R Square = 0.450) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 55 เป็นผลจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้ นามา
พิจารณาในวิจัยนี้
เมื่อพิจารณาตามค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (β) พบว่าปัจจัยเกื้อกูลในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงานมากที่สุด (β = 0.529) ตามด้วยปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (β = 0.417) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (β = 0.319)
วัฒนธรรมองค์การที่เน้นงาน (β = .241) และวัฒนธรรมองค์การที่เน้นผู้นา (β = .0.230) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ปัจจัยเกื้อกูลด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือและด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ และวัฒนธรรมองค์การที่เน้นงานและเน้นผู้นาส่งผลต่อ
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทสยามโทเนะ จากัด ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ปัจจัยเกื้อกูลด้านเงินเดือนและสวัสดิการส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงาน Katz et al.
(2005) ได้ระบุว่า เงินมีความสาคัญ นอกจากจะเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งและยังเป็น
เครื่องมือในการธารงรักษาพนักงานไว้กับบริษัท พนักงานอาจรับรู้ว่า เงินเดือนไม่ใช่แค่ตัวเงินที่ได้รับเท่านั้นแต่
ยังเป็นสัญญาลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นคง (security) ความภูมิใจและหลักฐานที่แสดงว่าประสบความสาเร็จใน
หน้าที่การงาน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีกับองค์กรที่ทางานอยู่และกลายเป็นความยึดมั่น ผูกพัน
กับองค์กร
ปัจจัยเกื้อกูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์ก ร เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวรรณ ตอวิวัฒน์ (2555)ในการปฏิบัติงานที่มีโอกาสเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับ
ผู้ อื่ น การมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานและผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ท าให้ เ กิ ด ความไว้ ว างใจระหว่ า งบุ ค คล
บรรยากาศขององค์ การมีลักษณะของความร่วมมือและเป็นมิตร มีเพื่อนคอยให้ความช่วยเหลือ และยินดีรับฟัง
ปัญหาต่างๆ ย่อมทาให้รู้สึกมีกาลังใจ และพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้ ดังสุภาษิตที่ว่า คับที่อยู่ได้ คับใจ
อยู่ยาก บุคคลใดได้อยู่ในสังคมที่ดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ย่อมทาให้บุคคลนั้นมีความสุข ทางานด้วยความ
สบายใจ ยินดีที่จะทาตามเป้าหมายขององค์การอย่างเต็มที่ และมีความต้องการที่จะอยู่ในสังคมนั้นต่อไป ซึ่งแสดง
ถึงบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การนั่นเอง
ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงานซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ (2551) ที่พบว่า แรงจูงใจในการทางานในด้านความต้องการ
การยอมรับนับถือจากกลุ่มเพื่อนและผู้บังคับบัญชาส่งผลต่อความผูกพันในงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการได้รับ
การยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน และองค์กรทาให้พนักงานมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อองค์กร (Steers
and Porter, 1983) ทาให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเต็มความสามารถเพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ชื่อเสียงของตนเองและองค์กร
ปัจจัยสุดท้ายที่ ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงาน คือ วัฒนธรรมองค์การที่เน้นงาน
และเน้นผู้นา ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชดาภรณ์ เหลืองทอง (2554) การทางานร่วมกันเป็นทีมจะ
ส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ผลงานนั้นสาเร็จตามเป้าหมายอีก
ทั้งยังเป็นแรงผลักให้เกิดผลงานหรือวิธีการทางานแบบใหม่เกิดขึ้นทาให้พนักงานรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาผลงานและ การเป็นพนักงานขององค์กร

ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจาก ปัจจัยเกื้อกูลด้านเงินเดือน และสวัสดิการส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อบริษัทสยามโทเนะ
จากัด ดังนั้น การทบทวนความเหมาะสมของอัตราเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานเป็นระยะๆ ให้สอดคล้อง
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กับลักษณะงาน ภาวะค่าของชีพและการแข่งขันในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่จาเป็น ในขณะที่การให้รางวัลที่เป็นตัวเงิน
อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการจูงใจและธารงรักษาพนักงานไว้กับบริษัท
2. บริษัท ฯ ควรมีการสร้างความรู้สึกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน หรือการทางานเป็นทีม เนื่องจากพนักงาน
ของบริษัท ฯ จะต้องมีการออกไปปฏิบัติงานตามหน้างานนอกสถานที่ (Site) เป็นประจา ดังนั้น บริษัท ควร เพิ่ม

ช่ อ งทางในการสื่ อ สารอื่ น ๆตามความเหมาะสม เช่ น การติ ด ป้ า ยประกาศ การประชาสั ม พั น ธ์ ต าม
หน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องเป้าหมาย วิธีการปฏิบัติงานรวมถึงความเสมอ
ภาคในด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มตัวแปรในการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้นเช่น ภาวะของผู้บังคับบัญชา
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร การฝึกอบรมและพัฒนา ความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น
2. ควรทาการศึกษาด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมด้วยเพราะจานวนประชากรในการศึกษามี
น้อย ซึ่งอาจจะได้ข้อค้นพบใหม่ๆที่ลึกซึ้งและสะท้อนความจริงเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาบริษัทให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้างของกลุ่มตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ คุณค่า
ตราสินค้าของร้านคาเฟ่อะเมซอน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากกลุ่มตัวอย่าง 320 ราย ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย ความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัดอยู่ระหว่าง
0.824-0.952 และมีค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ระหว่าง 0.605-0.803 ผลการวิจัยพบว่าแบบจาลองสมการ
โครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 150.97, df = 84, CFI = 0.96,
RMSEA = 0.045, SRMR = 0.042) โดยปัจจัยด้านการรับรู้ต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปัจจัยด้าน
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจัยด้านองค์กร สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรคุณค่าตรา
สินค้าได้ร้อยละ 76 และพบว่าคุณค่าตราสินค้าคาเฟ่อะเมซอน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการมากที่สุด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.93 ขณะที่ปัจจัย
ด้านองค์กร และด้านการรับรู้ CSR มีอิทธิพลทางตรงกับคุณค่าตราสินค้าเท่ากับ 0.88 และ 0.71 ตามลาดับ
คาสาคัญ: คุณค่าตราสินค้า การสื่อสารการตลาด คาเฟ่อะเมซอน

ABTRACT
The purpose of this research was to develop a structural equation model (SEM) of customer–based
brand equity in the context of Café Amazon in Songkhla province. The sample consisted of 320 cases selected
by multi-stage sampling. The five-point Likert scales questionnaires were used as a research instrument. The
reliability of the construct was 0.824-0.952, and 0.605-0.803 for the average variance extracted. The SEM
model of had a good fit with the empirical data (2 = 150.97, df = 84, CFI = 0.96, RMSEA = 0.045, SRMR =
0.042). The variables in the model explained 76% of variance in customer–based brand equity. The integrated
marketing communication factor had the highest direct effect on Café Amazon brand equity with effect sizes
0.93, while corporate and perceived CSR factors had direct effect with effect sizes 0.88 and 0.71 at significant
level .05 as well.
KEYWORDS: Brand Equity, Integrated Marketing Communication, Café Amazon
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บทนา
ปัจจุบันนักการตลาดและนักสื่อสารการตลาดได้ให้ความสาคัญกับตราสินค้า จนอาจเรียกได้ว่าเป็น “ยุค
ตราสินค้า (Brand Age)” เนื่องจากตราสินค้าถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่นักการตลาดและนักสื่อสารการตลาดจะต้องให้
ความสนใจและดารงรักษาไว้ให้เป็นที่จดจาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายตลอดไป โดยพบว่าตราสินค้าใดก็ตาม ที่มี
ชื่อเสียงหรือเป็นผู้นาตลาดจะมีคุณค่ามากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็น 10 หรือ 20 เท่าของสินทรัพย์เดิม (ธีรพันธ์ โล่ทองคา,
2551) การสร้างคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่นักการตลาดและนักสื่อสารการตลาดจะต้อง
ตระหนักและให้ความสนใจกับปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้านั้นๆ ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางการตลาด รวมถึงการพิจาณาจากช่องว่าง (Gap) ของงานวิจัยในอดีต
แล้ ว มี ก ารเติ ม เต็ ม ปั จ จั ย หรื อ องค์ ป ระกอบร่ วมสมั ย คื อ การรั บ รู้ ต่ อ กิจ กรรมเพื่ อ สั ง คม หรื อ กิจ กรรม CSR
(Ghorbani, et al., 2013; Han & Li, 2013) เพื่อนามาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยดั้งเดิมที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
คือ การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจัยด้านองค์กร (เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์, 2556; Ghorbani, et al.,
2013; Taleghani, et al., 2012) แล้วพัฒนาเป็นแบบจาลองคุณค่าของตราสินค้าต่อไป
ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าจากมุมมองของลูกค้า ซึ่งเลือกศึกษาในบริบทของตราสินค้า “Café Amazon” ซึ่งเป็น
หนึ่งในธุรกิจค้าปลีกของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ผู้นาในธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการน้ามันของประเทศ
โดยคาเฟ่อะเมซอนเป็นร้านที่จาหน่ายกาแฟสดคั่วบด ที่มีสาขาทั่วประเทศมากที่สุดกว่า 730 สาขา ด้วยรสชาติ
กาแฟ ราคา และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริการที่มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค ทาให้เป็นตราสินค้าที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว ส่ง ผลให้คุณค่าของตราสินค้า และ
มูลค่ายุติธรรมของตราสินค้า (Brand Value) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดหน่วยของการวิเคราะห์คือลูกค้า
ของร้านคาเฟ่อะเมซอนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสาขาของร้านมากที่สุดในภาคใต้

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้าง และวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคม การ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจัยด้านองค์กร ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าร้านคาเฟ่อ ะเมซอน ในพื้นที่
จังหวัดสงขลา

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดคุณค่าตราสินค้าแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง คือ มุมมองทางการเงิน (Financial Based) และมุมมอง
ของลูกค้า (Customer Based) การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของลูกค้า เพราะคุณค่าตรา
สินค้าในมุมมองทางการเงินจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อตราสินค้าเหล่านั้น มีคุณค่าในสายตาของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายก่อน
หรืออาจกล่าวได้ว่าลูกค้าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของตราสินค้า (Cobb–Walgren, et al., 1995)
สาหรับแบบจาลองคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity Model) ของการวิจัยครั้งนี้ อาศัยแนวคิดของ Aaker
(1991) ซึ่งอธิบายว่าคุณค่าตราสินค้านั้นสามารถวัดได้จาก การตระหนักรู้ตราสินค้า (Brand Awareness) คุณภาพที่
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ถูกรับรู้ (Perceived Quality) การเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Associations) และความภักดีต่อตราสินค้า (Brand
Loyalty) โดยองค์ประกอบที่มอี ิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าจากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การรับรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Perceived CSR) ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยที่
แสดงถึงการเติบโตของธุรกิจที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรมทางศาสนา
ด้วยการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรในอันที่จะเกื้อกูลให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติ เป็นการ
ช่วยแหลือสังคม ชุมชน และพนักงานของตนให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี (มนตรี พิริยะกุล และบุญฑวรรณ
วิงวอน, 2554) การรับรู้ CSR ในงานวิจัยนี้ พิจารณา CSR จาก 4 มิติ ตามแนวคิดของ Carroll (1991) ซึ่งกล่าวว่า
ลาดั บขั้ นของ CSR ประกอบด้วย ความรับ ผิด ชอบต่อ เพื่ อนมนุษ ย์ (Philanthropic Responsibilities) ความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม(Ethical Responsibilities) ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย (Legal Responsibilities) และ
ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ (Economic Responsibilities) จากผลการวิจัยของ Hsu (2012) และ Taleghani, et al.
(2012) พบว่า CSR มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงกับ ปัจจัยด้านชื่อเสียงองค์กรเท่ากับ 0.83 (p<.05) และ 0.51
(p<.05) ตามลาดับ ขณะที่ผลการวิจัยของ Ghorbani, et al. (2013) พบว่า กิจกรรม CSR มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ทางตรงกับคุณค่าตราสินค้าเท่ากับ 0.56 (p<.05)
2. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) การวัดอาศัย
แนวคิดของ Kotler (2000) ซึ่งพิจารณา IMC จากการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้
พนักงานขาย และการตลาดทางตรง ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เลือกพิจารณา IMC ที่สอดคล้องกับบริบทของร้านคาเฟ่
อเมซอนเพียงสามมิติ คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย โดยผลจากงานวิจัยของ
Torres, et al. (2010) พบว่า การสื่อสารการตลาดมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงกับชื่อเสียงขององค์กรเท่ากับ
0.56 (p<.05) ขณะที่ผลการวิจัยของ Ghorbani, et al. (2013) พบว่า การสื่อสารการตลาดในรูปแบบการโฆษณามี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงกับคุณค่าตราสินค้าเท่ากับ 0.62 (p<.05)
3. ปัจจัยด้านองค์การ (Corporate Factors) พิจารณาจาก 2 มิติ คือ ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของ
องค์กร โดยภาพลักษณ์ขององค์กรอาศัยแนวคิดของ Davis (2000) ซึ่งวัดภาพลักษณ์จากพนักงาน องค์กร และตรา
สินค้า ขณะทีค่ วามมีชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้ารับรู้และเชื่อในองค์กรจากผลของการมีปฏิสัมพันธ์กับ
องค์กรในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงผลจากความประทับใจผลิตภัณฑ์และตราสินค้าที่องค์กรผลิตออกมา ตามแนวคิด
ของ Berens and Riel (2004) ซึ่งวัดจากความคาดหวังของสังคม บุคลิกภาพขององค์กร และความไว้วางใจ ซึ่งผล
จากการวิจัยของ Taleghani, et al. (2012) พบว่าปัจจัยด้านชื่อเสียงขององค์กรมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงกับ
คุณค่าตราสินค้าเท่ากับ 0.82 (p<.05) ขณะที่ผลการวิจัยของเนตร์ศริ ิ เรืองอริยภักดิ์ (2556) พบว่า ปัจจัยด้านชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ขององค์กรมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงกับคุณค่าตราสินค้าเท่ากับ 0.98 (p<.05)
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถกาหนดสมมติฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ และพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดังภาพประกอบ 1
H1: การรับรู้ CSR มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยด้านองค์กร
(Hsu, 2012; Taleghani, et al., 2012)
H2: การรับรู้ CSR มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า
(Ghorbani, et al., 2013; Han & Li, 2013)
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H3: การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยด้านองค์กร
(Torres, et al., 2010)
H4: การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า
(Ghorbani, et al., 2013; )
H5: ปัจจัยด้านองค์กร มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า
(เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์, 2556; Taleghani, et al., 2012)
;

มนุษยธรรม
จริยธรรม
กฎหมาย

H1

การรับรู้
CSR

ปัจจัย
ด้านองค์กร

ชื่อเสียง
ภาพลักษณ์

H2

เศรษฐกิจ

H5
H3
การตระหนักรู้

โฆษณา
ประชาสัมพันธ์

การสื่อสารการ
ตลาดเชิงบูรณาการ

H4

คุณค่า
ตราสินค้า

การส่งเสริมการขาย

คุณภาพที่รับรู้
การเชื่อมโยง
ความภักดี

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนของลูกค้าซึ่งได้มาจากสุ่มตัวอย่างจานวน 320 ราย ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามแนวคิดของ
Jackson (2003) ที่เสนอว่าอัตราส่วนระหว่างจานวนตัวอย่างและตัวแปรสังเกตได้ ควรจะเท่ากับ 20 ต่อ 1 และ
เกณฑ์ของ Hair, et al. (2010) ที่เสนอว่าควรพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าในแบบจาลอง ใช้ใช้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 5-10 คน ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ได้มาจากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ซึ่งเริ่มต้นจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งลูกค้าที่
ใช้บริการจากร้านคาเฟ่อะเมซอนตามที่ตั้งของสาขาต่างๆ ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ซึ่งเป็นเส้นทาง
หลักของภาคใต้ จานวน 5 สาขา โดยกาหนดโควตาจานวนตัวอย่างสาขาละ 64 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของลูกค้า
และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้บริการ ข้อคาถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และตอนที่ 2-5 เป็นข้อ
คาถามเกี่ยวกับการวัดตัวแปรแฝงต่างๆ ซึ่งข้อคาถามเป็นมาตรวัดแบบประมาณค่าตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert
Scale) 5 ระดับ ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ในด้านความตรงเชิงเนื้อหา ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความ
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สอดคล้องข้อคาถาม (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน พบว่า มีค่าความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทุกข้อ
(ค่า IOC มากกว่า 0.50) ผลการตรวจสอบความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างของมาตรวัดอยู่ระหว่าง 0.824-0.952 และมีค่า
ความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ระหว่าง 0.605-0.803
การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าความถี่และร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่งของตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปร ด้วยการ
ประมาณค่าด้วยวิธี Maximum Likelihood โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ขณะที่การทดสอบแบบจาลองการวัด
การทดสอบแบบจาลองสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป LISREL

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า พื้นที่จังหวัดสงขลามีสาขาของร้านคาเฟ่อะเมซอนรวม 5 สาขา โดย
ลูกค้าของร้านมีสัดส่วนของผู้ชายและหญิงใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25-30 ปี (ร้อยละ 43.1) นับถือ
ศาสนาอิสลามมากที่สุด (ร้อยละ 57) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 39.8) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ
15,001-20,000 บาท (ร้อยละ 36.4) ความถี่ในการใช้บริการที่ร้าน 3-4 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 52.6) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อครั้งเท่ากับ 101-150 บาท (ร้อยละ 49.3)
ขณะที่ผลการทดสอบแบบจาลองการวัด (Measurement Model) พบว่า มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (2 = 146.97, df = 82, CFI = 0.97, RMSEA = 0.043, SRMR = 0.041) ค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง
ของมาตรวัด (Construct Reliability) มากกว่า 0.60 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ (Average Variance
Extracted) มากกว่า 0.50 แสดงว่าองค์ประกอบมีค่าความเชื่อมั่นสูง และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัว
แปรในองค์ประกอบได้ดี (Hair, et al., 2010) หรือกล่าวง่ายๆ คือ ตัวแปรแฝงที่นามาพัฒนาเป็นแบบจาลองในการ
วัดคุณค่าตราสินค้าของการวิจัยนี้ รวมถึงข้อคาถามในแบบสอบถามที่ใช้วัดตัวแปรสังเกตได้มีความเหมาะสม
การทดสอบแบบจาลองสมการโครงสร้าง (SEM Model) พบว่า มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
(2 = 150.97, df = 84, CFI = 0.96, RMSEA = 0.045, SRMR = 0.042) ตัวแปรแฝงทั้ง 3 ตัวแปร คือ การรับรู้ต่อ
กิจกรรม CSR การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจัยด้านองค์กร สามารถอธิบายถึงคุณค่าของตราสินค้าได้
ร้อยละ 76 และพบว่า การรับรู้กิจกรรม CSR ที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจทั้งในแง่ผลประโยชน์ในรูปตัวเงินและ
ความคุ้มค่าที่ลูกค้าได้รับ การสื่อสารการตลาดในรูปแบบของการส่งเสริมการขายของร้าน และปัจจัยด้านชื่อเสียง
มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด แสดงว่าเมื่อพิจารณาจากมุมมองของลูกค้าแล้ว องค์ประกอบเหล่านั้นจะเป็น
ตัวสะท้อนถึงคุณค่าของตราสินค้า นั่นเอง
ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย มีการยอมรับสมมติฐานทุกข้อ และสามารถสรุปได้ว่าคุณค่าตรา
สินค้า “คาเฟ่อเมซอน” ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมากที่สุด รองลงมา
คือปัจจัยขององค์กรด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.93 และ 0.88 ตามลาดับ ขณะที่
ปัจจัยด้านการรับรู้ CSR มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.71 รายละเอียดดังภาพประกอบ 2 แสดงให้เห็น
ว่า ร้านคาเฟ่อ ะเมซอนในพื้น ที่จังหวั ดสงขลาควรมุ่ งเน้นการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะการ
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ส่งเสริมการขายที่หลากหลายและตรงใจลูกค้า ร่วมกับการทากิจกรรมเพื่อสังคมหรือชุมชนซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ
ร้าน ซึ่งจะส่งผลต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของร้าน และทาให้ลูกค้ารับรู้คุณค่าตราสินค้า “คาเฟ่อะเมซอน” ที่สูงขึ้น

ภาพประกอบ 2 แบบจาลองสมการโครงสร้างองค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่าการรับรู้กิจกรรม CSR และการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ สามารถมีอิทธิพล
ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณค่าตราสินค้า กรณีที่มีอิทธิพลทางอ้อมจะมีตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) คือ ปัจจัย
ขององค์ กรด้ านชื่ อเสี ย งและภาพลั กษณ์ ซึ่ ง ผลการวิ จัย ดั ง กล่ าวสอดคล้อ งกับ งานวิ จั ย ที่ ได้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมและอ้างอิงไว้ในสมมติฐานแล้ว ได้แก่ เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์ (2556); Ghorbani, et al. (2013); Han &
Li, (2013);
Hsu (2012); Taleghani, et al. (2012) และ Torres, et al. (2010) โดยสามารถอภิปรายได้ว่า การ
สื่อสารการตลาดในรูปแบบของการโฆษณา เพื่อให้ลูกค้ารับรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในร้าน ที่มี
ทั้งกาแฟประเภทต่างๆ ชาเขียว ชาเย็น และช็อคโกแลต รวมถึงการส่งเสริ มเสริมการขายโดยมีโปรโมชันใน
รูปแบบต่างๆ ตัวอย่างที่ร้านดาเนิน การอยู่ในปัจจุบัน เช่น การให้ส่วนลดในการซื้อกระเป๋าผ้า การซื้อขนมอบ
Macaron หรือการดาเนินการร่วมกับผลิตภัณฑ์ไวตามิ้ลค์ในการแลกซื้อหรือรับส่วนลดต่างๆ การสื่อสารการตลาด
เหล่านี้ถือเป็นสิ่งกระตุ้นที่สาคัญให้ลูกค้าเกิด การรับรู้ มีความสนใจ ชอบหรือพอใจ และตั้งใจที่จะซื้อหรือใช้
บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดมูลค่าตราสินค้าของ Agarwal and Rao (1996) ที่กล่าวว่ามูลค่าตราสินค้ามุ่งเน้น
การวัดสิ่งที่อยู่ในความคาดหวังของผู้บริโภค (Consumer Mindset) โดยมีลักษณะความต่อเนื่องหรือเป็นลูกโซ่ คือ
รับรู้-สนใจ-ชื่นชอบ-แสดงออก (Awareness-Interest-Desire-Action: AIDA) ซึ่งนอกจากการสื่อสารการตลาดเชิง
บูรณาการดังกล่าวมาแล้ว การดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมหรือกิจกรรม CSR จะเป็นอีกตัวกระตุ้น
หนึ่งที่ทาให้การรับรู้ของผู้บริโภคต่อ ตัวสินค้า บริการ รวมถึงร้านเป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น ความคาดหวังของ
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ผู้บริโภคต่อร้านหรือองค์กรที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่มุมต่างๆ หากสามารถดาเนินการได้ตามที่
ลูกค้าคาดหวัง ย่อมส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ซึ่งภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรพบว่าเป็นตัวแปร
ส่งผ่านไปยังคุณค่าตราสินค้า กล่าวคือ ภาพลักษณ์ที่ดีจะทาให้ ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ มีการบอกต่อแบบปากต่อ
ปาก รวมถึงมีการซื้อหรือใช้บริการซ้า ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความภักดีต่อตราสินค้า และเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ที่ใช้ในการวัดคุณค่าตราสินค้า

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลของการวิจัยไปใช้ คือ ร้านคาเฟ่อะเมซอนในพื้นที่จังหวัดสงขลา สามารถ
สร้างคุณค่าตราสินค้าให้แข็งแกร่งได้ ด้วยการมุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดโดยเฉพาะในรูปแบบของการส่งเสริม
การขายที่หลากหลายมากขึ้นและตรงใจผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคจดจาและระลึกตราสินค้าได้ หรือเป็นการ
ตระหนักรู้ในตราสินค้า โดยอาจดาเนินการส่งเสริมการขายร่วมกับร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น และสถานี
บริการน้ามัน ปตท. ซึ่งอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน นอกจากนี้ องค์กรควรจะมุ่งเน้นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมหรือ CSR เช่น ร่วมกิจกรรมของสังคมหรือชุมชนใกล้เคียงกับที่ตั้งของสาขา การสร้างห้องละหมาดสาหรับ
ชาวมุสลิม เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสตูล ซึ่งมีผู้นับถือศาสนาอิสลามในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง การดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อการรับรู้
คุณภาพ เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ซึ่งเป็นรูป แบบหนึ่งของการเชื่อมโยงตราสินค้า ผลของการดาเนินการ
ดังกล่าวจะช่วยขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มผู้ใช้รถยนต์และคนเดินทางตามแก่นแท้ของตรา
สินค้า (Brand Essence) โดยขยายไปยังผู้คนในชุมชนใกล้เคียงที่จะมาใช้สถานที่ของร้านในการพบปะพูดคุย
ผู้เดินทางที่ต้องการประกอบศาสนกิจ อันจะนาไปสู่ความแข็งแกร่งของคุณค่าตราสินค้า ทั้งในรูปแบบของการ
รับรู้คุณภาพบริการในเชิงบวก รวมถึงความภักดีของลูกค้า
ข้อเสนอแนะสาหรั บการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ (Mixed Method)
โดยสัมภาษณ์ลูกค้า พนักงาน รวมถึงเจ้าของกิจการแต่ละสาขา เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวตัวแปรหรือ
องค์ประกอบต่างๆ ในแบบจาลองคุณค่าตราสินค้า ขณะเดียวกันอาจใช้วิธีการวิเคราะห์แบบพหุกลุ่ม (Multiple
Group) โดยนาแบบจาลองที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบกับบริบทของลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อดูความไม่แปรเปลี่ยนของ
แบบจาลอง
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ABSTRACT
The main objective of this study is to explore the extent of usage of the social media in each platform
by small and medium enterprises in Thailand as a business strategy. Additionally, to examine what
opportunities and challenges SMEs meet when utilizing them to create business strategies. A total of 150 usable
questionnaires are obtained. The study finds that 31.3% use social media as a business strategy in their business,
while 55.3% use social media, but not as a business strategy, and 13.3% do not used social media in their
business. Most SMEs are using Facebook, Line, and Skype. They use social media for promote
products/brands, customer service, and communication. The key strategies of social media usage by SMEs, the
most frequency endorsed responses is: differentiation strategy, followed by cost leadership strategy and focus
strategy.
KEYWORDS: Social media, Social commerce, Small and Medium Enterprises, Business Strategy

INTRODUCTION
With rapid changes in the Internet, these online activities are now performed via a new form of
communication technology known as Web 2.0 or social media. The sharing and participatory culture
encompassed by social media. Although the traditional website is generally a network of network from its
inception, social media substantiates the networked nature through end-users’ socio-cultural practices. With
social media, user’s communication networks and activities not only exist as an infrastructure under the surface
but also take part of the visible and utilizable content areas and platforms.
With the effects of online social networks, social information is the outgrowth from the mixture of the
technology that actualizes the networked nature of the website and the users’ gladness to participate in their
social networking activities. Social influence is a fundamental instrument underlying more complex word-ofmouth effect that is aggressively utilized in online marketing and campaigning. Influence is affecting change in
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person’s attitudes, opinion, beliefs, even behavior. This research aims to explore how social media used by
small and medium enterprises (SMEs) to create business strategies.

BACKGROUND FOR THE STUDY AND STATEMENT OF THE PROBLEM
Since the emergence of the Internet in the late 20th century, communication among individuals and
organizations of all sizes has changed dramatically. The Internet has revolutionized communication, allowing
individuals and organizations to overcome geographical and time constraints, which in turn allows consumers
and businesses to connect around the world any time (Harris & Rae, 2009). With the rapid changes in
information technology (IT), activities on the online are performed via a new platform of communication
technology known as social media (Gretzel, Kang, & Lee, 2008).
Many businesses started using social media as a profitable marketing tool from which they can derive
several benefits. For example, businesses can obtain vast amount of feedback and comments regarding their
products and business image by monitoring consumers’ online conversations, providing them to resolve
problems quickly and work to improve future brand performance (Madupu, 2006). There are two types of
business communication on social media: consumer-initiated and business-initiated. Consumers develop a
consumer-initiated voluntarily and consumers benefit from uncensored feedback from other members.
However, a business-initiated is sponsored and developed by a business, which controls the content posted by
its members. Through participation in a business-sponsored online community, consumer can compare products
or services, even share experiences with other users of the products, and suggest alternative product choices.
Furthermore, consumers are often able to obtain exclusive information and special deals offered by the
business. Businesses also can enhance their relationships with consumers by providing special benefits that
consumers consider important.
The enormous growth of social media and users’ participation in the platforms has attracted
considerable interest from business and organizations, especially in small and medium enterprises (SMEs). It is
widely recognized that businesses should be engaged in this revolutionary trend in order to maximize their
business opportunity and competitive advantages. Although the widespread interest shown, it is crucial for
businesses to fully understand the impact of social media usage after the engagement. Social media is a very
active and fast moving. It provides many innovative features relevant to business strategies.
SMEs in Thailand account for a large proportion of the total establishments in the various sectors. In
the manufacturing sector, for instance, SMEs comprise 93.8 percent of all establishments. However, SMEs
generally tend to have simple organizational structure but lack of financial resources used to create a business
strategy. Therefore, it may imply that cost of investing may be one of the major barriers inhibiting SMEs from
adopting and implement social media as a business strategy.
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OBJECTIVES
The main objective of this study is to explore the extent of usage of the social media in each platform
by small and medium enterprises in Thailand as a business strategy. Additionally, to examine the opportunities
and challenges that businesses can meet when utilizing social media to create business opportunity. Lastly, the
research presents a concept research model and intent to discuss conceptual development and an integrative
framework for further research.

RESEARCH QUESTIONS
1. To what extent do SMEs use social media as a business strategy?
2. What is the most important social media platform used by SMEs to crate business strategies?
3. What opportunities and challenges could SMEs meet when utilizing them to create business
strategies?

RELATED LITERATURES AND RELEVANT RESEARCHES
Social Media
Social media generally refers to the use of online electronic tools as a strategy and an outlet for
broadcasting, while social network is a tool and a utility for connecting with others. However, social network
came first which evolved into social media. Social media, including social network is rapidly becoming
involved in daily operations, particularly in large corporations that invest heavily in new innovations. The tool
has been improved to provide faster speed in communication with flexibility and the ability to communicate
quickly anytime and anywhere. The media has dramatically changed in the last many years from traditional
media, including television, radio, magazine, and newspaper to digital media including social media (e.g.,
blogs, webboard, Facebook, YouTube, Line, and Twitter). Typically, people use social media as a virtual
network place expressing their opnions, exchange opinions, disseminate and control message anywhere
anytime. Business people and marketers attempt to connect their customers and interact with them using social
media. Many studies found that consumers are likely to trust more user-generated messages, such as peer
recommendations, consumer reviews, and testimonies, especially on digital media than messages from
traditional mass media (Jacobs, 2008; Raacke and Bonds, 2009).
Social Capital Theory
According to social capital theory, there are many properties that could be divided into constructs,
namely structure, cognition and relationship (Nahapiet & Ghoshal, 1998). For structural aspect, social network
refers to the connections between customers in the network, which affect the information exchange and
information activities between customers. For cognitive aspect, shared goals gather the goals and aspirations of
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all members on the social media platform, where goals express the future dreams, hopes and aspirations people
hold for the future. For relationship aspect, trust could give more predictability to customer behavior and
therefore create higher customer value by enhancing customer retention rate. Therefore, business can use social
commerce as a business strategy to share goals affecting relationship value.
Mangold and Faulds (2009) found that technology and the boom of the internet have encouraged
people to connect with each other, share information and build relationships and the social network websites
has presented a new form of communication through social media which allow people to interact and converse
with each other. This presents marketers with the opportunity to affect consumers purchase decisions through
online marketing and social media. This social engagement by consumers has significant impact on marketing
activities, as marketers need to be aware of the factors affecting consumer’s purchase decision.
Business / Social Transaction Cost
Social media can make cost-efficient way to contact with customers. Oliver (1975) suggested that
transaction costs typically refer to the transaction expenses and the accompanied hidden costs of shopping
during the transaction process, including costs in bargaining, breach of contract and signing of contract. Social
media, in particular, Facebook and Twitter, are comprised of communities typically of like-minded individuals.
Through social media sites we can network with these communities and converse in ways that are sometimes
difficult to do offline. However, social media communities influence how one purchases online and can reduce
the perceived of risks. Social media continues to play a role in many people’s lives. From finding information
about friends to pursuing a company’s Facebook page to gain insight into their products, many of us use social
media constantly. One of the business’s purposes for using social media may vary, but they may have created
communities to interact with within their social networks in order to reduce the perceived risks of consumers.
Research and Development
Research and development in this context refers to the businesses’ saving in time and effort from
gather business and customer information. In term of the immediacy and richness of the Internet, websites,
especially social network, offer a systematic storage of customer information to simplify the purchasing
procedure and the convenience of easy analyzing information for business (Jose, 2007). Businesses can use
social media to generate ideas. The online society is driven by consumer opinion, so ideas can come from
anywhere. Listening and asking questions in social media environment become a way to start listening and
build relationships. For example, D&G (Dolce and Gabbana) invited famous website builders, bloggers to its
fashion show, and let them post and upload photo and video to their Facebook, Twitter, and YouTube in realtime. As a result, it brought attractiveness and feedback from thousands of fashionists around the world (Lee,
2010).
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Social Commerce Convenience
Yang & Peterson (2004) suggested businesses to offer the products or services truly needed by
customers and come with considerable higher value. Convenience refers to the customers’ saving in time and
effort from purchasing the products (Brown, 1990). Customers can engage in transactions through the Internet
connection and such method in comparison with physical distribution reduces the need to spend time shopping
outside. Additionally, businesses may develop distinct business strategy including responsive time, relationship
management resulting in the quality of social media service. Businesses can use social media as a
differentiation strategy for their businesses through the convenience. Convenience is one of the main
motivations for customers choosing online shopping. Carrillat, Jaramillo, & Mulki (2009) claimed that if
businesses could offer added-value to customer, customers will grow immediate dependency businesses and
promote repurchase, free recommendation, and establishing word-of-mouth.
Social Interaction
Social media allows businesses two-way online interaction and continue to maintain customer
relationship for assisting various transactions. Social media with interaction, sharing and relation is the business
opportunities. Due to the real-time exchange of information between customers through the various social
media, a new era of consumption is arriving quickly under the hastening of social media, as a great deal of
customers are interacting with each other and customers are entering the ear of information transparency.
Moreover, customers also prefer to believe in a wide range of customer referrals from friends, colleagues,
relatives, professionals, peers, and influencers of their social networks. Therefore, the interactions over social
media are more susceptible to be affected the products and services reviews expressed by those people while the
social link behaviors of social business scale have also changed consumers.
Building Trust
Social media is used as a business strategy for building trust. Reinartz & Kumar (2000) suggested that
trust could give more predictability to customer behavior and therefore create higher customer value by
enhancing customer retention rate. Users are sharing content and building community across the countries.
Basically, social media are worked well regarding to adding more friends. Therefore, the communication with
sincere can be used to build the trust. By openly sharing daily activities, businesses can illustrate their friendly
mind, image and traits. Communication in public is good, but it will be better if businesses can communicate in
public with the interaction. Businesses can avoid from misunderstanding of one-way communication and build
business trust at the same time. Interaction in public helps businesses improve their reputation. When
businesses have trustworthy supporters, it helps businesses preventing and protecting from businesses’
problems and crises. For example, customers can use social media as a channel to contact customer service in
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traditional ways such as telephone and email in which customers may not always receive an instant response
from customer service and most likely to put on hold. On the other hand, social media prompts to response.
Furthermore, a question from one customers perhaps answered by other customers.
Customer Loyalty
Customer loyalty refers to future willingness to buy, maintenance of service contract and positive
publicity of recommendation (Selnes, 1993). Bhote (1996) claimed that customer loyalty refers to the enterprise
product or service value perceived by customers and they are willing to make positive recommendation for. The
popularization and development of social media transforms the business-to-consumer relationship from
traditional promotion into social communication and interaction, especially in the customer cognition to
businesses and their products and services. By sharing recommendations and feedbacks from customers to
others via social media platform, businesses can own more customers with long-term loyalty once they establish
strong relationship. The business can build strong relationship with their customers to the concept of reuse
intention, and the repurchase behavior in the business strategy. Businesses may continue interactions with
customers through social media and establish social relation to enhance long-term customer loyalty.

RESEARCH METHODOLOGY
The research design is drawn from quantitative research methodology. This quantitative research is
used to explore the extent of the use of the social media as a business strategy by small and medium enterprises
in Thailand. Additionally, second research purpose is to identify the most important social media platform used
by SMEs to crate business strategies. Lastly, to investigate that opportunities and challenges businesses meet
when utilizing them to create business strategies.
The purpose of descriptive statistics is to provide a structured depiction of the characteristics of a data
set. In this study, the target population of this study is the SMEs located in Bangkok, Thailand. The total sample
for this study consists of 150 sample SMEs, which means that any business that has the fixed asset of less than
100 million baht and number of employees with fewer than 200 employees. The participants in this study are
voluntary and anonymous. The survey is responded by top management level because they are most likely to be
the one who involves strategic planning of the business. To collect the data, two methods are used: (a) personal
contact, and (b) self-administered survey. This study is the convenience sampling instead of random sampling.

RESULTS
A total of 150 usable questionnaires are obtained. The study finds that the adoption rate of the social
commerce used as a business strategy. As of the 150 of responses, 47 (31.3%) use social media as a business
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strategy in their business, while 83 (55.3%) use social media, but not as a business strategy, and 20 (13.3%) do
not used social media in their business (Table 1).
Table 1 Frequency Distribution of Respondents by Social Media Usage as a Business Strategy
Social Media Usage as a Business Strategy
Frequency
Yes, using as a business strategy / strategic planning
Yes, but not as a business strategy / without strategic planning
Not using social media
Total

47
83
20
150

Percentage
31.3
55.3
13.3
100.0

Additionally, the study reveals the most important social media platform used by the SMEs.
Generally, Facebook Platform is the most social media platform usage in SMEs. Line and Skype are the second
and third most important platforms (Table 2).
Table 2 Ranking of the Most Important Social Media Platform for Businesses
Platforms
Mean
Standard deviation
Facebook
1.74
0.790
Line
1.98
0.844
Skype
2.30
0.753
YouTube
3.89
0.864
Twitter
4.93
0.712
Instragram
5.16
0.845
Google Talk
6.47
0.501
Flickr
7.52
0.504

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8

The data in Table 3 shows the main purposes of social media usage by SMEs. The respondents rated
the use of social media as having agreed effect on promote product / brand is the most important purposes.
Customer service and communication are the second and third most important purposes.
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Table 3 Purposes of Social Media Usage
Purposes of Use
Promote product / brand
Customer service
Communication
Marketing online
Keep the business cost down
Community involvement
Business analysis

Mean
1.96
2.46
3.06
4.43
4.45
5.13
6.41

วันที่ 24 ธันวาคม 2556

Standard deviation
1.02
1.38
1.68
1.53
1.58
1.27
0.93

Ranking
1
2
3
4
5
6
7

Table 4 shows the most important of purposes of social media usage in different types of SMEs,
including manufacturing, wholesale, retail and service.
Table 4 Most Important of Purposes of Social Media Usage in Different Types of Businesses
Rank
1
2

3

Manufacturers
Customer Service
(56.5)
Communication
(46.3)
Promote
(33.0)

Type of Business
Wholesalers
Retailers
Customer Service Promote
(47.6)
(57.6)
Promote
Communication
(38.1)
(50.0)
Communication
Customer Service
(33.3)
(50.0)

Service
Customer Service
(63.5)
Communication
(59.5)
Promote
(54.1)

The data in Table 5 shows the key strategies of social media usage by SMEs. Using Table 6 to
interpret the mean values, the most frequency endorsed responses is: differentiation strategy (M = 3.350). The
respondents rated the use of social media as having strongly agreed effect on social commerce convenience (M
= 3.255). On the other hand, the least frequency endorsed responses is: focus strategy (M = 2.760). The
respondents rated the use of social media as having agreed effect on customer loyalty (M = 2.500).
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Table 5 Social Media Usage as a Business Strategy
Items
Cost Leadership
- Business / Social
Transaction
Cost
- Research and Development
(Business Information)
Differentiation
- Social commerce
convenience
- Social interaction
Focus
- Building Trust
- Customer loyalty

Strongly
Disagree

Business Strategies
Disagree
Neutral Agree

Strongly
Agree

Mean

5(10.6)

9(19.1)

8(17.0)

16(34.0)

9(19.1)

3.2245
3.319

11(23.4)

2(4.3)

11(23.4)

14(29.8)

9(19.1)

3.170

3.350
3.255
3.446

12(25.5)
4(8.5)

1(2.1)
9(19.1)

9(19.1)
8(17.0)

13(27.7)
14(29.8)

12(25.5)
12(25.5)

9(19.1)
16(34.0)

8(17.0)
4(8.5)

10(21.3)
15(31.9)

13(27.7)
9(19.1)

7(14.9)
2(4.3)

2.760
3.021
2.500

Conclusion and Discussion
The study explores the importance information of the extent of social media used by SMEs integrated
business strategies and marketing model. The significance of this research study is that a framework for
business strategic planners with meaningful technological considerations to integrate into their business
strategies for social media marketing.
According to the result, there are now over 50 percent of SMEs that are using social media without
strategic planning, some SMEs are using social media as a business strategy. Strategies include cost leadership,
differentiation and focus. Businesses may develop distinct business strategies including, time efficiency, easy
access, convenience and portability, applicability, ingenious flexibility, and avoidance of unpleasantness, from
the customer preference toward social media. If managed and maintained appropriately, SMEs can utilize the
power of social media to promote its brand, gain insight into the market and assess how consumers feel about
its brands. Customer value has been widely applied in the business’s strategy and businesses have always hoped
to grasp the various needs with emphasis on designing effective business activities.
After all, the results of this study contribute for further research, which the researcher will be used the
results from this study and attempt to further examine the antecedents and consequences of social media usage
by SMEs as a business strategy. The further research framework will define the drivers, practices and
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measurable performance outcomes, which particularly focus on value creation and delivery in the value chain in
the increasingly connected strategies of business, and become establishing a framework of social media
integrated marketing model.
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ABSTRACT

The Japanese economy has entered into the time it must open up its way towards new development
its own power, while having the growth limitation factor such as low birthrate, longevity and declining
population.After the financial system reform in 1997, a personal self-responsibility came to be more
emphasized.In late years, the number of personal financial troubles with changes in policy as its background
increases rapidly.
To deal with increasing financial troubles, it may be effective to regulate them further by
legislation.But it is nothing better than a symptomatic remedy.
Healthy and appropriate family budget management by every single citizen of the nation is
fundamentally important.To realize this, finance education along with the changes in life stage is
indispensable. However, in Japan, the condition is not sufficient.
In this study, we set out our approach with analysis and consideration of the suggestions from
concerned institutes and taking such present conditions into account, we introduce the situations surrounding
the finance economy education in Japan.
KEY WORDS: “financial education” “Personal finance” “Financial system reform”

1. INTRODUCTION

About the financial education in a Japan, a sufficient did not carry out by a school education.
Therefore, in related many societies, various measures have so far been taken especially including Central
Council for Financial Services Information besides Financial Services Agency. Various measures are taken,
and while attaining the activation of the direct-loan market-place which I say to the current "a nest egg to an
investment" by a part of a governmental structural reorganization, the various sides, such as investor
education and a financial consumer education, are emphasized. The necessity for a financial education is
beginning to be recognized in response to such a thing also at the place of a school education.
However, the climate made light of about the earnings without labor in a Japan still remains.
Therefore, even if money-making does not tend to be taught but it is going to make its life caught through a
kale seed, I am in the trend for it not to seem that it is good, to teaching the thing of a kale seed. It was
realized that a person more unacquainted with a kale seed was better until now. However, while a Japan
converts into the society asked for a self-responsibility and saying, the puzzled persons are increasing in
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number. Also from such a thing, the suitable financial education is needed in the current Japan.
Moreover, in carrying out a financial education, it is necessary to think about a life stage in the
instruction of a school education, and a member of society and a senior-citizen step. It is important to study
that you consider how with a kale seed to associate, and make it reflected in one's life through a financial
education in it.

2. MATERIALS AND METHODS

The present condition of elementary school education of Japan and the education on finance in a
secondary education stage is as follows. The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
is the "government guidelines for teaching" which is a common curriculum in Japan which notifies, and it is a
thing in 1989 to have been introduced for the first time about studying the contents of "finance."
Then, in response to the fact that Financial Services Agency of Japan requested substantial financial
education from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, the contents of finance
came to be incorporated in the government guidelines for teaching much more concretely in 2002.
At the government guidelines for teaching, the teacher was able to decide to teach "the fundamental
view of the market economy" including a financial market, and "work of finance" by the lesson of the social
studies of a junior high school. Moreover, by the lesson of "politics and economy" of a high school, a teacher
must teach "the function and limit of the market economy", and "circulation of funds and work of a financial
institution."
From the expert, the following contents are pointed out in the report "point-of-argument
arrangement about financial education" (2005) of the financial educational round-table conference which
Financial Services Agency installed. The teaching materials about education on finance are offered
abundantly, and the contents for educating also to the government guidelines for teaching are written.
Moreover, as long as the basic contents of the government guidelines for teaching are read also
about the method of education on finance, about concrete educational contents, discretion is at schools.
However, a gap is between description of the government guidelines for teaching, and practice at schools.
When the position at schools actually describes, in a secondary education stage of Japan, there are
few teaching materials in consideration of the contents of a textbook from a governmental agency. Therefore,
in Japan, I think that an opportunity to study about finance was hardly given.
Such feeling is the same as that of the side which received education. It is applied also from the
result of "the consumer questionnaire about finance" (the 3rd edition) which Central Council for Financial
Services Information summarized in 2009. In a questionnaire, about the structure of finance and economy, the
percentage of the persons who answered "There is sufficient knowledge" is about 7% of each time, and the
half has answered about "It thinks that there is almost no knowledge" (refer to Fig. 1).
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Fig. 1 Knowledge of the financial and economic
In addition, about experience of the education on finance in a school, the percentage "which I
recognize to have learned" is about only 4%(refer to Fig. 2), and will pose a big problem in future Japanese
society.

Fig. 2 Experience of financial education in schools
Then, the precedence example in the U. K. or the United States thinks that I become helpful in the
financial education of Japan. In the U.K., knowledge of economy and financial education, which is an
important aspect of citizenship, is imparted in junior high school, and this education is implemented in the
same form throughout the whole country. In other words, financial education is considered to be important in
the U.K. In the U.S.A., it is the right and duty of Americans to pursue an education in economics, and they
leave the methodology to an NPO (non-profit organization). The approach employed in financial education is
the same as that in investment studies.
Now, in Japan, some financial education and various groups educate students and members of society
on finance: knowledge of financial aspects that we deal with regularly, such as a pension, tax, and the family
budget; financial education ; and a method of managing one’s finances and training businessman in the field
of finance. However, as financial education is a means of educating the consumer on finance, if I consider the
difference in the consciousness of self-responsibility between the Japanese and the English on the basis of the
difference in the implementation period of the two countries of the financial reform, and because financial
education is not perceived positively, unlike in the U.S.A., I consider financial education not as content to be
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merely confined to academics but that financial literacy is imperative in society. It is necessary to promote
financial education from a top-down method. Therefore, I consider financial education to be sophisticated, as
is the case in the U.K.
I think that we should not ignore school education because of the decline in social education, but we
should consider school education as the foundation upon which social education can systematically and
gradually be developed. The following two points make clear the reason for such a consideration.
(1) The methods employed in education must be such that a person changes in a gradual, continuous,
and systematic manner from being a student to becoming a member of society.
(2) We should acquire fundamental education to facilitate social life in school education.
I will explain the gradual, continuous, and systematic change in the development of financial
education later. In order to implement such an education, it is indispensable not only for an elementary school,
a junior high school, and a senior high school but also for the university in which students study before they
enter the workforce, to introduce financial education. In addition, we cannot ignore financial education in a
higher education system, university, and graduate school in particular so that financial education in an
elementary educational institution and a secondary education organization can operate smoothly.
On the other hand, there are various educational opportunities about the present condition of the
education of the finance of the member of society and elderly-people stage in Japan. And the educational
contents are various in connection with a candidate's needs. However, knowledge, such as a concept of a risk
in many members of society and elderly people and foundations of investment, and distinction of speculation
and diversified investment, is not shared slightly.
So, in a member of society or an elderly-people stage, I can say that the motivation to an individual's
study becomes important especially.
Unlike a schoolchild and junior high and high school students, about a member of society and
elderly people, a specific place which is called a school and to learn is not set up beforehand.
Therefore, I propose increasing the place of study suitable for the needs of the candidate who
receives the education of finance. Thus, I think it required to secure an educational opportunity.

3. RESULTS

When the meaning and the necessity for education on finance are considered in the stage of school
education, I do not remain for making it only recognize worth of money and the importance of a thing. In
school education, it is important to make students learn self-control and decision-making capability through
money management. It is thought important to support the ability to act by moreover recognizing the system
of economic society from the flow of money in society.
In that case, it is important to consider that the children in a growth process are the candidates for
educational. Then, I also consider that it is the meaning of financial education to make children learn the
capability to judge the situation of economy or society and to consider a future occupation and one's course.
By the way, I can divide roughly the promotion organization of financial education into the
top-down type represented by the U.K. and the bottom-up process represented by the United States.
As already stated, at the place of elementary school education and secondary education, the
education by the government guidelines for teaching is carried out, but the teaching materials with which a
teacher can understand monetary economy are still insufficient of Japan.
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Therefore, the suitable organization should correspond to the problem of teaching materials. In
Japan, the common curriculum is set up about school education.
From such a thing, I think that enforcement of the financial education which I depend on a top-down type is
desirable in consideration of a Japanese system.
However, the important thing at the financial education for a member of society and elderly people
is aiding the individual who tries to learn actively, when the necessity has been recognized. Then, since
various needs exist about a member of society and elderly people, I think it desirable to carry out financial
education by a bottom-up process.

4. DISCUSSION

Thus, I think that the educational contents searched for from the side which receives education are
many-sided from the subjects of each life stage about financial education.
From such a thing, it is considered to be difficult in Japan to set up only one desirable educational
model. Then, it is required to accumulate the result of the outstanding practice by the practitioner of various
education. And a governmental agency selects such accumulation which I depend bottom-up.
Under the present circumstances, it thinks that it is desirable that the desirable selected educational
form is therefore carried out top-down. The contents which education on finance covers generally start in
cultivation of fundamental money management ability, such as storage and borrowing, and are various
according to the candidate. Such a thing is already pointed out in various scenes.
Therefore, although the range of such education includes the education about investment, it is not
limited to it and I think that it is not recommending speculation. The way of a present-day investment does
not necessarily desire only a return of money.
It is because the view of feeling social responsibility is also spreading because an investor
participates in an environmental problem etc. himself through investment. So, in order for us to aim at
harmony of an economic activity and morals, it is important to utilize more an opportunity to take a lecture on
financial education.
If it adds, financial education will be smoothly carried out for understanding such a thing enough by
a premise. Even if it says so, it is not easy to adopt the contents in a lesson of one only by studying a
precedence example and teaching materials.
Then, it is important that the teacher itself is conscious of the importance of financial education from usually.
Moreover, in a governmental agency, in order to use the better situation, it is necessary to carry out
the publicity work of holding a study group.

5. CONCLUSION

Thus, when the subjects of a life stage are considered, the educational contents currently searched
for from the side which receives education are many-sided.In Japan from such a thing, a setup of the best
educational model is difficult. Therefore, it is important that those who practice various education repeat the
outstanding practice.
Under the present circumstances, carrying out in a top-down form considers that I will be desirable.
There are many concrete contents which finance education should cover. This has been pointed out in various
scenes. The contents of finance education start in cultivation of fundamental money management ability, such
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as storage and borrowing. However, since it is required to perform the education according to a candidate, the
contents are various.
Naturally, educational contents are not limited although the educational range includes the contents
about investment. Moreover, educational contents do not recommend speculation, either. In addition, about
the way of the investment, it is not necessarily a thing thinking about only a financial return either. Through
investment, the concepts of the socially responsible investment by participating in environmental problems by
oneself spread. Therefore it becomes more important that I utilize an opportunity of the financial education as
help planning economy and the harmony of morals.
It leaves the premise that a side to tell recognizes how necessary it is enough how long finance
education is helpful in enforcement of the financial education from such a point.
Actually, it is difficult to take in the contents for one's class only by studying the precedent example
and teaching materials. Therefore I think that it is important that teacher oneself recognizes importance of the
finance economy education well.
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ABSTRACT

The objective of this paper is to report the practice of a workshop in community regeneration and architecture
conducted in Samut Chin, Thailand in 2013 summer, and to clarify the future perspective and challenges of this workshop
based from the post-discussion of the aim and effects of this workshop. Moreover, by doing this, the authors would like to
think about future issues and prospects of this series of workshop. In this report, the authors focus on two of the workshop’s
achievements: its completeness as an educational project and the significance of the students’ proposals. To achieve this, the
various aspects of this project are reviewed and a few suggestions are raised about practicality of the proposals,
communication and risk management.
KEYWORDS: Samut Chin, workshop, community regeneration, architecture

INTRODUCTION

In a workshop, defined here as group work that utilizes the problem-solving and training that accompanies
experience, there are numerous characteristics and educational results that cannot be gained through classroom lectures or
seminars. By completing the sequential process of investigation, examination, analysis, and proposal of the theme dealt with
in field experience, each participant can be expected to acquire a new viewpoint or technique. Furthermore, he or she can
experience the epitome of group work: achieving a task that cannot be accomplished by closing oneself off—an experience
that can affect each participant’s future career, values, and life perspective. Moreover, in an international workshop, the
students visiting the host country can gain knowledge that differs from what they have learned up until now by experiencing a
different culture, while the host country students have the chance to rediscover their own culture through introducing it to their
visitors. By overcoming the barriers of language and prerequisite knowledge and learning side by side, these people with
different backgrounds will cultivate a spirit of tolerance toward differing values.
In this paper, we will examine the above goals and effects through the example of the Japan-Thailand Collaborative
Workshop for Community Regeneration and Architecture that was held in Samut Chin, Thailand in August 2013.
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PURPOSE AND IMPLEMENTATION OF RESEARCH

The objective of this paper is to examine the educational practice of the workshop based on the post-workshop
discussion about the aims and effects and clarify the future challenges and prospects. Specifically we will think about two of
the workshop’s achievements: its completeness as an educational project and the significance of the students’ proposals (or
the impact on the site).
This workshop is run by the participants in response to the suggestions of volunteer faculty members, and
unfortunately this time no formal surveys were given to the workshop’s participants. However, the authors still believe that
organizing this educational practice, finding the future issues, and sharing the information (even empirical) hold certain
significance, due to the fact that this workshop offers “opportunities for lifetime” to Japanese and Thai university students to
live in and touch the local culture on site and experience the process of collaboration for the real-size design of community
regeneration and architecture.
This paper will mainly review the achievement records written by the participants and outline the subsequent
discussions conducted by authors.

COLLECTION OF DATA/ANALYSIS OF DATA

(1) Background Knowledge About Samut Chin (from “Memorandum for Students”)
Samut Chin (Samut Prakan) is a remote village located about 20 km from the capital. Located on the coast, the
village has two urgent problems: 1) flooding from the rising sea level, due to global warming, and 2) land subsidence due to
excessive pumping of underground water (it has submerged 1 km from the edge of the land in the last 40 years). There is a
possibility that the sea level will rise 5-6 m within the next 20 years, causing the village to become partially submerged and
eventually disappear. Due to the repeated submersion, of the one thousand original inhabitants, nearly 400 have left the
village. Of those that remain, some have moved upward of 10 times.
Lifestyles of the villagers will be partly referred to in each of final presentation below when necessary.
Professors who committed this workshop commonly believe that the experience of this small village could be a
sufficient warning sign not only to Thai people but the global community at large regarding the global warming and the
destruction of the environment.
(2) Summary of the Participants’ Final Proposals
a. Master Plan
As a result of interviewing residents, the participants found out that the problem lies in the fact that there are no
markets or hospitals in this village. Consequently, they suggested inviting mobile hospitals, markets, and public libraries to
visit this and other nearby villages on a rotating schedule. This will not only eliminate the need to travel 1.5 hours to the
market, but it will create communication between neighboring villages.
Based on the current state of the region’s narrow roads and narrow wooden bridges, participants also suggested
ideas for 10, 50, and 100 years down the road. In 10 years, the passages will be replaced with wooden panels. In 50 years, the
land will be completely flooded and the wooden panels will serve as land bridges. In 100 years, this manmade land will
expand, as shown in Picture A.
b. Transportation
The roads in this village are extremely narrow, making boats the only option for transporting large objects. Also, it
is difficult to walk on the muddy roads when it rains, and the temple and elementary school are situated farther away from the
village. To improve these situations, the participants suggested plans to make it easier to travel/transport goods when it rains.
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Participants actually created life-size models to accompany their detailed suggestions. Picture B shows a square
bamboo frame with paved shells inside; this makes it easier to walk the paths even if they are muddy from the rain. It also
makes it easier to carry luggage on trucks and carts. Picture C shows the bamboo trolleys being made and used.
c. Dwelling
Firstly, the participants investigated the villagers’ lifestyles, the types of houses used, and how the houses will
become submerged in the future. Based on this, the participants suggested “floating houses” (water-borne housing). These
can be built in 18 days. Even if they have to be transferred to another location due to flooding, dismantling and transporting
the materials can be done in 17 days (including construction time).
d. School
The participants visited an elementary school every day to investigate the surrounding environment and the use of
space. There are no playgrounds at the moment, so students cannot engage in outdoor sports.
Participants suggested creating a playground. Also, they suggested rearranging the school’s interior to transform it
to an open school system, as shown in Pictures D and E.
e. Anti-Flood
As the present embankments cannot stop the flooding, the participants suggested building a flood-proof
embankment (Picture F).
f. Temple
The temple, which is essential to the lives of the villagers, has also been damaged by the flooding. As this temple is
still standing after the repeated submersion, it represents strength and resilience of the village and is valuable to them, so
making large changes to it will be impossible.
To make this temple available to tourists as well as villagers, the participants suggested an improvement plan. The
participants suggested that an exhibition displaying the temple’s history be set up for tourists on the first floor, with a space for
priests and villagers on the second floor created by utilizing the dead spaces.
The participants also suggested that fences on the surrounding roads be built. Pictures G and H are life-size models
of this design.
g. Museum
The village’s current museum is small and discourages people from entering, so the participants suggested creating
several museums all over the village, turning the whole village into a museum. Numbers ①-④in Picture I correspond to the
same numbers on the diagram in Picture J. Number ④has a tall tower from which the whole village can be viewed. With
this tower, people will enjoy the changes in scenery over the next 5-10 years.
（3）Evaluation by the Participating Professors
The participants’ (students’) proposals were sometimes considered unrefined and/or incomplete by the architectural
professionals and specialists, and there were many (sometimes enthusiastic) question and answer sessions on various aspects
such as appearance, structure, and actual possibility/effectiveness at the final presentation.
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Overall, the professors participating in the final presentation gave great feedback, such as “All the results exceeded
my expectations” and “The level of the presentations was impressive considering the limited time, the materials, and the
information available in this location by the teams formed right here.”
（4）Comments by a Student Leader (Coordinator)
a. General Reflection
Difficulties during the preparatory stage were as follows: 1) most of the work began from scratch, as the workshop
was in a different location last year, 2) little information on the village was available when conducting the pre-survey, 3) the
initial number of prospective participants was small, and 4) the actual number of participants was greater than expected,
making it difficult to stay within the budget.
No participants fell seriously ill during the workshop, even given the unfamiliar surroundings. Also, most
participants seemed happy to get to know each other by living and working together for the duration of the workshop.
There were many last-minute changes that inconvenienced the participants. Also, we did not strictly control the
timing of the workshop’s sessions. There were many things that Nishio felt she could have prevented with better planning as
a coordinator. It would be ideal if the next coordinator could make a thorough plan in advance so that he or she can deal better
with last-minute changes and accidents.
b. Communication
Communication between the participants was conducted in English, but participants, including the student leader
(chief organizer), were not fluent in English; it was generally hard for the participants to convey their thoughts in front of
other participants. The discussion did not go smoothly at first, resulting in the Japanese and Thai students working in separate
groups.
As a countermeasure, the student organizers asked the students who were fluent in English to switch groups so that
each group had a student who spoke English well enough to act as an interpreter between the groups and with the villagers.
One group ended up having no participants capable of interpreting, but they asked other groups to help them interpret or
interview the residents and cooperated with each other. If they could not explain sufficiently in English, they used automatic
translations from the Internet, dictionaries, body language, and pictures to get their points across.
The final presentations were given in English, with a Thai interpreter for the village’s residents who were present.
The participants were asked in advance to use diagrams and pictures for their PowerPoint slides, and there were many
presentations that were easy to understand without language.

Conclusion and Suggestions
（1）Comments
We would like to present a few comments and suggestions for future workshops.
Only a few of the Japanese students knew about life in Thai villages, and the situation in Samut Chin is something
that most Japanese people are unaware of. In this sense, we feel that it was extremely significant that students from both
Thailand and Japan spent seven days working together on a common mission.
One of the workshop’s main concerns was the village’s isolation. The village’s submergence is progressing, and
this is projected to get worse in the next 10-100 years. Therefore, in hopes of creating a better environment, this workshop
considered the village’s current state, its future, and short-term and long-term goals, making the workshop very meaningful.
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（2）Suggestions for Future Workshops
The first is to hear as many people as possible, starting with the residents, and to come up with specific plans that
can be implemented in the next few years. The village’s residents were invited to the final presentation, where various ideas
were shared. It may be difficult to see the practicality of each proposal because of the need to take into account the building
costs and the villagers’ thoughts (such as undergoing major construction projects like creating new roads and museums).
However, the ideas about making trolleys and rails with bamboo and the master plan to invite travelling markets and mobile
hospitals could see results in the near future.
The second suggestion is related to communication issues. In this workshop, participants from Japan and Thailand
began communicating and working together on the first day they met. The language barrier was one of the most difficult
problems, but thanks to the characteristics of architecture and town planning, we used all sorts of available “common
language” tools, such as numbers and illustrations. To prepare for the final presentation, students practiced their English
tirelessly, augmenting their presentations with models and PowerPoint slides. When presenting to the invited residents, the
Thai students spoke Thai when giving their presentations. We believe that the workshop’s participants do not need to be
fluent in Japanese, Thai, or English, but if they were more prepared to attempt to use these to communicate with each other,
their collaboration would be much easier.
Lastly, we would like to mention risk management. This workshop should be planned by the students, and the
professors should value their independence when giving instructions and advice. Therefore, we need to be especially careful
when it comes to the participants’ health or accidents. This workshop was founded because of personal relationships between
Japanese and Thai professors, but as more people start to get involved and the scale of the workshop increases, we will need
more support from both Japanese and Thai universities so that the students can participate safely.
Appendix 1. Summary of the Workshop
▼Schedule (8/20/2013-8/26/2013):
8/20 Explanation of workshop／8/21-8/22 Workshop／8/23 Interim report／8/24-8/25 Workshop／8/26 Final
presentation
▼Place: Samut Chin, Thailand
▼Participants: 30 from seven Japanese universities (Sugiyama Jogakuen, Ryukyu, Tokyo Metropolitan, Chubu, Osaka
City Fukuoka, and Kokushikan), and 24 from two Thai universities (Sripatum and King Mongkut's) including students
from Germany and Finland who were studying in Thailand.
▼Mission: Spending approximately one week in the chosen village, which is at risk of submersion due to the rising sea
levels, the participants aimed to discover the specific damage caused to the village and what kind of inconveniences people
experienced. Participants made proposals adhering to the theme of “Symbiosis with Water” by using knowledge and skills
of architecture and community regeneration.
▼Group work: Six groups of students from both Thailand and Japan worked within the main theme of “Coexistence with
Water” to create the following projects: “Dwelling,” “Traffic,” “School Environment,” “Anti-Flood,” “Village After 100
Years,” and “Master Plan.” (This last part was revised later.)
▼Other basic facts related to this paper: This workshop was implemented by Shin Murakami (Sugiyama Jogakuen
University) and Nattawut Usavagovitwong (Sripatum University). This year’s workshop was the third and the largest ever.
In contrast to the past two workshops, this year, two of the participants (students) were appointed to act as coordinators;
further, this workshop was planned and conducted using a “participant-centered” approach. Nishio, this year’s student
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leader at Murakami lab. and this paper’s co-author, became one of the workshop’s coordinators. Higuchi, another
co-author, also observed the workshop for a few days as a member of Sugiyama’s international exchange committee.
Appendix 2. Pictures from the “Achievement Report” of the Workshop

Picture A

Picture B

Picture C

Picture D

Picture E
Picture F

Picture G

Picture I

Picture H

Picture J
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ABSTRACT

This paper has two purposes. The first is to examine how the participants in an Overseas Practicum in
Language and Culture (OPLC) held in Singapore by Sugiyama Jogakuen (Womens’) University practically
used the “study / life journals” on SUCCESS (e-portfolio system) for reflection. Second is to consider what
kind of effects, challenges, and prospects arise when we apply the system. As a result of this examination, we
found that the initial objective of SUCCESS journal during “OPLC” to enable teachers to know students’ study
/ life situation can be said to have been achieved. We concluded the following: 1) Creating a closed
communication system helped staff meet their objectives, 2) Teachers' comments increased students’
motivation to work on journals, 3) By a report assignment after returning, students felt the significance of
reflection, 4) Regarding students’ application of their reflection habits to other situations, some mentioned using
specific functions of the e-portfolio system (such as writing journals) while seeking employment. On the other
hand, other students did not find meanings in accumulating records for reflection, so further support will be
needed in this regard.
KEYWORDS: e-portfolio system, short-term English language and culture program, reflection

INTRODUCTION

Sugiyama Jogakuen University (SJU) promotes “Total Life Design Education”, which considers
employment and other post-graduate affairs in women’s total lives and teaches students how to achieve
work-life balance. Furthermore, it does not only aim to teach students an understanding of life, social systems,
and labor laws, but also helps them obtain information on how to live socially and use it appropriately, so that
they can face and solve various problems (Torii 2012).
Under this concept, the processes of each student by which they continuously review themselves and
are evaluated by other people on a multi-faceted platform are also considered as a part of their academic
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activities. Therefore we have introduced an e-portfolio system based “Mahara”, which is one of Open Source
Portfolio system, which is named “SUCCESS” and promote its holistic use, as a tool for students to collect
academic results and educational history, enabling them to continuously reflect on the process.
This study examines the practical application of SJU’s customized e-portfolio system in an “Overseas
Practicum in Language and Culture” (a short-term English language and culture program; hereinafter, “OPLC”)
held in Singapore. The School of Culture-Information Studies at SJU has continued this program since its
establishment. After having been conducted in the UK and Canada, the program was initiated in Singapore for
the first time in 2013 (from August 4-31, at Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional
Language Centre: SEAMEO RELC).
In most years, the participants of “OPLC” keep a diary / journal of their learning and daily activities,
submitting it to the supervising teachers on regular basis during the program. As this is done every day, it is not
only a means for the participants to look back on their learning, but is also used by the teachers to swiftly detect
any trouble regarding their daily life. In the past all writing and submission had been done on paper, but in 2013,
the university's e-portfolio system allowed its users to set-up blogs where they could post their daily activities,
food they ate, problems, goals and things they had been working on. Through a month-long program, twenty
students each wrote daily journal entries and two supervisors read and commented on them. To use SUCCESS,
they could connect to the training center's Wi-Fi network with their own PCs or smartphones, enabling them to
update them quickly. Checking the system often, teachers communicated with the students by writing
comments.
This paper includes the way in which application of the SUCCESS in “OPLC” was designed and
carried out, and explores its results and the issues from here forward.

PURPOSE AND BENEFITS

This paper has two purposes. First is to examine how the “OPLC” participants practically used the
“study / life journals” on SUCCESS for “reflection” (or self-review). “Reflection” is a process that involves
playing back a period of time related to previous valued experiences in search of significant discoveries or
insights about oneself, one’s behaviors, one’s values, or knowledge gained (Desjarlais & Smith 2011). Second
is to consider what kind of effects, challenges, and prospects arise when we apply the system.
One benefit of this study is that it clearly enables us to measure how much students review(ed) their
study and daily life through the e-portfolio, to clarify the focus in the instruction and to consider how teachers
can encourage students in reflection. Also, it clearly helps us to understand the on-site problems of SUCCESS.
As this language-study program takes place during summer vacation, unfortunately some of the
participants are easy-going, or they do not seriously think of it as a part of their curriculum. In fact, while
studying abroad, they always have fun, and their experience is not just defined by studying. It is very important
for students to have opportunities to reflect on their experience afterwards.

FRAMEWORK OF THEORY

The theoretical frameworks of this study are as follows. This study will consider whether the
following hypotheses will work and where problems lie for promoting the use of the e-portfolio system:
1) During the program, students are encouraged (actually rather “compelled”, at least in the beginning)
to use the e-portfolio system, and they learn how to keep daily journals and reflect.
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2) We create a closed/exclusive communication environment on purpose. In this case, by limiting blog
access to two supervising teachers, we make students feel free to express themselves without worrying about
other participants.
3) Students are encouraged to write in English (though this is not compulsory), and teachers give them
feedback. This helps students find meaning in writing in English and continuing this activity.
4) By creating an opportunity for reflection after returning, students realize the importance of writing
and reflecting.
5) They learn how to apply portfolios to other situations on their own. On the basis of this analysis,
we will examine future tasks in making students’ “extraordinary” experience of the short-term overseas English
language study program a part of their total life design.

IMPLEMENTATION OF RESEARCH: RESEARCH METHODS,
GROUP/POPULATION AND SAMPLE

We applied SUCCESS to “OPLC” because only in this course did the participants keep a diary /
journal of their learning and daily activities, submitting it to the supervising teachers on regular basis during the
program. In addition, the technological environment in Singapore was also ideal for using this kind of system.
These are the reasons why we take this case as an object of the research.
This study incorporated the following two methods in order to achieve its aforementioned objectives:
1) Analysis of the written content in students' study journals
2) Group interviews based on a questionnaire following the program
In this study, we examined the notes of all the 20 participants of this year's training and we also
conducted an interview with 11 of them in over the course of an hour. The participants are all in either the
second to third year at university. They are all women.
The questions which we used in interviews are; Question 1: How much effort did you put into keeping
a diary with SUCCESS? / Question 2: What did you like about keeping a diary with SUCESS? / Question 3:
Was the place you wrote your diary entries a good working space? / Question 4: After returning home, did you
summarize anything based on the SUCCESS diary? / Question 5: Did you use any function of SUCCESS other
than the diary during or after the course? / Question 6: If you were to use a diary in the future, how would you
like to use it?

COLLECTION/ANALYSIS OF DATA

The results and their implications gathered from these surveys are summarized below.
1) Usefulness of the study journals
Throughout the program, students were supposed to write journal entries in English every day in
accordance to the five items of “1) What I had（Morning, Afternoon, Evening),” “2)What I did（Morning,
Afternoon, Evening),” “3)I had trouble with…,” “4) Today’s target /Tomorrow’s Target,” and “5) I tried hard
to…”. The amount written varied by each student and there were also students who journaled in ways beyond
the five items by inserting pictures or adding their everyday thoughts.
In regards to all students writing journals in English, this was a tendency that we had never seen in the
past programs (there were some students who wrote in English beforehand, but not many). Writing in English
was not a requirement, however, as “OPLC” is an English study program, it was naturally hoped that students
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would write in English.
As for how students wrote, students answered that they worked on writing at the day's end either
"before going to bed" or "when the roommate takes a bath." Some of them took notes in Japanese first, and
upon writing on SUCCESS, they translated those into English.
In response to the question on what was good about keeping SUCCESS journals, t eight out of 11
people answered that they could “look back at [themselves]", and "have responses from teachers", and four
people answered they could ”retain [their] English skills" and "make it a habit to keep diary [journals]".
By recommending that students write daily in English, the supervising teachers hoped that the students
could improve their English skills, but, based on the answers, this expectation does not yet seem to have been
achieved. However, there were respondents who did not answer that they had not been able to improve their
English skills through writing journals, but rather answered “It was good to have opportunities to explain my
activities in English”, and “It was good that the professor corrected our English”. This shows students’ positive
response to being given opportunities to write daily in English.
2) Significance of Teachers' Comments
The supervising teachers routinely looked at the blogs of 20 students and wrote comments. The
comments were not just English corrections but extended to many aspects, including food and life. There were
respondents who answered “Comment made me notice that my grammar was not correct”, and “I enjoyed
showing the article with movies and pictures”. The feedback from their teachers seems to have given students
continuous encouragement.
3) Opportunities for reflection (the report assignment after returning home)
In response to the question "Did you sum up the contents of all your SUCCESS writings after
returning home?", all the respondents answered “yes”. This was to be expected because they were obliged to
present a report about "What I learned in Singapore" after the program. Eight of the eleven respondents
answered that they did it, looking again at their SUCCESS journals. Upon conducting an interview with three of
the respondents who did not use SUCCESS journals for doing the assignment, they answered that they kept
their own notes separately and did not use SUCCESS.
As the supervising teachers, we can say that the English notes on SUCCESS would help the
participants in doing their report assignments. On the other hand, there were also participants who merely
copied the contents of their journals in their report. Since the purpose of this report is to measure the degree of
improvement of the participant's English proficiency, we may have a kind of dilemma: we want the participants
to make good use of the SUCCESS journals for their reflection after returning, however, on the other hand, we
need to reconsider how to realize the significance of the report assignment.
4) “Closedness” or exclusiveness of the journals
In interviews with students, some said "I wanted to read other people's journals too." This has an
important implication. Those students can be said to have a positive desire to exchange and share information
by reading others' journals. They also expressed anxieties over "what would be best to write about?" and "is the
way I'm writing my journal the way everyone else is doing it?", but a common feeling among them was that "I
can only show my journal to myself and my teacher." Some also used SNS like Facebook or Twitter when they
wanted their information to be made public.
With this sort of situation, it could perhaps be said that SUCCESS has all the more significance. SNS
are fundamentally open to others, and so personal and voluntary. However, such open, personal accounts and
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posts are quite often deleted precisely because they are open and personal. For example, it is not unusual for
students to delete "their past" when job hunting (as there are companies that check candidates' SNS as part of
their recruitment considerations) and, for many other personal reasons, sometimes lose their entries in later life.
For recording, organizing, replaying and using fragmentary records, it is better that the experiences of
a valuable summer never be scattered or get lost. With this consideration, it is important for the SUCCESS to be
interactive and closed, as users do not need to worry about others’ eyes.
5) Application of the e-portfolio in other ways
For a month students keep journals and file them as their final report. But what do they think about
keeping a portfolio in the future? When they were asked how they wanted to use journals, three students
answered (not so positively) that they would use them as something to remember by, but another three
commented that they wanted to take advantage of the merits a portfolio offers, expressing their desire to keep
records in the future. Also, two students answered that they wanted to work up their writings into a notebook.
About half of students interviewed noted the importance of creating the e-portfolio after using it for a
month. It is important to note that outside motivation was not the reason for doing this— they did so of their
own accord.

CONCLUSION AND SUGGESTIONS

The initial objective of keeping a SUCCESS journal during “OPLC” --- namely, to enable teachers to
know students’ study / life situation--- can be said to have been achieved, and the hypotheses we made above
are supported to some extent.
We can also say as follows:
1) Creating a closed communication system helped staff meet their objectives.
2) Teachers' comments increased students’ motivation to work on journals.
3) By a report assignment after returning, students felt the significance of reflection.
4) As to whether students apply their newly-developed reflection habits in other situations, some
students specifically noted usage of e-portfolio functions such as journal-writing while seeking employment. On
the other hand, others did not find meaning in accumulating records for reflection, so further clarification and
support will be needed in this regard.
Active-learning (student-centered learning) is being endorsed today in the education programs at SJU
and other Japanese universities, and we desire to use SUCCESS more actively, especially in view of the
increase in the number of people who want to study abroad. Since there is already a mobile version of
SUCCESS ( not discussed above due to space considerations), we would like to enhance the use and function of
this system to help us achieve the goal of total life design.
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SERVICE PERFORMANCE UNIT (SPU) FOR LOGISTICS BENEFIT
MEASUREMENT: A CONCEPTUAL FRAMEWORK OF 5R MODEL
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Phd. Student: Logistics and Supply Chain Management,
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to develop an exclusive review framework for service benefit
measurement through quality of service. A literature survey content analysis on Service Quality: SERVQUAL,
service perception and freight buyer-supplier selection were synthesized to arrive at research findings.
Dimensions related to the perceptions of service quality and performance indices related to logistics were
explored. All findings were rationally put together to develop the proposed conceptual framework. Finally,
finding resulted in five dimensions for measuring benefit in term of Service Performance Unit (SPU). The paper
presented 5R model: Reliability, Rates, Resources, Risk free and Responsiveness as key variables of SPU for
business success. Constructs are designed and modified based on SERVQUAL, supplier selection and service
purchasing literatures.
KEYWORDS: Service performance unit, 5R model, Benefit, Business success

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อจะพัฒนากรอบแนวคิดสาหรับการประเมินผลประโยชน์จากการบริการ
ผ่านคุณภาพของบริการ การทบทวนวรรณกรรมใช้การวิเคราะห์เนื้อหาบนทฤษฏีคุณภาพบริการ (SERVQUAL)
ทาการสังเคราะห์ในด้านการรับรู้ด้านบริการ และการคัดเลือกผู้ซื้อ-ขายในบริการระวางขนส่ง เพื่อเป็นการค้นพบ
ในการวิจัย มีการนาเสนอมิตต่างๆที่เกี่ยวกับการรั บรู้ในคุณภาพบริการและผลการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านโลจิ สติกส์ สิ่งที่ ค้นพบต่ างๆมีการนามารวมเพื่อ พัฒนาอย่ างมี เหตุ มีผลเพื่อ สร้ างขึ้ นเป็ นกรอบวิ จัย ใน
ตอนท้าย การสรุปผลที่ได้เป็นห้ามิติเพื่อใช้ในการวัดผลประโยชน์ในรูปแบบของการประเมินในหน่วยของผลการ
ดาเนินการบริการ (SPU) ซึ่งบทความได้แสดงถึง โมเดล 5R: ความน่าเชื่อถือ, อัตรา, ทรัพยากร, ความปลอดความ
เสี่ยง และการตอบสนอง เป็นตัวแปรหลักของ SPU เพื่อความสาเร็จทางธุรกิจ ตัวแปรต่างๆ ได้พัฒนามาจาก
พื้ น ฐานทฤษฏี คุ ณ ภาพบริ ก าร (SERVQUAL) และวรรณกรรมด้ า นการคั ด เลื อ กคู่ ค้ า และการซื้ อ บริ ก าร
คำหลัก : หน่วยประเมินบริการ, โมเดล 5R, ผลประโยชน์, ความสาเร็จธุรกิจ
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1. INTRODUCTION
Measuring service performance is not novel. Many literatures offered several keys in roles of service
quality and performance measurements. Appraisals made by plenty of tools and measured techniques. Yet a
powerful tool and technique was insufficient in establish a universal service dimensions.
In the study of Vinh V. Thai (2007) claimed that many literatures on non-common dimensions for general
service measurement. Confusions and arguments of key factors were prevalent regarding the determination of
dimensions for common use. In addition, there is very little research done in maritime transport as a service
sector on how service quality is defined and attributed (Vinh V. Thai, 2007). This is also an issue for
logistics transport service that how service quality can be commonly used or adopted by the service provider.

2. RESEARCH OBJECTIVE
The paper aims to address the gaps of service quality attributes by propose a conceptual framework
for service providers (including logistics service providers). The purposed model can improve their business as
service benefit performance through the improvement of 5 R’s service performance unit (SPU) and to purpose
hypotheses for further empirical study.

3. LITERATURE REVIEW
3.1 SERVICE QUALITY AND APPROACHES
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1988) purposed a conceptual PZB model. The most
well known component to test service quality with five dimensions RATER: reliability, assurance, tangibility,
empathy, and responsiveness. This approach is commonly used in marketing context in order to study the gaps
influences consumer’s perception and expectation. However, several studies employed these five components
into their researches but there were compatible issues into other service industry, such as logistics. L. Drew
Rosen, Kirk R. Karwan (1994) offered argument, based on the literature in strategic operations, that indicates
why it is unlikely that the relative importance of quality dimensions could remain invariant over a wide
range of service types. Reliability was demonstrated to be the most important dimension and empathy for
understanding and access across wide array of service types and claimed on work of Zeithaml et al. (1990) also
report, using a variation of SERVQUAL, that tangibles were not important in their study. Wolfgang Kersten
and Jan Koch (2009) indicated in their work that logistics practitioners did not use any items belonging to the
PZB model’s empathy construct and scarcely used items of the assurance construct in their performance
evaluation after the test of PZB model by Franceschini and Rafele (2000). The pitfalls were about susceptible
component as attributes of “Empathy” and “Assurance” were not be easily rating out, if such willingness to help
term of zero damage in transport. On the other hand, the respondent who can make answering on this question
must had been have shipment delayed or cargo damaged experiences. As well as assurance, people dare to talk
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about it since “Assurance” commonly understands as warranty and safety which being given on guaranteed
promising to his/her customers before start the service. This caused the respondent loss in confident to rate this
scale back to researcher (Vinh V. Thai (2007). Mohammed Hossain and Shirley Leo (2009, p.342-343) raised in
bank atmosphere also related to rates and charges, and return on customers’ deposits. Shirshendu Ganguli,
Sanjit Kumar Roy (2010) identified the dimensions of service quality in the case of hybrid services include
telecommunication, banking, insurance, air travel, public transportation and utilities. The nine service quality
dimensions in the hybrid services were customer service, staff competence, reputation, price, tangibles, ease of
subscription, technology security and information quality, technology convenience, and technology usage
easiness and reliability.
3.2 QUALITY IN PERCEPTION AND EXPECTATION
Alberto De Toni, Guido Nassimbeni, Stefano Tonchia, (1994) suggested that expectation depends on
the initiative and competence of the buyer, who in the system becomes motor and operator. The supply
transaction induces a two-way service which is realized in a multiplicity of channels and becomes the
responsibility of both parties involved. The area of service provision by buyer-supplier interactions was
important to organization and operational. This leads to critical dimensions in the service-oriented buyersupplier relationship for each of the two parties must be involved (the buyer and the supplier). Moreover, Baily
et al. (2005, p.99) proposed the key criteria in the development of purchasing strategies should focus on the area
of greatest potential in terms of contribution; exploit the competitive advantages available to the buyer as a mix
of resources; emphasize creative management in the use of resources competition (buyers or sellers). In work
of Mohammed Hossain and Shirley Leo (2009) studied about the perceptions of banking customers using four
dimensions: reliability, competence, tangibles and empathy. These would be lacks of supplier’s or service
provider perception side.
3.3 QUALITY IN SERVICE SELECTION
Sheelagh Matear and Richard Gray (1994) suggested market could be improved by considering the
extent to which the service required (or sought) is matched by the service provided by the carriers. Leenders et
al. (2002, p.6) proposed that purchasing is the process of buying, learning the need, plus supplier and price
selection.
Cooper (2007) defined three variance factors to be considered: cost, mean delivery time, and delivery
time valiance. In view of the service capabilities, availabilities and visibilities, the obligations to both shipper
and consignee are always on lowest cost, shortest lead-time and lowest time variance whose purpose is to save
cost, save time, and ensure safe cargo.
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Handfield, Monczka, Giunipero & Patterson (2009) stated that international purchasing relates to
buyer and seller in different countries. The organization has to plan for a buffer in lead-time, fluctuation in
currency exchanges as well as other external factor, such as culture and language, rules, laws and regulations
besides lowest cost, cost/price benefits, productivity levels, production capacity, foreign currency exchange,
lower material cost, process and technology, quality and the available sources.
Etgar & Fuchs (2009) stated that service quality does significantly affect the patients’ attitudinal
responses. They found that service dimensions relating to anxiety reduction and the desires to reduce perceived
risk, namely the Assurance and the Reliability dimensions, are the most important for patients in types of
service encounters. This support the work of Robert G. House and Theodore P. Stank (2001) “Insights from a
logistics partnership”, they compared large firms with five years experience partnership and the partnership was
structured to achieve four major operational objectives: (1) reduce total logistics cost; (2) reduce transit time;
(3) improve information; and (4) improve pipeline reliability. This was a customer aimed to combined power of
multiple divisions to secure superior services at competitive prices.
3.4 BENEFIT MEASUREMENT AND BUSINESS SUCCESS
Mohammed Hossain and Shirley Leo (2009) indicated that quality of service has been increasingly
recognized as a critical factor in the success of any business as well as in banking sector. Service quality has
been widely used to evaluate the performance of banking services. Chang and San’s (2005) developed
performance scale and customer satisfaction in the profitability model to test in Taiwanese banking industry.
The study revealed that service quality is an antecedent of customer satisfaction and profitability. Howard
Thomas (2007) recommended the success process would be measured for three processes: financial measures,
operation measures and organizational effectiveness. Thus, rating service benefit from quality performance and
service perceived as multi-dimensions measures.
3.5 PURCHASING RISKS IN LOGISTICS TRANSPORT SERVICE
Min (1993) addressed how quality assurance and perceived risk affect customer’s selection intention,
in investigating potential suppliers and whether they are qualified, whether they have quality assurance as well
as risk avoidance, examine their quality and reliability for quality. Hidden cost is high when risk perception is
low.
Blomba & Axelsson (2007) suggested that in some cases, it is hard to measure the risk perceived.
Feeling risk is to balance a feeling of trust with a recommended solution. Congruent to paperwork of Whyte’s
as “Freedom from loss or damage.” mentioned trust which compensates for some of the uncertainty aspects
(Whyte, 1993, p.31).
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Baily et al. (2005) emphasized that there will be risk attached to purchasing. Ritchie & Marshell
(1993, p.30) explained that many people do not think regularly about familiar dangers until their attention is
drawn to the issue by a factor that breaks the routine in the form of a communication of information.
Sheelagh Matear and Richard Gray (1994) suggested for freight transport service to categorize of
possible base variables. Further categories include characteristics of individual transactions, the purchase
situation. Key competitive areas for the company to identify competitive areas which can address such as
pricing characteristics such as choices on differing criteria: for one group of buyers the price of the service is
more important; for a second price is unimportant; while for a third routing characteristics are the most
important consideration.
Leenders et al. (2002, p.242) stated the four factors in supplier selection as: quality performance,
delivery performance, price performance and service performance. They explained that in business decision to
deal with a supplier, the customer usually makes a set of criteria that responds to their need and satisfaction.
The attributes may include the background of business performance, company strength, reputation and its
financial status.
Bhatnagar & Viswanathan (2000, p.13) explained that the imperative of customer responsiveness has
to proceed by two aggressive business strategies that are time-based and facilitate competition.
Nimit Chowdhary, Monika Prakash, (2007, p.507) added up price dimension in their SERVQUAL
framework, this was FEE in attributed as the sixth dimensions from five standard attributes.
Vinh V. Thai (2007) addressed these gaps in the literature and management practice by proposing
and testing a new conceptual model of service quality dimensions in maritime transport verified by an
empirical study conducted in Vietnam, he concluded six groups of resources, outcomes, process, management,
image and social responsibility.
Upon considering the above studies, researcher constructed 5R dimensions (reliability, rate, resources,
risk free and responsiveness), which cover all parameters of service performance for yield service benefit
measured. (see Table 1.)
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Table 2. Attributes in Freight Purchasing – Logistics Service Selection
Construct
RELIABILITY : Reputation; Company brand; Financial status
Ability to handle shipments with special requirements
An established name and reputation
Reliable management or sales persons
Reliable in Financial terms, e.g. good finance, relied foreign
exchange rate
RATE : Cost, Fee, all Charges and Rates
Cost pricing / Fee / returns on deposit
Low freight rate
Special offers / discounts on freight rate
Payment terms and Freight terms
Expected Service toward value of money
RESOURCE : Assets, Equipments, Staff; Availability
High frequency of sailings
Availability of freight space and ease of contact
Resources, Staff competence

Literature Reviews
(Matear & Gray, 1993)
(Whyte, 1993)
(Whyte, 1993)
(Min, 1994)

(Handfield et al.,2009); (Nimit Chowdhary et al.,2007)
(Matear & Gray, 1993); (Cooper, 2007)
(Matear & Gray, 1993)
(Min, 1994)
(Matear & Gray, 1993)
(Matear & Gray, 1993)
(Matear & Gray, 1993)
(Beiley et al., 2005); (Shirshendu G. & Sanjit Kumar
Roy, 2010)
(Whyte, 1993)

Flexibility to offer service to other destinations
RISK FREE : Safety, Liability, Claim & Compensation
Perceives Risks, Labor disputes, Quality Assurance
(Min, 1994)
Avoidance of loss or damages
(Matear & Gray, 1993)
Feeling of Risk is to balance with Feeling of Trust
(Blomba & Axelsson, 2007)
Freedom from loss and damage
(Whyte, 1993)
RESPONSIVENESS : Quick action; Help, Solution, Support; Flexibility; Response time
On-time delivery or punctuality
(Matear & Gray, 1993)
Short transit time; Speed of delivery; Lead-time
(Matear & Gray, 1993); (Whyte, 1993); (Cooper,
2007)
Fast response to problems; Technical assistance
(Matear & Gray, 1993); (Min, 1994)
Special offers or discount on destination charge
(Matear & Gray, 1993)
Customer acceptability-ability to provide quality service
(Whyte, 1993)
Ability to understand problems and willing to help
(Whyte, 1993);
Quick response for claim procedure as responsiveness in problem (Baily et al., 2005)
sharing
Source: Author
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4. SERVICE PERFORMANCE UNIT (SPU) CONCEPTUAL
Conceptual designed on the basis of the study of service quality, supplier selection, service purchasing
and logistics attributes. Thus, the framework was constructed in service performance unit as below fig.1
Reliability
H1
Rate

H2
H3

Resources

(Logistics)
Service Benefit

H4

H6

Business Success
Business Success

Risk free
H5
Responsiveness
Fig 1. Service Performance Unit (5R-SPU Model)
The service quality perception performed into five-R dimensions which attributes are Reliability,
Rate, Resources, Risk free and Responsiveness. The research question was about the relationship between 5R
perceptions (Service Performance Unit) and mediator as Service Benefit impact to the response variable as
Business Success which leads to six hypotheses for future research:
H1. Reliability significantly and positively impact service benefit.
H2. Rate significantly and positively impact service benefit.
H3. Resource significantly and positively impact service benefit.
H4. Risk free significantly and positively impact service benefit.
H5. Reliability significantly and positively impact service benefit.
H6. Service benefit significantly and positively impact Business success.

5. LIMITATION
For research limitations, SPU model was designed and reviewed its constructs based on 5R
dimensions related to service perceptions, service quality expectation, and service purchasing as well as
supplier selection literatures that limited implementation within service sector. These service perceptions drew
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from services provider’s and consumer’s points of view in order to create a basic tool for performance
measurement in generic service purposes, especially logistics service and banking. Thus, in production bases
industry would not be included.

6. CONCLUSION AND RECOMMENDATION
The framework provided generality and universally concept of SPU for common service business.
The more general variables were reliability, rate, resources, risk free and responsiveness. This 5R service
performance unit was conceptualized to fit general contexts from service perception to service expectation and
performance which could be applied to all businesses in service sector which need service performance to be
measured. To implement with different shades of business owner’s as well as a service manager’s requirements,
the degree of each construct’s density would be adjusted either by weighting or rating. Each variable’s
percentage should be arranged into portion in order to meet practitioner’s requirement and can be applied such
rating and weighting from supplier appraisal studies and researches as further study. The purposed model
should be applied as a service measuring tool in service business and this will be valued to all logisticians and
practitioners in their benefit measurement of which their service performed.
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