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วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการของ 
คณาจารย์ นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนนักวิชาการทั่วไปในสาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์  
สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
สาขาวชิารฐัศาสตร์  สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง  สาขาวชิาการท่องเท่ียว 
และการโรงแรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาต�ารวจศาสตร์ และสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

วาระการตีพิมพ์ : ปีละ 3 ฉบับ  
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 

 โดยบทความทีจ่ะได้รบัการพจิารณาตพีมิพ์ในวารสารสหวทิยาการสังคมศาสตร์และการส่ือสารนัน้ 
ต้องผ่านการพิจารณาให้ความคดิเหน็ รวมทัง้ตรวจแก้ไขทางวชิาการจากผูท้รงคณุวฒุซิึง่ไม่ทราบชือ่ผูน้พินธ์ 
และผู้นิพนธ์ไม่ทราบชื่อผู ้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ คัดสรรก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่าน

ที่ปรึกษา : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเริญ คังคะศรี  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์  คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์ ดร.บวรสรรค์ เจี่ยด�ารง  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

บรรณาธิการ : 
อาจารย์เหมือนฝัน  คงสมแสวง  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี



กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  :
รองศาสตราจารย์อภิวรรณ  ศิรินันทนา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์  วรรณประภา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร  ทะกอง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์สมพงษ์  เส้งมณีย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์สันดุสิทธิ์  บริวงษ์ตระกูล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

เจ้าหน้าที่  :
นางสาวพิมนภัทร์  เมธาชัยศิษฐ ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
นางสาวดารุณี  พละการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก :
พลอากาศเอก ศักดา  สุจริตธรรม นักวิชาการอิสระ กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  ขันธไชย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล  ทุ่งหว้า สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิมหาวิทยาลยัรามค�าแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  บูรณเดชาชัย คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  เหลียวตระกูล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  ขุนศร ี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ ์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี  ชัยมงคล คณะบรหิารธรุกจิ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์  ทิศาภาคย ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติกร  ภมรปฐมกุล คณะบรหิารธรุกจิ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี
นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร  เพ็ชราช กองวิเคราะห์และประเมินผล วิทยาลัยการทัพอากาศ
พันต�ารวจเอก กฤตธัช  ชนะสิทธิ ์ ต�ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี 
อาจารย์ ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
อาจารย์ ดร.กฤษดา  เชียรวัฒนสุข คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี 
อาจารย์ ดร.กังวาฬ  ฟองแก้ว คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.จ�าเนียร  ชุณหโสภาค สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
อาจารย์ ดร.ดุษฎี  นิลด�า คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
อาจารย์ ดร.ทรงยศ  บัวเผื่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา
อาจารย์ ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดร.มนัสนันท์ พจน์จิรานุกูล นักวิชาการอิสระด้านนิเทศศาสตร์



ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ : 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช วงษ์สุวรรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย   มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ    นักวิชาการอิสระด้านนิเทศศาสตร์  
    นนทบุรี
รองศาสตราจารย์บ�ารุง สุขพรรณ์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต�ารวจโทหญิง ดร.ศิริพร นุชส�าเนียง  โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ  บ�ารุงชีพ   มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆษิต    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เหลียวตระกูล    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเริญ คังคะศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ พระงาม    มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ�า่   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี    มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ศักดิ์  ทิศาภาคย์    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  นาทะพันธ์    มหาวิทยาลัยมหิดล
พันต�ารวจโท ดร.พิชศาล พันธุ์วัฒนา    โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล  นิลธ�ารงค์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา  สิงหธรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวัฒน์ พลอยเทศ    วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา    มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร ทะกอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี



อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.กังวาฬ ฟองแก้ว   มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.ชนัญสรา อรณพ ณ อยุธยา   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ ดร.ชเนตตี ทินนาม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารย์ ดร.ณัฐชา ธ�ารงโชติ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ ดร.ดุษฎี นิลด�า   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.ทรงยศ บัวเผื่อน   มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อาจารย์ ดร.นันทกา สุธรรมประเสริฐ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.บวรสวรรค์ เจี่ยด�ารง   มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
อาจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.มนต์ ขอเจริญ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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บทบรรณาธิการ

 วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสารฉบับนี้เป็นผลงานวารสารฉบับที่ 2-3 

(ฉบับควบ ตุลาคม-ธันวาคม 2561) ที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

เป็นแกนน�าในการจัดท�าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการที่ปฏิบัติงาน 

ด้านการศึกษาทางสังคมศาสตร์และการสื่อสาร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจ 

ได้มีโอกาสและทางเลือกในการเผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีอยู่ในสาขาและวิชาชีพในสายงาน 

ของตน อีกทั้งยังท�าให้วิทยาการด้านสังคมศาสตร์และด้านการส่ือสารมีพัฒนาการในทิศทาง 

เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาประเทศ พัฒนาสังคม และพัฒนาท้องถิ่น

 วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสารฉบับนี้จึงเป็นวารสารที่เปิดโอกาส 

ให้เครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร ์

และการสื่อสาร รวมถึงเครือข่ายทางวิชาการในสถาบัอุดมศึกษา เครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ 

ได้มีหนทางในการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนต่อไป

 วารสารฯ ฉบับน้ีส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย ตั้งแต่คณะที่ปรึกษา 

คณะท�างาน กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่สละเวลาร่วมพิจารณา 

ปรบัปรงุแก้ไขบทความให้มคีวามสมบรูณ์ครบถ้วน กองบรรณาธกิารหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าวารสารฯ  

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจ 

ในการสร้างความมุ่งมั่นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์และน�าไปใช้ในการ

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศ พัฒนาสังคม และพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเริญ  คังคะศรี)

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
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การพัฒนาชุดการสอน วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
ส�าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

THE DEVELOPMENT OF TEACHING SET IN DATA COMMUNICATION AND  
NETWORKING FOR HIGHER VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENT, 

OFFICE OF THE VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION
สรวงสุดา  แสนดี1 

Suangsuda  Sandee2 

บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
ส�าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เครื่องมือ ประกอบด้วย ชุดการสอน  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุด 
การสอน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จ�านวน 33 คน  
สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพชองชุดการสอนวิชา การส่ือสารข้อมูลและ 
เครอืข่ายส�าหรบันกัศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 84.85/83.33 ซึง่มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดไว้ ที ่80/80 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา 
ทีเ่รยีนด้วยชดุการสอนก่อนและหลงัเรยีนพบว่า มค่ีาเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญั
ที่ระดับ 0.01 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย รหัส 3204-2003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง X = 4.27) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD. = 0.17) ผลประเมินมีระดับพึงพอใจ ในระดับมาก 

ค�าส�าคัญ: ชุดการสอน, การพัฒนาชุดการสอน  
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Abstract 
 The purpose of this study was to develop learning materials in Network and 
communication subject for high vocational certificate student. In order to study  
effectiveness of the developed tools, achievement test and questionnaire were used. 
Participants were thirty-three students. The data were analyzed using descriptive 
statistics and t-test. The results indicated that the materials’ efficiency value was 
84.85/83.33 which was greater than the given criteria of 80/80. Moreover, post test 
score of the students was significantly higher than their pretest score (p<.01). Finally, 
the survey revealed a mean of 4.27 and a standard deviation of 0.17 which could 
be implied that students felt highly satisfied with the learning materials.

Keywords: The development of teaching set, Develop learning

ที่มาและความส�าคัญ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้ช้ีให้เห็นถึง 
ความจ�าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และ 
มคีวามรอบรู้ อย่างเท่าทนัให้มคีวามพร้อมทางร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ และศลีธรรม สามารถก้าวทนั 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อน�าไปสู่สังคมฐานความรู้อย่างมั่นคง แนวทางการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียม
เด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะพร้อมทั้งมีสมรรถนะทักษะความรู้พื้นฐาน 
ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ, 2549) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนของชาติให้เข้าสู่ยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย 
ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
 การสื่อสารเป็นพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างบคุคล กลุม่บคุคล องค์กรตลอดจนการสือ่สารระดบัประเทศ ผ่านช่องทางการสือ่สารในรปูแบบ 
ต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารในปัจจุบันการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้ถกูจดัเป็นรปูแบบ การสือ่สารทีม่คีวามทนัสมยั และมบีทบาทความส�าคญัญต่อสงัคมเป็นอยา่งยิง่  
เนื่องจากมีความแตกต่างไป จากการสื่อสารแบบเดิม คือ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร สามารถที่จะโต้ตอบ 
สนทนา แสดงความพงึพอใจวพิากษ์วจิารณ์แบ่งปันข้อมลู ตลอดจนการสร้าง และเผยแพร่ข้อมลูใหม่
สู่สาธารณชนได้ด้วยตนเอง (ณัฏฐชา หน่อทอง, 2551)
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 เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นวัฒนธรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่มีอัตราการใช้งานที่เติบโต
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อ 
การประกอบกิจกรรม และธุรกรรมต่าง ๆ มากมาย เกิดการลงทุนในส่ือออนไลน์ มีการแข่งขัน 
ด้านการโฆษณาการตลาด และอืน่ ๆ  จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ และการก้าวเข้าสู่ 
ศตวรรษที ่21 เป็นในการเตรยีมความพร้อมของนกัศกึษาเพือ่ให้พร้อมเข้าสูศ่ตวรรษที ่21 ซึง่มทีกัษะ 
ที่ต้องเสริม คือ ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ และทักษะด้าน
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี การเรียนรู้ในสาระวิชาควรเป็นการเรียนรู้จากการค้นคว้า  
แสวงหาความรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองโดยครูแนะน�า และออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียน 
ได้ประเมนิความรูด้้วยตวัเอง การพฒันาสือ่การเรยีนการสอน และกจิกรรมการสอนทีส่่งเสรมิการคดิ 
และการปฏิบัติเพื่อให้ได้องค์ความรู้มีความจ�าเป็น ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา สื่อที่หลากหลายในเครือข่ายท�าให้ความสนใจของผู้เรียนมีการกระจายผู้เรียนเข้าถึงสื่อ
ตามความสนใจแบบไม่จ�ากัดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท�าให้นักศึกษาให้ความสนใจในการ 
อ่านหนังสือลดลง เอกสารประกอบการสอนท่ีจัดท�านักศึกษาขาดความสนใจท�าให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต�่า ผู้วิจัยได้จัดท�าสื่อการสอนเข้าสู่ระบบออนไลน์รายวิชา การสื่อสารข้อมูลและ 
เครือข่าย พบว่านักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้จากสื่อระบบออนไลน์มากกว่าการศึกษาจาก
เอกสารประกอบการสอน ซึง่ได้ท�าการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างก่อน และหลังเรยีน  
พบว่า หน่วยการเรียนที่มีการพัฒนาสื่อและกิจกรรมในระบบออนไลน์มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า 
หน่วยการเรียนอื่น ซึ่งรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เป็นรายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและ 
ปฏิบัติ ส่วนที่มีกิจกรรมในภาคปฏิบัตินักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงอาจเป็นเพราะในสื่อ 
มีการแนะน�ากิจกรรม มีเนื้อหาท่ีให้ความรู้ทีละขั้นตอน และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบัติท�ากิจกรรม และแบบทดสอบ จึงท�าให้ผลการเรียนสูงกว่าการเรียนด้วยเอกสารประกอบ
การสอนควบคู่กับบรรยาย จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดท�าชุดการสอน 
ทีม่กีระบวนการจดัการเรียนรู ้รายวชิาการสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย ทีม่กีารออกแบบ ให้ครบทกุส่วน 
ทั้งวัตถุประสงค์ ค�าชี้แจงการเรียน เนื้อหา กิจกรรมคลุมทั้งรายวิชา เพื่อใช้เป็นส่ือการสอน 
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาชุดการสอน วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการสอน วิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน วิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สมมติฐาน
 1. ชดุการสอนวชิา การสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย รหสั 3204-2003 ส�าหรบันกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด (E

1
/E

2
 = 80/80)

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนด้วย ชดุการสอนวชิา การส่ือสารข้อมลู
และเครือข่าย รหัส 3204-2003 
 3. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนด้วย ชดุการสอนวชิา การส่ือสารข้อมลู
และเครือข่าย ในระดับมาก

นิยามศัพท์ 
 ชุดการสอน หมายถึง ชุดของสื่อผสมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นชุดประกอบการสอนของครู 
ทีม่กีจิกรรมวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย ชุดการสอนวชิาการสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย แบ่งเป็น 10 ชดุ
การสอน ซึง่ประกอบไปด้วยแผนการจดัการเรยีนรู ้แบบทดสอบก่อนและหลังเรยีน เอกสารประกอบ
การสอน คู่มือการใช้งานขุดการสอน
 ประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง ผลการใช้ชุดการสอนแล้วประสบความส�าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง การน�าชุดการสอนที่ได้ออกแบบไว ้
น�าไปทดลองใช้ตามขั้นตอนท่ีก�าหนดเพื่อน�าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขและ 
น�าไปใช้กับกลุ่มทดลองโดยก�าหนดเกณฑ์ให้เป็นตัวเลข เป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยมีค่าเป็น E

1
/E

2

 E
1
 คอื ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ ทีน่กัศกึษาได้รบัโดยเฉล่ีย จากกจิกรรมระหว่างเรยีน 

ในการท�ากิจกรรม ใบงาน ซึ่งก�าหนดไม่ต�า่กว่าร้อยละ 80
 E

2
 คอื ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ์ คะแนนผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนของชดุการสอนในแต่ละชดุ 

ก�าหนดค่า ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 80
 นกัศกึษา หมายถงึ นกัศกึษาระดบัชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) ทีเ่รยีนในรายวชิา 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ ระดบัคะแนนของการท�าแบบทดสอบของนกัเรยีนทีเ่รยีน
ด้วยชุดการสอนวชิา การสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย โดยเปรยีบเทยีบระหว่างก่อนเรยีนกบัหลังเรยีน
 ความพงึพอใจ หมายถงึ ระดบัของค่าคะแนนทีม่ต่ีอการเรยีนด้วยชดุการสอน วชิาการสือ่สาร 
ข้อมูลและเครือข่าย โดยมีการให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ พึงพอใจระดับมากที่สุด 5 คะแนน 
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พึงพอใจระดับมาก 4 คะแนน พึงพอใจระดับปานกลาง 3 คะแนน พึงพอใจน้อย 2 คะแนน และ 
พึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1. ประชากร ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ภาคเรียนที่ 2/2560 ที่เรียนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
 2. กลุ่มตวัอย่าง ในการวจิยัในครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษา ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 
ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่เรียนในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วทิยาลยัอาชวีศกึษาอดุรธาน ีจ�านวน 33 คน ได้มาจากการสุม่แบบ (Cluster Sampling) มห้ีองเรยีน
เป็นหน่วยการสุ่มขอบเขตด้าน

เครื่องมือในการวิจัย 
 1. ชุดการสอนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2006 ประกอบด้วย 10 ชุด
 2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
 1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ประสิทธิภาพของชุดการสอน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการสอน วิชา การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย รหัส 3204-2003 ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ภาคเรียนที่ 2/2560  

แนวคิดและทฤษฎี 
 การสร้างชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ของส�านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษาในครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องเพือ่น�ามา 
ก�าหนดสร้างและเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
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 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับชุดการสอน
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเอกสารประกอบการสอน
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแผนการสอน
 4. ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อประกอบการสอน
 5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

กรอบแนวคิดการวิจัย
  

วิธีการศึกษา 
การสร้างและพัฒนาชุดการสอน
 1. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของส�านักคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ปี 2557 โดยศึกษาวัตถุประสงค์ สมรรถนะ และค�าอธิบายรายวิชา  
 2. วิเคราะห์ค�าอธิบายรายวิชา รวบรวมเนื้อหา แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน เรียงล�าดับความ
ยากง่าย จัดสร้างกิจกรรม และแบบฝึกหัดตามเนื้อหา 
 3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุดการสอน กิจกรรมการจัด 
การเรียนรู้ และส่วนประกอบของชุดการสอน
 4. ยกร่างเนื้อหาที่น�ามาใช้ในการพัฒนาชุดการสอน และท�าการสร้างชุดการสอนวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003
 5. น�าชดุการสอนทีไ่ด้จดัสร้างไปทดลองใช้กบักลุม่ย่อย จ�านวน 3 ครัง้ ประกอบด้วย ครัง้ที ่1  
ทดลองกับนักศึกษาจ�านวน 3 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนทุกรายวิชาเฉลี่ยอยู่ในกลุ่ม 
เก่ง ปานกลาง และอ่อน (1:1:1)
 6. ครั้งที่ 2 ทดลองกับกลุ่มเล็กนักศึกษา 9 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียน 
ทุกรายวิชาเฉลี่ยอยู่ในกลุ่ม เก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 3 คน

ชุดการสอนวิชาการสื่อสารข้อมูล

และเครือข่าย รหัส 3204-2003 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.)

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอน

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

  ต่อชุดการสอน
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 7. ครั้งที่ 3 ทดลองกับกลุ่มเล็กนักศึกษา 18 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียน 
ทุกรายวิชาเฉลี่ยอยู่ในกลุ่ม เก่ง ปานกลาง และอ่อน กลุ่มละ 6 คน
 8. น�าชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 ไปใช้สอน 
ด้วยตวัเองกบักลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 33 คน เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและระดบัความพงึพอใจ 
ที่มีต่อชุดการสอน วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003
 9. สรุปผลและรายงานผลการด�าเนินการวิจัย

การสร้างเครื่องมือ
 1. ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องในการสร้างเครือ่งมอืวจิยั เพือ่ก�าหนดกรอบแนวคดิด้านเนือ้หา
วิชาวิธีการประเมินเอกสารหลักท่ีใช้ส�าหรับสร้างเครื่องมือเป็นเอกสารประกอบการสอนที่ผู้วิจัย 
จัดท�าขึ้นเพื่อใช้ในการสอนรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 2. สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกหัด 
แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอน
  1. น�าร่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน พิจารณา
ความสอดคล้อง เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์ที่วัด (IOC>0.5)
  2. จัดพิมพ์เครื่องมือที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพเพื่อน�าไปทดลองกับกลุ ่มตัวอย่าง 
เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ�านวน 33 คน

ผลการศึกษา 
 1. ผลจากการพัฒนาชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 
ส�าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แสดงในตาราง 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  รหัส 3204-2003

ชุดการสอนวิชาการสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย

จ�านวนนักศึกษา คะแนนรวม ร้อยละ หมายเหตุ

คะแนนระหว่างเรียน 33 2,800.00 84.85 E1 = 84.85

คะแนนทดสอบหลังเรียน 33 1,650.00 83.33 E2 = 83.33
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 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการหาประสทิธภิาพของของชดุการสอน วชิา การสือ่สารข้อมลูและ 
เครือข่าย รหัส 3204-2003 พบว่า มีคะแนนระหว่างเรียนรวม 2,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.85 
และคะแนนทดสอบหลังเรียนรวม 1,650 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ระดับ 84.85/83.33 
ซึ่งมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ที่ 80/80

 2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาทีเ่รยีนด้วย ชดุการสอน วชิาการ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 แสดงในตาราง 2
 
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วย ชุดการสอน  
  วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003

ชุดการสอนวิชาการ
สื่อสารข้อมูลและ

เครือข่าย 

จ�านวน
นักศึกษา

คะแนน
รวม

ร้อยละ S.D. t df Sig

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 33 745.00 37.63 0.08
24.29 32 **

คะแนนทดสอบหลังเรียน 33 1,650.00 83.33 0.06

 จากตารางท่ี 2 การหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรยีนมคีะแนนรวม  
553 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 33.88 และคะแนนการทดสอบหลังเรยีนมคีะแนนรวม มค่ีาเฉล่ียหลังเรยีน 
สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีะแนนทดสอบก่อนเรยีนรวม 745 คะแนน คดิเป็น 
ร้อยละ 37.63  และคะแนนทดสอบหลังเรียน รวม 1,650 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงว่า
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชา 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย รหัส 3204-2003 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
แสดงได้ดังตาราง 3
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
  รหัส 3204-2003

ล�าดับที่ รายการประเมิน รวม (คน) เฉลี่ย (X) SD. ผลการประเมิน

1 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ 33 4.32 0.17 มาก

2 ด้านเนื้อหา 33 4.41 0.25 มาก

3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 33 4.00 0.03 มาก

4 ด้านจัดการเรียนการสอน 33 4.23 0.13 มาก

5 ด้านการประเมินผล 33 4.41 0.25 มาก

รวม 33 4.27 0.17 มาก

 จากตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชา  
(X= 4.27) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.17) ผลประเมินมีระดับพึงพอใจ ในระดับมาก

อภิปรายผล 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของของชุดการสอน วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
รหสั 3204-2003 พบว่า มคีะแนนระหว่างเรยีน คดิเป็นร้อยละ 84.85 และคะแนนทดสอบหลงัเรยีน  
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ที่ 80/80 แสดงว่า 
ชดุการสอนทีจ่ดัท�ามปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดไว้ที ่80/80 สอดคล้องกบังานวจิยัของ  
สุณัชชา เดชสุภา (255) ที่ได้พัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่ง 
มชีวีติส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 พบว่า ชุดการสอนทีพ่ฒันาขึน้มปีระสิทธภิาพ 86.22/84.44 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียน 
ด้วยชดุการสอนวชิาการสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย รหสั 3204-2003 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรยีน 
มีคะแนนรวม 745 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 37.63 และคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนรวม 
1,650 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.33 แสดงว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะก่อนเรียนนักศึกษา 
ไม่มีพื้นความรู้ และเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยชุด การสอนที่มีการเสริมกิจกรรมที่หลากหลาย
ท�าให้นักศึกษามีผลการเรียนท่ีสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุวัฒน์ เปรมปรี 
(2556) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศน�้าจืด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
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กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้อง กับงานวิจัยของ อภิชาติ บัวตูม  
ทีไ่ด้วจิยัเร่ือง การพฒันาชดุการสอนรายบคุคลแบบการสร้างความรูด้้วยตนเอง เรือ่ง ภัยจากส่ือสังคม 
ออนไลน์ พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ 90.29/91.43 และยังสอดคล้องกับ ณรงค์ โคตรศรี  
ที่ได้ท�าวิจัย ชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการสอนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) พบว่า  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้เรียนรู้ด้วยชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
แบบกลุม่ช่วย รายบคุคล (TAI) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าชุดการสอนที่จัดท�าสามารถท�าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
 3. ผลการสอบถามความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอชดุการสอนวชิา (X= 4.27) ส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน (SD. = 0.17) ผลประเมินมีระดับพึงพอใจ ในระดับมาก ที่มีผลเช่นนั้นอาจเป็นเพราะ 
การออกแบบที่ผู ้วิจัยได้มีประสบการณ์ด้านการสอน มีการน�าผลการวิจัยในแต่ละภาคเรียน 
มาปรับแก้ไขท�าให้ชุดการสอนที่จัดสร้างสามารถให้ความรู้แก่นักศึกษา และท�าให้นักศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระ วรรณเกตุศิริ ที่ได้ท�าการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงานโปรแกรม แบบจ�าลองสถานการณ์ 
ในรายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ในการเรยีนด้วยชดุการเรยีนรูใ้นระดบัมาก ทัง้นีเ้นือ่งจากชุดการสอนด้วยกระบวนการจดัการเรยีนรู้
ทีจ่ดัท�าขึน้มกีารส่งเสรมิให้นกัศกึษาได้แสดงออก ส่งเสรมิให้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ มส่ีวนร่วม
ท�าให้มรีะดบัความพึงพอใจในการเรยีนในระดบัมาก และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภาณวุฒัน์  เปรมปรี  
(2556) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศน�้าจืด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรยีนประเทยีบวทิยาทาน จงัหวดัสระบรุ ีผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อชดุการจดั 
การเรียนรู้ในระดับดีมาก (4.88)

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ
 1. ในการจัดสร้างชดุการสอนด้วยกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ควรมกีารออกแบบการเรยีนรู ้
รายบุคคล เพื่อให้ครูผู ้สอนสามารถน�าไปใช้ในการสอนส�าหรับนักศึกษารายบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ควรมกีารเสรมิทกัษะการคดิวเิคราะห์ไว้ในชุดการสอน เพือ่ให้สอดคล้องกบัการศกึษายคุ  
Thailand 4.0



บทความที่ 1
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2-3 ตุลาคม - ธันวาคม 2561      95

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 1. การจัดท�าวิจัยพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้
รายบุคคล
 2. การจัดท�าวิจัยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ การใช้กระบวน 
การวิจัยเป็นฐาน 
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การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัล
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) 

ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
THE DEVELOPMENT OF LEARNING MATERIAL BY USING THE INTEGRATED 
DIGITAL MEDIA ON ACTIVE LEARNING MANAGEMENT IN CALCULATION 
PROGRAM (2204-2103) COURSE FOR THE 2ND YEAR DIPLOMA DEGREE

IN BUSINESS COMPUTER STUDENTS
สุรีรัตน์  สุ่มมาตย์1 

Sureerat Sommart2 

บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือ
ดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 80/80 ศกึษาดชัน ีประสทิธผิลของการใช้เอกสารประกอบการเรยีนโดยบรูณาการ
สื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอน 
แบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือ
ปฏิบัติโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่ 2 กลุ่ม 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ  
(2204-2103) ภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2560 จ�านวน 30 คน โดยการเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t-test Dependent) 

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  เลขที่ 8 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000, 0817695312, 

sureerat5312@gmail.com
2 Udon Thani Vocational College, 8 Phosri street, Mak Khaeng, Mueang Udon Thani, Udon Thani 

41000, 0817695312, sureerat5312@gmail.com
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 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัลด้วยการจัด 
การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เท่ากับ 83.53/88.78 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ดัชนีประสิทธิผล
ของเอกสารประกอบการเรียนโดยบรูณาการสือ่ดจิทิลัด้วยการจดัการเรยีนการสอนแบบลงมอืปฏบิตัิ
วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) มีค่าเท่ากับ .8863 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 
หลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.63 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอน 
แบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 ส่วนความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรม 
ตารางค�านวณ (2204-2103) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ:  เอกสารประกอบการเรยีน, โปรแกรมตารางค�านวณ, สือ่ดจิทิลั, การเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตัิ 

Abstract
 The purpose of this research were to development the learning materials by  
using integrated on digital media Active Learning management in the course of  
calculation program (2204 -2103), which was affect 80/80 standard efficiency, study the 
effectiveness index of the use of learning material by using the integrated digital media 
on Active Learning calculation program course (2204-2103), study the achievement  
of learning materials by using the integrated digital media on Active Learning  
calculation program course (2204-2103), and study students’ satisfaction toward 
learning materials by using the integrated digital media on Active Learning program 
course (2204-2103).  There were 30 purposive samples, who were the diploma  
degree in business computer, the 2nd year students’ registered the calculation 
course of 2/2017 term. The research tools include: students handbook, students’  
achievement test, and student satisfaction questionnaire.  The statistics was analyzed 
by percentage, mean, and standard deviation.  The hypothesis was analyzed by t-test.
The research result were : the development of learning materials by using the  
integrated digital media on Active Learning.  In calculation program course (2204-2103) 
was the efficiency criteria of 83.53/88.78, the effectiveness index of the learning 
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materials by using the integrated digital media on Active Learning in calculation 
program course (2204-2103) was equal to .88 indicated that students were increased 
knowledge after studying with the integrated digital media on Active Learning were 
comprised 88.63%, the learning achievement of the students by using the learning  
materials integrated digital media Active Learning calculation program course  
(2204-2103) affected the average score after the study, significantly level .01, and 
the students satisfaction on learning by using digital media Active Learning in the 
calculation program course (2204-2103), at the average level of 4.75, mean that most 
of students were satisfied this course in highest level. 

Keywords:  Learning material, Calculation program, Digital media, Active Learning

บทน�า
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตคินไทยทกุคนจะได้รบัการศกึษาเท่าเทยีมกนั  มคีวามสามารถ 
ในทักษะกระบวนการเรียนรู้ สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ปัจจุบันการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการเรียนอีเลิร์นน่ิง ท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่จ�ากัดสถานที่  
และเวลา เทคโนโลยีเครือข่ายเป็นการศึกษาที่ผู ้เรียนมีความสะดวก รวดเร็ว ด้วยการเรียน 
ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู ้สอน สามารถขับเคลื่อนการศึกษาท้ังระบบได้อย่างมีคุณภาพ การศึกษา 
มคีวามส�าคญัต่อการพฒันาประเทศในฐานะทีเ่ป็นกระบวนการหนึง่ทีม่บีทบาทโดยตรงต่อการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
การศึกษาจึงหมายถึงการเจริญงอกงามเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลทุกด้าน คือ  
สติปัญญา อารมณ์และสังคม การจัดการศึกษาที่ดีจะต้องค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ความถนัดทางการเรียนของแต่ละบุคคล รวมทั้งองค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาด้วย เช่น 
สถานภาพทางสังคม บุคลิกภาพ ความสนใจ ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ตลอดจน
การปรับตัวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (นรินทร์  สังข์รักษา, 2557)
 การจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะความคิดระดับสูง
อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลได้ดีจะช่วยให้ผู้เรียน 
เกิดแรงจูงใจจนสามารถชี้น�าตลอดชีวิตในฐานะผู ้ฝักใฝ่การเรียนรู ้ ธรรมชาติของการเรียนรู ้ 
ประกอบด้วยลักษณะส�าคัญต่อไปนี้
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 1. เป็นการเรียนการสอนทีพ่ฒันาศกัยภาพทางสมอง ได้แก่การคิดการแก้ปัญหา และการน�า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
 2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
 3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 4. ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการเรยีนการสอนทัง้ในด้านการสร้างองค์ความรูก้ารสร้างปฏสิมัพนัธ์ 
และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
 5. ผูเ้รยีนเรยีนรูค้วามรบัผดิชอบร่วมกนัการมวีนิยัในการท�างานการแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผูเ้รยีนอ่านพดูฟังคดิอย่างลุม่ลกึผูเ้รยีนจะเป็นผูจ้ดั
ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง
 8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ และหลัก
การความคิดรวบยอด
 9. ผูส้อนจะเป็นผูอ้�านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ให้ผูเ้รยีนเป็นผูป้ฏบิตัด้ิวยตนเอง 
 10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียน

 สือ่ดจิทิลัคอืรปูแบบการสอนทีม่ปีฏสิมัพนัธ์ ผูเ้รยีนจะได้รบัประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากการ 
มปีฏสิมัพนัธ์กบัเนือ้หาโดยน�าลกัษณะของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มาประยกุต์ใช้เป็นการสอน 
แบบออนไลน์ทีเ่น้นการมปีฏสิมัพนัธ์ มกีารให้ค�าแนะน�า การปฏบิตั ิการให้ผลย้อนกลับ ดงึดดูความสนใจ 
บทเรียนสื่อดิจิทัลในลักษณะสื่อหลายมิติที่ประกอบ ด้วยภาพ กราฟิกภาพเคลื่อนไหวแบบวิดิทัศน์ 
และเสียงนอกเหนือไปจากเนื้อหาตัวอักษรจะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยใน
การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยการสืบค้นเชื่อมโยงฉับไวด้วยสมรรถนะของการเช่ือมโยง 
หลายมติทิ�าให้ผูเ้รียนสามารถเรยีนรูใ้นสิง่ต่าง ๆ  ได้กว้างขวางและหลากหลายได้อย่างรวดเรว็ ซึง่เป็น 
ไปตามล�าดับเนื้อหา 
 โปรแกรม Padlet ที่ผู้วิจัยพัฒนาเป็นสื่อดิจิทัล Padlet เป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่อยู่ 
ในแพลตฟอร์มของบอร์ดส�าหรับการระดมความคิด การแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนความ
รู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยการแสดงความคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด 
ของผู้เข้าใช้จะอยู่ในรูปแบบของกระดาษโน้ตที่ติดบนบอร์ด รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ระบบจะแสดงผลทุกอย่างเป็นแบบการตอบสนองการท�างานทันทีทันใด 
 ทฤษฎตีามแนวคดิของกาเย่ ทีน่�ามาบรูณาการสือ่ดจิทิลั โดยยดึหลกัการสอน 9 ประการ ได้แก่  
1. เร่งเร้าความสนใจ 2. บอกวตัถปุระสงค์ 3. ทบทวนความรูเ้ดมิ 4. น�าเสนอเนือ้หาใหม่  5. ช้ีแนะแนวทาง 
การเรยีนรู ้6. กระตุน้การตอบสนอง 7. ให้ข้อมลูย้อนกลบั 8. ทดสอบความรูใ้หม่ 9. สรปุและน�าไปใช้  
(รุจโรจน์ แก้วอุไร, 2561)
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ปัญหาในการเรียนวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) เป็นการเรียนที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ 
การค�านวณ การใช้ฟังก์ชันส�าเร็จรูปจากโปรแกรมมาใช้งานซึ่งเนื้อหาค่อนข้างยาก และจ�านวน
ฟังก์ชันมีมาก ท�าให้นักเรียนขาดความสนใจท่ีจะเรียน ไม่สามารถที่จะค�านวณและเรียกใช้ฟังก์ชัน
ให้ตรงกับความต้องการ นักเรียนจ�าฟังก์ชันไม่ได้ ไม่สามารถที่จะน�าฟังก์ชันมาพัฒนางานได้  
ผู ้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในเนื้อหาวิชา และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้ง 
จะมีนักเรียนขาดเรียนท�าให้เรียนไม่ทัน ไม่สามารถจะใช้งานโปรแกรมตารางค�านวณได้อย่างถูกต้อง  
ระยะเวลาไม่เพียงพอ ท�าให้ผู้เรียนเกิดปัญหาในการเรียนไม่ต่อเนื่อง และไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์รายวิชา
 จากสภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส�าคัญที่จะน�า
กระบวนการแก้ปัญหามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหลายรูปแบบโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนบรูณาการสือ่ดจิทิลัด้วยการสอนบน Padlet เพือ่ศกึษาความสามารถในการเรยีนรู้ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มีความกระตือรือร้น 
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องสมรรถนะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่าง
บคุคล ครอบคลมุจดุประสงค์เชงิพฤตกิรรม ทัง้ทางด้านพทุธพสิยั ทกัษะพสิยั คณุธรรมและจรยิธรรม 
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอน
แบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 
 2. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการ
จัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) 
 3. ศกึษาผลสมัฤทธิเ์อกสารประกอบการเรยีนโดยบรูณาการสือ่ดจิทิลัด้วยการจดัการเรยีน
การสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
 4. ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอเอกสารประกอบการเรยีนโดยบรูณาการสือ่ดจิทิลั
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
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สมมุติฐานของการวิจัย
 1. เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
ที่ก�าหนด 80/80 
 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัลด้วยการจัด 
การเรยีนการสอนแบบลงมอืปฏบิตัวิชิาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) มค่ีาดชันปีระสทิธผิล 
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเอกสารประกอบการเรียน
โดยบรูณาการ สือ่ดจิทิลัด้วยการจดัการเรยีนการสอนแบบลงมอืปฏบิตัวิชิาโปรแกรมตารางค�านวณ  
(2204-2103 ) มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือ
ดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
อยู่ในระดับมากขึ้นไป

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 ทองสุข เอี่ยมศิริ (2549) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดและทฤษฎี
ของโรเบิร์ต กาเย่ เรื่อง “การใช้ CAI และการเสริมแรงในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์” ผลการวิจัย
พบว่า การสร้างสื่อซีเอไอร่วมกับแบบฝึกทักษะ การใช้โปรแกรม Power Point ใช้ได้กับนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เป็นอย่างดโีดยดจูากผลคะแนนของนกัเรยีนทีค่่อนข้างสงู จงึสรปุว่าการเสรมิแรง 
ด้วยการให้ค�าชมเชยท�าให้นักเรียนมีก�าลังใจและท�าคะแนนได้ดีขึ้น ผู้เรียนมีความสนใจและเรียนรู้
ได้ดีขึ้น
 เศรษฐาพันธ์ สุกใส (2558) รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาพื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204–2006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่า 
1. เอกสารประกอบการเรียน วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รหัสวิชา 2204–2006 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีประสิทธิภาพ 81.51/81.17 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก�าหนดไว้  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รหัสวิชา 2204–2006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด
ร้อยละ 80 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 3. ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอเอกสารประกอบ
การเรียนวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์รหัสวิชา 2204–2006 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68
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ขอบเขตของการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชัน้ปีที ่2 ประเภทวชิาพาณชิยการ สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ วทิยาลยัอาชวีศกึษาอดุรธาน ีทีล่งทะเบยีน 
เรียนวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 59 คน
  1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 2ประเภทวิชาพาณิชยการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ�านวน 30 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
 2. ตัวแปรที่ศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
  2.1  ตัวแปรต้น คือ เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
  2.2  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียน
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
  3.1  เอกสารประกอบการเรียนและสื่อดิจิทัล
  3.2  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของเอกสารประกอบ
การเรียน 
  3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  3.4  แบบสอบถามความพึงพอใจ

นิยามศัพท์
 เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัล
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
 โปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) หมายถึง โปรแกรม Microsoft Excel 2016  
เป็นโปรแกรมตารางข้อมลู มลีกัษณะเป็นตารางเหมาะส�าหรบัเกบ็ข้อมลูทีเ่ป็นตวัเลขลงในแต่ละช่อง 
ของตาราง โดยอ้างอิงจากต�าแหน่งของเซลล์และใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาค�านวณหา
ผลลัพธ์ได้โดยอัตโนมัติ 
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 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารประกอบการเรียน
โดยบรูณาการสือ่ดจิทิลัด้วยการจดัการเรยีนการสอนแบบลงมอืปฏบิตั ิวชิาโปรแกรมตารางค�านวณ 
(2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80
 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ คะแนนทีน่กัเรยีนท�าได้จากการตอบแบบทดสอบก่อนเรยีน 
และหลังเรียน  .
 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถึง แบบทดสอบวชิาโปรแกรมตารางค�านวณ 
(2204-2103) เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ�านวน 60 ข้อ 30 คะแนน
 ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการใช้เอกสารประกอบการเรยีน 
วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
 สื่อดิจิทัล หมายถึง รูปแบบการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้
โดยตรง มีรายละเอียดเนื้อหา กิจกรรม แบบทดสอบวัดผลประเมินผล
 Padlet หมายถึง เว็บไซต์ที่แสดงรายละเอียดเนื้อหาวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ  
(2204-2103) เว็บไซต์ที่ให้บริการกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ สามารถเข้ามาอภิปราย 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เขียนค�าถาม ค�าตอบ หรือสรุปเน้ือหา เป็นช่องทางแสดงความคิดเห็น
ของนักเรียนและครูในชั้นเรียน 
 การเรียนในรูปแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
แบบเน้นพัฒนากระบวน การเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะ และเช่ือมโยงองค์ความรู้ 
น�าไปปฏบิตัเิพือ่แก้ไขปัญหาผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในชัน้เรยีนส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน 

วิธีการศึกษา
 วิธีการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัลด้วยการจัด 
การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ด�าเนินตามล�าดับดังต่อไปนี้
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการสร้างมีดังนี้
  1.1  ศกึษาหลกัสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2556 ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการเรียน
  1.2  ศกึษาหลกัการและแนวคดิของการเรยีนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรยีน            
  1.3  ศกึษาผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัและเนือ้หาแล้วน�าผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัมาวเิคราะห์
เพื่อก�าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้  
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  1.4  พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน จ�านวน 10 แผนการเรียน
  1.5  น�าเอกสารประกอบการเรียนเสนอต่อผู ้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความถูกต้อง 
ความเหมาะสมของเนื้อหา และให้ข้อเสนอแนะแล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขจนเป็นเอกสารประกอบ
การเรียนฉบับสมบูรณ์
 2. ขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ มีดังนี้
  2.1  ศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2556 ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารประกอบการเรียน
  2.2  ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในรายละเอียดของความหมายเกี่ยวกับเอกสาร 
ประกอบการเรียน 
  2.3  ศึกษาวิธีการจัดท�าเอกสารประกอบการเรียนจากหนังสือข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  2.4  วิเคราะห์เนื้อหาและก�าหนดขอบเขต กรอบเน้ือหาแต่ละเรื่องที่เรียงล�าดับจาก 
ง่ายไปยาก
  2.5  ก�าหนดจุดประสงค์ทั่วไป จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ต้องการ 
  2.6  ก�าหนดโครงสร้างและเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
  2.7  ด�าเนินการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ตามล�าดับจุดประสงค์การเรียน  
ล�าดับเนื้อหา และโครงสร้างที่ก�าหนดไว้ จ�านวน 10 หน่วยการเรียนดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ก�าหนดหน่วยการเรียนเอกสารประกอบการเรียน

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียน

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel

หน่วยที่ 2 การจัดการเกี่ยวกับเซลล์

หน่วยที่ 3 การจัดการเกี่ยวกับแผ่นงาน

หน่วยที่ 4 การจัดการเกี่ยวกับสมุดงาน

หน่วยที่ 5 น�าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ

หน่วยที่ 6 การค�านวณโดยใช้สูตร

หน่วยที่ 7 การค�านวณโดยใช้ฟังก์ชัน

หน่วยที่ 8 การจัดการกับข้อมูลและฐานข้อมูล

หน่วยที่ 9 วิเคราะห์ข้อมูลและการค�านวณข้อมูลขั้นสูง

หน่วยที่ 10 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
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 ในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรยีนโดยบรูณาการสือ่ดจิทิลัด้วยการจดัการเรยีนการสอน 
แบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) เพื่อศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มีความกระตือรือร้น  
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแก้ปัญหารวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องสมรรถนะ ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้พฒันาตนเองเต็มศกัยภาพตามความแตกต่างระหว่างบคุคล  
ครอบคลุมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ทั้งทางด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัย คุณธรรมและจริยธรรม  
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
 3. การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัด 
การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรับนักเรียน
ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่2 สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอนดงันี้
  3.1  น�าเอกสารประกอบการเรียนจ�านวน 10 แผนการเรียนที่สร้างขึ้นไปปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียนพิจารณา จ�านวน 3 ท่าน 
  3.2  น�าเอกสารประกอบการเรียนมาปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญแล้วน�าไป
ทดลองหาประสทิธภิาพกบันกัเรยีนประกาศนยีบตัรวชิาชพี ซึง่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพือ่หาข้อบกพร่อง 
    น�าคะแนนประเมินเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้ววิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งลักษณะการประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
    เหมาะสมมากที่สุด  มีค่าคะแนน  5  คะแนน
    เหมาะสมมาก  มีค่าคะแนน  4  คะแนน
    เหมาะสมปานกลาง  มีค่าคะแนน  3  คะแนน
    เหมาะสมน้อย  มีค่าคะแนน  2  คะแนน
    เหมาะสมน้อยที่สุด  มีค่าคะแนน  1  คะแนน
  3.3  ผู้วิจัยได้น�าเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างข้ึนไปทดลองกับนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ
การเรียน
    3.3.1 การทดลองแบบหน่ึงต่อหนึง่ (1 : 1) ผูว้จิยัได้ท�าการทดลองเพือ่หาประสิทธภิาพ 
กบันกัเรยีนชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพี โดยใช้กบันกัเรยีน 3 คน ประกอบด้วยเดก็เก่ง ปานกลาง และ
อ่อนเพื่อหาความเหมาะสมของกิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียน ผลการทดลองพบว่า นักเรียน
ยังไม่เข้าใจขั้นตอนของกิจกรรม และขาดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม ผลการทดลองใช้ในขั้นนี้ 
มีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากับ 66.97/66.67 แล้วน�าผลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องเหมาะสม 
ยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยท�าการปรับปรุง แก้ไขเอกสารประกอบการเรียนเพื่อน�าไปทดลองในครั้งต่อไป 
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    3.3.2 การทดลองกลุ ่มเล็ก (1:10) ผู ้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยน�าเอกสารประกอบการเรียนที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน 
จ�านวน 10 คน คละความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน เป็นนักเรียนห้องเดิมแต่คนละกลุ่มกับ 
การทดลองครั้งที่ 1 ในการทดลองครั้งนี้เพื่อหาความเหมาะสมของเอกสาร ประกอบการเรียน  
กรอบค�าถามมคีวามเหมาะสม แต่การล�าดบัเนือ้หาไม่ชดัเจนผลการทดลองพบว่า ประสทิธภิาพ E

1
/E

2  

เท่ากับ 72.91/70.67 ผู้วิจัยจึงได้ท�าการปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนเพื่อน�าไปทดลอง 
ในครั้งต่อไป
    3.3.3 การทดลองกลุ ่มใหญ่ (1:100) ผู้วิจัยได้ทดลองกับนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนยีบตัรวชิาชพี  ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 24 คน ผลการทดลองใช้ในขัน้นีม้ปีระสิทธภิาพ 
E

1
/E

2
 เท่ากับ 81.70/80.83 พบว่า เอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสม สามารถน�าไปใช้จริง

กับกลุ่มตัวอย่างได้    
    3.3.4 น�าเอกสารประกอบการเรียนที่ได้ผ่านการทดลองทุกขั้นตอนแล้วเสนอต่อ 
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อท�าการประเมินเอกสารประกอบการเรียนด้วยแบบประเมินที่ผู้วิจัยปรับปรุงจาก 
บันลือ พฤกษะวัน (2532) โดยเปรียบเทียบเกณฑ์ ดังนี้
     1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
     1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
     2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมในระดับปานกลาง
     3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
     4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
 4. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ 
(2204-2103) มีขั้นตอนดังนี้ 
  4.1  ศึกษาคู่มือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  4.2   ศกึษาคูม่อืการสร้างแบบทดสอบจากหนงัสอืการวจิยัเบือ้งต้นของ (บญุชม  ศรสีะอาด,  
2553)    
     4.3  ศกึษาวธิเีขยีนข้อทดสอบแบบเลอืกตอบจากต�าราเอกสาร (พวงรตัน์ ทวรีตัน์, 2551) 
     4.4  น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนโดย 
บูรณาการสื่อดิจิทัล ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ 
(2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมเพื่อพิจารณา ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา การใช้ค�าถาม ส�านวนภาษา 
ความยากง่าย และความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัดโดยพิจารณาจากค่า IOC แล้วน�าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
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  4.5  คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา คือข้อสอบที่มีความเหมาะสม
สอดคล้อง IOC มากกว่า 0.5 ไว้จ�านวน 60 ข้อ
  4.6  น�าแบบทดสอบทีผ่่านการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญ พมิพ์เป็นแบบทดสอบจรงิแล้ว 
น�าไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี แล้วน�าผลการทดลองไปหาคุณภาพของข้อสอบ 
  4.7  น�ากระดาษค�าตอบทีไ่ด้มาตรวจให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน ส�าหรบัค�าตอบทีถ่กูและ
ให้ 0 ส�าหรบัค�าตอบทีผ่ดิน�ามาวเิคราะห์หาความยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบทดสอบราย
ข้อวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้เทคนิค 50 % แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่าย (P) และมีค่าอ�านาจ
จ�าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20  ขึ้นไป
  4.8  คัดเลือกเอาข้อสอบท่ีเข้าเกณฑ์ จ�านวน 60 ข้อน�าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียน 
ระดบัชัน้ประกาศนยีบตัรวชิาชพีปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 วทิยาลยัอาชวีศกึษาอดุรธานี 
จ�านวน 24 คน (แบบ 1 : 100)  แล้วน�ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ได้แบบทดสอบที่มีความ 
ยากง่ายระหว่าง 0.23-0.76 และค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.21-0.78
  4.9  น�าเอาแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไว้แล้วมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร 
คูเดอร์ริชาร์ดสัน ด้วย KR-20 ของบุญชม  ศรีสะอาด (2553) ผลปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.90 สามารถน�าแบบทดสอบนี้ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้
  4.10 จดัพมิพ์แบบทดสอบทีผ่่านการตรวจสอบคณุภาพแล้ว จ�านวน 60 ข้อ คะแนนเตม็ 
30 คะแนน เพื่อน�าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจ การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอน 
แบบลงมอืปฏบิตั ิวชิาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรบันกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีขั้นตอนดังนี้
  5.1  ศึกษาเนื้อหารูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจ
  5.2  ก�าหนดโครงสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยให้ครอบคลุมเรื่องที่ต้องการ 
จะศึกษาคือความเหมาะสมของเนื้อหาการน�าเสนอภาษาที่ใช้ประโยชน์ต่อการเรียน
  5.3  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
  5.4  น�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู ้เชี่ยวชาญตรวจสอบเน้ือหา และภาษาที่ใช ้
ในแบบสอบถาม
  5.5  น�าแบบสอบถามมาพิจารณาปรับปรุง และจัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  
  5.6  น�าแบบสอบถามมาใช้กับนักเรียนเพื่อสอบถามความพึงพอใจ เมื่อเรียนจบทั้ง  
10 หน่วยการเรียน ครชูีแ้จงวตัถุประสงค์ของการตอบแบบสอบถามและตอบแบบสอบถามได้ถกูต้อง 
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  5.7  น�าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจให้คะแนนตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)  
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550)  
 6. การพัฒนาสือ่ดจิทิลั การพฒันาสือ่ดจิทิลัตามแนวคดิของกาเย่ด้วยการสอนบน Padlet 
มีขั้นตอนดังนี้
  6.1  ศึกษาคู่มือการสร้าง Padlet
  6.2  พัฒนาสื่อดิจิทัลตามเนื้อหารายวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
ด้วย Padlet

ผลการศึกษา
 ผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัลด้วยการจัด 
การเรียนการสอนแบบ ลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 5.1  ผลการหาประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีนโดยบรูณาการสือ่ดจิทิลัด้วยการจดั 
การเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรับนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการ 
  จัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
  ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ผลการทดสอบ
จ�านวน
ผู้เรียน

คะแนน
เต็ม

คะแนน
รวม

คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E
1
) 30 100  2,424 8.35 83.53

ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E
2
) 30 30 799 27.53 88.78

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการท�าแบบทดสอบหลังเรียนทั้ง 10 หน่วยการเรียน
และผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 83.5/88.78 ดังนั้นแสดงว่าเอกสาร
ประกอบการเรียนที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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 5.2  ผลจากการศกึษาค่าดชันปีระสทิธผิลเอกสารประกอบการเรยีนโดยบรูณาการสือ่ดจิทิลั 
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตารางที่ 3 ผลจากการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัล 
  ด้วยการจดัการเรยีนการสอนแบบลงมอืปฏบิตั ิวชิาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
  ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เครื่องมือที่ใช้วัด จ�านวนผู้เรียน  X S.D. ดัชนีประสิทธิผล

แบบทดสอบก่อนเรียน 30 8.27 1.98
 0.8863

แบบทดสอบหลังเรียน  30 27.53 0.82

 จากตารางที ่3 พบว่า ค่าดชันปีระสทิธผิลทีส่ร้างขึน้มค่ีาเท่ากบั 0.8863 หรอืมคีวามก้าวหน้า
ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.63
 5.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโดย 
บูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ 
(2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการ 
  สื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ  
  (2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้ปีที ่2 สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ 

เครื่องมือที่ใช้วัด จ�านวนผู้เรียน X  S.D. t-test

แบบทดสอบก่อนเรียน 30 8.27 1.98 59.94**

 แบบทดสอบหลังเรียน  30 27.53 0.82

** นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ตารางที่ 5 ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนรูโ้ดยใช้เอกสารประกอบการเรยีน 
  โดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรม 
  ตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2  
  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาพรวม 

รายการ X S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. เอกสารประกอบการเรียนด้านการจัดท�ารูปเล่ม 4.63 0.61 มากที่สุด

2. เอกสารประกอบการเรียนด้านเนื้อหาสาระ 4.84 0.05 มากที่สุด

3. เอกสารประกอบการเรียนด้านการประเมินผล 4.77 0.06 มากที่สุด

4. เอกสารประกอบการเรียนด้านประโยชน์และ
   การน�าไปใช้

4.78 0.04 มากที่สุด

เฉลี่ยรวม 4.76 0.19 มากที่สุด

 จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนโดย 
บูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ 
(2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
โดยภาพภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X=4.76) และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพงึพอใจ 
ของนักเรียนเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่าคือ 1) เอกสารประกอบการเรียนด้านเน้ือหาสาระ 
(X=4.84) 2) เอกสารประกอบการเรียนด้านประโยชน์และการน�าไปใช้ (X=4.78) 3) เอกสาร
ประกอบการเรียนด้านการประเมินผล (X=4.77) 4) เอกสารประกอบการเรียนด้านการจัดท�า 
รูปเล่ม (X=4.63) ตามล�าดับ

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลของการวิจัย สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า
 1. การพัฒนาเอกสารประกอบการเรยีนโดยบรูณาการสือ่ดจิทิลัด้วยการจดัการเรยีนการสอน 
แบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพที่ 83.53/88.78 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
 2. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัลด้วยการจัด 
การเรียนการสอนแบบ ลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) มีประสิทธิผลทาง 
การเรียนรู้ร้อยละ 88.63
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 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโดย 
บูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ 
(2204-2103) มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01   
 4. ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัล 
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103)  
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับมากที่สุด (X=4.76, S.D.=0.19)

อภิปรายผล
 จากการวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัด 
การเรยีนการสอนแบบ ลงมอืปฏบิตัวิชิาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรบันกัเรยีนระดบั
ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่2 สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ สามารถน�าผลการวจิยัมาอภิปรายผล ดงันี้ 
 1. การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการส่ือดิจิทัลด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่า เอกสารประกอบการเรียน 
มปีระสทิธภิาพ 83.53/88.78 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ 80/80 แสดงว่าเอกสารประกอบการเรยีน 
ที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีความน่าเชื่อถือเพราะได้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เช่ียวชาญ 
โดยมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองมาจากมีการอออกแบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ท�าให้เอกสารประกอบการเรยีนมปีระสทิธภิาพและผูเ้รยีนยงัสามารถเรยีนหรอืทบทวนได้ทกุสถานที่  
และเวลา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพีรญา ดุนขุนทด (2561) เรื่องรายงานผลการใช้เอกสาร
ประกอบการเรยีนวชิาการสร้างเวบ็ไซต์ รหสัวชิา 2204-2009 1. ประสทิธภิาพของเอกสารประกอบ
การเรียนวิชาการสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา2204-2009 พบว่าประสิทธิภาพ (กระบวนการ) E

1
 เท่ากับ 

84.69 ส่วนประสิทธิภาพ (ผลลัพธ์) E
2
 เท่ากับ 83.60 ดังนั้นเอกสารประกอบการเรียนวิชาการสร้าง

เว็บไซต์รหัสวิชา 2204-2009 ที่ผู้วิจัยสร้างขี้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.69/83.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
มาตรฐาน 80/80 ทีต่ัง้ไว้ 2. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้เอกสารประกอบการเรยีน
วิชาการสร้างเว็บไซต์รหัสวิชา 2204-2009 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 2. การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อศึกษาด้วยเอกสาร 
ประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ 
วิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
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ข้อเสนอแนะ
 1. ครูผู้สอนต้องด�าเนินการสอนตามคู่มือของเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการ 
สื่อดิจิทัลด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติวิชาโปรแกรมตารางค�านวณ (2204-2103) 
ส�าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. ในการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัล ควรให้นักเรียนเรียนด้วยตนเอง เพื่อตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
 3. ควรมีการพัฒนาและประยุกต์สื่อในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยเพราะปัจจุบัน 
มีความจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากในวงการศึกษาไทย
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แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิผลของส�านักนโยบายและแผนกลาโหม
ในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา ส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม

THE GUIDELINES FOR PERFORMANCE EFFECTIVENESS OF OFFICE OF POLICY 
AND PLANNING, A CASE STUDY OF OFFICE OF ASEAN AFFAIRS

ฮาลีซาล เจะเลาะ1 
Haleesa Cheloh2 

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาปัญหาการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มปีระสทิธผิลของส�านกังาน
อาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและ 
แผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่
ของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน
 วิธีด�าเนินการวิจัย มี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 : ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research) โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2  
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key  
Informants) โดยเครื่องมือหนึ่งที่ส�าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้คือตัวผู้วิจัย (Researcher 
as a key instrument) ทั้งนี้ Kvale (1996) และชาย โพธิสิตา (2549) กล่าวว่าเครื่องมือในการ
สัมภาษณ์ที่ดีคือ ตัวผู้สัมภาษณ์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ใดสถานการณ์หนึ่ง ได้แก่ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร คือ กลุ่มผู้บังคับบัญชา จ�านวน 10 คน และ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ จ�านวน 20 คน หน่วยงานส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม 
และ ระยะที่ 3 การประมวลผลข้อมูล และเขียนรายงานการวิจัย
 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลของส�านักงานอาเซียน 
ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม ในประชาคมอาเซียน พบว่า ในด้านการวางแผนงานก�าลังพล 
ของส�านักงานอาเซียนยังไม่ค่อยรู้กลไกของอาเซียนอย่างลึกซึ้งเท่าไรนัก ในด้านการปฏิบัติงาน 
การสร้างเครือข่ายการประสานงาน จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างความคุ้นเคย ความไว้เนื้อเชื่อใจ  

1 ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม ศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200, 

0909745194, zaizai.haha@gmail.com
2 Office of Policy and Planning Ministry of Defence Sanamchai Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, 

0909745194, zaizai.haha@gmail.com
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และในด้านการเพิ่มพูนความสามารถด้วยงานที่มีปริมาณมาก ก�าลังพลมีน้อย ท�าให้ไม่ค่อยมีเวลา
ไปฝึกอบรมมากนัก วิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะของการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผล 
ของส�านกังานอาเซยีน ส�านกันโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซยีน พบว่า ด้านการวางแผนงาน 
ควรก�าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ควรมีการวางการวางแผนบุคลากรให้ละเอียด  
ชดัเจนมากขึน้ และด้านการเพิม่พนูความสามารถควรให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในทกุโอกาสการปฏบิตังิาน  
เช่น การเดนิทางไปประชมุ และให้ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัอาเซยีนให้มากทีส่ดุ ศกึษาภาษาองักฤษ 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่     ของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและ 
แผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน พบว่า ก�าลังพลที่มีศักยภาพ ก�าลังพลที่มีการศึกษาสอดคล้อง 
กบังานทีท่�า เช่น จบรฐัศาสตร์ จบด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ก�าลงัพลทีม่กีารศกึษาสอดคล้อง
กับงาน สามารถเข้าใจงานได้ง่ายกว่า

ค�าส�าคัญ: ประสิทธิผล, การปฏิบัติหน้าที่, ข้าราชการ, การพัฒนา, ศักยภาพ, อาเซียน

Abstract
 The objectives of this study were to study the effectiveness of office of  
ASEAN affairs, office of Policy and Planning in the ASEAN Community, to study the 
solutions to problems and recommendations of efficient implementation of office  
of ASEAN affairs, office of Policy and Planning in the ASEAN Community, and to study 
the development of the effectiveness of office of ASEAN affairs, office of  Policy and 
Planning in the ASEAN Community.
 The study was divided into three phases; Phrase 1 Documentary Research 
by study documents, theories and related research; Phrase 2 Qualitative Research 
by In-depth Interview, which the key informants are ten commanders and twenty 
officers who are currently working for the office of ASEAN affairs, office of Policy and 
Planning; and Phrase 3 data processing and writing report.
 From the results of the study indicated that, the effective functioning of 
the ASEAN Secretariat The ASEAN Defense Force Policy and Plan Office found that 
in terms of planning, the ASEAN Heads of Staff did not know the depth of ASEAN 
mechanisms. Then in terms of performance, networking, coordination. it takes time 
to create familiarity and confidence. Moreover, in terms of capacity expansion with 
a lot of work.  there is not much time for training effectively. The Solutions to  
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Problems and Suggestions of Effective Duties of the ASEAN Offices The Department  
of Defense Policy and Plan in the ASEAN Community found that the planning  
should comprise obvious objectives, the human development should be clearly 
and thoroughly planned, and for training, a staff should be involved in every aspect 
of their work, improve English proficiency, and study. the guidelines of the ASEAN 
Secretariat for effectively perform.  The Department of Defense Policy and Plan in 
the ASEAN Community found that the potential military personnel.

Keywords:  Effectiveness, Performance, Officers, Development, Potential, ASEAN

ที่มาและความส�าคัญ
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลท�าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ภายใต้ปัญหาการเมืองต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ท�าให้ประเทศ
ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ตระหนัก และเห็นควรที่จะจับมือกันสู ้กับปัญหาทั้งใน 
และนอกภูมิภาค ท�าให้เกิดการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association 
of South East Asian Nations) หรอื อาเซยีน (ASEAN) เป็นองค์การทางภมูริฐัศาสตร์และเศรษฐกจิ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย  
ราชอาณาจกัรกมัพชูา ราชอาณาจกัรไทย เนการาบรไูนดารสุซาลาม สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา  
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
สงัคมนยิมเวยีดนาม สาธารณรฐัสงิคโปร์ และสาธารณรฐั อนิโดนเีซยี อาเซยีนมพีืน้ทีร่าว 4,435,670 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิด
เป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นล�าดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี 
 ทั้งนี้ อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ สร้างโอกาสในการเพิ่มอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธ�ารงรักษาสันติภาพ
และความมัน่คงในภมูภิาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพพิาทระหว่างประเทศสมาชกิอย่างสนัต ิและ
เตรียมความพร้อมในการรับมือต่อความท้าท้ายด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ โดยส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายของทางวัฒนธรรม ชาติพันธ์ ภาษา และ
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ประวตัศิาสตร์ รวมถงึความแตกต่างของระบบการเมอืง เศรษฐกจิและการปกครอง ความหลากหลาย 
ดังกล่าวของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งอิทธิพลจากการตกเป็นเมืองขึ้นในอดีต ส่งผลให้
ประเทศในภูมิภาคในปัจจุบันมีลักษณะการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันนอกจากระบบการเมือง 
และสังคมที่ต่างกันดังกล่าว ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งความเจริญทางเศรษฐกิจของ 
แต่ละประเทศในภูมิภาคยังมีระดับที่แตกต่างกันอีกด้วย (Kuhonta, Erik. Etal, 2008) ซึ่งต่อมา 
ผู้น�าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมาในปี 2558 โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญ 
ในการผลักดันความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมให้เป็นเอกภาพร่วมกันระหว่าง
ประเทศสมาชิก หากประชาคมอาเซียนพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ทั้งด้านการเมืองและ 
ความมัน่คง ด้านเศรษฐกจิและด้านสงัคมแล้วนัน้ จะช่วยผลกัดนัให้อาเซยีนมคีวามแขง็แกร่งมากขึน้
และยังเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกอีกด้วย
 ส�านกันโยบายและแผนกลาโหมก่อตัง้เมือ่ปี 2526 โดยแรกเริม่มหีน้าทีพ่จิารณา เสนอความเหน็  
วางแผน อ�านวยการ จดัท�า ประสานงาน และก�ากบัการให้หน้าทีข่องฝ่ายอ�านวยการทีเ่กีย่วกบันโยบาย
ด้านการทหารแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ แผนโครงสร้างกองทัพไทย แผนการระดม 
สรรพก�าลัง การจัดการก�าลังพล การโยธาธิการ การรักษาความปลอดภัยของกระทรวงกลาโหม 
ตลอดจนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการด้านการอุตสาหกรรมและการพลังงานทหาร มีผู้อ�านวยการ 
ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงขยาย
โครงสร้างหน่วยมาเรือ่ย ๆ  จนเมือ่ปี 2553 ได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขโครงสร้างการจดัและอตัราก�าลงัพล  
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม เพื่อจัดตั้ง “กองอาเซียน” 
เป็นหน่วยขึ้นตรงของส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ อีก 1 ส่วนราชการ รับผิดชอบงานกิจการ
อาเซียนโดยตรง และเมื่อปี 2557 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นหน่วยที่มีสมรรถนะและ 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น สามารถรองรับต่อการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะงานกจิการอาเซยีน ซึง่เป็นการบรูณาการงานทีเ่กีย่วข้องกบัเสาหลกั 3 เสา 
ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นการด�าเนินงานในเสาประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม จึงได้ส�านักงานใหม่ ชื่อว่า  
ส�านักงานอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับการเตรียมการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558  
โดยหลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข้าราชการทหารส�านักนโยบายและแผนกลาโหม โดยเฉพาะ 
จากส�านักงานอาเซียน จะมีการพบปะ เจรจา และประชุมกันประเทศสมาชิกอื่นมากขึ้น เพราะ 
ความร่วมมอืต่าง ๆ  จะเกดิมากขึน้ในทกุมติ ิและภาษาทีจ่ะต้องใช้ในการพบปะ เจรจา และประชมุ กค็อื 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งบางครั้งจะเห็นได้ว่า ในการพบปะต่าง ๆ ยังจ�าเป็นต้องใช้ล่ามในการสื่อสาร ดังนั้น 
สิง่ทีภ่าคราชการไทยจะต้องรบีปรบัตวัอย่างรวดเรว็กค็อื ทกัษะภาษาองักฤษ และเราจะต้องพยายาม
ทีจ่ะรูจ้กัประเทศเพือ่นบ้านมากขึน้ ซึง่เป็นประเทศสมาชกิอาเซยีนด้วยกนัทัง้นัน้ เราจะต้องรูจ้กัภาษา
ของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น หน่วยงาน
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 จากสาเหตุความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง แนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิผลของส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา 
ส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผน 
กลาโหมในประชาคมอาเซียน
 2. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ทีม่ต่ีอแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้และข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงานอาเซียน  
ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม ในประชาคมอาเซียน

นิยามศัพท์
 ประสทิธผิล หมายถงึ ความสามารถในการการด�าเนนิงานใด ๆ  หรอืปฏบิตักิจิกรรมใด ๆ  แล้ว 
ประสบผลส�าเร็จ ท�าให้บังเกิดผลโดยตรงและครบถ้วนตามที่มีวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และต้องมี
ประสิทธิผลในการท�างานในระดับสูงหรือต�่าเพียงใดขึ้นกับว่าผลที่ได้รับนั้นตรงครบถ้วน ทั้งในด้าน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 การปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง ภารกิจหน้าที่ที่ถูกก�าหนดขึ้นมาควบคู่กับต�าแหน่งทางสังคม
ในสถาบัน ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งใดก็ตามต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามภารกิจ
หน้าที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้เฉพาะต�าแหน่งนั้น ๆ และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนั้น ๆ  
ต้องน�าความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์หรือมโนทัศน์ของตนเองที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างมีศาสตร์ และศิลป์ในบทบาท
หน้าที่ดังกล่าว
 ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ คือ 
วัตถุดิบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือผลที่ตั้งไว้ ประสิทธิผลในการปฎิบัติหน้าที่เป็นกุญแจ 
ที่น�าไปสู่ผลก�าไร เพราะเป็นการท�าสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เป็นการปฎิบัติหน้าที่อย่างฉลาดขึ้นไม่ใช่ 
การปฎิบัติหน้าที่หนักขึ้น 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึง เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์
และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย  
บรไูน พม่า ฟิลปิปินส์ มาเลเซยี ลาว เวยีดนาม สงิคโปร์ และอนิโดนเีซยี อาเซยีนมพีืน้ทีร่าว 4,435,618 
ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 625 ล้านคน
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 ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม หมายถึง องค์กรน�าในการสร้างความร่วมมือด้านความ
มั่นคง พิจารณาเสนอความเห็น อ�านวยการ และด�าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
ในระดับกระทรวง 

ขอบเขตของการวิจัย  
ขอบเขตพื้นที่เป้าหมายที่ศึกษา
 พื้นที่การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่หน่วยงานกองความมั่นคงอาเซียน ส�านักงาน
อาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา
 การวจิยัเชงิคณุภาพครัง้นี ้มุง่ศกึษาการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มปีระสทิธผิลของส�านกันโยบายและ
แผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน

ขอบเขตด้านประชากรผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ
 ประชากรผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) ในการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อประสิทธิผลของส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา ส�านักงาน
อาเซยีน ส�านกันโยบายและแผนกลาโหม ทีเ่ป็นข้าราชการชัน้สญัญาบตัร คอื กลุม่ที ่1 กลุม่ผูบ้งัคบับญัชา 
จ�านวน 10 คน หน่วยงานส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม และกลุ่มที่ 2  
กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ จ�านวน 20 คน หน่วยงานส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม 
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

ระยะเวลาที่ท�าวิจัย
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2560

วิธีการศึกษา
 วิจัยเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิภาพของส�านักนโยบายและแผนกลาโหม
ในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา ส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม” เป็นการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Document Research) และ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้อง
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การวิจัยเอกสาร
 1. ผลงานวจิยั บทความวชิาการทีเ่กีย่วข้อง เอกสารประกอบการสมัมนา เอกสารประกอบ
การประชุมวิชาการ รายงานการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. เอกสารทางราชการที่สามารถเปิดเผยได้ และเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข่าวสาร บทความ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การสัมภาษณ์เชิงลึก
 การสัมภาษณ์เชิงลึก คือ กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส�าคัญซึ่งเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร 
หน่วยงานส�านักงานอาเซียน ส�านักส�านักนโยบายและแผนกลาโหมที่ปฏิบัติหน้าเกี่ยวข้องกับ
ประชาคมอาเซียน

ประชากรผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ
 การวิจัยเชิงคุณภาพ และการสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส�าคัญซึ่งเป็น
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บังคับบัญชา จ�านวน 10 คน หน่วยงานส�านักงาน
อาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม และ กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ จ�านวน 20 คน  
หน่วยงานส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม

เครื่องมือในการด�าเนินการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure  
interview protocol) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เน้นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interviews) จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ และเครื่องมือหนึ่งที่ส�าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้คือ 
ตัวผู้วิจัย (Researcher as a key instrument) ทั้งนี้ Kvale (1996) และชาย โพธิสิตา (2549)  
กล่าวว่าเครื่องมือในการสัมภาษณ์ที่ดีคือ ตัวผู้สัมภาษณ์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรง 
ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง การใช้ประสบการณ์การท�างานของผู้วิจัยจะช่วย 
เอื้ออ�านวยต่อกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการสร้างทฤษฎี 
เพื่ออธิบายหรือหาข้อสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยดังกล่าว

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล
 งานวิจัยนี้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic  
Induction) คือ การตีความ สร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือปรากฎการณ์ที่มองเห็น 
เมื่อผู้วิจัยได้เห็นหรือสังเกตหลาย ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วจึง ลงมือสรุป
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ผลการศึกษา
 1. ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและ 
แผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน 
พบว่า ในด้านการวางแผนงานก�าลังพลของส�านักงานอาเซียนยังไม่ค่อยรู้กลไกของอาเซียนอย่างลึก
ซึง้เท่าไรนกั ในด้านการปฏบิตังิานการสร้างเครอืข่ายการประสานงาน จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้าง
ความคุน้เคย ความไว้เนือ้เชือ่ใจ และในด้านการเพิม่พนูความสามารถด้วยงานทีม่ปีรมิาณมาก ก�าลงั
พลมีน้อย ท�าให้ไม่ค่อยมีเวลาไปฝึกอบรมมากนัก
 2. วธิกีารแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะของการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มปีระสทิธผิลของส�านกังาน
อาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน พบว่า ด้านการวางแผนงานก�าหนด
เป้าหมายให้ชัดเจน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ควรมีการวางการวางแผนบุคลากรให้ละเอียด และ 
ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม ควรรับเอาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ต�าแหน่ง และด้านการเพิม่พนูความสามารถควรให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในทกุโอกาสการปฏบิตังิาน เช่น  
การเดินทางไปประชุม และให้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนให้มากที่สุด ศึกษาภาษาอังกฤษ
 3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบาย
และแผนกลาโหมในประชาคมอาเซยีน พบว่า ก�าลงัพลทีม่ศีกัยภาพ ก�าลงัพลทีม่กีารศกึษาสอดคล้อง
กบังานทีท่�า เช่น จบรฐัศาสตร์ จบด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ก�าลงัพลทีม่กีารศกึษาสอดคล้อง
กับงาน สามารถเข้าใจงานได้ง่ายกว่า

อภิปรายผล
 การอภิปรายผลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ คือ
 1. เพือ่ศกึษาปัญหาการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มปีระสทิธผิลการปฏบิตัหิน้าทีข่องส�านกันโยบาย
และแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน
  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลของส�านักงานอาเซียน  
ส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน พบว่า ในด้านการวางแผนงานก�าลังพล 
ของส�านักงานอาเซียนยังไม่ค่อยรู้กลไกของอาเซียนอย่างลึกซึ้งเท่าไรนัก ในด้านการปฏิบัติงาน 
การสร้างเครือข่ายการประสานงาน จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างความคุ้นเคย ความไว้เนื้อเชื่อใจ 
และในด้านการเพิ่มพูนความสามารถด้วยงานที่มีปริมาณมาก ก�าลังพลมีน้อย ท�าให้ไม่ค่อยมีเวลา
ไปฝึกอบรมมากนัก ซึ่งในประเด็นนี้ได้สอดคล้องกับ กิติพันธ์ รุจิรกุล (2529) กล่าวว่า การปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากจะมีการแบ่งระดับการปฏิบัติงานแล้ว ยังต้องมี 
การแบ่งสันปันส่วนงานที่จะต้องปฏิบัติออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยหรือผู้น�าหน่วย
เป็นผู้รับผิดชอบงานตามลักษณะหน้าที่ของตนที่แตกต่างกัน ในการปฏิบัติงานที่ต่างชนิด ต่าง
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หน้าที่ ก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งจะท�าให้ผู้น�ามีความสนใจ มีทักษะ  
มีความรู้ มีทัศนะ และมีบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนแตกต่างกันไปและได้สอดคล้องกับทฤษฎี 
หมุดเชื่อมโยง (Linking Pin Function Theory) ซึ่ง ลิเคิร์ท (Likert, 1973 อ้างถึงใน สมคิด บาง
โม, 2539) กล่าวว่า 1. การท�างานเป็นกลุม่จะช่วยให้งานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และท�าให้มแีรงจงูใจ 
ในการท�างานมากขึ้นอีกด้วย 2. การท�างานเป็นกลุ่มใช้ในทุกระดับขององค์กร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
หมุดเชื่อมโยง คือผู้บังคับบัญชาหรือผู้แทน และ 3. การงานแผนและการแก้ปัญหาเป็นเรื่องกลุ่ม  
ให้กลุ่มตัดสินใจโดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม จะท�าให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจ ผูกพัน ยอมรับ
นับถือกัน

 2. เพือ่ศกึษาวธิกีารแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะของการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มปีระสทิธผิล
ของส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน
  ผลการวิจัยพบว่า วิธีการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะของการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิผลของส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน พบว่า  
ด้านการวางแผนงานก�าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ควรมีการวางการวางแผน
บุคลากรให้ละเอียด และชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม ควรรับเอาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับต�าแหน่ง และด้านการเพิ่มพูนความสามารถควรให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในทุกโอกาสการปฏิบัติงาน เช่น การเดินทางไปประชุม และให้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
อาเซยีนให้มากทีส่ดุ ศกึษาภาษาองักฤษซึง่ในประเดน็นีไ้ด้สอดคล้องกบังานวจิยัของ สมัฤทธิ ์ สขุสงค์  
(2545) ได้พบว่า ผูบ้รหิารถอืเป็นกลุม่บคุคลทีม่คีวามส�าคญัต่อองค์กรหรอืหน่วยงาน เป็นผูร้บัผดิชอบ
ต่อความส�าเรจ็หรอืความล้มเหลวขององค์กร ผูบ้รหิารทีเ่ฉลยีวฉลาดบรหิารงานเก่ง มมีนษุย์สมัพนัธ์ดี  
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีกลยุทธ์ที่ดี ย่อมได้เปรียบกว่าองค์กรที่มีผู้บริหารที่มีความสามารถน้อยกว่า 
การพัฒนาตนเองของนักบริหารจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง  
เพือ่จะได้ปฏบิตังิานได้อย่างเตม็ที ่เตม็ก�าลงั เตม็ความสามารถ ซึง่จะส่งผลต่อความส�าเรจ็ขององค์กร
ต่อไป และสอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2560 - 2564 คือ การพัฒนา 
กระทรวงกลาโหมให้มคีวามพร้อมและขดีความสามารถในการขบัเคลือ่นประชาคมอาเซยีน เป็นการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหมโดย จัดให้มีหลักสูตรหรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุคลากร 
เข้ารับการศึกษาด้านภาษา สังคมวัฒนธรรม และการเมือง ของประเทศสมาชิกอาเซียน เผยแพร่
ความรูเ้กีย่วกบัการด�าเนนิการขบัเคลือ่นประชาคมอาเซยีนของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอืน่ ๆ   
รวมทัง้การด�าเนนิกจิกรรมความร่วมมอืของประชาคมอาเซยีน ให้บคุลากรในกระทรวงกลาโหมได้รบัรู้
และเกดิความเข้าใจ เป็นต้น และได้สอดคล้องกบั แนวคดิของกลูคิ และ เออร์วคิ (Gulick & Urwick, 
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1937) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารไว้ 7 ด้านด้วยกัน เรียกย่อ ๆ ว่า POSDCoRB วิธีการ
บริหารที่ดีที่สุด กูลิค และ เออร์วิค ได้สรุป ไว้ใน “Papers on the Science of Administration”  
ในปี ค.ศ. 1937 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
วิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางนั้น ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ 2. การจัดองค์การ  
(Organizing) หมายถึง การจัดท�าโครงสร้างแบบเป็นทางการของอ�านาจหน้าที่การสั่งการ ซึ่งใช ้
ในการจดัแบ่งการก�าหนดและการประสานของหน่วยงานย่อย ๆ  เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ตามทีไ่ด้ตัง้ไว้ 
3. การบริหารบุคคล (Staffing) หมายถึง การจัดการด้านบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่การรับเข้าท�างาน 
การฝึกอบรม และการรักษาสภาพการท�างานได้ดีเสมอ 4. การอ�านวยการ (Directing) หมายถึง 
การด�าเนินการในการตัดสินใจและสั่งการให้กิจการต่าง ๆ ด�าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน  
ทัง้ในลกัษณะทัว่ ๆ  ไป และในลกัษณะเฉพาะรวมทัง้ค�าแนะน�าซึง่เปรยีบเสมอืนเป็นผูน้�าของหน่วยงาน 
5. การประสานงาน (Coordination) หมายถงึ การร่วมมอืกนัในการปฏบิตังิานใน ส่วนต่าง ๆ  ให้ประสาน 
สอดคล้องและกลมกลืน 6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การจัดท�าบันทึกการรายงานและ 
การตรวจสอบ 7. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรงบประมาณในรูปของ 
การวางแผนการเงิน การท�าบัญชี และการตรวจสอบ      

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักนโยบายและ
แผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน 
  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงาน
อาเซยีน ส�านกันโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซยีน พบว่า ก�าลงัพลทีม่ศีกัยภาพ ก�าลงัพล 
ที่มีการศึกษาสอดคล้องกับงานที่ท�า เช่น จบรัฐศาสตร์ จบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ก�าลงัพลทีม่กีารศกึษาสอดคล้องกบังาน สามารถเข้าใจงานได้ง่ายกว่าซึง่ในประเดน็นีม้คีวามสอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างเสริมความต้องการในการปฏิบัติงาน 
ให้กับบุคลากร เพื่อให้มีความรู้สึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อความส�าเร็จ 
ของงาน และขององค์กรอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารที่ต้องค�านึงถึง 
เพราะด้านความต้องการในการปฏบิตัหิน้าทีย่่อมส่งผลให้เกดิประสทิธภิาพของงานดยีิง่ขึน้ ซึง่มทีฤษฎี 
ทีเ่กีย่วข้องกบัความต้องการหรอืสิง่จงูใจผูป้ฏบิตัหิน้าที ่โดยมุง่อธบิายถงึองค์ประกอบต่าง ๆ  ทีเ่ป็นสิง่ 
ทีท่�าให้บคุลากรเกดิความพอใจในการปฏบิตังิาน ทุม่เทความรู ้ความสามารถ มคีวามรบัผดิชอบ และ
เอาใจใส่ในงานอย่างแท้จริง ไปสู่ความรักความผูกพัน และความซื่อสัตย์ในองค์กร 
  และผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประสิทธิผลของ
ส�านักนโยบายและแผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา ส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบาย
และแผนกลาโหม ประกอบด้วย 1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2. ด้านการ
วางแผนงาน 3. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 4. ด้านการเพิ่มพูนความสามารถ  
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การศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Schermerhorn เซอร์เมอร์ฮอร์น ได้แก่
  1. คณุลกัษณะเฉพาะของบคุคล ความรู ้และทกัษะประสบการณ์ในการท�างาน ซึง่จะสมัพนัธ์ 
กับการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลต้องเหมาะกับงานนั้น จึงจะส่งผลให้
เกิดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีได้ โดยงานเกี่ยวกับอาเซียนถ้าผู้ปฏิบัติงานจบการศึกษา 
จากสาขาที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก็จะเรียนรู้งาน เข้าใจงานได้เร็ว
กว่าผู้ที่จบการศึกษาจากสาขาอื่น
 2. ความพยายามในการท�างานของบุคคล พบว่า ความตั้งใจเต็มใจของบุคคลต่องาน 
ที่ปฏิบัติอยู่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ ความพยายามที่จะศึกษาหาความรู้
เพิม่เตมิเกีย่วกบังานทีไ่ด้รบัมอบหมาย ท�าให้ก�าลงัพลในหน่วยงานมศีกัยภาพสามารถท�างานใหญ่ได้
 3. การสนบัสนนุจากองค์กร พบว่า การให้โอกาส การสนบัสนนุการฝึกอบรมต่าง ๆ  สิง่เหล่านี้ 
จะมีความสัมพันธ์กับโอกาสที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคลด้วย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
 1. ควรก�าหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
 2. ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจไปในทางเดียวกัน ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
 3. ผู้ปฏิบัติงานควรรู้จักบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
 จากการศกึษาวจิยัเรือ่ง “แนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ประสทิธผิลของส�านกันโยบายและ
แผนกลาโหมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา ส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม”  
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
 1. ควรศกึษาวจิยัเพือ่เป็นต้นแบบในการพฒันาประสทิธผิลการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการ
ส�านักงานอาเซียน ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ข้าราชการ เพือ่น�ามาเปรยีบเทยีบประโยชน์สงูสดุในการปฏบิตัริาชการของข้าราชการภายในหน่วยงาน 
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บทคัดย่อ

 การตลาดเชงิกจิกรรม เครือ่งมอืสือ่สารจากตราสนิค้าไปสูผู่บ้รโิภคหรอืกลุม่เป้าหมายทีค่่อน

ข้างเฉพาะ เป็นส่วนหนึง่ทีส่�าคญัในการสร้างตราสนิค้า ทีจ่ะท�าใหผ้ลติภณัฑ์มคีวามแตกตา่ง มีความ

เป็นเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การจดจ�า ท�าให้ตราสินค้ามีมูลค่า และได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมท่ีเล็กท่ีสุดแต่เป็นสถาบันท่ีส�าคัญท่ีสุด เป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์รวมของ

ความรัก ความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว ปัจจุบันความเปล่ียนแปลงของสังคมท�าให้เวลาใน

การท�ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง ขนาดของครอบครัวเล็กลงแต่จ�านวน

ครอบครัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินค้าส�าหรับกลุ่มครอบครัวมีเพิ่มมากขึ้น ท�าให้นักการ

ตลาดต้องพยายามสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมที่ให้ความส�าคัญกับ

สถาบันครอบครัว เพื่อท�าให้กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวมาเป็นลูกค้ากลุ่มครอบครัวที่มี
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Abstract

 Event marketing is typically used as a tool of the brand to communicateฅ 

with its consumers or specific target groups. It is an important part in branding to 

make a difference and uniqueness worth remembering and beneficially competitive. 

Family is the smallest unit but the most important institution. It is the beginning and 

center of love and warmth among the family members. Nowadays, the people’s 

way of life has changed and decreased the time the family members spend to do  

activities together. The family size is getting smaller; however, the number of fami-

lies has increased. As a result, the demand for family products has also increased.  

Marketers have to strive to create marketing strategies in the form of activity-oriented 

marketing that focuses on family institutions as target consumers and make the  

family group brand loyal customers.

Keywords: Event marketing, Family groups consumer, Market segmentation,  

Marketing communication

ที่มาและความส�าคัญ

 การตลาดทุกยคุมกัมกีารเปลีย่นแปลง และปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ตลอดเวลา เจ้าของผลิตภัณฑ์

จึงต้องมีการพัฒนาวิธีการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันการตลาด

เชงิกจิกรรมจงึมกัถกูใช้เป็นเครือ่งมอืในการประชาสมัพนัธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นทีรู่จ้กัดยีิง่ขึน้ จากปกตทิี่

มกัใช้งบประมาณไปกบัการโฆษณาผ่านสือ่ต่าง ๆ  ซึง่นบัวนัจะมรีาคาทีส่งูขึน้ แต่ประสทิธภิาพกบัต�า่ลง 

เพราะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการประเภทใด สิ่งส�าคัญที่สุดคือการท�าให้ผู้บริโภคได้มีโอกาส

ทดลองใช้และมั่นใจในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาดจะเป็นทางเลือก 

ที่ดีที่สุด (Svárovská and Markéta , 2013) ส�าหรับผู้ประกอบการในการประชาสัมพันธ์ และ 

กระตุ้นยอดขาย จากการสร้างกระแสให้เกิดขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมให้เป็นที่น่าสนใจกับผู้บริโภค 

กลุ่มเป้าหมายเพื่อแนะน�าสินค้า และเป็นการตอกย�้าความสัมพันธ์กับผู้บริโภคด้วยวิธีการของ 

การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) ที่ก�าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากสาเหตุส�าคัญ

ในการท�าให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสินค้าอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

ผลติภณัฑ์ทีย่งัไม่เป็นทีรู่จ้กั ซ่ึงจะเป็นช่องทางทีด่แีละได้ผลมากกว่าวธิกีารอืน่ จากการทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้

บรโิภคกลุม่เป้าหมายได้มส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรมและยงัเป็นการส่งเสรมิการขายไปพร้อม ๆ  กนัด้วย 
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รวมทั้งสามารถวัดผลทางการตลาดได้ชัดเจนกว่าอีกด้วยเพราะในอดีตปัญหาของเจ้าของผลิตภัณฑ์

คือประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งวิธีการวัดผลว่าสื่อเจาะเข้ากลุ่มเป้าหมาย

ทีต้่องการได้หรือไม่ จงึไม่สามารถท�าได้ชดัเจน วธิกีารท�าตลาดแบบเดมิ จงึอาจเป็นไปอย่างไร้ทศิทาง

หรือเกิดความสูญเปล่า การใช้การตลาดเชิงกิจกรรมจะเป็นวิธีการใช้งบประมาณทางการตลาด 

ที่มีประสิทธิผลและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง สามารถสร้างการรับรู้ที่ดี แต่ต้องมีการสร้าง

กิจกรรมที่ดีและน่าสนใจทั้งก่อนหน้า ระหว่างและหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น (Adele Revella, 2015)

 การตลาดเชิงกิจกรรมอาจใช้มาผสานกับเครื่องมือสื่อสารการตลาดการโฆษณาอื่น ๆ เช่น  

โปรโมชั่นหรือการเล่นเกมชิงรางวัล เป็นต้น ท�าให้สามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง 

สื่อความหมายของผลิตภัณฑ์พร ้อมท้ังให้ข ้อมูลรายละเอียดได้อีกด้วยโดยที่การโฆษณา 

ไม่สามารถท�าได้ เช่น การทดลองสินค้า การชิม การสัมผัส การมีประสบการร่วมกัน ซึ่งจะใช้เป็น

ข้อมูลย้อนกลับมาท�าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีก การตลาดเชิงกิจกรรม

จะเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรับผู้บริโภค เพราะทุกงานเจ้าของผลิตภัณฑ์มักมีการจัดโปรโมช่ัน 

หรือมีการน�าเสนอขายในราคาพิเศษหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ภายในงาน

หรืออาจเลือกที่จะจัดงานการตลาดเชิงกิจกรรมขนาดเล็กท่ีไม่ต้องใช้งบประมาณมากนัก แต่เพิ่ม

ความถี่ในการจัดและกระจายงานไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับผู้บริโภคให้เดินทางมาร่วมงาน 

ได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังมีความบันเทิงจากการผลิต เช่น แสง สี เสียง เพลงหรืออาหารในงาน 

ซึง่ทกุอย่างล้วนเป็นการสือ่สารทีส่ือ่ออกไปเพือ่สร้างความพงึใจให้กบัผูบ้รโิภคทัง้สิน้ (Tafesse, 2016)

 การตลาดเชงิกจิกรรมสามารถจดัได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการจดัเฉลมิฉลองในวาระต่าง ๆ  

ฉลองยอดขาย การจดัเปิดตวัสนิค้า การแข่งขนั การมอบรางวลัขอบคณุผูบ้รโิภค การจดัการแสดงพเิศษ  

แฟชัน่โชว์ คอนเสร์ิต ละครการกศุล ซึง่จะมสีิง่ดงึดดูใจทีส่�าคญัด้วยการแสดงบนเวท ีกจิกรรมบนัเทงิ  

การเล่นเกม การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การแสดงความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมไปจนถึงการจัด 

แสดงสนิค้า การจดัมมุโปรโมชัน่ในงานโดยให้มผีูส้นใจมาร่วมกจิกรรมให้มากทีส่ดุ จากความหลากหลาย 

ของกิจกรรมทางการตลาดทั้งสิ้น อีกทั้งยังสามารถกระจายการจัดไปตามสถานที่ต่าง ๆ  ได้หลายจุด 

พร้อมกันและมักท�าควบคู่ไปกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การท�าโปรโมชั่นที่เหมาะสมที่แตก

ต่างจากคู่แข่งเพื่อเป็นการส่งเสริมกันไปในตัว หรือการเผยแพร่ในสื่อสารมวลชนที่ไม่ต้องเสียเงิน 

แต่กจิกรรมจะต้องน่าสนใจให้นกัข่าวน�าไปเสนอ เพราะปกตสิือ่มวลชนมกัจะเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ให้ฟรอียูแ่ล้ว ซึง่จะช่วยสร้างความน่าเชือ่ถอืได้ดอีกีด้วย โดยเฉพาะหากเชญิส่ือมวลชนไปเยีย่มชมงาน

หรือกิจกรรม แต่หลักส�าคัญคือ ต้องมีความแปลก ใหม่ ใหญ่หรือดังที่ไม่ซ�้าใครหรือการใช้กิจกรรม

ที่จัดอย่างต่อเนื่องย่อมช่วยสร้างตรายี่ห้อของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (Hong, 2015) 
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 การตลาดเชิงกิจกรรมต้องมีเป้าหมายชัดเจนและเลือกกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของ 
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้มาชอบผลิตภัณฑ์มากขึ้น ถือได้ว่ามีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้กับประเทศและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ เป็นช่องทางหนึ่งที่เจ้าของผลิตภัณฑ์
สามารถน�าเสนอสินค้าสู่ผู ้บริโภค ซ่ึงไม่เพียงสร้างมูลค่าจากการซื้อและการขายสินค้าเท่านั้น  
แต่ยังเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริโภคและเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นนวัตกรรม และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ในการ
เข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมทุกประเภท มักต้องมีการลงทะเบียนหรืออาจมีการจ่ายค่าธรรมเนียม
ในการเข้าร่วม เช่น งาน Metalex ซึง่เป็นการจดัการตลาดเชงิกจิกรรมของผูผ้ลติสนิค้าอตุสาหกรรม
ที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ อันเป็นกิจกรรมการรวมตัวจากหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมการผลิต  
พร้อมสาธติการท�างานของเครือ่งจกัรจากทัว่โลกรวมทัง้เป็นเวทเีปิดตวัหลายนวตักรรมใหม่ มเีจรจา
ซื้อขายทางธุรกิจทั้งไทย และนานาชาติ จึงต้องมีการจองพ้ืนที่ออกบูธล่วงหน้าเป็นปี ผู้เข้าชมงาน 
จะเป็นกลุ่มวิศวกร ผู้จัดการในโรงงาน นักอุตสาหกรรมท่ัวโลก เจ้าของกิจการทั้งไทยและต่างชาติ
และจะมหีน่วยงานทีส่นบัสนนุทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญในด้านอตุสาหกรรมมาให้ความรู้ 
สมัมนาวชิาการความรูเ้กีย่วกบัโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่ทกุคนจะเป็นกลุม่ทีม่คีวามสนใจและต้องการ
ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น (Kachura, 2013)
 สรุปได้ว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างต้องจัดการกับการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค 
ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การเข้าถึงกลุ่มผู ้บริโภคเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด จึงต้องใช้การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event marketing) ซึ่งในความหมาย
ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ คือการตลาดเชิงกิจกรรมที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบกิจกรรม  
เพือ่ดงึดดูกลุม่ผูบ้ริโภคเป้าหมายและสามารถสร้างยอดขายได้ เป็นการส่ือสารและสร้างประสบการณ์ 
รวมทั้งความประทับใจไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดกิจกรรมทางการตลาด การตลาดเชิงกิจกรรมและการแบ่งส่วนตลาด
 กิจกรรมทางการตลาดเป็นส่วนหน่ึงท่ีต่อยอดมาจากแนวคิดการแบ่งส่วนตลาด (Market 
segmenting หรือ Segmenting) ส�าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดออกเป็นตลาดย่อย ๆ ที่แตกต่างกัน 
ทางด้านความชอบ ความต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มโดยอาศัยคุณสมบัติหรือ 
ส่วนผสมทางการตลาดเป็นปัจจยัในการแบ่งแยกตลาดเป็นส่วน ๆ  เช่นกลุม่ของผูบ้รโิภคกลุม่ครอบครวั 
หรือกลุ่มของผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก เป็นต้นท�าให้เห็นความเด่นชัดที่แตกต่างกันเช่น คุณสมบัติ  
ความชอบ ความตอ้งการและพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคทีอ่ยู่ในแต่ละสว่นของตลาด เพือ่จะได้วางแผน
และใช้ความพยายามทางการตลาดได้เหมาะสม 
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 กจิกรรมทางการตลาดทกุชนดิ จงึถูกใช้เป็นการใช้เครือ่งมอืการตลาด แต่ต้องมคีวามสอดคล้อง 

กับส่วนของตลาดนั้นและจะมีความแตกต่างกันตามความต้องการที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการวาง

ต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนในแต่ละตลาดเป้าหมายเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบคู่แข่งขันและสามารถ 

สนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ดข้ึีน Hong (2015) กล่าวว่าการตลาดเชงิกจิกรรม จะเป็นการพฒันา 

กิจกรรมทางการตลาดเพื่อมุ่งเจาะกลุ่มตลาดขนาดเล็กซ่ึงมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่ม

ที่แคบกว่าส่วนของตลาดและจะมีคู่แข่งขันเพียงหน่ึงรายหรือไม่กี่รายเท่านั้น รวมทั้งมักเป็นกลุ่ม 

ที่มีรายได้สูง พร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าราคาแพง มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงหรือมีคุณภาพ 

ดีเด่นเป็นพิเศษซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) Sole Event คือ มีเจ้าของผลิตภัณฑ ์

เพียงเจ้าเดียวเป็นเจ้าของตั้งแต่การก�าหนดวัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานที่ งบประมาณ เช่น  

งานเปิดตวัสนิค้าหรือบรกิาร งานฉลองครบรอบ งานประชุมภายในองค์กร การแข่งขนั งานมอบรางวลั  

หรืองานกีฬา เป็นต้น และ 2) Join Event คือ ประเภทที่มีหลายเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้อง 

ให้เกดิขึน้และไปเชญิหน่วยงานอืน่มาร่วมงานในรปูแบบต่างๆ เช่น การจดังานแสดงสนิค้า Exhibition 

Expo Trade Show Trade Fair หรือ Event Sponsorship เป็นต้น 

 Lemon & Verhoef (2016) กล่าวว่าการตลาดเชงิกจิกรรม (Event marketing) เป็นเครือ่งมอื 

ทางการตลาดในรูปแบบกิจกรรม ท่ีเจ้าของธุรกิจจะคิดขึ้นมาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

และสามารถสร้างยอดขาย ณ บริเวณจัดงานได้ทันทีเช่น การจัดประกวด การจัดการแข่งขัน 

หรือการสัมมนา เป็นต้น

 Shone and Parry (2013) กล่าวว่าการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) หมายถึง 

สื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมอันเป็นเครื่องมือท่ีถ่ายทอดคุณสมบัติที่ดีซึ่งเป็นสิ่งจูงใจผ่าน

ประสบการณ์ตรงด้วยสัมผัสทั้ง 5 ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร 

 Zarantonello & Schmitt (2015) กล่าวว่า การตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing) 

เป็นเครื่องมือที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์ จากการสื่อสารถ่ายทอดผ่านกิจกรรม 

ซึ่งต้องมีการเลือกกลุ ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและต้องมีการผสมผสานส่ิงจูงใจเพื่อเพิ่มแรงผลัก 

สู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

 สรุปได้ว่า การท�าการตลาดเชิงกิจกรรมเป็นวิธีการในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 

กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ท�าให้เกิดกระแสของการแข่งขันจากการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น 

งานเปิดแสดงสนิค้าในห้างสรรพสนิค้าหรอืตามวนัส�าคญัต่าง ๆ  เป็นต้น ในการจดักจิกรรมทางการตลาด 

ต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้เพื่อให้ได ้

จ�านวนยอดขายและก�าไรที่เพิ่มขึ้นจากการดึงผู้บริโภคให้เข้ามามีส่วนร่วมและได้สร้างประทับใจ 

ในผลิตภัณฑ์จนถึงการตัดสินใจซื้อ 
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 การตลาดเชงิกจิกรรมเป็นกลยทุธ์การตลาดทีไ่ด้ผลทัง้ในการสร้างการรบัรูแ้ละสร้างยอดขาย

จึงเป็นการใช้งบประมาณด้านการตลาดท่ีได้ผลกว่าการท�าการตลาดแบบเก่า การจัดท�ากิจกรรม

พิเศษต้องพิจารณาเลือกสถานท่ีจัดซ่ึงต้องมีลักษณะสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ชื่อของกิจกรรม 

ต้องมีชื่อของผลิตภัณฑ์เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ โลโก้ของผลิตภัณฑ์ร่วมอยู่ด้วยในบริเวณงาน

อย่างทั่วถึง มีสัญลักษณ์ประจ�างานเพื่อสร้างความสะดุดตาเป็นที่น่าสนใจ มีการเชิญส่ือมวลชน 

มาร่วมงานให้มากที่สุดมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อย่างเพียงพอ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

มีการเชิญผู้มีชื่อเสียงมาร่วมกิจกรรมในงาน เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา เป็นต้น และควรใช้ร่วมกับ

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดประเภทอื่นตามความเหมาะสม

  การตลาดเชงิกจิกรรมได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างกนัมากขึน้ 

ท�าให้มคีวามต้องการหรอืพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัการจดักจิกรรมทางการตลาดมเีป้าหมายเพือ่เจาะ 

ผูบ้รโิภคเฉพาะกลุม่ สนองความต้องการได้อย่างแท้จรงิ ถงึแม้ว่ากลุ่มผู้บรโิภคจะเลก็ลงแต่การเข้าถงึ 

ผู ้บริโภคตัวจริงได้ ย่อมเพิ่มโอกาสในการขายได้ดีกว่า จากการสร้างการมีส่วนร่วม ทัศนคติ  

การตดัสนิใจซือ้ ความภกัดต่ีอผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นเป้าหมายของการจดัการตลาดเชงิกจิกรรมจงึยิง่สะท้อน

ความส�าคัญและประสิทธิผลของแนวทางการตลาดเชิงรุกมากยิ่งขึ้นและจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ต้องมีความเหมาะสมกับรสนิยมหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและยังจะต้องเป็นกิจกรรม 

ที่โดดเด่น น่าสนใจด้วยเพื่อผลในการประชาสัมพันธ์ที่จะดึงดูดส่ือมวลชนให้น�าเสนอเป็นข่าว  

ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างรอบคอบ  มีการประสานงานกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วข้องมกีารวางกลยทุธ์ทีด่เีพือ่ให้สามารถสร้างประโยชน์กลบัมาจากกลุม่เป้าหมายให้มากทีส่ดุ

และมีประสิทธิภาพสร้างความพึงพอใจและความจดจ�าในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน  

 ปัจจัยหลักที่ท�าให้การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางตลาดที่มี

ประสิทธิภาพคือการให้ผู ้บริโภคมีส่วนร่วมในการน�าเสนอหรือสาธิตผลิตภัณฑ์ การสอบถาม 

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท�าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือการแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ ์

ที่มีการแข่งขันสูง เช่น ยานยนต์ อาหาร บริการการท่องเที่ยวหรือการสื่อสารและเทคโนโลยี เป็นต้น 

Mitchell, Schlegelmilch & Mone (2016) กล่าวว่า การตลาดเชิงกิจกรรมโดยทั่วไปจะเป็นการ 

จดังานในช่วงระยะเวลาสัน้ตามทีก่�าหนดไว้ล่วงหน้า โดยเจ้าของผลติภณัฑ์ทีจ่ดัการตลาดเชงิกจิกรรม

จะเรียกว่าผู้จัดงาน Tafesse (2016) กล่าวว่าความส�าคัญของการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม คือ 

การเป็นสถานที่น�าเสนอสินค้าและข้อมูลข่าวสารของเจ้าของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการเปรียบเทียบ

สินค้ากับคู่แข่ง และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานพิจารณาคัดเลือกสินค้าหลากหลายได้อย่างใกล้ชิด    
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 Jackson (2013) กล่าวว่าการตลาดเชงิกจิกรรมจะช่วยกระตุน้ให้เกดิการวจิยัพฒันาสินค้าใหม่  

และนิยมจดัขึน้เพือ่แนะน�าสนิค้าหรอืทดสอบตลาด เพือ่ให้ทราบถึงผลตอบรบัทีจ่ะน�ากลบัมาปรบัปรงุ

ให้ดยีิง่ขึน้ Kranzbühler and other (2018) กล่าวว่าการตลาดเชงิกจิกรรมเป็นเครือ่งมอืการสือ่สาร

การตลาดผ่านกิจกรรมเชิงประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเกิดจากเจอกันระหว่างผู้บริโภค

และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ท�าให้การซ้ือขายเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว Kachura (2013) กล่าวว่าปัจจัย 

สนับสนุนให้การจัดการตลาดเชิงกิจกรรมได้รับความสนใจมากขึ้น ในการสื่อสารการตลาดกับ 

กลุม่เป้าหมาย เพราะการแข่งขันกันทางธรุกจิสงูขึน้ จากการทีผู่บ้รโิภคเข้าถงึข่าวสารข้อมลูได้มากขึน้ 

เจ้าของผลิตภัณฑ์จึงยากที่จะสร้างความแตกต่างให้เห็นได้อย่างเด่นชัดได้เช่น เป็นประโยชน ์

ด้านการใช้งาน ดังนั้นการสร้างประสบการณ์ท่ีได้รับจากผลิตภัณฑ์จึงต้องมีการส่ือสารการตลาด 

ผ่านกิจกรรมที่ท�าให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งจะท�าให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม เกิดความผูกพันทางใจ ซ่ึงประสบการณ์และความรู้สึกน้ี 

จะน�าไปสู่ความชอบและเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในที่สุด 

 สรุปได้ว่าการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมจะเป็นเครื่องมือทางการตลาด ที่ท�าให้เจ้าของ

ผลิตภัณฑ์ได้พบกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรงปัจจุบันจึงเกิดการตลาดเชิงกิจกรรมมากมาย 

หลากหลายงานแตกต่างกันไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและส่วนใหญ่ประสบผลส�าเร็จ

เพราะมีผู้เข้าร่วมงานมากมายและมีการจัดเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งแนวทางและขั้นตอน

การจัดการตลาดเชิงกิจกรรมให้เกิดผลส�าเร็จนี้ จะมีการน�าเสนอในช่วงต่อไป

แรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมายกับกิจกรรมทางการตลาด

 เป้าหมาย คือสิ่งที่ผู ้บริโภคต้องการจากพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจและพฤติกรรม 

จะมุ่งไปที่เป้าหมายที่ผู้บริโภคก�าหนดข้ึน เช่น ต้องการไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ 

ที่จัดกิจกรรมประมงน้อมเกล้า ซึ่งเป็นที่สนใจของสมาชิกทุกคนในครอบครัว เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ของ 

เจ้าของผลิตภัณฑ์ คือต้องเปลี่ยนเป้าหมายทั่วไปของผู้บริโภคให้เป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง 

ส�าหรับสินค้าของตนเองซึ่งการวิเคราะห์วิธีการและผลลัพธ์จะเป็นเครื่องมือที่เจ้าของผลิตภัณฑ์

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการก�าหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่น สมาชิก 

ในครอบครัวต้องการมีสุขภาพที่ดีเป็นผลลัพธ์ ก็สามารถท�าได้หลายวิธี เช่น การพาครอบครัวไปยัง

สถานที่จัดกิจกรรมทางการตลาด ประเภทการออกก�าลังกายหรือการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี เป็นต้น  

ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถน�าสินค้าไปเป็นทางเลือกวิธีหนึ่งที่จะท�าให้ผู้บริโภคไปสู่ผลลัพธ์ 

ที่ต้องการเช่น ผู้ผลิตเครื่องออกก�าลังกายผลิตเครื่องออกก�าลังกายที่สามารถใช้ได้ภายในบ้าน  

ผู้ผลิตน�้ายาท�าความสะอาดผลิต น�้ายาท�าความสะอาดท่ีสามารถฆ่าเชื้อไวรัสและไม่มีสารตกค้าง 
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ผู้ผลิตอาหารผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ในการเลือกเป้าหมายเมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการ

แล้วสามารถท�าได้หลากหลายวิธีในการตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้น เป้าหมายที่เลือกโดย 

ผู้บริโภคจะขึ้นอยู่กับตัวผู้บริโภคเอง เช่น อายุหรือเพศ เป็นต้น และขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 

ของครอบครวั สงัคม เป็นต้น หรอืในกรณคีรอบครวัทีพ่่อแม่ห่วงใยสขุภาพของลกู เมือ่ไปรบัประทาน

อาหารร่วมกัน ลูกมีความต้องการรับประทานขาหมูเยอรมัน แต่ก็รู้ดีว่าถ้ามารับประทานอาหาร 

กบัพ่อแม่ จะไม่สามารถสัง่ได้ ดงันัน้จงึเลอืกเป้าหมายทดแทนเพือ่ให้มคีวามสอดคล้องกบัครอบครวั 

เป็นต้น (Kemp and other 2018)

 สรปุได้ว่าแรงจงูใจ ท�าให้ความต้องการนัน้ได้รบัการตอบสนอง และสามารถแบ่งได้เป็นหลาย

ประเภท ได้แก่ แรงจูงใจที่เกิดขึ้น ภายใน แรงจูงใจระดับจิตส�านึก แรงจูงใจทางอารมณ์ แรงจูงใจ 

เชิงเหตุผล แรงจูงใจ ทุติยภูมิ และแรงจูงใจ ปฐมภูมิ เมื่อผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจ จึงมักมีพฤติกรรม

ในทางที่จะตอบสนองความต้องการนั้น และจะก�าหนดเป้าหมายของพฤติกรรมให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายนั้นได้ เช่นความต้องการบริโภคหรือใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ 

ส�าหรบัปัจจยัทีใ่ช้ก�าหนดการบรโิภค ได้แก่ รายได้หรอืราคาของผลติภณัฑ์และทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ 

เลือกของผู้บริโภค โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา รสนิยม

หรือความชอบส่วนตัวของผู้บริโภค เช่น เด็กมักจะชอบบริโภคลูกอม ลูกกวาด ขนม มากกว่าผู้ใหญ่ 

เป็นต้น ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  จะท�าให้ได้

ทราบถึงความพอใจสูงสุดได้

แนวคิดพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัว

 ครอบครัว คือ กลุ่มคนซึ่งประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีความเกี่ยวข้อง ผูกพันกัน

ทางสายโลหิต การสมรส หรือการรับเอาไว้ เช่น บุตรบุญธรรมและอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครัวเรือน 

ครอบครวัเป็นสถาบนัทางสงัคมทีม่คีวามส�าคญัมากทีส่ดุ โดยเฉพาะพ่อแม่ จะมบีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ 

ต่อกระบวนการเรียนรู้เพราะตั้งแต่เยาว์วัย เด็กได้รับการเรียนรู้จากการสังเกตรูปแบบพฤติกรรม

ต่าง ๆ ของพ่อแม่และรับเอาไปใช้ในลักษณะเดียวกัน ในการออกแบบกิจกรรมทางการตลาดของ 

ผูบ้รโิภคกลุม่ครอบครวัจงึต้องมกีารศกึษาองค์ประกอบทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัของสมาชกิ เช่น อายุ

และความต้องการ ต่าง ๆ เป็นต้น Jain, Aagja & Bagdare (2017) กล่าวว่าการตลาดเชิงกิจกรรม 

จะเป็นการสร้างสิง่จงูใจให้ผูบ้รโิภคไปถงึกจิกรรมนัน้ ๆ  ซึง่ต้องส่งเสรมิและให้คณุประโยชน์ไปพร้อม ๆ   

กับการด�าเนินการต่าง ๆ เหล่าน้ันด้วยโดยเฉพาะครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของสมาชิก เพราะครอบครัวจะเป็นผู้อบรมและสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่ยังเยาว์วัย  

ท�าให้ส่งผลต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล ปัจจัยนี้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 
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ผู้บริโภค แต่เนื่องจากสังคมแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน รวมทั้งพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกครอบครัว

เช่น ในการซื้อขนม เด็กอาจจะมีบทบาทในการเสาะหาขนมขบเคี้ยวที่ตนต้องการ แต่แม่จะเป็น 

ผูต้ดัสนิใจว่าควรจะซือ้ให้ทานหรอืไม่ ดงันัน้เจ้าของผลติภณัฑ์จะต้องท�าความเข้าใจถงึบทบาทต่าง ๆ  

ในการซือ้ของครอบครวันีเ้พือ่จะได้ก�าหนดกลยทุธ์กิจกรรมทางการตลาดของผูบ้รโิภคกลุม่ครอบครวั

ที่ดีที่สุด เช่น งานที่อยู่ในรูปแบบของความรักและความห่วงใยภายในครอบครัวที่จะมีกิจกรรม 

ความสุขกับคุณแม่ที่ได้บอกรักแม่ก่อนที่จะถึงช่วงวันส�าคัญของครอบครัวหรือกระแสของโฆษณา 

ที่สื่อออกมาในมุมมองที่ต่างกันของแม่ท่ีมีต่อลูก ท่ีว่าถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังห่วงใยเ 

หมอืนเดมิหรือในสือ่โซเชยีล เช่น  ไลน์ (LINE) กย็งัเลอืกน�าเสนอเรือ่งราวของพ่อ และเดก็น้อย เป็นต้น

 ในการวิเคราะห์เป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มครอบครัวสิ่งส�าคัญคือสมาชิกทุกคนถือเป็นกลุ่มอ้างอิง

ทางตรงขั้นปฐมภูมิที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ โดยแต่ละคนจะมีบทบาทและอิทธิพล 

ของการตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ควรยดึหลกัว่าครอบครวัส่วนใหญ่จะผ่าน 3 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 

ขัน้การสร้างครอบครวั ขัน้เจรญิเตบิโต และข้ันสดุท้าย เช่น คูร่กัทีพ่ึง่แต่งงานมกัจะต้องการบ้าน และ

รถยนต์ขนาดเลก็ ครอบครวัทีม่บีตุรหลายคน จะต้องการบ้านและรถยนต์ขนาดใหญ่ ส่วนครอบครวั 

ที่มีบุตรยังเล็กอยู่จะต้องการผลิตภัณฑ์ส�าหรับเด็ก เช่น ผ้าอ้อม นมผง เป็นต้น ดังนั้นในการก�าหนด

หากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อต้องการน�าเสนอขายผลิตภัณฑ์จะต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะของ

พฤติกรรมในการซื้อที่แท้จริง ต้องก�าหนดให้ชัดเจนถึงความเป็นไปได้ที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จได ้

เช่น การก�าหนดตลาดเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มผู้ซ้ือท่ีเน้นความคุ้มค่าของเส้ือผ้าส�าหรับครอบครัว 

มกัเป็นเพศหญงิทีแ่ต่งงานแล้ว อาย ุ20 ถงึ 49 ปี ขนาดครอบครวั ตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป รายได้/ครวัเรอืน  

30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป เป็นต้น (Dolbec & Chebat, 2013)

 ดังนั้นความต้องการซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ จึงมีความหลากหลาย เนื่องจาก 

แต่ละครอบครัวมีเงินใช้สอยที่จ�ากัด จึงไม่อาจซื้อผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ ในการตัดสินใจซื้อจึงจ�าเป็น 

ต้องใช้แนวคดิเกีย่วกบัการตลาดเข้ามาช่วย เช่น เจ้าของผลติภณัฑ์อาหารส�าหรบัเดก็ จะใช้ค�าโฆษณาว่า 

อาหารสุขภาพบุตรที่รักของท่าน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ทุกครอบครัวไม่ได้ใช้วิธีตัดสินใจร่วมกัน

เสมอไป เจ้าของผลติภณัฑ์จงึจ�าเป็นต้องศกึษาถงึบทบาทและอทิธพิลทีม่ต่ีอกนัของ สาม ีภรรยาและลกู 

รวมทัง้ผูร่้วมอาศยัทีม่ต่ีอการซือ้ผลติภณัฑ์ ซึง่บทบาทดงักล่าวจะมคีวามแตกต่างกนัมากทัง้วฒันธรรม

และระดับชั้นของสังคม

 Davidson and Roger (2015) กล่าวว่าการแบ่งบทบาทของสามี ภรรยา ในแง่ของ 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ในครอบครัวออกเป็น 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 1. แบบอิสระ เป็นรูปแบบ 

การตดัสินใจซือ้จ�านวนเท่าเทยีมกนั แต่การซือ้แต่ละครัง้อาจจะเป็นฝ่ายสามีหรือภรรยาก็ได้  2. แบบสามีน�า 

เป็นรปูแบบการตดัสนิใจซือ้ ซึง่ฝ่ายสามเีป็นผูต้ดัสนิใจซือ้เองเป็นส่วนใหญ่ 3. แบบภรรยาน�า เป็นรปูแบบ 
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การตัดสินใจซื้อ ซึ่งฝ่ายภรรยาเป็นผู้ตัดสินใจซื้อเองเป็นส่วนใหญ่ และ 4. แบบร่วมกันเป็นรูปแบบ

การตดัสนิใจซือ้ร่วมกนัทัง้ฝ่ายสาม ีและภรรยา นอกจากบทบาทในการตดัสนิใจซือ้ดงักล่าวแล้ว ลกู ๆ   

และญาต ิต่างกม็บีทบาทในกระบวนการตดัสนิใจซ้ือ เช่น อาจเป็นผูร้เิริม่การซือ้ ผูม้อีทิธพิลต่อการซือ้ 

ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อและผู้น�าผลิตภัณฑ์ไปใช้ เช่น ลูกอาจเป็นผู้ตัดสินใจซื้อตุ๊กตาหรือของเด็กเล่น 

พ่อแม่เป็นผูซ้ือ้ เป็นต้น ด้วยเหตทุี ่บทบาทของครอบครวัและผู้บรโิภคในครวัเรอืนมคีวามหลากหลาย

ดงักล่าว เจ้าของผลติภณัฑ์จงึจ�าเป็นต้องศกึษาบทบาทของสมาชกิในครอบครวัอย่างถีถ้่วน เพือ่จะได้น�า 

มาเป็นตัวก�าหนดกลยุทธ์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่น�าเสนอ ให้มุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง

ตรงจุด เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ 

 สรุปได้ว่าบุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยม 

ของบุคคล สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว และจะเป็นตัวก�าหนดบทบาท 

การซือ้ของบคุคลต่าง ๆ  ในครอบครวั เช่น ในการซือ้ขนมส�าหรบัเดก็ เดก็อาจจะมบีทบาทในการเสาะหา 

ขนมขบเคี้ยวที่ตนต้องการ แต่แม่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าควรจะซื้อให้เด็กทานหรือไม่ ดังนั้นเจ้าของ

ผลิตภัณฑ์จะต้องท�าความเข้าใจถึงบทบาท ต่าง ๆ  ในการซื้อของครอบครัวเพื่อจะได้ก�าหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดที่เหมาะสมต่อไปดังน้ันเจ้าของผลิตภัณฑ์ควรที่จะศึกษาตัวก�าหนดโครงสร้างของ

บทบาทในกระบวนการตัดสินใจ ว่าใครจะเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุดในครอบครัว ได้แก่ 

 1. อิทธิพลทางวัฒนธรรมสังคม เช่น สังคมไทยผู้ชายเป็นผู้น�า เป็นต้น 

 2. สามีหรือภรรยาที่มีฐานะดีกว่าย่อมจะมีอ�านาจในการตัดสินใจซื้อมากกว่า 

 3. ชนิดของผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิดจะส่งผลให้สามีภรรยาตัดสินใจแตกต่างกันไป เช่น 

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับเด็ก ภรรยาจะมีบทบาทในการตัดสินใจมากกว่าและ 

 4. ขัน้ตอนในกระบวนการตดัสนิใจ ในครอบครวัหนึง่จะมลีกัษณะของการตดัสนิใจต่างกนัไป  

เช่น สามีเป็นผู้ริเริ่มต้องการสินค้า ภรรยาเป็นผู้หาข้อมูล และบุตรเป็นผู้ไปหาซื้อสินค้า เป็นต้น 

 ดังนั้นประโยชน์ของโครงสร้างบทบาทในครอบครัวที่มีต่อการตลาด ซ่ึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

ที่เข้าใจโครงสร้างของบทบาทในครอบครัวย่อมจะช่วยให้เข้าถึงผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 

ได้อย่างถกูต้อง และถ้ารูว่้า ตวัก�าหนดใดบ้างทีม่อีทิธพิลต่อโครงสร้างบทบาทในครอบครวัแล้วจะท�าให้ 

การเข้าไปหาผูซ้ือ้ได้อย่างถกูต้อง รวมทัง้รปูแบบวงจรชวีติของครอบครวัจะท�าให้ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรม

ทีแ่ตกต่างกนั การศกึษาการเปลีย่นแปลงรปูแบบวงจรชวีติของครอบครวั เพือ่น�ามาใช้ในการออกแบบ

กิจกรรมการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของรูป

แบบวงจรชวีติของครอบครวั ในส่วนของช้ันทางสงัคม เป็นการแบ่งแยกเป็นล�าดบัชัน้เพือ่แยกสถานะ

ที่ท�าให้ผู้บริโภคในชั้นเดียวกันมีสถานะใกล้เคียงกัน และปัจจัยที่ใช้ในการจัดอันดับโดยทั่วไปได้แก่ 

ความมั่งคั่ง อ�านาจและเกียรติยศชื่อเสียง รายได้ อาชีพและการศึกษา เป็นต้น ในการประยุกต์ใช้ 
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ชั้นทางสังคมสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน เช่น การประยุกต์ใช้กับสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย 

แฟชั่นและการจับจ่ายใช้สอย การใช้เวลาว่างและการเก็บออม การใช้จ่ายและสินเชื่อ เป็นต้น

แนวคิดอิทธิพลทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัว

 เจ้าของผลติภณัฑ์จะต้องศกึษาอทิธพิลทางประชากรศาสตร์ทีม่ผีลต่อการเพิม่อ�านาจซือ้ ได้แก่ 

การศกึษาของผูบ้รโิภคเพ่ิมขึน้ท�าให้มคีวามต้องการมากข้ึน ขนาดของครอบครวัเลก็ลง ท�าให้จ�านวน

ครอบครวัมมีากขึน้ ส่งผลให้มคีวามต้องการสนิค้าส�าหรบัครอบครวัมากขึน้ จ�านวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ 

ท�าให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยในแต่ละท้องถิ่นมากขึ้น แต่จะมีความหนาแน่นของประชากร 

แตกต่างกันไป วิถีการด�าเนินชีวิตในแต่ละวันก็ส่งผลถึงการอุปโภคบริโภคสินค้า เช่น ผู้บริโภค 

ทีใ่ช้เวลาพกัผ่อนหย่อนใจมากกจ็ะส่งผลถงึการใช้สนิค้าเพือ่ความบนัเทงิ เช่น โทรทศัน์ทีต้่องซือ้มาดู 

เป็นต้น ซึ่งถ้าเจ้าของผลิตภัณฑ์จะแบ่งประเภทสินค้าท่ีเก่ียวข้องก็จะแบ่งเป็นสินค้าที่ใช้เวลาและ

ประหยัดเวลา เช่น โทรทัศน์ที่ต้องเสียเวลากับการนั่งดู เป็นต้น ส่วนสินค้าที่จะช่วยให้ผู้บริโภค

ประหยัดเวลาได้ เช่น เคร่ืองซักผ้า เป็นต้นรวมทั้งวิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะต้อง 

มคีวามเข้าใจถงึอทิธพิลของครอบครวัและกลุม่ต่าง ๆ  ทีม่ต่ีอผูบ้รโิภคในด้านของความเชือ่ ความชอบ  

การตัดสินใจซื้อสินค้า เป็นต้น ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง และครอบครัว ซ่ึงมีอิทธิพล 

ต่อผู้บริโภคและน�าไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการทางการตลาด ให้สอดคล้องกับผู้บริโภคก็จะน�าไปสู่ 

การตดัสนิใจซือ้สนิค้าในทีส่ดุซึง่การทีผู่บ้รโิภคอยูร่่วมกนัและมลีกัษณะหรอืคณุสมบตัทิีค่ล้ายคลงึกนั 

หรือมีความหลากหลาย จึงเกิดการรวมตัวเป็นกลุ ่ม เป็นสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ และมักม ี

ความไม่เท่าเทียมกันเกิดเป็นชั้นทางสังคม อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ฐานะ การศึกษา 

วิถีการด�าเนินชีวิต เป็นต้น ดังน้ันการท�าความเข้าใจถึงชั้นทางสังคมอันได้แก่ ความหมาย  

ประเภท รูปแบบการใช้ชีวิต จะเป็นประโยชน์เม่ือน�าความรู้เกี่ยวกับนั้นไปประยุกต์ใช้กับการจัด 

การด้านการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์กิจกรรมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัว

 กลยุทธ์กิจกรรมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวจะส่งผลดีต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก  

แต่อย่าได้คาดหวงัถึงผลก�าไรจ�านวนมากกลบัมาทนัท ี แต่ต้องวางให้เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดระยะยาว 

เช่น กลยุทธ์สร้างสุขแบบครอบครัว เป็นต้น เพราะจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ หรือ Brand Image 

ที่ดีให้มีความโดดเด่น (Adele Revella, 2015) การให้ความส�าคัญและการส่งเสริมความสัมพันธ์

ภายในครอบครัว ไม่ใช่มุ่งหวังแต่ผลก�าไรหรือต้องการยอดขายเพียงอย่างเดียวเพราะจะส่งผลต่อ

ทัศนคติเชิงบวกและจะต่อเนื่องเช่ือมโยงเป็นความภักดีหรือ Brand loyalty ให้เกิดตามมาด้วย 
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ในที่สุด Carù & Cova (2016) กล่าวว่ากลยุทธ์กิจกรรมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัว

ยังช่วยเติมความรู้สึกของครอบครัวที่ขาดหายไปจากวิถีชีวิตของคนเมืองได้เป็นอย่างดีที่ทุกคน 

ต่างถกูบบีคัน้ด้วยเวลา ท�าให้ต้องรบีเร่งทกุ ๆ  วนิาท ีจนละเลยทีจ่ะใส่ใจคนใกล้ชดิส�าคญัในครอบครวั

จนกลายเป็นเรือ่งไกลตวัและท�าได้ยากขึน้ กลยทุธ์กจิกรรมทางการตลาดของผูบ้รโิภคกลุม่ครอบครวั

จึงเหมือนมาอุดช่องว่างทางความรู้สึกน้ี เช่น การจัดแคมเปญการตลาดพาคุณแม่มาทานอาหาร  

คณุแม่ได้ทานฟรี 1 ที ่กระเช้ารงันกบอกรกัวนัแม่ เป็นต้น ในการมอบของให้กบัคนทีเ่รารกัและห่วงใย 

ซึ่งสิ่งที่จะได้รับกลับมาคือก�าไรท่ีเพิ่มขึ้นจากจ�านวนยอดขายที่สูงขึ้น อีกทั้งในประเทศไทย 

เทศกาลเกี่ยวกับครอบครัวมีเกือบตลอดทั้งปี เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันครอบครัว วันเด็ก 

วันแม่ และวันพ่อ เป็นต้น ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์มักมีการเสนอขายเป็นเซ็ตหรือชุดแพ็กเกจจึงไม่ใช่

ลักษณะการขายเหมือนสินค้าท่ัวไป เจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์กิจกรรมทางการตลาด 

ของผูบ้รโิภคกลุม่ครอบครวัจงึขายสนิค้าได้ครัง้ละจ�านวนมากในรอบเดยีวกนัเช่น  แพก็เกจทวัร์ท่องเทีย่ว 

หรือกระเช้าสินค้า เป็นต้น เพราะผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับความรู้สึกที่จะได้ส่งความสุขให้สมาชิก

ในครอบครัว

 การท�ากลยุทธ์กิจกรรมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวจะมีลูกค้าจ�านวนไม่น้อย 

ทีเ่ลอืกซือ้สนิค้าจากความทรงจ�าในครอบครวั เช่น เคยเหน็ทีบ้่านใช้กจ็ะซือ้แบบนีม้าใช้ต่อเป็นประจ�า 

หรือ เมื่อตอนเป็นเด็กแม่เลือกซ้ือผงซักฟอกยี่ห้อน้ีมาใช้ ก็เลยซื้อมาใช้ตามตลอดมา ปัจจัยส�าคัญ 

ของความส�าเรจ็นีเ้ป็นผลมาจากอทิธพิลของครอบครวั เพราะผูบ้รโิภคจะได้รบัการปลกูฝังค่านยิมและ

กลายเป็นฐานลูกค้าที่มีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์น้ัน โครงสร้างของครอบครัวและพฤติกรรมการซื้อ  

จะเป็นตัวก�าหนดกลยุทธ์กิจกรรมทางการตลาด เช่น ในอดีตกลุ่มคุณแม่จะขอค�าแนะน�าจากแม่ 

ของพวกเขาและยังมีการเช่ือมต่อมากข้ึนกว่าแต่ก่อน ทั้งทางมือถือและอินเทอร์เน็ตหรือทาง 

โซเชียลมีเดีย การโฆษณาออนไลน์ และทางทีวี เป็นช่องทางที่ใหญ่ที่สุด 

 กลยุทธ์กิจกรรมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์

อาจจะมีเนื้อหา รูปแบบ วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีแตกต่างกันออกไป แต่การจะให้ประสบ 

ความส�าเร็จได้จะมีขั้นตอนการด�าเนินงาน ดังต่อไปนี้ (Jackson, 2013)

 1. การวางแผนซึ่งเป็นขั้นตอนส�าคัญท่ีสุดเพราะจะส่งผลให้ประสบผลส�าเร็จได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่ต้องมีการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ 1. ประเภทของงานที่ต้องระบุช่ือ 

ให้ชัดเจน เช่น งานมหกรรมหรืองานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น 2. วัตถุประสงค์ของ 

การจัดงาน ที่มีการก�าหนดจุดมุ่งหมายท่ีจะชัดเจน เน้นความส�าคัญในการจัดงานเพื่ออะไร  

3. สถานที่การจัดงานว่าอยู่บริเวณไหน มีการคมนาคมสะดวกมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่การจัดงาน

ทีไ่ด้รบัความสนใจจะต้องเดนิทางสะดวกไม่ห่างไกลจากกลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมายมากนกั 4. ระยะเวลา 
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จัดขึ้นเมื่อไหร่ กี่วัน ช่วงเวลาไหน 5. ผู ้จัด และกลุ ่มผู ้บริโภคเป้าหมาย ใครคือผู้จัดและมี 

ความสามารถหรอืศกัยภาพมากน้อยเพยีงใด ใครคอืกลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมายหลักทีจ่ะได้รบัประโยชน์

จากการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพราะกลุ ่มผู ้บริโภคเป้าหมายจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดและ 

มอีทิธพิลต่อการก�าหนดองค์ประกอบอืน่ ๆ  ทกุด้าน และ 6. วธิจีดังานซึง่จะน�าไปสูก่ารด�าเนนิการให้ 

บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ข้ันการด�าเนินการ ได้แก่ 1. การออกแบบจากหลักของการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม

เพราะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดสิ่งจูงใจของงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมให้เข้าในงานอย่างมีความหมาย เช่น 

การออกแบบโครงสร้าง การตกแต่ง ด้วยสื่อ 2 มิติ 3 มิติ สื่อผสม ส่ือมัลติมีเดียหรือส่ือกิจกรรม 

ซึ่งต้องมีความร่วมมือทั้งฝ่ายศิลปกรรม วิศวกร สถาปนิก ฝ่ายช่าง ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการตลาด 

เป็นต้น 2. การจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร เพราะการจดัการตลาดเชงิกจิกรรมแต่ละครัง้ 

ต้องใช้เป็นจ�านวนมาก เช่น อุปกรณ์จัดสถานที่ แสงสีเสียงหรืออุปกรณ์วัสดุเพื่อการแสดง เป็นต้น  

3. การลงมือติดตั้ง จัดวางทุกอย่างตามแผนและต้องท�าให้เสร็จเรียบร้อย มีการทดลองเปิดใช้งาน 

ก่อนวนังานจริง และ 4. การรกัษาความปลอดภยั ป้องกนัไม่ให้ผูเ้ข้าร่วมได้รบัอนัตรายใด ๆ  โดยเฉพาะ 

อุบัติเหตุจากการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ การทดลอง การแข่งขันหรือการสาธิต  

การจราจรภายในงาน ซึ่งต้องจัดการควบคุมดูแลไว้อย่างรอบคอบ 

 3. ข้ันตอนการประชาสัมพันธ์การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม ซึ่งมีความส�าคัญมากเพราะ

เป็นการน�าเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดอืน่ ๆ  มาประยกุต์ใช้ร่วมกนั เป็นการโฆษณาเชิญชวนชกัจงู

หรือแจ้งข่าวสารให้แก่ผู้บริโภคเป้าหมายให้ทราบเช่น มีการจัดระหว่างวันที่ เดือน ปี ภายในงาน 

มกีารจดัแสดงอะไรบ้าง รายการใดทีม่คีวามส�าคญัหรอืมคีณุค่ามาก เป็นต้น และถ้าเป็นงานขนาดใหญ่ 

ควรท�าล่วงหน้านาน ๆ

 4. ขั้นตอนการน�าเสนอกิจกรรมอันเป็นการแสดงเนื้อหาข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมได้รับรู้ ได้ทดลอง

จบัต้องหรอืการเข้าร่วมกจิกรรมตามทีไ่ด้วางแผนออกแบบ ตดิตัง้ไว้ หรอืในพธิเีปิดซึง่เป็นกจิกรรมแรก 

ทีแ่สดงถงึความพร้อมทีจ่ะให้เข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการ ทีผู่จ้ดังานต้องพาประธานเปิดงานเดนิชม 

จุดส�าคัญในงาน บรรยายถ่ายทอดความรู้ที่จัดแสดงตลอดจนให้ค�าแนะนาถามตอบผู้เข้าร่วมงาน 

พิธีกรแต่ละจุดต้องมีหน้าที่ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายกิจกรรมทุกอย่างควรมีความสอดคล้องกับ 

กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเช่น กิจกรรมเพื่อความบันเทิง เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ภายในงาน 

จะเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน เช่น การแสดงแผนผังในงานแต่ละจุด การมีใบปลิว 

บอกก�าหนดการ กิจกรรมภายในงาน เสียงตามสายที่ประชาสัมพันธ์แนะน�ารายการสินค้าต่าง ๆ  

ภายในงาน การใช้ป้ายเพื่อบอกทิศทาง การน�าเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานเป็นการสร้าง

ประสบการณ์ร่วม ระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค 
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 5. การประเมินผลจากองค์ประกอบ ได้แก่ 1. การประเมินผลกิจกรรมว่าตรงตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เช่น ยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดหรือไม่หรือการส่ือสาร 

ทางการตลาดไปยงักลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมาย ได้เป้าหมายมากน้อยเพยีงไร สามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

ให้เป็นไปตามความต้องการได้หรือไม่ 2. ผู้เข้าร่วมงาน มีจ�านวนที่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 

รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพทางสังคม และรายได้ เป็นต้น 

3. ภาพข่าวกิจกรรมตามสื่อต่าง ๆ เช่น จากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์และอื่น ๆ  

ว่ามีมากน้อยเท่าใด และ 4. การจัดงานสามารถสื่อสารทางการตลาดที่ต้องการบอกได้ถูกต้อง 

มากน้อยเพียงใด โดยวัดจากผู้เข้าร่วมงานท้ังก่อนเข้าร่วมและหลังจบงานว่าได้รับรู้ รู้สึกอย่างไร 

กับผลิตภัณฑ์ประทับใจหรือไม่ สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานไปในทิศทางที่ต้องการมากน้อยแค่ไหน 

อย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการก�าหนดว่าเป้าหมายต้องการทราบอะไรการประเมินผลการจัดงาน 

จะท�าให้ได้เรียนรู้สิ่งที่ท�าว่ามีผลต่อผู้เข้าร่วมงานมากน้อยเพียงใด รู้ว่าชอบอะไร รู้ว่าการส่ือสาร

กับผู้ร่วมงานเป็นไปได้ดีมากน้อยเพียงใด โดยน�าผลประเมินนี้ไปพัฒนารูปแบบงานให้ตรงใจกลุ่ม 

ผู้บริโภคเป้าหมายยิ่งขึ้น

 สรุปได้ว่าการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส�าคัญในปัจจุบัน

เนือ่งจากจะเชือ่มระหว่างผูบ้รโิภคและเจ้าของผลติภณัฑ์ ผูผ้ลติและผูบ้รโิภค ให้ได้มาปฏสิมัพนัธ์กนั

โดยตรง ในการวางแผนคิดงานแต่ละประเภทการก�าหนดกลยุทธ์รูปแบบงานว่ามีวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายอะไรและผู้เข้าชมงานอยากร่วมกิจกรรมอะไร ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการอย่างมีคุณภาพ 

มีการปฏิบัติงานตามแผน มีการก�ากับควบคุมอย่างมีคุณภาพเพื่อให้การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม 

ตรงตามความคาดหวังหรือสูงกว่า การวางแผนงานแต่ละขั้นตอนต้องครอบคลุมงานในทุกด้านและ

ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพทีมงานเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความเป็นมืออาชีพเพื่อยกระดับการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะ

สามารถท�าให้ประสบผลส�าเร็จได้อย่างสูงสุด 
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บทส่งท้าย 
 การจัดการตลาดเชิงกิจกรรมมีอัตราการเติบโตและเป็นที่สนใจของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างสูง  
เนื่องจาก 
 1. ใช้งบประมาณต�่ามากเพราะการติดต่อกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องที่ยุ ่งยาก 
สิ้นเปลืองมาก แต่ถ้าใช้การจัดการตลาดเชิงกิจกรรมก็จะท�าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นฝ่าย 
ติดต่อเข้ามาเอง โดยการเดินทางเข้ามาที่งานการตลาดเชิงกิจกรรม และส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน เพราะการตลาดเชิงกิจกรรมสามารถก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของสินค้า 
ได้อย่างชดัเจน เช่นงาน IT หรอืมอเตอร์โชว์ ต่างกม็ผีูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมายทีส่นใจและชอบนวตักรรม
ใหม่ ๆ ซึ่งการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมจะเข้าถึงลูกค้าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากว่าถึง 4 เท่า  
เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งพนักงานขายลงพื้นที่เพื่อพบปะกับลูกค้า 
 2. ช่วยให้การเปิดรับและติดต่อกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะ 
โดยทั่วไปการเข้าถึงลูกค้าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องที่ท�าได้ยาก แต่เป็นงานส�าคัญที่เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ต้องท�าให้ได้ ดังน้ันการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเปิดรับ
และตดิต่อกบัลกูค้าใหม่ได้ง่ายข้ึน เนือ่งจากลกูค้าทีส่นใจจะเข้าร่วมงาน สอบถามและทดลองใช้สนิค้า
ภายในบริเวณงาน และยังสามารถเก็บข้อมูล จากการลงทะเบียนของลูกค้าไว้ใช้ในการติดต่อกันใน
โอกาสต่อไปได้อีกด้วย 
 3. การจัดการตลาดเชงิกจิกรรมสามารถน�าเสนอขายสนิค้าได้ครบมติ ิถ้าจะเปรยีบเทยีบกบั 
โฆษณาไม่ว่าจะเป็นสือ่ใดกต็ามจะเหน็ได้ว่าสามารถสร้างประสบการณ์ให้กบัผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมาย
ได้อย่างครบถ้วนมากกว่า เพราะสามารถเห็น ดม ชิม ทดลอง และใช้สินค้าได้โดยตรง จึงถือว่า 
การจดัการตลาดเชงิกจิกรรมเป็นเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดทีท่�าให้ลกูค้าเกดิการรบัรูแ้ละยอมรบั
และตอกย�้าภาพลักษณ์ของสินค้าผ่านประสบการณ์ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้ก�าหนดขึ้น 
 4. ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปรยีบเทยีบและตดัสนิใจซือ้ง่ายขึน้เพราะ ในการตลาดเชงิกจิกรรม
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถเปรียบเทียบรูปแบบ สี ราคา ระหว่างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ได้โดยไม่ต้อง
เสยีเวลาไปส�ารวจจากหลายๆร้าน เพราะทกุผลติภณัฑ์จะมอียูแ่ล้วในงานและทีส่�าคัญลูกค้าสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเร่ืองคุณประโยชน์ต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ประจ�าบูธแสดงสินค้าได้ ท�าให ้
การตัดสินใจซื้อเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 5. เปิดโอกาสให้ท�าการทดสอบและวิจัยตลาดส�าหรับสินค้าใหม่ได้ด้วย เนื่องจากผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายที่มาชมงานถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีแท้จริงจึงสามารถท�าการทดสอบและวิจัยตลาด
สินค้าใหม่ได้เลย รวมทั้งสามารถน�าไปเป็นข้อมูลในการก�าหนดและวางแผนกลยุทธ์การส่ือสาร

ทางการตลาดผ่านกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อีกด้วย 
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 6. เปิดโอกาสให้เจ้าของผลิตภัณฑ์น�าสินค้าของตนเองมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชั้นน�า 

ของบริษัทใหญ่ ๆ ได้ ประกอบกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เองก็อยากจะชมสินค้าที่หลากหลาย  

หากเจ้าของผลติภณัฑ์มกีารวางแผนและเตรยีมงานมาอย่างดกีจ็ะสามารถสร้างความสนใจและดงึดดู

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้มาเยี่ยมชมบูธและจ�าหน่ายสินค้าได้ไม่ยากนัก 

 ส�าหรับกลยุทธ์กิจกรรมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวที่ประสบความส�าเร็จ 

จะมีปัจจัย ได้แก่ 

 1. งบประมาณในการท�ากจิกรรมทางการตลาด เช่น ค่าสถานที ่ค่าประชาสมัพนัธ์ ค่าขนส่ง 

ค่าเดินทาง เป็นต้น ต้องมีมากเพียงพอ 

 2. เวลาที่จัดกิจกรรมทางการตลาดต้องมีเหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

 3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการท�ากิจกรรมทางการตลาดต้องมีความทันสมัย 

เพียงพอให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ 

 4. การส่ือสารการตลาดจะต้องอาศัยเครื่องมือการส่ือสารการตลาดอื่น ๆ ช่วยสนับสนุน 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด 

 นอกจากนั้นแล้ว กิจกรรมทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มครอบครัวในแต่ละประเภทของ

ผลติภณัฑ์จะต้องมเีนือ้หา รปูแบบ วตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนัออกไปและจะมขีัน้ตอน

การด�าเนินงาน ประกอบด้วย 

 1. การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีการพิจารณา 

  1.1 ประเภทของงานที่ต้องระบุชื่อให้ชัดเจน 

  1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน จุดมุ่งหมายในการจัดงาน 

  1.3 สถานที่จัดงาน 

  1.4 ระยะเวลาจัดงาน 

  1.5  ผู้จดัและกลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมายทีมี่ศกัยภาพมากเพยีงพอในการผลกัดนัให้งานส�าเรจ็ 

  1.6 วิธีจัดงานซึ่งจะน�าไปสู่การด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ขั้นการด�าเนินการ ซึ่งต้องมีการพิจารณา 

  2.1 การออกแบบตามหลักของการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม 

  2.2 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เพราะการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม

แต่ละครั้งต้องใช้เป็นจ�านวนมาก เช่น อุปกรณ์จัดสถานที่ แสงสีเสียงหรืออุปกรณ์วัสดุเพื่อการแสดง 

เป็นต้น 

  2.3 การลงมอืตดิตัง้ จดัวางทกุอย่างตามแผนและต้องท�าให้เสรจ็เรยีบร้อย มกีารทดลอง

เปิดใช้งานก่อนวันงานจริง 
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  2.4 การรักษาความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมได้รับอันตรายใด ๆ ซ่ึงต้องจัด 

การควบคุมดูแลไว้อย่างรอบคอบ 

 3. ข้ันตอนการประชาสัมพันธ์การจัดการตลาดเชิงกิจกรรมซึ่งมีความส�าคัญมากเพราะ

เป็นการน�าเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดอืน่ ๆ  มาประยกุต์ใช้ร่วมกนั เป็นการโฆษณาเชิญชวนชกัจงู 

หรือแจ้งข่าวสารให้แก่ผู้บริโภคเป้าหมายให้ทราบว่างานมีการจัดแสดงอะไรบ้าง รายการใด ที่มี 

ความส�าคัญหรือมีคุณค่ามาก เป็นต้น

 4. ข้ันตอนการน�าเสนอกิจกรรม ซึ่งต้องมีการพิจารณาตั้งแต่พิธีเปิดอันเป็นกิจกรรมแรก 

ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะให้เข ้าร ่วมงานอย่างเป ็นทางการ กิจกรรมเพื่อความบันเทิง 

การประชาสัมพันธ์ภายในงาน การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน

 5. การประเมินผลจากองค์ประกอบ ซึ่งต้องมีการพิจารณา 

  5.1 การประเมินผลกิจกรรมว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

  5.2 ผู ้เข ้าร่วมงาน มีจ�านวนท่ีเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ รวมถึงมีคุณสมบัต ิ

ตามที่ต้องการ เช่น เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพทางสังคม และรายได้ เป็นต้น 

  5.3 ภาพข่าวกิจกรรมตามสื่อต่าง ๆ  เช่น จากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ 

และอื่น ๆ ว่ามีมากน้อยเท่าใด 

  5.4 การจัดงานสามารถสือ่สารทางการตลาดทีต้่องการบอกได้ถกูต้องมากน้อยเพยีงใด 

โดยวดัจากผูเ้ข้าร่วมงานทัง้ก่อนเข้าร่วมและหลงัจบงานว่าได้รบัรู ้รูส้กึอย่างไรกบัผลติภณัฑ์ประทบัใจ 

หรือไม่ สามารถกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานไปในทิศทางที่ต้องการมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ

การก�าหนดว่าเป้าหมายต้องการทราบอะไรการประเมินผลการจัดงาน จะท�าให้ได้เรียนรู้ส่ิงที่ท�า 

ว่ามีผลต่อผู้เข้าร่วมงานมากน้อยเพียงใด รู้ว่าชอบอะไร รู้ว่าการสื่อสารกับผู้ร่วมงานเป็นไปได้ดี 

มากน้อยเพียงใด โดยน�าผลประเมินนี้ไปพัฒนารูปแบบงานให้ตรงใจกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายยิ่งขึ้น

 ในการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส�าคัญในปัจจุบันเน่ืองจาก 

จะเชื่อมระหว่างผู้บริโภคและเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตและผู้บริโภค ให้ได้มาปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง  

ในการวางแผนคิดงานแต่ละประเภทการก�าหนดกลยุทธ์รูปแบบงานว่ามีวัตถุประสงค์หรือ 

เป้าหมายอะไรและผู้เข้าชมงานอยากร่วมกิจกรรมอะไร ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการอย่างมีคุณภาพ 

มีการปฏิบัติงานตามแผน มีการก�ากับควบคุมอย่างมีคุณภาพเพื่อให้การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม 

ตรงตามความคาดหวังหรือสูงกว่าการด�าเนินงานจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับ

การจดัการตลาดเชงิกจิกรรมให้มมีาตรฐานระดบัสากล ซึง่จะสามารถท�าให้ประสบผลส�าเรจ็ได้อย่าง

สูงสุดได้อย่างยั่งยืน ในอนาคต
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บทคัดย่อ
 บทความวจิยัเรือ่งความขดัแย้งของตวัละคร “เมขลา” ในนวนยิายเรือ่งแม่เบีย้ มวีตัถปุระสงค์
เพือ่น�าเสนอผลการวเิคราะห์ความขดัแย้งของตวัละคร “เมขลา” ในนวนยิายเรือ่งแม่เบีย้ โดยรวบรวม
จากบทบรรยาย และบทสนทนาระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัตวัละครอืน่ งเูห่า และสังคมแวดล้อม 
ตามแนวคิดเรื่องการสร้างข้อขัดแย้งซ่ึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเรื่องบันเทิงคดี และน�าเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบสถิติ ร้อยละ ประกอบการอรรถาธิบายตัวอย่าง ผลการศึกษาพบความขัดแย้ง 
4 รูปแบบ ได้แก่ ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร “เมขลา” พบมากที่สุด 53 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 47.75 ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับตัวละครอื่น พบรองลงมา 32 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 28.83 ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับงูเห่า พบรองลงมา 15 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 13.51 และความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับสังคมแวดล้อม พบน้อยที่สุด 
11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.91 ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความขัดแย้งอันเป็นโครงเรื่อง 
ที่ผู ้ประพันธ์ประสงค์น�าเสนอเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความขดัแย้งภายในจติใจของตวัละคร “เมขลา” ทีเ่กดิจากกเิลสตณัหา กล่าวคอื เมขลาชงิสกุก่อนห่าม 
กับพจน์ และมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชนะชล ซึ่งมีคู่ครองอยู่แล้ว ทั้งที่รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง และ
ส่งผลสัมพันธ์ต่อไปยังความขัดแย้งกับตัวละครอื่น งูเห่า และสังคมแวดล้อมในที่สุด
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Abstract
 The purpose of this research article was to present the analysis results of 
conflict of “Mekkhala”, the main charater in the novel, “Mae Bia”. The analysis  
was on conflict appearing in narratives and conversations between Mekkhala and 
other characters, a cobra, and environmental society based on the concept of 
creating conflict which is an element of fiction. The study results are presented in  
percentages and explanations of examples. Four types of conflict were found:  
Conflict within the mind of “Mekkhala” was most frequently found at 53 times or 
47.75 percent; followed by conflict between “Mekkhala” and other characters was 
found at 32 times or 28.83 percent; followed by conflict between “Mekkhala” and 
the cobra was found at 15 times or 13.51 percent; and conflict between “Mekkhala” 
and the environmental society was found the least frequency at 11 times or 9.91 
percent. The results of the study reflect conflicts which were the plot that the author 
aims to present important causes of the events, especially conflict in the mind of  
the character, “Mekkhala” caused by lust. “Mekkhala” had sexual relationships  
before marriage with Poj, and she also had sexual relationships with Chanachon, 
a married man, even though she knew it was wrong. Ultimately, these resulted 
in conflict with other characters, the cobra, and the environmental society.

Keywords:  Conflict, Mekkhala, Mae Bia

ที่มาและความส�าคัญ
 นวนยิายเป็นบันเทงิคดรูีปแบบหนึง่ทีสั่งคมไทยรับมาจากตะวนัตก  มลีกัษณะส�าคญัประการหนึง่  
คือ มีความสัมพันธ์กับสังคม กล่าวคือ ผู้ประพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของประชากรในสังคมรุ่นนั้น 
ย่อมได้รบัอทิธพิลแวดล้อมของสงัคม  และสะท้อนประสบการณ์ออกมาเป็นเรือ่งราวอย่างตรงไปตรงมา 
หรืออาจเป็นสัญญะทางอ้อม จึงกล่าวได้ว่า นวนิยายเป็นภาพสะท้อนสังคมไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์
ทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคม และค่านิยมในชีวิตจิตใจของคนในสังคม (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2542)
 นวนยิายเรือ่งแม่เบีย้ ของวาณชิ  จรงุกจิอนนัต์ เป็นนวนยิายท่ีสะท้อนให้เหน็ค่านยิมด้านความรัก 
ของสังคมไทยที่ไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม จึงก่อให้เกิดความทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ตวัละคร “เมขลา” ทีท่ัง้ชงิสกุก่อนห่าม และมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศกบัชายทีม่คีูค่รองแล้ว นอกจากนี้  
ยังสะท้อนค่านิยมด้านความเช่ือเก่ียวกับงูบรรพบุรุษท่ีเป็นสัญญะแห่งราคะ (วิกิพีเดีย, 2561)  
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ของตัวละคร “เมขลา” กล่าวคือ งูเห่ามักจะปรากฏให้ตัวละคร “เมขลา” และตัวละครอื่น ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับตัวละคร “เมขลา” เห็นพฤติกรรมทางเพศดังกล่าวของตัวละคร “เมขลา” 
ก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง (Conflict) ระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับตัวละครอื่น งูเห่า สังคมแวดล้อม 
และความรู้สึกในใจ ซึ่งเป็นการผูกปม (Complication) ให้ตัวละคร “เมขลา” ต่อสู้ (Struggle)  
ตามโครงเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจของตัวละคร อันเป็นองค์ประกอบหน่ึง 
ของเรื่องบันเทิงคดี (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2534)
 จากลักษณะส�าคัญของนวนิยายท่ีเป็นภาพสะท้อนสังคม และนวนิยายเรื่องแม่เบี้ยสะท้อน
ให้เหน็ภาพสงัคมไทยด้านความรกัทีไ่ม่อยูใ่นกรอบของศลีธรรมอนัดงีามจากพฤตกิรรมของตวัละคร 
“เมขลา” ซึง่เป็นตวัละครฝ่ายหญงิทีม่พีฤตกิรรมแตกต่างไปจากความเป็นหญงิในอดุมคตขิองสงัคม
ไทย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความขัดแย้งภายในของตัวละครที่สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมขัดแย้ง
ภายในจิตใจของตนเอง ความขัดแย้งกับตัวละครอื่น ความขัดแย้งกับงูเห่า และความขัดแย้งกับ 
สังคมแวดล้อม อันเป็นการสะท้อนให้เห็นและเข้าใจปัญหาของสังคมด้านความรักที่ไม่อยู่ในกรอบ
ของศีลธรรมอันดีงาม

วัตถุประสงค์
 เพ่ือวเิคราะห์ความขดัแย้งของตวัละคร “เมขลา” ในนวนยิายเรือ่งแม่เบีย้ ทีส่ะท้อนออกมาเป็น 
พฤติกรรม ดังนี้
 1. ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร “เมขลา”
 2. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับตัวละครอื่น
 3. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับงูเห่า
 4. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับสังคมแวดล้อม

นิยามศัพท์
 ความขดัแย้ง หมายถงึ ข้อขดัแย้งหรอือปุสรรคทีเ่กดิขึน้กบัตวัละคร “เมขลา” และเหตกุารณ์
ในเรื่องที่ท�าให้ตัวละคร “เมขลา” ต้องต่อสู้กับอารมณ์ และความรู้สึกของตนเอง ตัวละครอื่น 
งูเห่า และสังคมแวดล้อม
 ความขดัแย้งภายในจติใจของตวัละคร “เมขลา” หมายถงึ ข้อขดัแย้ง หรอือปุสรรคทีเ่กดิขึน้ 
กับตัวละคร “เมขลา” และเหตุการณ์ในเรื่องท่ีท�าให้ตัวละคร “เมขลา” ต้องต่อสู้กับอารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเอง
 ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัตวัละครอืน่  หมายถงึ ข้อขดัแย้ง หรอือปุสรรค
ทีเ่กดิขึน้กบัตวัละคร “เมขลา” และเหตกุารณ์ในเรือ่งทีท่�าให้ตวัละคร “เมขลา” ต้องต่อสู้กบัอารมณ์
และความรู้สึกของตัวละครอื่น ได้แก่ ชนะชล พจน์ ไหมแก้ว อาเต๊า และลุงทิม
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 ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบังเูห่า หมายถงึ ข้อขดัแย้ง หรอือปุสรรคทีเ่กดิขึน้ 
กับตัวละคร “เมขลา” และเหตุการณ์ในเรื่องที่ท�าให้ตัวละคร “เมขลา” ต้องต่อสู้กับอารมณ์ และ
ความรู้สึกของตัวละครสัตว์ ได้แก่ งู
 ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัสงัคมแวดล้อม หมายถงึ ข้อขดัแย้ง หรอือปุสรรค 
ทีเ่กดิขึน้กบัตวัละคร “เมขลา” และเหตกุารณ์ในเรือ่งทีท่�าให้ตวัละคร “เมขลา” ต้องต่อสู้กบัอารมณ์
และความรู้สึกของสังคมแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านค่านิยมเรื่องความรักที่ไม่อยู่ในกรอบ 
ของศีลธรรมอันดีงาม

ขอบเขตของการวิจัย
 ศกึษาความขดัแย้งของตวัละคร “เมขลา” ในนวนยิายเรือ่งแม่เบีย้ ของวาณชิ  จรงุกจิอนนัต์ 
จ�านวน 1 เล่ม พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2530 จ�านวน 602 หน้า ตามแนวคิดเรื่องการสร้างข้อ 
ขัดแย้ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเรื่องบันเทิงคดี (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2534)

วิธีการศึกษา
 วิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย ของวาณิช  จรุงกิจ
อนันต์ จ�านวน 1 เล่ม 602 หน้า พิมพ์ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2530 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากบทบรรยาย และบทสนทนาที่ตัวละคร “เมขลา” 
สมัพนัธ์กบัทัง้กบัตวัละครอืน่ งเูห่า และสงัคมแวดล้อม แล้ววเิคราะห์โดยปรบัใช้ขอบเขตความหมาย 
ที่ว่าความขัดแย้ง หมายถึง ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวละคร “เมขลา” และเหตุการณ์ในเรื่องที่ท�าให้ 
ตัวละคร “เมขลา” ต่อสู้ ตามแนวคิดเรื่อง การสร้างข้อขัดแย้งซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ 
เรื่องบันเทิงคดี (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2534) ท่ีว่าการต่อสู้อาจเกิดขึ้นระหว่างตัวละครมนุษย์กับ 
ตวัละครมนษุย์ ตวัละครมนษุย์กบัตวัละครสตัว์ ตวัละครมนษุย์กบัสงัคมแวดล้อม หรอืตวัละครมนษุย์
กับความรู้สึกในใจของตัวละครมนุษย์เอง กล่าวคือ ตัวละคร “เมขลา” ต้องต่อสู้ทั้งกับจิตใจตนเอง 
ตวัละครอืน่ งเูห่า และสงัคมแวดล้อม จากนัน้น�าเสนอในรปูแบบสถติร้ิอยละประกอบการอรรถาธบิาย
ตัวอย่าง

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 โดยทั่วไป ความขัดแย้ง หมายถึง “ความไม่ลงรอยกันหรือการขัดกันระหว่าง 2 กลุ่มขึ้นไป 
ที่มีจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน เพื่อป้องกันหรือรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตนเอง ซึ่งปัจจัยที่ท�าให้เกิด 
ความขดัแย้ง ได้แก่ ความขดัแย้งจากข้อมลู ความขดัแย้งจากผลประโยชน์ ความขดัแย้งด้านโครงสร้าง 
ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ และความขัดแย้งด้านค่านิยม” (ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, 2558)
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 ด้วยเหตุที่นวนิยายแต่ละเรื่องมีโครงเรื่องเป็นองค์ประกอบส�าคัญ การสร้างนวนิยายให้มี 
ความสนุกต้องมีการสร้างความขัดแย้งขึ้น เพื่อให้การด�าเนินเรื่องน่าติดตามมากขึ้น ดังนั้น แนวคิด
เกี่ยวกับความขัดแย้งจึงได้รับการหยิบยกมาสะท้อนในเชิงวรรณกรรม ตามขอบเขตความหมายที่ว่า  
ความขัดแย้ง คือ การต่อสู้ระหว่างอ�านาจสองฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กันในโครงเรื่องของบทละคร 
หรือบันเทิงคดี ส่วนใหญ่ความขัดแย้งก่อให้เกิดความน่าสนใจ ความระทึกใจ และความเครียด  
อ�านาจที่เป็นปฏิปักษ์กันน้ี ฝ่ายหน่ึงมักจะเป็นมนุษย์ สัตว์ ส่ิงของ หรือส่ิงไม่มีชีวิตที่สมมุติว่า 
มคีวามรูส้กึนกึคดิอย่างมนษุย์ ซึง่มกัเป็นตวัเอกทีเ่ผชญิกบัความขดัแย้งดงักล่าว (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2539)
 ความขัดแย้งทีป่รากฏในวรรณคดไีทยและวรรณกรรมปัจจบุนั จ�าแนกได้ 4 รปูแบบ (สายทพิย์ 
นกุลูกจิ, 2534) ได้แก่ 1. ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์ 2. ความขดัแย้งระหว่างมนษุย์กบัสตัว์  
3. ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคมแวดล้อม และ 4. ความขัดแย้งภายในใจของมนุษย์เอง 
 นอกจากนี ้ผูว้จิยัศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วเนือ่งกบัความขดัแย้งของตวัละคร “เมขลา” ในนวนยิาย 
เรื่องแม่เบี้ย 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย และความขัดแย้งในวรรณกรรม 
ดังนี้
 งานวจิยัเร่ือง “ภาพแทนสตรไีทยในนวนยิายอโีรตกิของนกัเขยีนชาย” (สพุชัรณิทร์ นาคคงค�า, 
2556) อภิปรายว่า ไหมแก้วจากนวนิยายเรื่องแม่เบี้ยได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นหญิงและ
ภรรยาในอุดมคติของสังคมไทย ขณะที่เมขลาเป็นภาพแทนของสตรีที่ไม่ได้รับการยอมรับเนื่องจาก
มีพฤติกรรมทางเพศไม่ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม นอกจากนี้ ยังแตกต่างและขัดกับค่านิยม
ความเป็นหญิงของสังคมที่สะท้อนผ่านการแต่งกาย รวมถึงวิถีการด�าเนินชีวิต
 ส่วนประเดน็ด้านความขดัแย้ง หากมองในลกัษณะของวรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนชวีติและ
สงัคม อาจจ�าแนกประเดน็ความขัดแย้งทางสงัคมได้ถึง 7 ลกัษณะ ตามผลการศกึษาของงานวจิยัเรือ่ง 
“ความขัดแย้งทางสังคมในนวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล” (วรางคณา ทวีวรรณ, 2552) ได้แก่ 
ความขัดแย้งด้านครอบครัว ความขัดแย้งด้านศาสนา ความขัดแย้งด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความขัดแย้งด้านการเมืองการปกครอง ความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจ ความขัดแย้งด้านชนช้ัน และ
ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ
 อย่างไรกต็าม ขอบเขตการศกึษาด้านองค์ประกอบของนวนยิาย และแนวคดิเรือ่งความขดัแย้ง 
ตามบริบทของตัวละคร ย่อมมีมิติที่แตกต่างกัน ตัวละคร “เมขลา” ไม่ได้เป็นเพียงตัวละครที่ด�าเนิน
เรื่องราวเท่านั้น หากยังเป็นท้ังภาพสะท้อนหรือภาพแทนสตรีในยุคปัจจุบันที่ได้รับอิทธิพลส่ิงเร้า 
จากบริบทรอบตัว กระทั่งแสดงตัวตนที่ผิดจากความเป็นหญิงตามอุดมคติของสังคมไทย
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 เมื่อศึกษาประเด็นเกี่ยวกับนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย และความขัดแย้งในวรรณกรรมแล้ว ผู้วิจัย 
จึงพิจารณาเห็นว่าแนวคิดเรื่องการสร้างข้อขัดแย้งซึ่งเป็นองค์ประกอบหน่ึงของเรื่องบันเทิงคดี  
(สายทิพย์  นุกูลกิจ, 2534) เหมาะกับการวิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยาย
เรื่องแม่เบี้ย จึงน�ามาปรับใช้ และได้ผลการวิเคราะห์ตามล�าดับต่อไปนี้

ผลการศึกษา
 การวิจัยเรื่อง “ความขัดแย้งของตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย” ผู้วิจัยพบ 
ความขดัแย้งทัง้สิน้ 4 รปูแบบ ได้แก่ 1. ความขดัแย้งภายในจติใจของตวัละคร “เมขลา” 2. ความขดัแย้ง 
ระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัตวัละครอืน่ 3. ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบังเูห่า และ 
4. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับสังคมแวดล้อม ตามล�าดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร “เมขลา”
 ผู้วิจัยพบความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร “เมขลา” มากที่สุด 53 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
47.75 กล่าวคือ เมขลาเป็นตัวละครที่มีความขัดแย้งภายในจิตใจ อันเกิดจากกิเลสตัณหาที่ต้องการ 
มีสัมพันธ์กับชนะชลซึ่งมีคู่ครอง ทั้งที่รู้ว่าเป็นเรื่องผิด และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม หากแต่เมขลา 
ยงัดงึดนักระท�าผดิซ�า้แล้วซ�า้อกี ท�าให้งเูห่าปรากฏตวับ่อยครัง้ขึน้ตามความรูส้กึผดิชอบชัว่ด ีเนือ่งจาก
งูเห่าคอยเตือนสติให้เมขลากลับตัวให้มีความประพฤติอยู่ในท�านองคลองธรรม เมขลาจึงสับสน 
ในความคิดของตนเองอยู่บ่อยครั้ง ดังตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 ต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1

 หวนคิดเรื่องแต่งงานขึ้นมาอีก นึกขันพจน์ที่เขาจะขอแต่งงานกับเธอขึ้นมาอย่างไม่มีปี่
ไม่มขีลุย่ เธอไม่มวีนัแต่งงานกบัพจน์ได้ ไม่ว่าเขาจะหย่าเมยีเรยีบร้อยแล้วหรอืจะยงัไม่มเีมยีกต็าม 
เพราะเธอไม่เคยคิดจะแต่งงาน และไม่มีวันที่จะแต่งงานจริงหรือ... ถ้าเป็นเขาล่ะ ถ้าหากเป็น 
ชนะชลเล่า ไม่มีวัน ... เธอจะไม่ยอม ไม่มีวันที่เธอจะพรากลูกพรากพ่อหรือพรากผัวพรากเมียใคร
เป็นเด็ดขาด ชนะชล ... ถ้าหากเขายังโสด หรือว่าเขาหย่าเมียเป็นพ่อหม้ายอยู่เล่า เธอจะแต่งงาน
กับเขาไหม

(วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)

 ตวัอย่างที ่1 แสดงให้เหน็ว่าความคดิเรือ่งแต่งงานของเมขลาเป็นความสบัสนภายในใจตนเอง 
เนื่องจากเมขลาไม่เคยมีความคิดที่จะแต่งงาน และเคยตั้งมั่นว่าจะไม่แต่งงาน แต่เมื่อนึกถึงภาพของ
ชนะชลขึ้นมาท�าให้เมขลาเกิดความสับสนต่อค�ามั่นที่ได้ตั้งไว้ ขณะเดียวกันเมขลาไม่อาจท�าตาม 
สิ่งที่ปรารถนานั้นได้
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ตัวอย่างที่ 2

 โง่เอง หลงไปเอง แต่ ... กถ็กูต้องตามทีค่วรจะเป็น ดงัเช่นทีเ่ธอเจตนาแล้วไม่ใช่หรอืไร ... ใช่แล้ว  
เธอเพียงแต่ต้องการจะสนกุกับเขา ต้องการเพยีงแต่จะล้อหลอกหยอกเล่นกบัเขา เหมอืนกบัทีเ่คยท�า
กบัผูช้ายคนอืน่ ๆ  เหมอืนอย่างทีเ่ธอเคยรูส้กึสนกุสนานกบัใครต่อใคร รวมทัง้พจน์ ถ้าเพยีงแต่เขา
จะเหมือนผู้ชายคนอื่นๆ แต่เขาไม่เหมือน เธอไม่เคยแม้แต่จะคิดเหยียดหยันอาการลุ่มหลงพะวง
ตัวเธอเหมือนที่เคยคิดกับผู้ชายคนอื่นๆ เขาไม่เหมือนใคร เขาสอนให้เธอได้ตระหนักถึงความจริง 
สิ่งหนึ่ง คือ ความรักผูกพัน ... ท่ีเธอไม่เคยมีให้ผู้ชายคนไหนมาก่อนในชีวิต ไม่มีแม้กระทั่ง 
คนที่เธอเรียกเขาว่า ... พ่อไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องอาวรณ์อาลัยผู้ชายคนไหน

(วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)

 ตวัอย่างที ่2 แสดงให้เหน็ว่า ความขดัแย้งทีเ่กิดข้ึนภายในจติใจของเมขลาเกดิจากความต้องการ
และอารมณ์ปรารถนาลุ่มหลงชนะชล เมขลาไม่เคยรัก และผูกพันกับผู้ชายคนอื่นๆ แต่กับชนะชล 
กลับรู้สึกรัก ผูกพัน และอาลัยอาวรณ์ ความรู้สึกภายในใจของเมขลาขัดแย้งกับความถูกต้อง เพราะ
ชนะชลมีภรรยาอยู่แล้ว เมขลาไม่อาจท�าตามอารมณ์ที่ปรารถนาจะครอบครองชนะชลไว้ได้

2. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับตัวละครอื่น
 ผู้วิจัยพบความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับตัวละครอื่น รองลงมา 32 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 28.83 กล่าวคอื เมขลาเป็นตวัละครทีถ่กูเชือ่มโยงให้ขดัแย้งกบัตวัละครหลัก และตวัละครรอง 
อย่าง ชนะชล และไหมแก้ว ความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนน้ันมีสาเหตุหลายประการ เช่น ความขัดแย้ง 
ระหว่างเมขลากับชนะชล ในตัวอย่างที่ 3 ที่เมขลาต้องการยุติความสัมพันธ์ฉันชู้สาวที่ผิดธรรมนอง 
คลองธรรมกับชนะชล เพื่อให้ชนะชลกลับไปด�าเนินชีวิตร่วมกับไหมแก้วซึ่งเป็นภรรยาอย่างถูกต้อง 
ตามบรรทัดฐานของสังคม และความขัดแย้งระหว่างเมขลากับไหมแก้วซึ่งเป็นภรรยาของชนะชล 
ในตวัอย่างที ่4 ทีเ่มขลาพยายามชีแ้จงเรือ่งราวเกีย่วกบัการยตุคิวามสมัพนัธ์กบัชนะชล และไม่ยุง่เกีย่ว 
กับชนะชลอีก แต่ไหมแก้วไม่เชื่อวาจาของเมขลา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 3

เมขลาเกลือกใบหน้าเปียกชุ่มน�้าตาของเธอกับอกอุ่นเปล่าเปลือยนั้น
 “ท�าไมคุณต้องไปจากผม” ชนะชลถาม
 “รู้มานานแล้วค่ะ รู้ตั้งแต่วันแรกที่เจอว่าวันหนึ่งจะต้องไป”
 “ท�าไม”
 “คุณมีเจ้าของ เจ้าของเขามาทวงคืนแล้ว”
 “ผมจะต้องท�าอย่างไรที่จะให้คุณอยู่”
 “ท�าอะไรไม่ได้เลย ไม่ต้องท�าอะไรเลย กลับไปหาเจ้าของของคุณเท่านั้นเอง เรื่องของเรา
จบแล้ว”
 “ผมไม่ใช่คนมีเจ้าของ ผมไม่ได้เป็นของใคร”
 “อย่าเกเรค่ะ คุณมี”
 “ไม่มี” 
 “มีค่ะ”
 “ขอเวลาผมนิดได้ไหม แล้วผมจะไม่มี”
 “ไม่ได้ค่ะ ไม่ให้ทั้งเวลา ไม่ให้ทั้งโอกาส อย่าท�าอย่างนั้นนะคะ”

(วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)

 ตวัอย่างที ่3 แสดงความขดัแย้งระหว่างเมขลากบัชนะชลทีเ่กดิจากความต้องการทีแ่ตกต่างกนั 
กล่าวคือ เมขลาประสงค์จะยุติความสัมพันธ์กับชนะชล และให้ชนะชลกลับไปดูแลครอบครัว 
แต่ชนะชล ไม่ต้องการยุติความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เพราะหลงรักเมขลา และไม่ได้รักไหมแก้วอีกต่อไป 
ชนะชลจงึขอเวลาเมขลาเพือ่ไปจดัการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ระหว่างเขากบัไหมแก้ว แต่เมขลาไม่เหน็ด้วย 
กับการกระท�าของชนะชล จึงท�าให้ทั้งสองเกิดความขัดแย้งกัน

ตัวอย่างที่ 4

 “มาไกลนะคะ มาถึงสุพรรณฯ เชียว” เมขลายิ้มนิดหนึ่ง
 “เสยีดายทีเ่ขากลบัไปก่อน ต้องการจะมาดใูห้เหน็กบัตา อยากจะเหน็ คนท�าช่ัวกนัต่อหน้า
ต่อตา” ไหมแก้วเสียงเครียด เธอมองเมขลาด้วยความชิงชังราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ
 “อย่าใจร้ายกับสามีของคุณนักเลยค่ะ เกิดความผิดพลาดบางประการ ดิฉันอยากให้คุณ
เข้าใจเขาบ้าง สิ่งที่ดิฉันรับปากคุณไป ก็จะเป็นไปตามนั้น อย่ากังวลเลยนะคะ”
 “ตอแหล คุณมันตอแหล โกหก ฉันไม่มีวันจะเชื่ออีกแล้ว”
 (วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)
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 ตวัอย่างที ่4 แสดงให้เหน็ว่า ก่อนหน้านีไ้หมแก้วได้ขอร้องให้เมขลายตุคิวามสมัพนัธ์กบัชนะชล  
แต่ก็ไม่เป็นผล กล่าวคือ เมขลากับชนะชลยังคงพบ และมีความสัมพันธ์ทางเพศกัน ท�าให้ไหมแก้ว 
ไม่พอใจและตามมาต่อว่าเมขลาด้วยถ้อยค�าที่หยาบคายถึงบ้านของเมขลาที่อ�าเภอบางปลาม้า  
จังหวัดสุพรรณบุรี ท�าให้ทั้งคู่เกิดความขัดแย้งกัน

3. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับงูเห่า
 ผู้วิจัยพบความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับงูเห่า รองลงมา 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
13.51 กล่าวคือ เมขลาเป็นตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ คือ งูเห่า ซึ่งนอกจากจะเป็นรูปธรรม 
จับต้องได้แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นความเชื่อของคนในสังคมไทยเกี่ยวกับอ�านาจลี้ลับหรือสิ่ง 
เหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับบรรพบุรุษที่คอยปกปักษ์รักษาคนในบ้าน และงูเห่า 
ในเรื่องแม่เบี้ยนี้ มักจะปรากฏตัวเมื่อเมขลาหรือคนในบ้านท�าผิดศีลธรรมเพื่อเตือนสติให้สมาชิก 
ในบ้านหลีกหนีจากความประพฤติผิด จึงเป็นท้ังสัญลักษณ์แทนจารีตประเพณี กิเลสตัณหา สติ  
รวมถึงตราบาปในจิตใจของเมขลาอีกด้วย ดังตัวอย่างที่ 5 และตัวอย่างที่ 6 ต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 5

 ชนะชลกลับไปแล้ว เมขลาล้มตัวลงนอน รู้สึกอ่อนเพลียทั้งร่างกาย และจิตใจ หวนคิด
เคียดแค้นชิงชังเจ้างูเห่าใหญ่ตัวนั้น คืนที่ผ่านมาควรจะเป็นคืนที่เธอสุขสันต์ช่ืนบาน และวันน้ี 
กค็วรจะเป็นวนัทีเ่ธอจดจ�าความดืม่ด�่ามาร�าลกึนกึถงึ ถ้าเพยีงแต่เจ้างเูห่าตวัร้ายจะไม่ปรากฏกาย
มาให้เกิดเรื่อง

(วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)

 ตัวอย่างที่ 5 แสดงให้เห็นว่าทุกครั้งที่เมขลามีความสัมพันธ์สวาทกับผู้ชายไม่ว่าจะเป็นพจน์
หรือชนะชลที่บ้านเรือนไทย งูเห่าจะปรากฏตัวขึ้น และจ้องมองพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเมขลา 
เมื่อเมขลาเห็นงูเห่า ท�าให้เมขลาแสดงอาการและท่าทีไม่พอใจ กระทั่งอยากก�าจัดงูเห่าน้ันออกไป
จากชีวิต ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือความรู้สึกผิดที่ติดอยู่ภายในใจของเมขลานั่นเอง
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ตัวอย่างที่ 6

 “อย่ามายุง่กบัหนไูด้ไหม บอกกีค่รัง้แล้วว่าหนโูตแล้ว แล้วนีม่นักเ็รือ่งของหน”ู เสยีงของเธอ 
สัน่ด้วยอารมณ์โกรธงิเูห่าตวัใหญ่นัน้ชหูวัข้ึนในทนัททีีต่ัง้ตวัได้จากแรงไถล แม่เบีย้แผ่แบนกว้างส่าย
ไปมาน้อย ๆ  ดูท่าทางว่าโกรธจัด เมขลาหันตรงเข้าเผชิญหน้า แม่เบี้ยนั้นอยู่ห่างจากเธอเพียงหนึ่ง
ช่วงแขน ดูเหมือนว่าถ้าหากฉกลงมาก็จะถึง

(วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)

 ตัวอย่างที่ 6 แสดงให้เห็นว่างูเห่าปรากฏตัวเพื่อเตือนสติเมขลาถึงการประพฤติผิดในกาม  
แต่เมขลาดึงดันที่จะมีเพศสัมพันธ์กับชนะชล และไม่พอใจงูเห่า กระชากเสื้อของตนเองที่ชนะชล 
เป็นผูถ้อดออก กระทัง่งไูถลไปตดิกบัผนงัห้อง ซ่ึงพฤตกิรรมความรนุแรงดงักล่าวเกดิขึน้เพราะเมขลา
กระดากใจนั่นเอง

4. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับสังคมแวดล้อม
 ผู้วิจัยพบความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับสังคมแวดล้อม น้อยที่สุด 11 ครั้ง  
คดิเป็นร้อยละ 9.91 กล่าวคอื เมขลาเป็นตวัละครเอกฝ่ายหญงิทีม่พีฤตกิรรมผดิไปจากบรรทดัฐาน
ของสังคมที่ได้ยึดถือไว้ เมขลาแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความขัดแย้งกับกรอบจารีตของสังคม 
ในตอนที่เมขลามีอารมณ์ปรารถนาทางเพศ และมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายหลายคนอย่าง
ผิดศีลธรรม พฤติกรรมของเมขลาเช่นน้ีถือเป็นการละเมิดจารีตของสังคมที่ยึดถือกันเพื่อควบคุม 
ความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่ในหลักท�านองคลองธรรมที่ถูกต้อง หากบุคคลใดละเมิดจารีต 
ของสังคมจะถูกประณาม และการท่ีเมขลามีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างอิสระ ไม่ผูกมัดกับชนะชล  
ท�าให้ไหมแก้วภรรยาของชนะชลประณามเมขลาว่าเป็นผู้หญิงแพศยา ชอบยั่วยวน คบหาผู้ชาย 
หลายคน และชอบยุง่เกีย่วกบัผูช้ายทีม่คีรอบครวั จนท�าให้ครอบครวัชนะชลแตกแยก ดงัตวัอย่างที ่7  
นอกจากนี ้การวางตวัของเมขลาขณะร่วมโต๊ะรบัประทานอาหารกบัชายจ�านวนมาก เธอไม่ไว้ตวั และ
ต่อปากต่อค�ากับชายที่กระเซ้าอย่างไม่เขินอาย ผิดจากความเป็นหญิงตามกรอบของสังคมที่ก�าหนด
ให้เพศหญิงรักนวลสงวนตัว สุภาพ กิริยาเรียบร้อย ดังตัวอย่างที่ 7 ต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 7

 “ผูห้ญงิอย่างคณุมนัดอกทอง หน้าด้าน แย่งผวัคนอ่ืน ชอบแย่งผัวคนอืน่ อย่านกึว่าไม่รูน้ะ  
ว่าคุณน่ะ ท�าให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันมาแล้วเท่าไหร่”
 เมขลาหยุดเดิน หันกลับมาช้า ๆ สีหน้าเข้มขึ้นอย่างโกรธจัด แต่เสียงของเธอยังคงรักษา
ระดับเดิมไว้
 “คุณไหมแก้ว คุณท�าให้ฉันโกรธขึ้นมาจริง ๆ แล้วนะ อะไรกันนี่ ท�าไมคุณต้องมาด่าฉัน
เสีย ๆ หายๆ อย่างนี้”
 “คนอย่างคุณน่ะ แค่ด่าไม่พอหรอก มันต้องสาปแช่ง ...”

(วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)

 ตัวอย่างที่ 7 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเมขลาถูกประณาม จึงท�าให้เมขลายุติความสัมพันธ์กับ
ชนะชลเพราะรู้สึกผิด นอกจากนี้เมขลายังมีพฤติกรรมหลุดไปจากกรอบความเป็นผู้หญิงในอุดมคติ
ของสังคมไทย กล่าวคือ สังคมไทยคาดหวังว่าผู้หญิงต้องเป็นกุลสตรี เป็นแม่ศรีเรือน มีกิริยาที่สุภาพ
อ่อนหวาน ในขณะที่เมขลาเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่เข้าสังคม มีความมั่นใจในตัวเอง การที่เมขลาสนิท
กับเพศตรงข้ามจึงเป็นเรื่องปกติส�าหรับเมขลา แต่สังคมมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะ 
ผู้หญิงควรรักนวลสงวนตัว

ตัวอย่างที่ 8

 มเีสยีงสนทนาเอะอะ เฮฮา ยัว่เย้า กระเซ้าแหย่ตวัเธอ ท�าให้บรรยากาศการสนทนาทีศ่าลา
ท่าน�้านั้นครึกครื้น บทสนทนาสลับด้วยวาจาแทะโลมเสนอตัวเข้าใกล้ชิดของหนุ่ม ๆ สองสามคน 
ที่มาด้วย เธอตอบรับการแทะโลม ลดเลี้ยว เก้ียวพาโดยวาจานั้นอย่างเริงรื่น ไม่มีจังหวะ 
การเคลื่อนไหวทางร่างกาย หรือวาจาขณะใดที่จะแสดงว่าเธอเขินอายหรืออึกอักอ้อมแอ้ม

(วาณิช จรุงกิจอนันต์, 2530)

 ตัวอย่างที่ 8 แสดงให้เห็นว่าเมขลาได้แสดงพฤติกรรมขัดแย้งกับกรอบความเป็นผู้หญิง 
ในอดุมคตขิองสงัคมไทย กล่าวคอื เมขลาแสดงพฤตกิรรมหยอกล้อกบัผูช้ายแบบไม่เขนิอาย ซึง่เป็นเรือ่ง 
ที่ไม่เหมาะสมส�าหรับผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงในอุดมคติของสังคมไทยควร “รักนวลสงวนตัว และ 
หาคูค่รองทีเ่หมาะสมทีส่ดุเพยีงหนึง่เดยีว ตลอดจนการห้ามใจทีจ่ะม ี“เสน่หา” หรอืการมเีพศสมัพนัธ์” 
(ปัณณพร เทพพานิช, 2559)
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สรุปผลการศึกษา
 การวิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่อง แม่เบี้ย พบความขัดแย้ง
ของตัวละครเมขลาทั้งสิ้น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร “เมขลา” 
2. ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัตวัละครอืน่ 3. ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” 
กบังเูห่า และ 4. ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัสงัคมแวดล้อม ตามล�าดบั ดงัรายละเอยีด 
ต่อไปนี้
 1. ความขดัแย้งภายในจติใจของตวัละคร “เมขลา” พบมากทีสุ่ด 53 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 47.75  
เกิดจากการที่เมขลารู้ว่าการชิงสุกก่อนห่าม และการมีเพศสัมพันธ์กับชนะชลซ่ึงมีคู่ครองอยู่แล้ว  
เป็นความประพฤติมิชอบทางกาม แต่ยังคงกระท�าทั้งที่กระดากใจ
 2. ความขดัแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัตวัละครอืน่ พบรองลงมา 32 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ  
28.83 เป็นความขัดแย้งที่ส่งผลต่อเนื่องมาจากความขัดแย้งภายในจิตใจของตนเอง ท�าให้เมขลา 
มีปากเสียงกับไหมแก้วผู้เป็นคู่ครองของชนะชล และท�าให้ขัดแย้งกับชนะชลเพราะต้องการหยุด
ความสมัพนัธ์หลงัจากทีไ่หมแก้วแสดงตวัว่าเป็นคูค่รองของชนะชล และต้องการให้ยตุคิวามสมัพนัธ์
ระหว่างเมขลากับชนะชล
 3. ความขัดแย้งระหว่างตัวละคร “เมขลา” กับงูเห่า พบรองลงมา 15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
13.51 เนื่องจากงูเห่าปรากฏตัวอย่างเตือนสติมิให้เมขลาประพฤติมิชอบในกามเสมอเมื่อเมขลา 
มีความสัมพันธ์ทางเพศกับพจน์อย่างชิงสุกก่อนห่าม และมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชนะชล 
ซึ่งมีคู่ครองอยู่แล้ว ท�าให้เมขลาแสดงความรุนแรงกับงูเห่าท้ังด่าทอ เกรี้ยวกราด และท�าร้าย 
ให้ได้รับบาดเจ็บ
 4. ความขัดแย้งระหว่างตวัละคร “เมขลา” กบัสงัคมแวดล้อม พบน้อยทีสุ่ด 11 ครัง้ คิดเป็น 
ร้อยละ 9.91 กล่าวคือ เมขลามีพฤติกรรมขัดแย้งกับความเป็นหญิงตามอุดมคติของสังคมไทย  
ที่เพศหญิงควรรักนวลสงวนตัว และรักเดียวใจเดียว

อภิปรายผล
 การวิเคราะห์ความขัดแย้งของตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย โดยใช้แนวคิด 
เรื่องการสร้างข้อขัดแย้งซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเรื่องบันเทิงคดี (สายทิพย์ นุกูลกิจ, 2534)  
เป็นเกณฑ์การวเิคราะห์จากบทบรรยายและบทสนทนา ผลการวเิคราะห์พบความขดัแย้งภายในจติใจ
ของตวัละคร “เมขลา” มากทีส่ดุ 53 ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 47.75 และพบความขดัแย้งระหว่างตวัละคร 
“เมขลา” กับสังคมแวดล้อม พบน้อยที่สุด 11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.91 สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 
“ความขัดแย้งในวรรณกรรมแปลเรื่องทไวไลท์” (อมรา ทองใส, 2554) ในประเด็นรูปแบบ 
ความขัดแย้งที่พบมากที่สุดและน้อยที่สุด อีกทั้งความขัดแย้งของตัวละครเมขลาที่พบดังกล่าว  
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มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัเรือ่ง “ภาพแทนสตรไีทยในนวนยิายอโีรตกิของนกัเขยีนชาย” (สพุชัรณิทร์ 
นาคคงค�า, 2556) ในประเด็นที่เมขลาเป็นภาพแทนของผู้หญิงที่มีพฤติกรรมต่างไป จากความเป็น 
ผู้หญิงในอุดมคติที่สังคมคาดหวัง
 เหตุผลที่พบความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร “เมขลา” มากที่สุด เนื่องจากเมขลา 
มีความสัมพันธ์ทางเพศกับชนะชลซึ่งมีคู่ครองอยู่แล้ว พฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากการถูกหล่อหล่อม 
มาจากโกสุมผู้เป็นมารดาที่ยึดมั่นขนบธรรมเนียม รักษาความเป็นไทย หวงแหนบ้านเรือนไทย และ 
รักเดียวใจเดียว (Siamdara, 2558) โกสุมเลือกปลิดชีวิตตนเองด้วยเหตุที่สามีเจ้าชู้ ความเจ็บปวด 
ของโกสมุส่งต่อมายงัเมขลา ส่งผลให้เมขลาด�าเนนิชวีติด้วยการใช้เสน่ห์ และมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศ
อย่างอสิระโดยไม่คดิผกูมดั ทัง้ทีขั่ดแย้งกบัอดุมคตคิวามเป็นหญงิของสงัคมไทย ความรูส้กึผดิชอบชัว่ด ี
จึงไม่ลงรอยกับพฤติกรรมที่เธอท�า
 ส่วนงเูห่าซึง่เป็นทัง้ตวัละครสตัว์ทีม่ลีกัษณะเป็นรปูธรรมจบัต้องได้แล้ว ยงัเป็นสัญญะ กล่าวคือ 
งเูห่าปรากฏตวัขึน้เมือ่เมขลามคีวามสมัพนัธ์ทางเพศกบัพจน์อย่างชงิสุกก่อนห่าม และมคีวามสัมพนัธ์ 
กับชนะชลซึ่งมีคู่ครองอยู่แล้ว การปรากฏตัวของงูเห่าน้ี เป็นไปเพื่อขัดขวางอารมณ์ปรารถนา 
ด้านกามารมณ์ของเมขลา หากตีความเชิงวรรณกรรม งูจึงเป็นทั้งสัญลักษณ์ของจารีต ประเพณี 
กิเลสตัณหา สติ และตราบาปภายในใจของเมขลา (Haemanurux, K., 2558) อันสัมพันธ์โยงใยกับ 
ความขัดแย้งภายในจิตใจของเมขลาด้วย
 ความขัดแย้งของตัวละคร “เมขลา” ในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย เกิดจากการผูกปม  
(Complication) ซึง่กค็อืการสร้างข้อขดัแย้ง (Conflict) ให้เกดิขึน้กบัตวัละคร “เมขลา” หรอืเหตกุารณ์ 
ในเรือ่ง เพือ่ท�าให้เกดิการต่อสู ้(Struggle) ระหว่างเมขลากบัจติใจของตนเอง ตวัละครอืน่ งเูห่า และ
สงัคมแวดล้อม โดยก�าหนดให้มอีปุสรรค (Obstacles) มาขดัขวางเพือ่มใิห้เรือ่งด�าเนนิไปอย่างราบรืน่ 
และอุปสรรคนี้เองที่ท�าให้ผู้อ่านสนุก เข้าถึงอารมณ์ และความรู้สึกของตัวละคร (สายทิพย์ นุกูลกิจ,
2534) ความขดัแย้งของตวัละคร “เมขลา” ในนวนยิายเรือ่งแม่เบีย้ ท้ายทีส่ดุก่อให้เกดิโศกนาฏกรรม 
เป็นการสะท้อนสังคม ให้แง่คิดในการด�าเนินชีวิตแก่ผู้อ่านโดยผ่านประสบการณ์ และโลกทัศน ์
ของผู้ประพันธ์

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรวเิคราะห์ความขดัแย้งของตวัละครจากนวนยิายประเภทเดยีวกนัของผูแ้ต่งทีห่ลากหลาย 
เพือ่ให้เหน็ความขดัแย้งทัง้ภายใน และภายนอกของตวัละครอนัเป็นภาพสะท้อนสงัคมได้หลากหลาย 
มิติ ตามที่ผู้ประพันธ์น�าเหตุการณ์ในสังคมส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในยุคของผู้ประพันธ์มาน�าเสนอ ซ่ึงเป็น
แนวทางในการด�าเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมได้
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 2. ควรวิเคราะห์รูปสัญญะ และความหมายสัญญะของงูเห่าตามแนวคิดสัญวิทยา และ 
การสร้างความหมาย อันเป็นระบบความคิด และโลกทัศน์ของผู้ประพันธ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นอิทธิพล 
ค่านิยม และความเชื่อของสังคมได้
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พฤติกรรมการเลือกซื้อทาวน์โฮมในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
TOWNHOME PURCHASING BEHAVIOR AT THANASIRI GROUP

PUBLIC COMPANY LIMITED
อโนทิพย์ มาโท และณัฐชา ธ�ารงโชติ1

Anothip Mato and Natcha Thumrongchot2

บทคัดย่อ
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อทาวน์โฮมในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือทาวน์โฮมในเครอืบรษิทั ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)  
ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมข้อมลู กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอื ผูเ้ข้าเยีย่มชม 
ทาวน์โฮมในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 105 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และการแจกแจงแบบตารางไขว้ Crosstabs 
สมมติฐาน คือปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อทาวน์โฮมในเครือ
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อทาวน์โฮม โครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์ (ซอยวัดไผ่เหลือง) มากที่สุด 
ลักษณะรูปแบบของทาวน์โฮม แบบ 3 ชั้น (4 ห้องนอน 3 ห้องน�า้ 2 ที่จอดรถ)  ขนาดพื้นที่ใช้สอย
ขนาด 120 ตร.ม. (หน้ากว้าง 6 ม.) ขนาดที่ดิน 20 - 30 ตร.ว. เหตุผลในการซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็น 
ทีอ่ยูอ่าศยัของตนเอง งบประมาณ 3,500,000 - 4,000,000 บาท เหตผุลทีส่นใจทาวน์โฮมของบรษิทั 
ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) คือ สนใจเรื่องท�าเลที่ตั้งของโครงการ เดินทางสะดวก ผู้มีอิทธิพล
และมีส่วนร่วมในการเลือกซื้อทาวน์โฮมคือ พ่อแม่/ญาติพี่น้อง ความถี่ในการเข้าเย่ียมชมโครงการ 
ก่อนท�าการตดัสนิใจซือ้ คอื เข้าเยีย่มชมโครงการจ�านวน 2 คร้ัง เลือกซือ้ทาวน์โฮมช่วงเปิดตวัโครงการ  
ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือคือ ภายใน 1 - 3 เดือน แหล่งข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจซื้อ  
เข้าดูโครงการด้วยตนเอง 

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อ, ทาวน์โฮม, การตัดสินใจซื้อ

1 บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 650, 652 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700, 

0875880417, wasabi_kob@hotmail.com
2 Thanasiri Group Public Company Limited 650, 652 Baromratchonnanee Rd., Bangbamru, 

Bangplad, Bangkok 10700, 0875880417, wasabi_kob@hotmail.com



บทความที่ 6
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2-3 ตุลาคม - ธันวาคม 2561      159

Abstract
 The study was conducted to explore townhome purchasing behavior at 
Thanasiri group public company limited. The questionnaire was applied as a tool to 
collect data. The samples used in the study were 105 people visiting the townhome  
of Thanasiri Group Public Company Limited. Descriptive statistics used in data  
analysis included frequency, percentage, crosstabs hypothesizing that personal factors  
correlated with the behavior of townhome purchase at Thanasiri group public  
company limited.
 The results of the study revealed that customers visiting the townhome  
of Thanasiri Group Public Company Limited had chosen to buy the townhome 
at Thanasio Project, Rattanathibet (Soi Wat Phai Laung) the most with its 3-storey  
townhome (4 bedrooms, 3 bathrooms, 2 parking spaces) 120 square meter utility 
space (6 m. width), and 20 - 30 square wa land size. The reason for purchasing housing  
was for being the residential place with the budget of 3,500,000 - 4,000,000 baht.  
The reasons for choosing Thanasiri Group Plc. were the project location and  
convenient transportation. Also, people who had influence on the townhome  
purchase were parents or relatives; and the frequency of visits to the project before 
making a purchase decision was two visits within 1 - 3 months by themselves.

Keywords: Buying behavior, Townhome, Decision making

ที่มาและความส�าคัญ
 ธรุกจิบ้านจดัสรรเตบิโตลดลงอย่างต่อเนือ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจยั เช่น ปัญหาหนีค้รวัเรอืน 
ที่สูงขึ้น สภาพทางการเมืองที่ยังไม่นิ่ง แม้กระทั่งในปี 60 ออกมาตราการข้อจ�ากัดของสินเชื่อ 
จากธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ระดบัความต้องการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัลดลง และส่งผลกระทบกบั 
ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม เผชิญกับภาวะการแข่งขันค่อนข้างสูง  
บริษัทรายใหญ่ กลาง เล็ก จึงเบนเข็มให้ความสนใจลงทุนพัฒนาโครงการทาวน์โฮมและเจาะตลาด
ทาวน์โฮมมากขึ้นเพราะการแข่งขันยังไม่สูงมาก เข้าถึงผู้อยู่อาศัยง่ายกว่ากลุ่มบ้านเดี่ยว
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ท�าการส�ารวจถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เลือกที่จะซื้อบ้านใหม่สูงถึงร้อยละ 85.4 ส�าหรับรูปแบบท่ีอยู่อาศัยที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด 
ยังคงเป็นบ้านเดี่ยว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.2 ของผู้ที่คิดจะซื้อที่อยู่อาศัยทั้งหมด รองลงมา คือ 
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ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.2 ของผู้ที่คิดจะซื้อที่อยู่อาศัยทั้งหมด 
และโครงการทีอ่ยูอ่าศยัประเภททาวน์เฮาส์ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 19.6 (ศนูย์วจิยักสกิรไทย, 2560) 
ทัง้น้ี ความต้องการบ้านใหม่จากโครงการทัง้บ้านจดัสรรหรอืคอนโดมเินยีมอยูใ่นสดัส่วนทีส่งู เนือ่งจาก
คนไทยส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติ และนิยมซ้ือของใหม่ ๆ เม่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นแรงบันดาลใจ 
ให้ผูบ้ริโภคเลอืกซือ้บ้านใหม่ทีน่อกเหนอืจากพฤตกิรรมความชอบส่วนตวัแล้ว ยงัมปัีจจยัอืน่ ๆ  ทีท่�าให้ 
บ้านใหม่เป็นที่ต้องการในตลาด เช่น การแข่งขันท่ีรุนแรงระหว่างผู้ประกอบการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ท�าให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขัน 
และอยู่รอดในตลาดได้ เช่น การพัฒนารูปแบบของที่อยู่อาศัยให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดใจผู้ซื้อ 
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบ้านหรืออาคารชุด ท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ที่ต้องการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยท่ีมีความหลากหลายตามพฤติกรรม วิถีชีวิต และความชอบ ท�าให้ 
ผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยมีทางเลือกมากขึ้น เช่น โครงการที่เน้นความทันสมัย ความหรูหรา ความเป็น
ธรรมชาติสไตล์โมเดิร์นรีสอร์ท เป็นต้น
 บรษัิท ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนนิธรุกจิบ้านจดัสรร พฒันาโครงการทีม่ขีนาดกลาง  
เน้นความเป็นส่วนตัว โดยค�านึงถึงผู้บริโภคและให้ความใส่ใจเรื่องคุณภาพบ้าน การออกแบบบ้าน 
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค เพราะฉะนั้นบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) จึงให้ความส�าคัญ
การวางแผนการขาย และแผนการตลาด เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยทาวน์โฮม 
ขยายตลาดในกลุ่มผู ้บริโภควัยท�างานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ต้องการที่อยู ่อาศัย 
ใกล้ที่ท�างาน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าถึงเมืองใหญ่ด้วยรถไฟฟ้า
หรือการขนส่งมวลชนได้  
 จากความส�าคญัในข้างต้นผู้วิจยัมีความสนใจท�าการศึกษาเรือ่งพฤติกรรมการเลอืกซ้ือทาวน์โฮม 
โดยมุง่ศกึษาในกลุม่ผูเ้ข้าเยีย่มชมทาวน์โฮมโครงการธนาคลสัเตอร์ สถานเีซน็ทรลั - บางใหญ่  โครงการ 
ธนาคลสัเตอร์ ราชพฤกษ์ - สถานบีางพล ูและโครงการธนาซโิอ รตันาธเิบศร์ ในเครอืบรษิทั ธนาสิร ิกรุป๊  
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งผลการศึกษาจะท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อทาวน์โฮม มีลักษณะ 
เป็นเช่นไร เพื่อผลการศึกษาจะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และวางแผนทางการตลาด
ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ ในเครือ 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
 2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ทาว์นโฮมของผูเ้ข้าเยีย่มชมทาวน์โฮมโครงการ ในเครอื
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ ในเครือ 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อทาวน์โฮม โครงการ 
ในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

นิยามศัพท์
 โครงการธนาคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล - บางใหญ่ หมายถึง โครงการทาวน์โฮม 3 ช้ัน 
ของบรษิทั ธนาสริิ กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) สมัผสันยิามใหม่ในเอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่าง ผสมผสานพืน้ทีช่วีติ 
อย่างเรยีบง่ายในสไตล์ Modern Loft สะท้อนตวัตนทีไ่ม่เหมอืนใคร บนเสน่ห์แห่งจนิตนาการไม่รูจ้บ 
เป็นส่วนตวั เพยีง 77 ยนูติ Smart Living ด้วยระบบ Home Automations พร้อมสโมสร สระว่ายน�า้ 
พืน้ทีโ่ครงการ 10 ไร่ มแีบบบ้าน 1 แบบ ได้แก่ คลสัเตอร์ 5.5 หน้ากว้าง 5.5 เมตร  ขนาดพืน้ทีใ่ช้สอย 
190 ตร.ม ขนาดทีด่นิ 20 ตร.วา 4 ห้องนอน 3 ห้องน�า้ 2 ทีจ่อดรถ ราคาเริม่ต้น 3,490,000 ล้านบาท
 โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ - สถานีบางพล ู หมายถึง โครงการทาวน์โฮม 3 ชั้น  
ในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) สะท้อนความสุข ทุกมุมมอง เปิดทุกสัมผัสจากแนวคิด
ที่สร้างสรรค์เพื่อความสนุกอย่างไร้ขีดจ�ากัดในทุกฟังก์ชัน ผ่านการออกแบบ และตกแต่งที่เน้นแสง 
และเฉดสีที่สดใสอย่างสอดคล้องกันท่ัวท้ังโครงการ บนท�าเลที่ตอบความต้องการทุกไลฟ์สไตล์  
พืน้ทีโ่ครงการ 8 - 2 - 20 ไร่ จ�านวน 77 ยนูติ เป็นทาวน์โฮม 3 ชัน้ หน้ากว้าง 6 - 8 ม. มแีบบบ้าน 3 แบบ  
ได้แก่ คลัสเตอร์ 6 ขนาดหน้ากว้าง 6 เมตร ขนาดพื้นที่ใช้สอย 178 ตร.ม ขนาดที่ดิน 20 ตร.ว.  
4 ห้องนอน 3 ห้องน�้า 2 จอดรถ ราคาเริ่มต้น 3,490,000 ล้านบาท คลัสเตอร์ 8 ขนาดหน้ากว้าง  
8 เมตร ขนาดพื้นที่ใช้สอย 215 ตร.ม ขนาดที่ดิน 26 ตร.ว. 4 ห้องนอน 3 ห้องน�้า 2 จอดรถ  
แบบ 8B  Master Bedroom อยู่ชั้น 2 ราคาเริ่มต้น 4,900,000 ล้านบาท แบบ 8A Master  
Bedroom อยู่ชั้น 3 ราคาเริ่มต้น 5,500,000 ล้านบาท
 โครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์ หมายถึง โครงการบ้านดีไซน์ใหม่จากบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป 
จ�ากดั (มหาชน) ทีต่อบโจทย์ทกุความต้องการบ้านในสมยัใหม่ ในแนวคดิ Creative Life เป็นทาวน์โฮม  
2 ชัน้ พืน้ทีโ่ครงการ 15 ไร่เศษ มทีัง้หมด 157 ยนูติ มแีบบบ้าน 2 แบบ ได้แก่ นโูว พลสั ขนาดพืน้ทีใ่ช้สอย  
120 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 20 ตร.ว. 3 ห้องนอน 2 ห้องน�า้ 2 จอดรถ ราคาเริ่มต้น 2,590,000 ล้าน
บาท โนเวล เอ ขนาดพี่ที่ใช้สอย 126 ตร.ม. ขนาดที่ดิน 35 ตร.ว. ราคาเริ่มต้น 3,990,000 ล้านบาท  
มพีืน้ทีใ่ช้สอยทีม่าก คุม้ค่าในการอยูอ่าศยั และเป็นชมุชมสมยัใหม่ใกล้เมอืง บ้านสร้างเสรจ็พร้อมอยู่ 
ท�าเลศักยภาพใกล้ สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง และ Central Westgate และ IKEA
 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ หมายถึง กระบวนการของตัวบุคคลที่ปฏิบัติต ่อ 
สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ภายนอก เป็นการตอบสนองที่มองเห็นได้ของบุคคล ในที่นี้หมายถึงพฤติกรรม
การเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ในกลุ่มลูกค้าบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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 ทาวน์โฮม หมายถึง บ้านทีเ่น้นการออกแบบให้มคีวามรูส้กึเหมอืนบ้านเดีย่ว เน้นความเป็นบ้าน 
ภายในออกแบบให้มีการจัดแบ่งสัดส่วนระหว่างพื้นที่ท�างาน และพื้นที่อาศัยอย่างชัดเจน มีการวาง
ระบบไฟไว้อย่างเพียบพร้อม

ขอบเขตของการวิจัย
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อทาวน์โฮมโครงการในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ท�าการรวบรวมข้อมูลจาแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา คอื ผูเ้ข้าเยีย่มชมทาวน์โฮมโครงการธนาคลสัเตอร์ สถานเีซน็ทรลั -  
บางใหญ่ โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ - สถานีบางพลู และโครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์   
ในเครอืบรษัิท ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ใช้ G* Power สุม่ตวัอย่างแบบไม่ทราบค่าขนาดอทิธพิล
สุ่มระบบเป็นช่วงเวลา 9.00 น. - 12.00 น.ได้กลุ่มตัวอย่างรวมจ�านวน 105 ตัวอย่าง 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 มุง่เน้นศกึษาเร่ืองพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ทาวน์โฮมในเครอืบรษิทั ธนาสิร ิกรุป๊ จ�ากดั  (มหาชน)  
เท่านั้น ซึ่งตัวแปรที่ท�าการศึกษาประกอบด้วย
 ตวัแปรอสิระ (Independent variable) ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อาย ุอาชพี รายได้ต่อเดอืน  
และจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 
 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ พฤติกรรมการเลือกซื้อทาวน์โฮม ในเครือ 
บรษิทั ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั มหาชน ประกอบด้วย โครงการทาวน์โฮมในเครอืบรษิทั ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั 
(มหาชน) ที่สนใจ ลักษณะรูปแบบของทาวน์โฮมที่สนใจ ขนาดพื้นที่ใช้สอยของทาวน์โฮมที่ต้องการ 
ขนาดทีด่นิของทาวน์โฮมทีต้่องการ เหตผุลในการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั งบประมาณการซือ้ทาวน์โฮมทีต่ัง้ไว้ 
เหตผุลทีส่นใจทาวน์โฮมโครงการของบรษิทั ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)  ผู้มอีทิธพิล และมส่ีวนร่วม 
ในการเลือกซื้อทาวน์โฮม ความถี่ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อนท�าการตัดสินใจซื้อมากที่สุด  
ซือ้บ้านช่วงใดมากทีส่ดุ ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ และแหล่งข้อมลูข่าวสารทีใ่ช้ในการตดัสินใจซือ้

ขอบเขตด้านเวลา 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาศึกษาและเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน



บทความที่ 6
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2-3 ตุลาคม - ธันวาคม 2561      163

ขอบเขตด้านสถานที่
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากสถานท่ีโครงการธนาคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล - บางใหญ่  
โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ - สถานีบางพลู และโครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์ ในเครือ 
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

แนวคิดและทฤษฎี
ความหมายพฤติกรรมการซื้อ
 จากแนวคิดของ พิบูล ทีปะปาล (2545) ได้ให้แนวคิดของพฤติกรรมการซื้อกล่าวคือ 
การศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคโดยใช้วธิ ี“การวจิยัผูบ้รโิภค (Consumer Research)” เพือ่ให้ทราบ 
ความรูส้กึนกึคดิของผูบ้รโิภคในการตัดสนิใจซือ้สนิค้าและบรกิาร จึงเกดิรปูแบบและทฤษฎหีลากหลาย 
เพือ่น�ามาอธบิายพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เช่น รปูแบบพฤตกิรรมการซือ้ของฟิลปิ คอตเลอร์ เป็นรปูแบบ 
ที่อธิบายพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภค  โดยอาศัยทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 
ว่าพฤติกรรมจะเกิดขึ้นต้องมีสาเหตุ คือ สิ่งเร้า 2 ส่วน สิ่งเร้าทางการตลาด (Marketing Stimulus) 
คือ ส่วนประสมทางการตลาดหรือ 4Ps ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ และสิ่งเร้าภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ คือ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
การเมือง วัฒนธรรม เป็นต้น
 สิง่เร้าดงักล่าวเป็นเหตใุห้เกดิพฤตกิรรมการซือ้หรอืป้อนเข้า (Input) สูก่ล่องด�า (Black Box) 
ผ่านกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้ภายใต้อทิธพิลของวฒันธรรม สงัคม และจติวทิยา แล้วปรากฏผล 
ออกมา (Output) เป็นการแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ต่อสิ่งเร้าว่าจะตัดสินใจซื้อ 
หรอืไม่รปูแบบพฤตกิรรมการซือ้ของ วลิเลีย่ม เจ แสตนตนัและคณะ ได้อธบิายไว้ว่า  พฤตกิรรมการซือ้ 
ของผู้บริโภคที่แสดงออกมาในรูปของกระบวนการตัดสินใจเป็นขั้นตอนนั้น เกิดจากพลัง 4 อย่าง 
ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ได้แก่
 1. ข้อมูลข่าวสาร (Information) เกีย่วกบัผลติภณัฑ์ ตราสนิค้า ราคา ลกัษณะ ผลประโยชน์ 
สถานทีซ่ือ้ เป็นต้น ข้อมลูดงักล่าวเกดิจากการโฆษณาการค้าโดยผ่านสือ่ต่าง ๆ  (Commercial Source)  
และแหล่งข่าวจากสังคม (Social Sources) เช่น ครอบครัว ญาติมิตร ตลอดจนคนคุ้นเคย
 2. สังคมและกลุ่มสังคม (Social and Group Forces) ได้แก่ วัฒนธรรม ชนชั้น ทางสังคม 
กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว เป็นต้น
 3. จิตวิทยา (Psychological Sources) ได้แก่ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ
และทัศนคติ
 4. สถานการณ์ (Situational Factors) ได้แก่ เวลา โอกาส สถานที่ จุดมุ่งหมาย รวมทั้ง
เงื่อนไขในการซื้อ
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 จากแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ให้ความหมายของ
พฤติกรรมการซื้อ ของผู้บริโภคว่า หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระท�า เมื่อได้รับการบริโภค
หรือบริการรวมไปถึงการเลิกใช้ สินค้าหรือบริการหลังการบริโภคจากความหมายดังกล่าวสามารถ
สรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การแสดงออกถึงการกระท�าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  
ในการทีจ่ะให้ได้มาซึง่สินค้าหรอืบรกิาร เพือ่ตอบสนอง ความต้องการและความจ�าเป็นของบคุคลนัน้  
โดยม ีกระบวนการต่าง ๆ  ในการตดัสนิใจตัง้แต่การค้นหาการซือ้การใช้ การประเมนิผลการใช้ผลติภณัฑ์ 
และการบริการตลอดจนการกระท�าหลังการใช้ 
 จากแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2553) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง  
การกระท�าของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ ตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช้ และก�าจัดส่วนที่เหลือ 
ของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ ต้องการของความปรารถนาของตน การศึกษา 
พฤติกรรมผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ 4 ประการ คือ การบรรยาย ท�าความเข้าใจ ท�านาย และ
ควบคุมพฤติกรรม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
 จากแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ของผู้บริโภค โดยกล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคถูกก�าหนดด้วยลักษณะทางกายภาพ และลักษณะ 
ทางกายภาพ ถูกก�าหนดด้วยสภาพจิตวิทยาโดยสภาพจิตวิทยาถูกก�าหนดด้วยครอบครัวและ
ครอบครัวถกูก�าหนดด้วยสงัคม รวมถงึสงัคมจะถกูก�าหนดด้วยวฒันธรรมของแต่ละท้องถิน่ ด้วยเหตนุี้ 
นักการตลาดจ�าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ และพฤติกรรมการใช้ นั่นก็คือพฤติกรรมผู้บริโภค
นั่นเอง เนื่องจากว่าผู้บริโภคทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตร่างกายของมนุษย์มีลักษณะเป็นฟิสิกส์ ชีววิทยา
และเคมี การที่มีร่ายกายสูง เตี้ย ผอม อ้วน เป็นลักษณะทางฟิสิกส์ ที่ร่างกายมีเลือดมีเนื้อ 
ก็เป็นลักษณะทางชีววิทยา ขณะเดียวกันเรามีต่อมน�้าลาย ต่อมเหงื่อ ต่อมน�้าตา ต่อมเหล่านี้คือ 
เคมีรวมแล้วเรียกว่ามนุษย์เป็นอินทรีย์ มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ดังน้ันจึงมีปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนี้ 
 1. ลักษณะทางสรีระ (Physiological Condition) สรีระเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการก�าหนด
พฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค เป็นปัจจัยเบ้ืองต้นที่ต้องศึกษาพฤติกรรม 
ผู้บริโภคให้เข้าใจก่อน เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคือ การวิเคราะห์ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระเป็นสิ่งแรก เน่ืองจากมีบทบาทมากที่สุดในการตัดสินใจของมนุษย์ 
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะสิ่งเหล่าน้ีเป็นความต้องการของร่างกายส่วนใหญ่เป็นปัจจัย 4 
ซึ่งประกอบด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ที่บังคับให้เราต้องประพฤติปฏิบัติ  
เช่น เราจ�าเป็นต้องรับประทานอาหารเพราะหิว เราต้องรับประทานยาเพราะไม่สบาย เป็นต้น
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 2. สภาพจิตวิทยา (Psychological Condition) เป็นลักษณะของความต้องการที่เกิดจาก
สภาพจิตใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ ลักษณะความต้องการตอบสนองในเรื่องเดียวกัน  
แต่สภาพทางจิตใจนั้นไม่เหมือนกัน สภาพทางจิตวิทยาของผู้บริโภคท�าให้นักการตลาดสามารถ
ด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดอยู่ได้ สภาพทางจิตวิทยาเป็นสิ่งที่มีบทบาทส�าคัญกว่าสรีระ เพราะ
สรีระนั้นเป็นพื้นฐาน 
 3. ครอบครวั (Family) เป็นกลุม่สงัคมเบือ้งต้นทีบ่คุคลเป็นสมาชกิอยู ่ครอบครวัเป็นแหล่ง 
อบรม และสร้างประสบการณ์ของบุคคล ถ่ายทอดนิสัย และค่านิยมลักษณะของครอบครัวจึงมี 
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมอื่น ๆ ครอบครัวเป็นส่วนหน่ึงของสังคม และ
ครอบครัวถือว่าเป็นหน่วยที่มีบทบาทในแง่ของการเตรียมตัวผู้บริโภคให้เข้าสู่สังคม หลายหน่วย  
เช่น ครอบครัว โรงเรียน วัด สถาบันการเมือง สถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น 
 4. บรรทัดฐาน (Norm) ของสังคม การที่ผู้บริโภคเป็นชนชั้นสูง ชนชั้นกลางหรือชนชั้นต�า่  
ซึ่งแต่ละชนชั้นก็จะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน เช่น บางคนเท่ียวในประเทศไทย บางคนชอบเที่ยว 
ต่างจังหวัด บางคนต้องไปพักผ่อนต่างประเทศ วัฒนธรรมของชนช้ันจะบ่งบอกถึงพฤติกรรม 
การบริโภคของผู้บริโภคว่าจะซ้ือเสื้อผ้าแบบไหน รับประทานอาหารแบบไหน จะท่องเที่ยวที่ไหน  
สิง่เหล่าน้ีจะสอนผูบ้รโิภคทัง้หมด เพราะมนษุย์หลกีหนกีารเป็นส่วนหนึง่ของชนชัน้ไม่ได้ อย่างไรกต็าม 
ต้องมีชนชั้นเป็นของตนเอง
 5. วฒันธรรม (Culture) ไม่ว่าเราจะอยูช่นชัน้ใดกต็ามกจ็ะต้องมวีฒันธรรมเป็นตวั ครอบง�า
วฒันธรรม คอื วถิชีวีติทีค่นในสงัคมยอมรบั ประพฤตปิฏบิตัติามกนัเพือ่ความงอกงามของสังคม ค�าว่า  
วัฒนะ แปลว่า งอกงาม ธรรม แปลว่า สิ่งที่ดีงาม ดังนั้น วัฒนธรรมจึงแปลว่า สิ่งดีงามที่คนในสังคม
ยอมรับที่จะประพฤติปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้สังคมนั้นด�าเนินไปได้ด้วยดี

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้หลัก 6Ws และ 1H
 จากแนวคิดของ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ (2552) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
โดยใช้หลัก 6Ws และ 1H เป็นการค้นหาเกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 
ค�าตอบที่ได้ช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถสนองความพึงพอใจของ 
ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ค�าถามคือ 6Ws และ 1H ช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อค้นหาค�าตอบ 
7 ประการ หรือ 7Os ค�าถามเหล่านี้ประกอบด้วย
 W1 : Who is in the target market? ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย เป็นค�าถามเพือ่ทราบถงึลักษณะ
ของกลุม่เป้าหมายโดยจะศกึษาทางด้านประชากรศาสตร์ ภมูศิาสตร์ จติวทิยาและพฤตกิรรมศาสตร์ 
เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
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 W2 : What does the consumer buy? ผู้บริโภคซื้ออะไร เป็นค�าถามเพื่อทราบถึง 
ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยคุณสมบัตินั้นเป็นองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ และความแตกต่างที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่ง
 W3 : Why does the consumer buy? ท�าไมจึงซื้อ เป็นค�าถามเพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ 
ในการหาซื้อของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านใด ซึ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้คอื ปัจจยัภายนอก ภายใน ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัส่วนบคุคล
 W4 : Who participates in the buying? ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ เป็นค�าถาม
เพือ่ทราบถงึบทบาทของกลุม่ต่างๆ ทีม่อีทิธพิลหรอืมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑ์หรอื
บริการของผู้บริโภค ประกอบด้วย ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อและผู้ใช้
 W5 : When does the consumer buy? ซื้อเมื่อใด เป็นค�าถามเพื่อทราบถึงระยะเวลา
ที่จะท�าการหาซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้บริโภค เช่น ช่วงเดือนใดของปี ช่วงเทศกาลพิเศษหรือ
วันส�าคัญ ช่วงเวลาการซื้อของผู้บริโภคจะแตกต่างกันไปส�าหรับสินค้าที่แตกต่างกัน
 W6 : Where does the consumer buy? ซ้ือที่ไหน เป็นค�าถามเพื่อทราบถึงสถานที่ 
หรือช่องทางที่ผู้บริโภคจะเข้าไปใช้บริการในการหาซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซ่ึงมีขอบเขตมากกว่า 
การพิจารณาว่าจะซื้อจากร้านใดคือค�านึงถึงอาณาบริเวณพื้นที่ที่จะไปซื้อด้วย เช่น สถานที่จ�าหน่าย
ต้องมีความสะดวกสบายสามารถไปมาได้สะดวก นักการตลาดจะต้องท�าการศึกษาเพื่อจัดช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
 H1 : How does the consumer buy? ขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ของผู้บรโิภค ซึง่ประกอบด้วย 
การรบัรูถ้งึปัญหาหรอืความต้องการ การค้นหาข้อมลู การประเมนิผลทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
 ผู้ศึกษาสามารถสรปุตวัแปรอสิระและตวัแปรตามส�าหรบัการศกึษาเรือ่งพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ 
ทาวน์โฮมในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ของ พงศ์ภัคธนา วงศ์ไชยลึก (2555) วีณา ศรีเจริญ (2558) ฐานพัทธ์ จันทร์สุกรีและ
เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ (2557) วัชรพงศ์ พงษ์ลี้รัตน์ (2556) และนิภาพร อริยบัณฑิตกุล (2555) 
โดยใช้หลักการ 6Ws และ 1H มาพัฒนาเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามในกรอบแนวคิดงานวิจัย  
ซึ่งประกอบด้วย 
 ตวัแปรต้น คอื ปัจจยัส่วนบคุคลของผูเ้ข้าเยีย่มชมโครงการทาวน์โฮม ในเครอื บรษิทั ธนาสริิ 
กรุ๊ป จ�ากัด มหาชน ประกอบด้วย  เพศ  สถานภาพสมรส อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ�านวน
สมาชิกครอบครัว
 ตวัแปรตาม คอื พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือทาวน์โฮม ในเครอืบรษิทั ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 
ประกอบด้วย
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  - โครงการทาวน์โฮมในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ที่สนใจ
  - ลักษณะรูปแบบของทาวน์โฮมที่สนใจ
  - ขนาดพื้นที่ใช้สอยของทาวน์โฮมที่ต้องการ
  - ขนาดที่ดินของทาวน์โฮมที่ต้องการ
  - เหตุผลในการซื้อที่อยู่อาศัย
  - งบประมาณการซื้อทาวน์โฮมที่ตั้งไว้
  - เหตุผลที่สนใจโครงการทาวน์โฮมในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
  - ผู้มีอิทธิพลและมีส่วนร่วมในการเลือกซื้อทาวน์โฮม
  - ความถี่ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อนท�าการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
  - ซื้อบ้านช่วงใดมากที่สุด
  - ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อ
  - แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ

วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้เข้าเยี่ยมชมทาว์นโฮมโครงการในเครือบริษัทธนาสิริ กรุ๊ป  
จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ โครงการธนาคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล - บางใหญ่ โครงการธนาคลัสเตอร์  
ราชพฤกษ์ - สถานีบางพลู และโครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และแผนการสุ่มตัวอย่าง
 กลุม่ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาและการสุม่ตวัอย่าง ได้มาจากผูเ้ข้าเยีย่มชมทาวน์โฮมโครงการ 
ธนาคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล - บางใหญ่  โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ - สถานีบางพลู และ
โครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์ ในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) โดยใช้ G* Power  
สุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบค่าขนาดอิทธิพล สุ่มระบบเป็นช่วงเวลา 9.00 น. - 12.00 น. ได้กลุ่มตัว 
อย่างรวมจ�านวน 105 ตัวอย่างโดยจะเลือกศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ 
ที่จะศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่เข้าเยี่ยมชมโครงการทาวน์โฮมของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  
ซึ่งมีจ�านวน 3 โครงการ ได้แก่
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
 ขนาดของกลุม่ตวัอย่างได้จากใช้ G* Power สุม่ตวัอย่างแบบไม่ทราบค่าขนาดอทิธพิล สุม่ระบบ 
เป็นช่วงเวลา 9.00 น. - 12.00 น. ได้กลุ่มตัวอย่างรวมจ�านวน 105 ตัวอย่าง โดยจะเลือกศึกษาจาก 
ประชากรทีม่ลีกัษณะตรงตามวตัถปุระสงค์ทีจ่ะศกึษา คอื ผูท้ีเ่ข้าเยีย่มชมโครงการทาวน์โฮมในเครอื 
บรษิทั ธนาสริิ กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) ซ่ึงมจี�านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ ธนาคลัสเตอร์ สถานเีซน็ทรลั - 
บางใหญ่ โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ - สถานีบางพลู และโครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์

วิธีการค�านวณ G* Power
 จากการค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ G* Power สุ่มตัวอย่างระบบเป็นช่วงเวลา 
9.00 - 12.00 น. ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 105 ตัวอย่าง 

วิธีเก็บข้อมูล
 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้จึงใช้ขนาดประชากรในการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจาก 
ผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ ธนาคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล - บางใหญ่ โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ 
- สถานีบางพลู และโครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์ ในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  
จ�านวนกลุม่ตวัอย่าง 105 ตวัอย่าง โดยใช้ G* Power สุม่ตวัอย่างระบบเป็นช่วงเวลา 9.00 - 12.00 น. 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการครั้งน้ี แบบสอบถามปลายปิดที่ก�าหนดไว้เป็นโครงสร้าง ให้ครอบคลุม
หัวข้อที่ต้องการศึกษา ประกอบด้วย 2  ส่วน คือ
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล มีจ�านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ  อายุ 
สถานภาพสมรส  อาชพี รายได้ต่อเดอืน และจ�านวนสมาชกิในครอบครวั เป็นค�าถามปลายปิด (Close 
Ended) แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว
 ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ทาวน์โฮมในเครอืบรษิทั ธนาสริ ิกรุป๊  
จ�ากดั มหาชน มจี�านวน 12 ข้อ เป็นค�าถามปลายปิด (Close Ended) แบบให้เลอืกตอบเพยีงข้อเดยีว 
โดยค�าถามนั้นจะมีค�าตอบเป็นหลาย ๆ ตัวเลือก (Multiple Choice) และจะใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอัตราภาคชั้น (Interval Scale) 
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การทดสอบเครื่องมือในงานวิจัย 
 การทดสอบเครื่องมืองานวิจัยมีรายละเอียดและขั้นตอนการด�าเนินการดังน้ี ผู้ศึกษาสร้าง
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและท�าการตรวจสอบเครื่องมือและน�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและการใช้ภาษาในการสื่อสาร

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวมรวมข้อมูลในงานวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบโดยกลุ่มตัวอย่าง 
ทีไ่ด้จากการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงจากกลุม่ตวัอย่างในกลุม่ลกูค้าบรษิทั ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)  
จ�านวนกลุม่ตัวอย่าง 105 ตวัอย่าง โดยจะให้ผูต้อบแบบสอบถามท�าการตอบแบบสอบถาม ด้วยการ 
กรอกด้วยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถามและน�ามาลงรหัส หลังจากนั้นจึงน�าข้อมูลเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติส�าหรับงานวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยได้น�าสถิติมาใช้ในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการในเครือบริษัท 
ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ได้แก่ โครงการธนาคลสัเตอร์ สถานเีซน็ทรลั - บางใหญ่ โครงการธนาคลัสเตอร์ 
ราชพฤกษ์ - สถานบีางพล ูและโครงการธนาซโิอ รตันาธเิบศร์  ประกอบด้วย เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจ�านวนสมาชิกในครอบครัว การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
 2. การศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ทาวน์โฮมของผูเ้ข้าเยีย่มชมทาวน์โฮมโครงการในเครอื
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย โครงการทาวน์โฮมของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ลักษณะรูปแบบของทาวน์โฮม ขนาดพื้นที่ใช้สอยของทาวน์โฮมที่ต้องการ ขนาดที่ดิน 
ของทาวน์โฮมที่ต้องการ เหตุผลในการซ้ือท่ีอยู่อาศัย งบประมาณการซื้อทาวน์โฮมที่ตั้งไว้ เหตุผล 
ที่สนใจโครงการทาวน์โฮมของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ผู้มีอิทธิพลและมีส่วนร่วมในการ
เลอืกซือ้ทาวน์โฮม  ความถีใ่นการเข้าเยีย่มชมโครงการก่อนท�าการตดัสินใจซือ้มากทีส่ดุ ซือ้บ้านช่วงใด
มากทีส่ดุ ระยะเวลาในการตดัสนิใจซือ้ และแหล่งข้อมลูข่าวสารทีใ่ช้ในการตดัสินใจซือ้ การวเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
 3. การศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการในเครือบริษัท 
ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ทาวน์โฮม โครงการในเครอื
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) โดยใช้แบบตารางไขว้ (Crosstabs)             
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ผลการศึกษา
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อทาวน์โฮมในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
สามารถสรุปผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. สรุปผลการศึกษาการปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ 
ในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส  อาชพี รายได้ต่อเดอืน และจ�านวนสมาชิกในครอบครวั  พบว่า ผู้เข้าเยีย่มชมทาวน์โฮม 
โครงการในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 63 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 60.0 มสีถานภาพโสด จ�านวน  61 คน คดิเป็นร้อยละ 58.1 มอีายรุะหว่าง 20 - 30 ปี จ�านวน  
45 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ�านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5  
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไปจ�านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 มีสมาชิก 
ในครอบครัวของท่าน 2 ท่าน จ�านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
 2. สรปุผลการศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ทาว์นโฮมของผูเ้ข้าเยีย่มชมทาวน์โฮม โครงการ
ในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
  2.1  โครงการทาวน์โฮมในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ที่สนใจมากที่สุด 
ปรากฎตามผลการศึกษา คือ มีความสนใจโครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์ (ซอยวัดไผ่เหลือง)  
มากที่สุด จ�านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 
  2.2  ลักษณะรูปแบบของทาวน์โฮมที่ท่านสนใจ ปรากฏตามผลการศึกษา คือ สนใจ 
แบบ 3 ชั้น (4 ห้องนอน 3 ห้องน�้า 2 ที่จอดรถ) มากที่สุด จ�านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 
  2.3  ขนาดพื้นที่ใช้สอยของทาวน์โฮมที่ต้องการมากที่สุด ปรากฏตามผลการศึกษา คือ  
ต้องการพืน้ทีใ่ช้สอยขนาด 120 ตร.ม. (หน้ากว้าง 6 ม.) มากทีสุ่ด จ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 
  2.4  ขนาดท่ีดนิของทาวน์โฮมทีต้่องการมากทีส่ดุ ปรากฏตามผลการศกึษา คอื ต้องการ
ขนาดที่ดินทาวน์โฮม มากที่สุด 20 - 30 ตร.ว. จ�านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 75.2 
  2.5  เหตุผลในการซื้อที่อยู่อาศัยมากที่สุด ปรากฎตามผลการศึกษา คือ เพื่อเป็น 
ที่อยู่อาศัยของตนเอง จ�านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3  
  2.6  งบประมาณการซ้ือทาวน์โฮมท่ีท่านตั้งไว้อยู ่ในช่วงใดมากที่สุด ปรากฎตาม 
ผลการศกึษา คอื มงีบประมาณการซือ้ทาวน์โฮมทีต่ัง้ไว้อยูท่ี ่3,500,000 - 4,000,000 บาท มากทีสุ่ด  
จ�านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 
  2.7  เหตุผลที่ท่านสนใจทาวน์โฮมของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มากที่สุด  
ปรากฎตามผลการศกึษา คอื สนใจเรือ่งท�าเลทีต่ัง้ของโครงการ เดนิทางสะดวก มากทีส่ดุ จ�านวน 43 คน  
คิดเป็นร้อยละ 41.0  
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  2.8  ผู้มีอิทธิพลและมีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือทาวน์โฮมของท่านคือใครมากที่สุด  
ปรากฎตามผลการศึกษา คือ พ่อแม่/ญาติพี่น้อง มากที่สุด จ�านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 
  2.9  ความถี่ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อนท�าการตัดสินใจซื้อมากที่สุดของท่าน 
อยูท่ีเ่ท่าไร ปรากฎตามผลการศกึษา คอื เข้าเยีย่มชมโครงการจ�านวน 2 ครัง้ มากทีส่ดุ จ�านวน 45 คน  
คิดเป็นร้อยละ 42.9 
  2.10 ท่านซือ้บ้านช่วงใดมากทีส่ดุ ปรากฎตามผลการศกึษา คอืซือ้บ้านช่วงเปิดโครงการ 
(Grand Opening) มากที่สุด จ�านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 
  2.11 ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยมากท่ีสุด ปรากฎตามผลการศึกษา คือ 
มีระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ภายใน 1 - 3 เดือน มากที่สุด จ�านวน 48 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 45.7 
  2.12 แหล่งข้อมลูข่าวสารทีท่่านใช้ในการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ ปรากฎตามผลการศกึษา  
คือ ใช้แหล่งข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจซื้อ มากที่สุด คือ เข้าดูโครงการด้วยตนเอง จ�านวน 64 คน  
คิดเป็นร้อยละ 61.0  
 3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮม
โครงการในเครือ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ทาวน์โฮมลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกซื้อทาวน์โฮม ในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งผู้วิจัยขอสรุปผลการศึกษาในแต่ละด้าน ที่มีคะแนนมากที่สุด 3 อันดับ
  3.1  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกซื้อทาวน์โฮมโครงการในเครือบริษัท  
ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) กับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ พบว่า
    อนัดบัที ่1 การเลอืกซือ้ทาวน์โฮมโครงการธนาซโิอ รตันาธเิบศร์ (ซอยวดัไผ่เหลือง)  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 20 - 30 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 - 30,000 บาท จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน 
    อันดับที่ 2 การเลือกซ้ือโครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์-สถานีบางพลู  
(ซอยป่าไม้อุทิศ) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพสมรส อายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว
มากกว่า 4 ท่านขึ้นไป 
    อนัดบัที ่3 การเลอืกซือ้โครงการธนาคลสัเตอร์ สถานเีซน็ทรลั - บางใหญ่ (คลองถนน)  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 - 40,000 บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป 
  3.2  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกซื้อลักษณะรูปแบบของทาวน์โฮม
โครงการในเครือ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ต่อปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชม 
ทาวน์โฮมโครงการ พบว่า 
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    อันดับที่ 1 การเลือกซื้อลักษณะรูปแบบทาวน์โฮม 3 ชั้น (4 ห้องนอน 3 ห้องน�า้  
2 ทีจ่อดรถ) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 31-40 ปี  อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  
รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 50,000 บาท ข้ึนไป มจี�านวนสมาชกิในครอบครวัมากกว่า 4 ท่านขึน้ไป
    อันดับที่ 2 การเลือกซื้อลักษณะรูปแบบทาวน์โฮม 2 ชั้น (3 ห้องนอน 2 ห้องน�า้  
2 ทีจ่อดรถ)  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 31 - 40 ปี  มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 - 30,000บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว จ�านวน 2 ท่าน
    อันดับที่ 3 การเลือกซื้อลักษณะรูปแบบทาวน์โฮม 2 ชั้น (4 ห้องนอน 2 ห้องน�้า 2 
ที่จอดรถ) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 20 - 30 ปี อาชีพพนักงานบริษัท
เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 - 30,000 บาท  มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน
  3.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤตกิรรมการเลอืกขนาดพืน้ทีใ่ช้สอยขอทาวน์โฮมโครงการ 
ในเครอื บรษิทั ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) ต่อปัจจยัส่วนบคุคลของผูเ้ข้าเยีย่มชมทาวน์โฮมโครงการ 
พบว่า
    อันดับที่ 1 การเลือกขนาดพื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม. (หน้ากว้าง 6 ม.) ส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 - 30,000 บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน
    อันดับที่ 2 การเลือกขนาดพื้นที่ใช้สอย 190 ตร.ม. (หน้ากว้าง 5.5 ม.) ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 30,001 - 40,000บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน และมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป
    อันดับที่ 3 การเลือกขนาดพื้นที่ใช้สอย 178 ตร.ม. (หน้ากว้าง 6 ม.) ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีสถานภาพสมรส  อายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ ราย
ได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000บาท ขึ้นไป มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป 
  3.4  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกขนาดที่ดินของทาวน์โฮม ทาวน์โฮม 
โครงการในเครือ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ต่อปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชม 
ทาวน์โฮมโครงการ พบว่า
    อนัดบัที ่1 การเลอืกขนาดทีด่นิ 20 - 30 ตร.ว. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มสีถานภาพโสด  
อายรุะหว่าง 31-40 ปี มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดอืนมากกว่า 50,000 บาทขึน้ไป  
มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน 
    อันดับที่ 2 การเลือกขนาดที่ดินที่ ไม่เกิน 20 ตร.ว. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 20 - 30 ปี มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 20,001 -  
30,000 บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน
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    อนัดบัที ่3 การเลอืกขนาดทีด่นิ 31- 40 ตร.ว. ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มสีถานภาพโสด 
อายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 
และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 3 ท่าน และมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป  
การเลือกขนาดที่ดินมากกว่า 50 ตร.ว.ขึ้นไป เพศชายและมีสถานภาพโสดและสมรส อายุระหว่าง 
20-30 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและเจ้าของร้านค้า/แผงขาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-  
40,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว1 ท่าน และมากกว่า 
4 ท่านขึ้นไป   
  3.5  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกเหตุผลในการซื้อที่อยู่อาศัยทาวน์โฮม
โครงการในเครอืบรษัิท ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ต่อปัจจยัส่วนบคุคลของผู้เข้าเยีย่มชมทาวน์โฮม 
โครงการ พบว่า
    อนัดบัที ่1 ซือ้เพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของตนเอง จ�านวน 36 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  
มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 20-30 ปี มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 -  
30,000 บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน
    อันดับที่ 2 ซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้ครอบครัว/ญาติ จ�านวน 1 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิ มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 3 -40 ปี มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน  
30,001-40,000บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป
    อันดับที่ 3 ซื้อเพื่อแต่งงาน/แยกครอบครัว จ�านวน 21 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 31-40 ปี มอีาชีพพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-  
30,000 บาท และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 50,000บาทข้ึนไป มจี�านวนสมาชกิในครอบครวั 2 ท่าน 
  3.6  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกงบประมาณทาวน์โฮมที่ท่านตั้งไว้ อยู่ใน
ช่วงใด ทาวน์โฮมโครงการในเครอืบรษิทั ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) มากทีส่ดุ ต่อปัจจยัส่วนบคุคล
ของผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ พบว่า
    อนัดบัที ่1 งบประมาณในการซือ้ทาวน์โฮม อยูใ่นช่วง 3,500,000-4,000,000 บาท  
จ�านวน 36 คน เป็นเพศชาย และหญิง เท่ากัน ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 20-30 ป ี
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 
2 ท่าน
    อนัดบัที ่2 งบประมาณในการซือ้ทาวน์โฮม อยูใ่นช่วง 2,500,001-3,000,000 บาท  
จ�านวน 22 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 20-30 ปี มีอาชีพพนักงาน 
บรษิทัเอกชน มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนอยูท่ี ่20,001 - 30,000 บาท มจี�านวนสมาชิกในครอบครวั 2 ท่าน
    อนัดบัที ่3 งบประมาณในการซือ้ทาวน์โฮม อยูใ่นช่วง 2,000,000 - 2,500,000 บาท  
จ�านวน 19 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายุระหว่าง 20-40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัท
เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน
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  3.7  ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลสนใจโครงการทาวน์โฮมในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) กับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ พบว่า
    อนัดบัที ่1 ด้านเหตผุลท�าเลทีต่ัง้ของโครงการเดนิทางสะดวก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  
มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 31 - 40 ปี มอีาชพีพนกังานบริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดอืนมากกว่า 
50,000 บาทขึ้นไป มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน
    อันดับท่ี 2 ด้านเหตุผลราคาบ้านมีความเหมาะสมกับคุณภาพและงบประมาณ 
ทีต่ัง้ไว้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง  20 -30 ปี มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  20,001 - 30,000บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน
    อันดับที่ 3 ด้านเหตุผลคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 30,001-40,000บาท และมากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว
มากกว่า 4 ท่านขึ้นไป
  3.8  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกซื้อทาวน์โฮมของผู้เข้าเยี่ยมมชมทาวน์โฮม 
โครงการในเครือบริษัท ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ผูม้อีทิธพิลและมส่ีวนร่วมในการเลอืกซือ้ทาวน์โฮม 
ของท่านคือใครมากที่สุด ต่อปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ พบว่า
    อันดับที่ 1 ผู้มีอิทธิพลและมีส่วนร่วมในการเลือกซื้อ คือ พ่อแม่/ญาติพี่น้อง 
มีอิทธิพลและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด  
อายุระหว่าง 20-30 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท 
ขึ้นไป จ�านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 ท่าน ขึ้นไป
    อนัดบัที ่2 ผูม้อีทิธพิลและมส่ีวนร่วมในการเลือกซือ้ คือ สาม/ีภรรยา ส่วนใหญ่เป็น 
เพศชาย มีสถานภาพสมรส อายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท และ มากกว่า 50,000 บาทขึน้ไป จ�านวนสมาชกิในครอบครวั 2 ท่าน 
    อนัดบัที ่3 ผูม้อีทิธพิลและมส่ีวนร่วมในการเลือกซือ้ คือ เพือ่น/คนรูจ้กั เป็นเพศชาย 
และหญิง จ�านวนเท่ากัน มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 31-40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000บาท  จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน 
  3.9  พฤติกรรมการระหว่างความถี่ในการเข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการก่อนท�าการ
ตัดสินใจซื้อทาวน์โฮมโครงการในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ต่อปัจจัยส่วนบุคคล 
ของผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ พบว่า
    อันดับที่ 1 ความถี่ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อนท�าการตัดสินใจซื้ออยู่ที่ 2 ครั้ง  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน
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    อันดับที่ 2 ความถี่ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อนท�าการตัดสินใจซื้ออยู่ที่ 3 ครั้ง 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน
    อันดับที่ 3 ความถ่ีในการเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อนท�าการตัดสินใจซื้อมากกว่า  
3 ครั้งขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัท
เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน 3 ท่าน 
และมากกว่า 4 ท่านขึ้นไปเท่า ๆ กัน จ�านวน 6 คน
  3.10 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกเวลาในการตัดสินใจเลือกซ้ือทาวน์โฮม
โครงการในเครือ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)กับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์
โฮมโครงการ พบว่า
    อนัดบัที ่1 การตดัสนิใจเลอืกซ้ือช่วงเปิดโครงการ (Grand Opening) ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน และมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป
    อันดับที่ 2 การตัดสินใจเลือกซื้อช่วงกิจกรรมพิเศษของทางโครงการ เช่น  
บ้านหลุดดาวน์ อื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส อายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท จ�านวนสมาชิกในครอบครวั 2 ท่าน  
    อันดับที่ 3 การตัดสินใจเลือกซ้ือช่วง Pre-Sales ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 20 - 30 ปี มอีาชพีพนกังาบรษิทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 20,001 -  
30,000 บาท จ�านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป
  3.11 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัย
ทาวน์โฮมโครงการในเครือบรษิทั ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ต่อปัจจยัส่วนบคุคลของผู้เข้าเยีย่มชม 
ทาวน์โฮมโครงการ พบว่า
    อันดับที่ 1 ระยะเวลาตัดสินใจซ้ือภายใน 1 - 3 เดือน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 31 - 40 ปี อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 30,001 -  
40,000 บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน
    อนัดบัที ่2 ระยะเวลาตดัสนิใจซือ้ภายใน 4 - 6 เดอืน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มสีถาน
สมรส อายุระหว่าง 20 - 30 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 
บาทขึ้นไป มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป
    อันดับที่ 3 ระยะเวลาตัดสินใจซ้ือภายใน 6 เดือนขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 20 - 30 ปี อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 20,001 - 
30,000  บาท และ 40,001 - 50,000 บาทขึน้ไป มจี�านวนสมาชกิในครอบครวัมากกว่า 4 ท่านขึน้ไป
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  3.12 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ท่านใช้ในการ
ตัดสินใจซื้อทาวน์โฮมโครงการในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ต่อปัจจัยส่วนบุคคล 
ของผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ พบว่า
    อนัดบัที ่1 เข้าดโูครงการด้วยตนเอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มสีถานภาพสมรส อายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป  
มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน
    อันดับที่ 2 แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการธนาสิริ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
 มสีถานภาพสมรส อายรุะหว่าง 20 - 30 ปี อาชีพพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 20,00 - 
30,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน และสื่อโซเชียล 
มเีดยี เฟซบุก๊, อนิสตาแกรม, ยทูบู, ไลน์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายรุะหว่าง 31 - 40 ปี 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป มีจ�านวนสมาชิก 
ในครอบครัวมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป
    อันดับท่ี 3 แหล่งข้อมูลจากป้ายคัตเอาต์/บิลบอร์ด/ป้ายโฆษณา ส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญงิ มสีถานภาพสมรส อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 
30,001 - 40,000 บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป

อภิปรายผล
 จากผลการศกึษาเรือ่งพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ทาวน์โฮมในเครอืบรษิทั ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 
ผู้ศึกษาขอน�าเสนอการอภิปรายผลดังนี้
 1. ผูเ้ข้าเยีย่มชมทาวน์โฮมโครงการในเครอืบรษิทั ธนาสริ ิกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) มพีฤตกิรรม
การเลอืกซือ้โครงการธนาซิโอ รตันาธเิบศร์ (ซอยวดัไผ่เหลอืง) ลักษณะรปูแบบของทาวน์โฮมแบบ 3 ชัน้ 
(4 ห้องนอน 3 ห้องน�้า 2 ที่จอดรถ) ขนาดที่ดิน 20 - 30 ตร.ว. เหตุผลในการซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย 
ของตนเอง ท�าเลทีต่ัง้ของโครงการ เดนิทางสะดวก ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณชัพล กตกิาวงศ์ขจร 
(2556) ได้ท�าการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้บ้านทาวน์โฮมในจงัหวดัปทมุธาน ีจากผลการศกึษา  
พบว่า ผู้ที่เลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในจังหวัดปทุมธานี พิจารณาเลือกพื้นที่ทาวน์โฮมขนาด 28 ตร.ว. 
มีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่ออยู่อาศัย มุ่งเน้นที่ท�าเลที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสมกับการเดินทาง 
อาจเป็นเพราะผู้เข้าเยี่ยมชมมีการพิจารณารูปแบบบ้านและขนาดที่ดินอยู่ระหว่าง 20-30 ตร.ว.  
การใช้ประโยชน์จากทีด่นิและรปูแบบบ้านจดัสรร แบ่งฟังก์ชนัครบไม่ว่าจะเป็นพืน้ทีจ่อดรถ พืน้ทีซ่กัล้าง 
ระเบียงบ้าน ห้องเก็บห้อง ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องน�า้ ห้องพระขนาดเล็ก และด้านราคา
ที่เหมาะสมกับท�าเลที่ตั้ง เดินทางที่สะดวกสบาย ใกล้เคียงกับระบบขนส่งมวลชน โครงการอยู่ใกล้
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ห้างสรรรพสินค้า สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ
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 2. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลผู้เยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการในเครือบริษัท  
ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง สถานภาพสมรส อายุ 20-30 ปี อาชีพพนักงาน
เอกชน รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 20,000 - 30,000 บาท จ�านวนสมาชิกในครอบครวั  2 ท่าน ซึง่สอดคล้องกบั 
งานวิจัยของ วัชรพงศ์ พงษ์ลี้รัตน์ (2556) ได้ท�าการศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของปัจจัย 
การเลือกซื้อคอนโดมิเนียม กรณีศึกษา คอนโดมิเนียมลุมพินีคอนโดทาวน์โครงการบดินทรเดชา- 
รามค�าแหง จากผลการศกึษา พบว่า ผูเ้ลอืกซ้ือส่วนใหญ่เป็น เพศหญงิ อาย ุ25-30 ปี สถานภาพสมรส  
อาชพีพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท จ�านวนสมาชิกในครอบครวั 
น้อยกว่า 3 คน โฮม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานพันธ์ จันทร์สุกรี และเกียรติชัย เวษฎาพันธุ์ 
(2557) ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภค
ในเขตปริมณฑล จากการศึกษา พบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ซื้อบ้านเดี่ยว 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน สถานภาพสมรส อาจจะเป็นเพราะว่าผู้เข้าเยีย่มชม 
ในช่วงอาย ุ20-30 ปี เป็นกลุม่ทีเ่ริม่ท�างาน ตัง้งบประมาณการซือ้ไม่สงูมากและราคาบ้านพร้อมทีด่นิ
มีความเหมาะสม โครงการได้มาตราฐาน บรรยากาศร่มรื่นและปลอดภัย 
 3. จากผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเลอืกซ้ือทาวน์โฮม 
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐานพนัธ์ จนัทร์สกุร ีและเกยีรตชิยั เวษฎาพนัธุ ์(2557) ได้ศกึษากลยทุธ์
การตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตปริมณฑล พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ และ 
จ�านวนสมาชกิในครอบครวั มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้บ้าน อย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมน ศิริศรชัย (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้าน
ทาวน์โฮมในจงัหวดัปทมุธาน ีพบว่า ปัจจยัส่วนบคุคลด้านรายได้ทีแ่ตกต่างกนัของครอบครวัส่งผลต่อ 
การพจิารณาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูซ้ือ้และผูพ้จิารณาซึง่แตกต่างกนัมากทีส่ดุ ปัจจยั
ส่วนบคุคลของผูซ้ือ้ด้านสถานภาพทางการสมรส ระดบัการศกึษาและรายได้ของครอบครวัส่งผลต่อ
การพจิารณาปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ของบรษิทัแตกต่างกนั ส�าหรบัผูพ้จิารณาซือ้ทีม่ปัีจจยัส่วนบคุคล
ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการพิจารณาปัจจัยภาพลักษณ์ของบริษัท ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ 
อาชีพ รายได้ของครอบครัว จ�านวนสมาชิกในครอบครัว จ�านวนสมาชิกในบ้าน และจ�านวนรถยนต์
ส่งผลต่อปัจจัยการเลือกซื้อบ้านทาวน์โฮมในจังหวัดปทุมธานีของผู้ซื้อ ขณะที่ผู้ซื้อพิจารณาซื้อ 
เพยีงปัจจยัส่วนบคุคลด้านรายได้ครอบครวั และจ�านวนรถยนต์เท่านัน้ทีส่่งผลต่อปัจจยัการเลอืกซือ้  
อาจจะเป็นเพราะว่าผู้เข้าเยี่ยมชมมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น ผู้เยี่ยมชม 
ทีม่รีายได้ 20,001 -30,000 บาท อาชพีพนกังานเอกชน จะมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ขนาดพืน้ทีใ่ช้สอย 
120 ตร.ม. (หน้ากว้าง 6 ม.) เพ่ือเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของตนเอง ดงันัน้บคุคลทีอ่ยูใ่นล�าดบัชัน้ทางสงัคมเดยีวกนั 
จะเลือกรับ และตอบสนองในทางคล้ายคลึงกัน เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
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รายได้ และจ�านวนสมาชิกในครอบครัวจะมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือบ้าน ทั้งใน 
ด้านวตัถปุระสงค์ในการซือ้บ้านราคาบ้านทีต่ดัสนิใจซือ้สถานทีต่ัง้ของโครงการขนาดทีด่นิพืน้ทีใ่ช้สอย
แบบบ้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเลือกซื้อโครงการใดก็ตาม

ข้อเสนอแนะ
 1. จากผลการศกึษา พบว่า ผูเ้ยีย่มชมทาวน์โฮมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มสีถานภาพโสด  
อายรุะหว่าง 20-30 ปี อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนอยูท่ี ่20,000 - 30,000 บาท 
จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน จะมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือทาวน์โฮม โครงการธนาซิโอ 
รัตนาธิเบศร์ (ซอยวัดไผ่เหลือง) ดังน้ันพนักงานขายของโครงการควรน�าเสนอโครงการธนาซิโอ 
รัตนาธิเบศร์กับผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการได้ 
 2. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 31 - 40 ปี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
50,000 บาท ขึ้นไป มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป สนใจลักษณะรูปแบบ 
ของทาวน์โฮมแบบ 3 ชั้น (4 ห้องนอน 3 ห้องน�้า 2 ที่จอดรถ) ดังนั้นพนักงานขายของโครงการ 
ควรน�าเสนอโครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์-สถานีบางพลูให้กับเข้าเยี่ยมชมโครงการและ 
ผู้ประกอบการควรพิจารณารูปแบบของทาวน์โฮมโครงการ ที่จะด�าเนินโครงการในอนาคต ให้มี 
ความเหมาะสมกับปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้า 
 3. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
20,001 - 30,000 บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน สนใจขนาดพื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม. 
(หน้ากว้าง 6 ม.) ดังน้ันพนักงานขายของโครงการควรน�าเสนอโครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์กับ 
ผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการได้
 4. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 31 - 40 ปี มอีาชพีพนกังานบริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดอืนมากกว่า 
50,000 บาทขึ้นไป มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน ดังนั้น พนักงานขายของโครงการควร 
น�าเสนอโครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์ โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ - สถานีบางพลูกับ 
ผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการได้ 
 5. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท มจี�านวนสมาชกิในครอบครวั 2 ท่าน เพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของตนเองมากทีส่ดุ 
ดงัน้ัน พนกังานขายของโครงการควรน�าเสนอโครงการธนาซโิอ รตันาธเิบศร์กบัผู้เข้าเยีย่มชมทาวน์โฮม 
โครงการได้
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 6. จากผลการศกึษา พบว่า ผูเ้ข้าเยีย่มชมทาวน์โฮมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายและหญงิ 
เท่ากนั ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 20 - 30 ปี มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายได้มากกว่า  
บาทขึ้นไป มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน ให้ความส�าคัญกับราคาบ้าน ตั้งงบประมาณการ
ซื้อทาวน์โฮมที่ราคา 3,500,000 - 4,000,000 บาท ดังนั้นควรมีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ  
ท�าเลทีต่ัง้และพนกังานขายของโครงการควรน�าเสนอโครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ - สถานบีางพลู 
กับผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการได้
 7. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 31 - 40 ปี มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดอืนมากกว่า 
50,000 บาทขึ้นไป มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน ให้ความส�าคัญกับท�าเลที่ตั้งโครงการ 
มีความเหมาะสมกับการเดินทาง เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจง่ายในการเลือกซื้อ ดังนั้นผู้ประกอบการ 
ควรด�าเนินโครงการใกล้เคียงกับการคมนาคมท่ีสะดวก ได้แก่ โครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์  
เพราะใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางพลู โครงการธนาคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ - สถานีบางพลู เพราะใกล้
สถานีรถไฟฟ้าบางพลู โครงการธนาคลัสเตอร์ สถานีเซนทรัล - บางใหญ่ เพราะใกล้สถานีรถไฟฟ้า 
ตลาดบางใหญ่ ดังนั้นผู้ประกอบการควรปรับหรือเพิ่มเติม จ�านวนพนักงานขายของโครงการ
 8. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 4 ท่านขึ้นไป ผู้มีอิทธิพลและมีส่วนร่วม
ในการเลือกซื้อทาวน์โฮม คือ พ่อแม่/ญาติพี่น้อง มากที่สุด ดังนั้นสมาชิกในบ้านมีส่วนส�าคัญต่อการ
พจิารณาซือ้บ้าน จะพจิารณาด้านราคาค่อนข้างละเอยีด รอบคอบ ควรเสนอโครงการธนาคลสัเตอร์ 
ราชพฤกษ์ - สถานีบางพลูและโครงการธนาคลัสเตอร์ สถานีเซนทรัล - บางใหญ่ เหมาะสมกับ 
จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 
 9. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 20 - 30 ปี มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดอืนมากกว่า 
30,001 - 40,000 บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน ความถี่ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการ 
ก่อนท�าการตดัสนิใจซือ้คอื 2 ครัง้ ผูเ้ลอืกซือ้เข้าเยีย่มชมโครงการคร้ังที ่2 มคีวามสนใจบ้าน รายได้เฉล่ีย 
ต่อเดือนมากกว่า 30,001 - 40,000 บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน พนักงานขายของ
โครงการควรวางแผนปิดการขายกับผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการธนาซิโอ รัตนาธิเบศร์ 
 10. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 31 - 40 ปี มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดอืนมากกว่า 
30,001 - 40,000 บาท มจี�านวนสมาชกิในครอบครวั 2 ท่าน ซือ้บ้านช่วงเปิดโครงการ (Grand Opening) 
ดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรม เช่น จองภายในงานรับคูปองเฟอร์นิเจอร์ มูลค่า 200,000 บาท หรือ 
จับฉลากลุ้นรับทองค�า พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงานเพื่อผู้เยี่ยมชมตัดสินใจง่ายขึ้น
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 11. จากผลการศกึษา พบว่า ผูเ้ข้าเยีย่มชมทาวน์โฮมโครงการ เป็นเพศหญงิ มสีถานภาพโสด  
อายรุะหว่าง 31 - 40 ปี มอีาชีพพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 30,001 - 40,000 บาท  
มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่านและมากกว่า 4 ท่านขึ้นไป ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ 
ทีอ่ยูอ่าศยั 1 - 3 เดอืน ดงันัน้ภายในโครงการธนาซโิอ รตันาธเิบศร์ควรมบ้ีานทีส่ามารถเข้าอยูอ่าศัยได้  
1 - 3 เดือน ให้ตรงตามระยะเวลาที่ผู้เข้าเยี่ยมชมก�าหนดไว้ เช่น ย้ายที่ท�างาน ขายที่อยู่อาศัยเดิม 
 12. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมทาวน์โฮมโครงการ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
มสีถานภาพโสด อายรุะหว่าง 31 - 40 ปี มอีาชพีพนกังานบริษทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดอืนมากกว่า 
50,000 บาท มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 2 ท่าน แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ 
คอื เข้าดโูครงการด้วยตนเอง ดงันัน้ผูป้ระกอบควรมกีารน�าเสนอบ้านตวัอย่างโครงการธนาคลัสเตอร์ 
ราชพฤกษ์ - สถานบีางพลแูละโครงการธนาคลสัเตอร์ สถานเีซนทรลั - บางใหญ่ มกีารน�าเสนอโมเดล
ที่ชัดเจนให้เห็นภาพโดยรวม เพื่อให้ผู้บริโภคน�าไปประกอบการตัดสินใจ
 ข้อค้นพบที่ได้จากการท�าวิจัยในครั้งน้ีสามารถน�าไปใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
บ้านทาวน์โฮมในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) มุ่งเน้นการศึกษาและท�าความเข้าใจ
ในพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผู ้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ  
เพือ่ค้นหาแนวทางทีจ่ะจดัการกบัสิง่กระตุน้ต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ดงันัน้ บรษิทั ธนาสิร ิกรุป๊ จ�ากดั 
(มหาชน) ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพและการ การขายแบบบูรณาการ 
เพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ และให้ความส�าคัญกับการบริหารด้าน 
ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อรักษาและขยายความสัมพันธ์กับผู้บริโภค เพื่อการแนะน�าบอกต่อไปยังผู้บริโภค
รายอืน่ สร้างภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองค์กร ซึง่จะส่งผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์กบัผู้บรโิภคในระยะยาว
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ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย โครงการ Delight
ในเครือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี

PURCHASE DECISION FACTORS ON DELIGHT HOUSING PROJECT
BY PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED IN NONTHABURI

อโนทัย มาโท และณัฐชา ธ�ารงโชติ1

Anothai Mato and Natcha Thumrongchot2 

บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าโครงการ Delight  
ในเครอื บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) ในเขตนนทบรุ ีศกึษาการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั
ของลูกค้าโครงการ Delight  ในเครือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี  
และเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยจ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าโครงการ  
Delight ในเครือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี ใช้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการ  
Delight ในเครือ บรษัิทพฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) ในเขตนนทบรุ ีทีจ่ดจ�านองเรยีบร้อยแล้ว
และมีชื่ออยู่หลังโฉนด จ�านวน 218 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิานด้วยค่าสถติ ิt-Test และ F-Test ทีร่ะดบันยัส�าคญั  
0.05 
 ผลการศกึษา พบว่า ลกูค้าโครงการ Delight ในเครอื บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน)  
ในเขตนนทบุรี ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย โดยพิจารณา ด้านบุคลากร เป็นอันดับแรก ด้านกระบวนการ 
ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริม
การตลาดตามล�าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ และสถานภาพสมรสของลูกค้าที่แตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโครงการ Delight ในเครือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)  
ในเขตนนทบรีุ ไม่แตกต่างกนั จงึปฏเิสธสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ และพบว่า อาย ุการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน 
ของลูกค้า ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยโครงการ Delight ในเครือ บริษัท พฤกษา  
เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี ต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

1 61/234 หมู่ 4 พฤกษาวิลเลจ 4 ซ.แก้วอินทร์ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140, 0814040496, 

hot_cheesesy@hotmail.com
2 61/234 Moo 4 Prueksa Village 4, Soi Kaew In, Bang Mae Nang, Bangyai, Nonthaburi 11140, 

0814040496, hot_cheesesy@hotmail.com
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ค�าส�าคัญ: การตัดสินใจพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ, ที่อยู่อาศัย

Abstract
 The purposes of this study were to investigate customers’ personal  
characteristics, customers’ purchase decision, and associate customers’ purchase 
decision to their personal characteristics on buying housing from Delight Housing  
Project by Pruksa Real Estate Public Company Limited in Nonthaburi. The questionnaire  
was used to collect data from 218 customers who decided to purchase housing and 
already registered the mortgage. The statistics used to analyze the data included the 
frequency, percentage, mean, and standard deviation and tested the hypotheses 
with t-Test and F-Test at significance level of 0.05
 The results revealed that the customers buying Delight Housing Project by  
Preuksa Real Estate Public Company Limited in Nonthaburi made decision on  
personnel first and followed by process, product, distribution channel, physical 
characteristics, and marketing promotion respectively.  The hypothesis test showed 
that customers’ different genders and marital status were not different in terms of 
decision made to purchase Delight Housing Project by Preuksa Real Estate Public 
Company Limited in Nonthaburi. Therefore, the hypothesis set was rejected. It was 
found that the differences on customers’ age, education, occupation, monthly income 
affected the decision to buy Delight Housing Project by Preuksa Real Estate Public 
Company Limited in Nonthaburi; and the hypothesis set was accepted.

Keywords: Decision Making, Purchase Behavioral, Housing

ที่มาและความส�าคัญ
 ปัจจบุนั บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) เป็นหนึง่ในผูน้�าตลาดอสงัหารมิทรพัย์
ที่มียอดการโอนบ้านสูงสูด และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอังสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาระบบ 
การบริหารและมีการพัฒนาระบบการจัดการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริการมีความสามารถ 
ในการบรหิารคณุภาพการก่อสร้างได้อย่างมปีระสทิธผิล บรษิทัได้มกีารวางแผนด้านท�าเลการก่อสร้าง
ทีช่ดัเจนมโีครงการหมูบ้่านทัง้ทีข่ายหมดแล้วและก�าลงัเปิดขายอยูห่ลายสบิโครงการและเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยความเป็นผู้น�าทางต้นทุนจึงให้ความส�าคัญ 
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ในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ก�าจัดงานท่ีซ�้าซ้อนท�าให้งานด�าเนินไปโดยอัตโนมัติ 
ตามเวิร์กโฟลว์ ลดความสูญเปล่าอันจะน�าไปสู่การลดต้นทุนลงมาโดยบริษัทได้น�าระบบไอที 
จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 
 ตลาดทีอ่ยูอ่าศยัภายในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เปิดขายโครงการทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ 
เพิม่ขึน้ในปี 2560 โดยในกรงุเทพฯ และปรมิณฑลมจี�านวน 107,000 - 109,000 หน่วย อตัราการขยายตวั 
เพิ่มขึ้น 5.0% - 7.0% เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2559 มีแนวโน้มการแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัย 
เป็นไปอย่างรุนแรงมากขึน้ (ศนูย์วจิยักสกิรไทย, 2560) จากการแข่งขนัทางการตลาดอสงัหารมิทรพัย์ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ยอดขายและยอดโอนกว่า 5 หม่ืนล้านในปี 60  
(พฤกษา, 2560) จึงท�าให้การผลักดันการเติบโตของบริษัทเป็นสิ่งส�าคัญ บริษัทจึงต้องมีการ 
ความต้องการของลูกค้า เพื่อน�ามาปรับปรุงให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภท 
และระดับราคา และให้ความส�าคัญกับการพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาด คุณภาพและ 
การให้บริการก่อน และหลังการขายอย่างต่อเน่ือง จากความส�าคัญในข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจ 
ท�าการศกึษาปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั โครงการ Delight ในเครอื บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท 
จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี ซึ่งผลการศึกษาจะท�าให้ทราบถึงการตัดสินใจซ้ือที่อยู ่อาศัย 
เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการกจิการธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ใช้เป็นข้อมลูในด�าเนนิกลยทุธ์ของธรุกจิ
และสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกิจกรรมการตลาดให้มีความสอดคล้องกับผู้ซื้อและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าโครงการ Delight ในเครือ บริษัท พฤกษา  
เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี
 2. เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจซ้ือทีอ่ยูอ่าศยัของลกูค้าโครงการ Delight ในเครอื บรษิทั พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี
 3. เพือ่เปรียบเทยีบการตดัสนิใจการซ้ือทีอ่ยูอ่าศยัจ�าแนกตามลกัษณะส่วนบคุคลของลูกค้า
โครงการ Delight ในเครือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี

นิยามศัพท์
 โครงการ Delight หมายถึง โครงการที่อยู่อาศัยของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด 
(มหาชน) ในรปูแบบ สไตล์ Modern ได้แก่ แบบบ้าน  ฟังก์ชนั ขนาดพืน้ทีใ่ช้สอย ขนาดทีด่นิ อยูใ่นเขต 
พื้นที่นนทบุรี  
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 ลูกค้า หมายถึง บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านถือกรรมสิทธิ์หลังโฉลด ได้แก่ ผู้ที่มาซื้อบ้าน
โครงการ Delight ในเขตนนทบุรี
 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่โครงการ Delight น�ามาใช้ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่างทาง 
การจัดจ�าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่
 ผลติภณัฑ์ หมายถงึ บ้านโครงการ Delight ของ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) 
ทีม่คีวามหลากหลายของ แบบบ้าน รปูแบบ การดไีซน์ทนัสมยั ขนาด พืน้ทีใ่ช้สอย ฟังก์ชนัภายในบ้าน 
สามารถเลอืกรปูแบบ และออกแบบสวนภายในบ้านได้ด้วยตนเอง และมนีวตักรรมของผนงัโครงสร้าง
ปกป้องความร้อนและป้องกันเสียงจากภายนอกและภายใน รับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้  
8 ริกเตอร์ บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ�ากัด(มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับ 
การยอมรับในด้านที่อยู่อาศัย และมีโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูปแห่งแรกในประเทศไทย  
โครงการ Delight มกีารใส่ใจเรือ่งความปลอดภยัของโครงการ ได้แก่ กล้องวงจรปิดด้านหน้าโครงการ 
ประตูออโต้เกรท (ประตูเหล็กบานใหญ่อัตโนมัติ) มี รปภ. 24 ชั่วโมง ระบบคีย์การ์ด และ 
การแลกบัตรเข้า - ออก จึงให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม มีบ่อบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยสู่ล�าราง
สาธารณะ
 ราคา หมายถึง โครงการ Delight ตั้งราคาส�าหรับลูกค้าระดับกลาง ราคาสาธารณูปโภค
เหมาะสม คุ้มค่ากับคุณภาพ และท�าเลท่ีตั้ง มีการจัดหาสินเชื่อจากสถานบันการเงินที่หลากหลาย
และอัตราดอกเบี้ยต�่า
 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย หมายถึง วิธีการจ�าหน่ายสินค้าของโครงการ Delight ได้จัดท�าเล
ทีต่ัง้ไว้เพือ่จ�าหน่ายสนิค้าให้กบัลกูค้า ได้แก่ ความสะดวกในการเดนิทางเพือ่มาตดิต่อส�านกังานขาย
โครงการ Delight ส�านักงานขายตั้งอยู่ประจ�าที่โครงการท�าเลที่ตั้ง การเดินทางคมนาคมที่สะดวก 
มีรถสาธารณะ รถไฟฟ้าสายสีม่วง
 ด้านการส่งเสรมิการตลาด หมายถึง การโฆษณาสือ่สิง่พมิพ์ ได้แก่ แจกโบรชวัร์ ป้ายโฆษณา 
หน้าโครงการ ป้ายโฆษณาตามทางด่วน ใบปลิว นิตยสาร หนังสือพิมพ์สื่อโฆษณาผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุก๊ ไลน์ เวบ็ไซต์บรษิทั ยทูบู สือ่โฆษณาทางโทรทศัน์ วทิย ุมกีารออกบธู สม�่าเสมอ 
ได้แก่ งานมหกรรมบ้านและคอนโด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ราชการ หรือออฟฟิศส�านักงานต่าง ๆ  
มีส่วนลดเงินสดที่เหมาะสมมีการร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานเอกชนและรัฐบาลเพื่อมอบส่วนลด
พิเศษให้ลูกค้าช่วงพรีเซลล์มีการให้ส่วนลดพิเศษแก่ลูกค้าที่จองในวันงาน
 ด้านบุคลากร หมายถงึ พนกังานโครงการ Delight มอีธัยาศยัและมนษุย์สัมพนัธ์ด ีเป็นมติรกบั
ลกูค้า แนะน�าให้ข้อมลู ส่วนลด โปรโมชัน่ ได้ถกูต้อง ครบถ้วนดแูลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนือ่งช่วยเหลอื
แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ทันทีลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ร้องเรียน ปัญหาได้สะดวก รวดเร็ว  
ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ Call Center 1739 และไลน์
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 ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง บรรยากาศการตกแต่งสถานที่ สวนต้นไม้ในโครงการ 
Delight มีบรรยากาศและภูมิทัศน์สวยงามเหมาะกับการอยู่อาศัย ส�านักงานขายโครงการ Delight 
มคีวามสะอาด หรหูรา สวยงาม จดัสรรพืน้ทีส่วนสาธารณะให้เพยีงพอ มสีโมสร สระว่ายน�า้ ทนัสมยั 
มีอุปกรณ์สะดวกครบครัน
 ด้านกระบวนการ หมายถงึ กระบวนการให้บรกิารโครงการ Delight ถกูต้อง ชดัเจน ประหยดั
เวลา สะดวก รวดเร็ว ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีระบบการจองบ้านสะดวก รวดเร็วการ
ส่งมอบบ้านหรือการตรวจรับงานทางโครงการเตรียมข้อมูลเอกสาร และช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ไว้ให้และจัดทีมเจ้าหน้าที่ดูแลกระบวนการจดโอนกรรมสิทธ์ิ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้า
กระบวนการขั้นตอนการท�างานของโครงการมีการประสานงานกัน สามารถตรวจสอบได้มีระบบ
การร้องเรียนปัญหา ใช้งานง่ายและสะดวกผ่านเบอร์โทร 1739
 STP Model หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาด 
ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะน�ามาใช ้
ในประกอบการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

ขอบเขตของการวิจัย
 การศึกษาเรื่องปัจจัยการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโครงการ Delight ในเครือ บริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี  ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตงานวิจัยดังนี้ 
ขอบเขตด้านประชากร
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเรื่องปัจจัยการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโครงการ Delight ในเครือ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี  คือ ลูกค้าที่จดจ�านองเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งมีชื่ออยู่หลังโฉนด ในทั้งหมด 2 โครงการ จ�านวน 218 ยูนิต  

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษานี้มุ่งท�าการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยโครงการ Delight ในเครือ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี เท่าน้ัน ซ่ึงตัวแปรที่ท�าการศึกษา 
ประกอบด้วย  
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้ต่อเดือน 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโครงการ Delight  
ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price)  
ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร 
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(People) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation)

ขอบเขตด้านเวลา 
 ในการศกึษาคร้ังนีใ้ช้ระยะเวลาศกึษา และเกบ็ข้อมลูระหว่างเดอืนกรกฎาคม - กนัยายน 2560  
รวมระยะเวลา 3 เดือน 

ขอบเขตด้านสถานที่
 สถานที่เก็บข้อมูล คือ โครงการ Delight ในเขตนนทบุรี ประกอบด้วย
 1. Delight ท่าอิฐ - รัตนาธิเบศธ์ จ�านวน 122 หลัง
 2. Delight พระราม 5 - กาญจนาภิเษก จ�านวน 96 หลัง

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
 ในการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้น มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับในเรื่อง
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นส�าคัญ
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือ
วจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค เพือ่ทราบถงึลกัษณะความต้องการและพฤตกิรรมการซือ้
และการใช้ของผู้บริโภค ค�าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถ
สนองความพึงพอใจของผูบ้รโิภคได้อย่างเหมาะสม ค�าถามทีใ่ช้เพือ่ค้นหาลักษณะพฤตกิรรมผู้บรโิภค 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 
 ความหมายของการตัดสินใจ ในการศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจนักวิชาการที่สนใจในด้าน 
ของการตัดสินใจได้ให้ความหมายของค�าว่าตัดสินใจ ไว้ดังน้ี มานพ สวามิชัย (2527) กล่าวว่า  
การตดัสนิใจ หมายถงึการตกลงใจทีจ่ะเลอืกปฏบิตั ิอย่างใดอย่างหนึง่ในหลาย ๆ  ทาง หรอือย่างน้อย 
ก็ในสองอย่างด้วยกัน โดยมีสภาพการตัดสินใจ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540) กล่าวว่า การตัดสินใจ
หมายถงึ การเลอืกปฏบิตัหิรอืงดเว้นการปฏบิตั ิหรอืการเลอืกทางด�าเนนิการทีเ่หน็ว่าดทีีสุ่ดทางหนึง่ 
จากทางเลือกหลาย ๆ ทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ



บท
คว

าม
ที่ 

7
188     วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ
 1. ความหมายและองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด
  ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจ�าหน่าย (Place) 
การก�าหนราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสม 
ทางการตลาดได้อกีอย่างหนึง่ว่า 4’Ps ส่วนประกอบทัง้ 4 ตวันี ้ทกุตวัมคีวามเกีย่วพนักนั P แต่ละตวั 
มีความส�าคัญเท่าเทียมกันแต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน�า้หนักที่  
P ใดมากกว่ากนั เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คอื ตวัผูบ้รโิภค 
  ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548) กล่าวถึง ส่วนประสมการตลาดที่ได้น�ามาประยุกต์กับ
การบริการ องค์ประกอบทีส่�าคญัอย่างยิง่ในกลยทุธ์การตลาดกค็อื ส่วนประสมการตลาด กระบวนการ
ในการก�าหนดส่วนประสมให้เหมาะสมนั้นจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละธุรกิจ และผลิตภัณฑ์  
ส่วนการวางแผนการตลาดนั้นจะมีขั้นตอนที่ไม่แตกต่างกันเท่าใดนักแต่ละธุรกิจบริการ แต่ถ้าพบว่า 
สิง่ทีป่รากฏขึน้แตกต่างจากบรกิารอืน่ ๆ  นัน้แสดงว่า เกิดจากการใช้ส่วนประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 
  Philip Kotler (1997) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารจะมคีวามแตกต่างจาก
ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทั่วไป กล่าวคือ จะต้องเน้นถึงพนักงาน กระบวนการให้บริการ 
และสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ซึง่ทัง้สามส่วนเป็นปัจจยัหลกัในการส่งมอบบรกิาร ดงันัน้ ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ จึงประกอบด้วย 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ�าหน่าย การส่งเสริม 
การตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ดังนี้   
  1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product: P1)
   เป็นส่ิงทีส่นองความจ�าเป็นและความต้องการของมนษุย์ คอื ส่ิงทีผู้่ขายต้องมอบให้แก่ 
ลกูค้าและลกูค้าจะได้รับผลประโยชน์และคณุค่าของผลติภณัฑ์นัน้ ๆ  โดยทัว่ไปแล้ว ผลติภณัฑ์แบ่งเป็น 
2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ (Tangible Products) และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 
(Intangible Products)
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการ คือ สิ่งที่เสนอโดยธุรกิจเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ผลติภณัฑ์ทีเ่สนอขายนัน้อาจมตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกไ็ด้ ผลติภณัฑ์
จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์  
มีคุณค่าในสายตาของลูกค้าซ่ึงจะมีผลท�าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก�าหนดกลยุทธ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค�านึงถึงปัจจัยด้านความ แตกต่างของผลิตภัณฑ์ทางการแข่งขัน ซึ่งเป็น 
การก�าหนดลักษณะผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน ประกอบด้วยการสร้างความแตกต่าง 
ด้านผลติภณัฑ์ ความแตกต่างด้านบรกิาร ความแตกต่างด้านบคุลากร ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์
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   2. ด้านราคา (Price: P2)
   หมายถึง คณุค่าผลติภณัฑ์ในรปูตวัเงนิ ลกูค้าจะเปรยีบเทยีบระหว่างคณุค่า (Value) 
ของการบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซ้ือ ดังน้ัน 
การก�าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการ
จ�าแนกระดับบริการที่ต่างกัน
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า ราคา (Price) จะต้องก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการให้เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันต้นทุนที่เกิดขึ้น และคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ผู้บริโภคต้องการ ดังนั้น กลยุทธ์ด้านราคาจะต้องค�านึงถึงคุณค่าที่รับรู้ในสายตาลูกค้า 
ซึง่จะต้องพจิารณาการยอมรบัของลกูค้าของ ผลติภณัฑ์ทีส่งูกว่าราคาผลติภณัฑ์นัน้ และต้องค�านงึถงึ 
ต้นทุนสินค้าหรือบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย
  3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place: P3)
   เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบับรรยากาศสิง่แวดล้อมในการน�าเสนอบรกิารให้แก่ลกูค้า 
ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น�าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณา 
ในด้านท�าเลที่ตั้ง และช่องทางในการน�าเสนอบริการ
  จากแนวคดิของ สดุาดวง เรอืงรจุริะ (2538) ได้ให้แนวคดิเกีย่วกบัช่องทางการจดัจ�าหน่าย 
ว่าการตดัสนิใจจะเกีย่วกบัการเลอืกสถานที ่เวลา ทีส่นิค้าและบรกิารควรจะถกูน�าไปเสนอขายให้ถงึ 
ตลาดเป้าหมาย โดยบุคคลที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ กิจการจะตัดสินใจ
เลือกช่องทาง การจัดจ�าหน่าย ตัดสินใจพัฒนาระบบการขนส่ง และจัดระบบการเก็บรักษาสินค้า 
เพือ่ให้สนิค้าถกูน�าไปเสนอขาย ในสถานที ่ทีล่กูค้าจะต้องการซ้ือ และในเวลาทีล่กูค้าเกดิความต้องการ   
การตัดสินใจเลือกช่องทางการจ�าหน่าย จะตัดสินใจเก่ียวกับการใช้คนกลางหรือไม่ และท�าอย่างไร
จงึจะได้รบัความร่วมมอืจากคนกลาง รวมถงึการใช้เครือ่งมอืทางอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่ขึน้อยูก่บัรปูแบบ 
การส่งมอบ การบริการส่งข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต  เนื่องจากไม่มีสถานที่ให้พบเห็นได้ อาจจะใช้
การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ หรือ ใช้การผ่านตัวกลางซึ่งเป็นองค์กรอื่น โดยจะได้รับ
ค่าธรรมเนยีมหรอืเปอร์เซน็ต์จากราคาขาย และการตดิต่อกบัลกูค้า สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุทีถ่อืเป็นกลยทุธ์
ในด้านบริการ ได้แก่ความรวดเร็ว และความสะดวก ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ว่าจะได้รับ 
  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion: P4)
   เป็นเคร่ืองมอืหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัในการตดิต่อสือ่สารให้ผูใ้ช้บรกิาร โดยมวีตัถปุระสงค์ 
ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจส�าคัญ 
ของการตลาดสายสัมพันธ์
  จากแนวคิดของ Evans and Berman (1992) ได้ให้แนวคิดด้านการส่งเสริมการตลาด
ว่าวงการธุรกิจการส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมอันหนึ่งมีธุรกิจจะขาดเสียมิได้ บริษัทมักจะต้อง 
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มีการตรวจตราเกี่ยวกับการวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning) โครงสร้างการจัดจ�าหน่าย 
(Distribution Structure) ระบบราคา (Price System) ว่าเป็นไปตามโปรแกรมที่ก�าหนดไว้และ 
ได้ผลเพียงใด และสิง่สดุท้ายทีจ่ะต้องตรวจตราดกูค็อื กิจกรรมการส่งเสรมิการจ�าหน่าย (Promotional  
Activities) ซึ่งต่อไปนี้เราจะพิจารณาเน้นหนักถึงส่วนผสมของการจ�าหน่าย(Promotional Mix)  
โดยศึกษาการน�าเอาเครื่องมือส่งเสริมการจ�าหน่ายต่าง ๆ  ได้แก่การโฆษณา (Advertising) การขาย 
โดยอาศัยพนักงานขาย (Personal Selling) และเครื่องมือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ มาใช้ 
ให้ได้สัดส่วนเหมาะสม เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการขาย
  5. ด้านบุคลากร (People: P5)
   ต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ 
ให้กบัลกูค้าได้แตกต่างเหนอืคูแ่ข่งขนัเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิารและผูใ้ช้บรกิาร
ต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  
มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
  จากแนวคดิของ ยพุาวรรณ วรรณวานติย์ (2548) ได้ให้แนวคิดด้านบคุลากรไว้ว่า บทบาท
ของบคุลากร ส�าหรบัธรุกจิบรกิาร ผูใ้ห้บรกิารนอกจากจะท�าหน้าทีผ่ลติบรกิารแล้ว ยงัต้องท�าหน้าที่
ขายผลิตภัณฑ์บริการไปพร้อม ๆ กันด้วย การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามีส่วนจ�าเป็นอย่างมาก
ส�าหรับการบริการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกัน คุณภาพบริการของลูกค้ารายหนึ่งอาจมีผล 
มาจากลูกค้ารายอื่นแนะน�ามา ตัวอย่างที่เกิดขึ้น เช่น กลุ่มลูกทัวร์ หรือลูกค้า จากร้านอาหารที่บอก
ต่อกันไป แต่ปัญหาหนึ่งท่ีผู้บริหารการตลาดจะพบก็คือการควบคุมระดับของคุณภาพการบริการ 
ให้อยู่ในระดับคงที่
  6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process: P6)
   เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัใินด้านการบรกิารทีน่�าเสนอ
ให้กบัผูใ้ช้บรกิารเพือ่มอบการให้บรกิารอย่างถกูต้องรวดเรว็ และท�าให้ผูใ้ช้บรกิารเกดิความประทบัใจ
  จากแนวคดิของ กลุธน ธนาพงศธร (2528) ได้ให้แนวคดิด้านกระบวนการไว้ว่า หลกัการ
ของกระบวนการให้บริการของ
  7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence: P7)
   เป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพและการน�าเสนอให้กับลูกค้าให้เห็น
เป็นรปูธรรม โดยพยายามสร้างคณุภาพโดยรวมทัง้ด้านกายภาพ และรปูแบบการให้บรกิารเพือ่สร้าง
คุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และ 
การให้บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ



บทความที่ 7
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2-3 ตุลาคม - ธันวาคม 2561      191

แนวคิดการแบ่งส่วนแบ่งการตลาด STP Model
 อังคณา ธรรมาธิวัฒน์ (2548) ได้ทบทวน และรวบรวมแนวคิดทฤษฎี STP Model ไว้ใน 
การค้นคว้าอิสระเรื่องกลยุทธ์การตลาดของผู ้ประกอบหอพักในต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ไว้ว่า STP Model (Chaichet Sopimpa) คือ เครื่องมือทางการตลาดที่วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาด ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้
จากการวเิคราะห์จะน�ามาใช้ในประกอบการวางแผนกลยทุธ์ เพือ่ให้ธรุกจิบรรลุเป้าหมายตามทีต่ัง้ไว้  
ขั้นตอนของการใช้เครื่องมือ STP จะมีอยู่ 3 ส่วน คือ
 1. Segmentation หมายถงึ การแบ่งส่วนตลาด โดยใช้หลกัเกณฑ์การแบ่งเพือ่ให้เหน็ตลาด
ที่ชัดเจนก่อนที่จะก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถใช้ปัจจัยในการแบ่งส่วนตลาดดังนี้
 2. Targeting หมายถึง การก�าหนดตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาว่าตลาดเป้าหมายโดยม ี
ขั้นตอนในการเลือกตลาดเป้าหมายดังนี้
 3. Positioning หมายถงึ การวางต�าแหน่งผลติภณัฑ์ โดยจะต้องมกีารพจิารณาเรือ่งจดุเด่น 
ของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ความทนทาน รูปลักษณ์ รูปแบบ ราคาของผลิตภัณฑ์ การใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ การซ่อมแซมสามารถท�าได้ง่าย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะต้องเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
ในตลาดว่าเรามอีะไรทีด่กีว่าหรอืด้อยกว่า เมือ่วเิคราะห์เสรจ็สิน้เราจะสามารถทราบได้ว่าผลติภณัฑ์
ของเราอยูใ่นต�าแหน่งใดในตลาด หรอือาจสร้างแผนภาพเพือ่ให้เหน็ต�าแหน่งของผลติภณัฑ์ได้ชดัเจน
ยิ่งขึ้น 

วิธีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือลูกค้าที่ที่จดจ�านองเรียบร้อยแล้วซ่ึงมีช่ืออยู่หลังโฉนด 
ในโครงการ Delight ในเครือ บรษิทัพฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบรุ ีทีจ่ดจ�านองแล้ว 
โครงการ Delight ท่าอิฐ - รัตนาธิเบศธ์ และโครงการ Delight พระราม 5 - กาญจนาภิเษก 
จ�านวน 223 ยูนิต แต่ผู้วิจัยได้ตัดแบบสอบถามออก 5 ชุด เนื่องจากแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ จึงม ี
กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 218 ยูนิต 

การทดสอบเครื่องมือในงานวิจัย
 การทดสอบเคร่ืองมือผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการศึกษาแล้ว  
จึงท�าการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามโดยตรวจสอบถึงความถูกต้องของเน้ือหา  
และท�าการทดสอบแบบสอบถาม Try Out กบักลุม่ทีใ่กล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่าง คือ กลุ่มพนกังานบรษิทั 
ตวัอย่างใช้ทดสอบ จ�านวน 30 คน โดยผลทดสอบความเชือ่ถอืและความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม 
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(Test of Reliability) โดยวิธีการวัดน่าเชื่อถือของแบบสอบตามแนวคิดครอนบัค (Cronbach’s   

Alpha) ซึง่เรยีกว่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α-Coefficient) โดยถ้าแบบสอบถามมค่ีาระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1  
ค่าใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อถือระดับสูง และจะต้องมีค่าระดับความเชื่อมั่น 
ของแบบสอบถามให้มากกว่า 0.7 (กลัยา วานชิย์บญัชา, 2550) จงึถอืได้ว่าแบบสอบถาม มคีวามเชือ่ถอืได้  
และสามารถน�าไปที่การศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ โดยผลการทดสอบพบว่ามีความน่าเชื่อถือ 
ของแบบสอบถาม พบว่า มีค่าความน่าเชื่อถือท่ี 0.7 ดังนั้นแสดงว่า มีค่าความน่าเชื่อถือสามารถ 
น�าไปที่การศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลในงานวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
 1. แหล่งข้อมลูทตุยิภมู ิ(Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมลูทีม่ผู้ีรวบรวม 
ดังนี้ เอกสาร ต�ารา บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. ข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเพือ่เกบ็ข้อมลูจากประชากรทัง้หมด 
218 คน โดยมีขั้นตอนในการด�าเนินการดังนี้
  2.1  ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถามจ�านวน 218 ชุด
  2.2  ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากประชากรจนครบตามจ�านวน
  2.3  น�าแบบสอบถามฉบับท่ีมีค�าตอบครบถ้วนสมบูรณ์มาท�าการลงรหัสเพื่อน�าไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรม เพื่อวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางสถิติต่อไป 

ผลการศึกษา
 การศกึษาเรือ่งปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั โครงการ Delight ในเครอื บรษิทั พฤกษา 
เรียล เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยั ในครัง้นีไ้ด้แก่ กลุ่มลูกค้าโครงการ Delight ในเครอื 
บรษิทั พฤกษาเรียลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) ในเขตนนทบรุ ีจ�านวน 218 คน  เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าโครงการ Delight ในเครือ  
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี มีจ�านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ  
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน เป็นค�าถามปลายปิด (Close Ended)  
แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว
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 ส่วนที ่2  แบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัโครงการ Delight ในเครอื บรษิทั 
พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั ในเขตนนทบรุ ี ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารทีอ่ยูอ่าศยัประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร  
ด้านกระบวนการ และ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีจ�านวน 37 ข้อ เป็นค�าถามปลายปิด (Close 
Ended)  แบบให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยใช้มาตรวัดแบบ  Likert Scale 
 ผูศ้กึษาได้ด�าเนนิการแจกแบบสอบถามจ�านวน  218  ชดุ ให้กบักลุม่ลกูค้าโครงการ Delight  
ในเครือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี และน�าข้อมูลที่จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามมาท�าการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส�าเร็จรูป  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าความถี่ ร้อยละ ในการสรุปข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การหา 
ค่าเฉลีย่ประชากร และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ในการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัในการตดัสินใจ
ซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั โครงการ Delight ในเครอื บรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) ในเขตนนทบรุี 
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร (Independent Sample t-Test)  และ 
การทดสอบค่าเฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่างตัง้แต่ 3 กลุม่ขึน้ไป โดยใช้สถติวิเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว  
(One way analysis of variance : One way ANOVA) ส�าหรับทดสอบสมมติฐาน
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
 1. สรปุผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน จากการศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอย่าง คอื ลกูค้าโครงการ Delight 
ในเครือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี จ�านวน 218 คน ส่วนใหญ ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.9 อายุ 51-60 ปี จ�านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 สถานภาพ
สมรส จ�านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 173 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.4 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ�านวน 100 คนคิดเป็นร้อยละ 45.9 และ 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 40,001 - 50,000 บาท จ�านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3
 2. สรุปผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าโครงการ Delight 
ในเครือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี จากการศึกษาพบว่า
  2.1  ภาพรวมค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อที่อยู ่อาศัย
โครงการ Delight ในกลุ่มลูกค้า บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก  
(X = 3.85, S.D. = 0.476)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียง
ตามล�าดับจากมากไปน้อยดังน้ี คือ ด้านบุคลากร (X = 4.07, S.D. = 0.709) ด้านกระบวนการ  
(X = 4.00, S.D. = 0.657) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (X = 3.84, S.D. = 0.712) ด้านราคา 
(X = 3.84, S.D. = 0.729) ด้านผลิตภัณฑ์ (X = 3.81, S.D. = 0.588) ด้านลักษณะทางกายภาพ 
(X = 3.76,  S.D. = 0.759) และด้านการส่งเสริมการตลาด (X =  3.61, S.D. = 0.558) ตามล�าดับ 

_

_ _

_
_

_

_
_
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  2.2  ด้านบคุลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.07, S.D. = 0.709) เมือ่พจิารณา 
เป็นรายข้อพบว่า อยู ่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้
คอื พนกังานของโครงการให้ค�าแนะน�าพร้อมให้ข้อมลูทีล่กูค้าต้องการได้ถกูต้อง ครบถ้วน (X = 4.11, 
S.D. = 0.798) พนักงานของโครงการมีการดูแลเอาใจใส่ มีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยที่เป็นมิตร 
กับลูกค้า (X = 4.10, S.D. = 0.834) พนักงานของโครงการเต็มใจ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
ให้ลูกค้าได้ทันที (X = 3.99, S.D. = 0.864) ตามล�าดับ
  2.3  ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.00, S.D. = 0.657) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ เรยีงตามล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้คอื 
การจ่ายช�าระเงนิผ่อนดาวน์สามารถช�าระทีโ่ครงการหรอืเคาน์เตอร์ธนาคาร (X = 4.10, S.D. = 0.793)  
กระบวนการจองบ้านของโครงการมีขั้นตอนท่ี สะดวกและรวดเร็ว กระบวนการขายของโครงการ
มีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ถูกต้อง (X = 4.04, S.D. = 0.844) การท�างานในทุกหน่วยงาน 
ของโครงการมีการประสานงานกัน สามารถตรวจสอบได้ (X = 3.94, S.D. = 0.967) ระบบร้องเรียน
ปัญหาผ่านโทร 1739 ใช้งานง่ายสะดวกไม่ซับซ้อน (X = 3.93, S.D. = 0.970) โครงการ Delight  
มีการเตรียมข้อมูลเอกสารและช่าง ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านในการส่งมอบบ้านหรือการตรวจรับงาน 
(X = 3.93, S.D. = 0.918) ตามล�าดับ
  2.4  ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.84, S.D. = 0.712)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจามากไปหาน้อย 
ได้ดงันี ้คอื โครงการ Delight มที�าเลทีต่ัง้การเดนิทางคมนาคมทีส่ะดวก ได้แก่ รถสาธารณะ รถไฟฟ้า
สายสีม่วง (X = 4.07, S.D. = 0.856) โครงการ Delight มีส�านักงานขายตั้งอยู่ประจ�าที่โครงการ 
สามารถเดินทางมาติดต่อได้สะดวก (X = 3.76, S.D. = 0.825) และโครงการ Delight อยู่ใกล้ 
แหล่งชมุชนทีม่สีาธารณปูโภคครบครนั ได้แก่ โรงพยาบาล ห้างสรรพสนิค้า และโรงเรยีน (X = 3.68, 
S.D. =  0.904) ตามล�าดับ 
  2.5  ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.84, S.D. = 0.729) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ เรยีงตามล�าดบัค่าเฉล่ียจามากไปหาน้อยได้ดงันี ้คือ โครงการ 
Delight จดัหาสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิทีห่ลากหลาย อตัราดอกเบีย้ต�า่ และสามารถเลอืกระยะเวลา 
การผ่อนช�าระได้ (X = 3.90, S.D. = 0.905) โครงการ Delight มีระดับราคาให้เลือกหลากหลาย
คุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้รับ (X = 3.89, S.D. = 0.866) โครงการ Delight ก�าหนด ค่าส่วนกลาง  
(ค่าสาธารณูปโภค) เหมาะสม (X = 3.81, S.D. = 0.916) โครงการ Delight  มีการก�าหนดราคาขาย
ที่เหมาะสมกับท�าเลที่ตั้ง (X = 3.76, S.D. = 0.915) ตามล�าดับ 
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  2.6  ด้านผลติภณัฑ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.81, S.D. = 0.588) เมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 1 ด้าน คอื โครงการ Delight มคีวามหลากหลายของแบบบ้าน  
รูปแบบ การดีไซน์ทันสมัย ขนาดพื้นท่ีใช้สอย ฟังก์ชันภายในบ้าน (X = 4.39, S.D. = 0.719)  
ส่วนข้ออื่นอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ โครงการ Delight 
มีระบบรักษาความปลอดภัย ได้แก่ กล้องวงจรปิดด้านหน้าโครงการ ประตูออโต้เกรท (ประตูเหล็ก
บานใหญ่อัตโนมัติ) มี รปภ.  24 ชั่วโมง ระบบคีย์การ์ด และการแลกบัตรเข้า - ออก (X = 3.83,  
S.D. = 0.906) ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบและออกแบบสวนภายในบ้านได้ด้วยตนเอง (X = 3.79, 
S.D. = 0.843) โครงการ Delight มีโรงงานผลิตแผ่นพรีคาสท์ของตนเองซึ่งเป็นนวัตกรรมในเรื่อง 
ของผนังโครงสร้าง ป้องกันความร้อนและเสียงจากภายนอก รับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้  
8 จุดริกเตอร์ (X = 3.78, S.D. = 0.889) โครงการ Delight ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม  
มีบ่อบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยสู่ล�ารางสาธารณะ (X = 3.77, S.D. = 0.927) บริษัทพฤกษา 
เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในด้านที่อยู่อาศัย  
(X = 3.6 , S.D. = 0.927) โครงการ Delight สร้างเสรจ็พร้อมอยูภ่ายใน 45 วนั (X = 3.45, S.D. = 1.099)  
ตามล�าดับ
  2.7  ด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.76, S.D. = 0.759) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้ดังนี้ คือ โครงการ Delight มีบรรยากาศและภูมิทัศน์ การตกแต่งสถานที่ สวนต้นไม้ สวยงาม
เหมาะกับการอยู่อาศัย (X = 4.04, S.D. = 0.853)โครงการ Delight มีส�านักงานขาย สะอาด หรูหรา 
สวยงาม (X = 3.80, S.D. = 0.845) โครงการ Delight จัดสรรพื้นที่สวนสาธารณะให้เพียงพอ  
(X = 3.65, S.D. = 0.992) โครงการ Delight มสีโมสร สระว่ายน�า้ ทนัสมยั มอีกุปกรณ์สะดวกครบครนั 
(X = 3.55, S.D. = 1.124) ตามล�าดับ
  2.8  ด้านการส่งเสรมิการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.61 , S.D. = 0.558) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อยูใ่นระดบัมาก 7 ข้อ และอยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ข้อ เรยีงตามล�าดบั 
ค่าเฉลี่ยจามากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ การรับประกันโครงสร้างบ้าน (X = 4.02 , S.D. = 0.877) 
การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ แจกโบรชัวร์ ป้ายโฆษณาหน้าโครงการ  
ป้ายโฆษณาตามทางด่วน ใบปลิว นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ (X = 3.85, S.D. = 0.841) การใช้สื่อ 
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์บริษัท และยูทูบ (X = 3.81, 
S.D. = 0.790) ช่วงก่อนเปิดโครงการ (พรีเซลล์) มีการให้ส่วนลดพิเศษแก่ลูกค้าที่จองในวันงาน 
(X = 3.73, S.D. = 0.818) การให้ส่วนลดเงินสด (X = 3.67, S.D. = 0.965) โปรโมชั่นของแถม  
(X = 3.62, S.D. = 0.934) การร่วมเป็นพนัธมติรกบัหน่วยงานเอกชนและรฐับาลเพือ่มอบส่วนลดพเิศษ 
(X = 3.48, S.D. = 1.087) การออกบธูงานมหกรรมบ้านและคอนโดสม�า่เสมอ (X = 3.36, S.D. = 1.026)  

_

_
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การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ วิทยุ (X = 3.31, S.D. = 1.075) การให้ส่วนลดพิเศษ
จากเว็บไซต์ (X = 3.23, S.D. = 1.092) ตามล�าดับ

อภิปรายผล
จากการศึกษาผู้วิจัยได้พบประเด็นที่ควรแก่การอภิปราย ดังนี้
 1. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโครงการ Delight ในเครือ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี ที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อที่อยู่
โครงการ Delight แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของนาตยา วศิวรุง่เรอืงกจิ (2558) ได้ศกึษา
การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมเินยีมในเขตกรงุเทพมหานคร 
กรณีศึกษา บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) พบว่า ทุกปัจจัยประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมเินยีม ได้แก่ ประเภทห้อง ขนาดพืน้ทีห้่อง ผูม้อีทิธพิลในการตดัสินใจซือ้ อาจเพราะ ช่วงอายุ 
ของลูกค้าเปลี่ยนแปลง ความต้องการมีผลต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งจะเห็นได้ว่าการด�ารงชีวิต 
ในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตครอบครัวจะมีผลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมมีผลต่อ
ครอบครวั การเปลีย่นแปลงมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้บ้าน ซึง่กค็อืการมองพฤตกิรรมการซือ้และ
การบริโภคในเรื่องของรูปแบบบ้านตอบโจทย์ได้ในหลายช่วงอายุ เช่น แบบบ้าน 135 ตารางเมตร  
เหมาะกบัช่วงอาย ุ20-40 ปี ทีเ่ป็นโสดและคูส่มรสใหม่ หาความมัง่คง และพืน้ทีเ่ขตนนทบรุ ีปทมุธานี
ในราคาไม่สงู รปูแบบพืน้ฐานนีถ้กูออกแบบให้เหมาะสมกบัคนช่วงอาย ุ20-40 ปี ทีต้่องการบ้านเดีย่ว
 2. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโครงการ Delight ในเครือ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี ที่มีเพศต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อที่อยู่
โครงการ Delight ไม่แตกต่างกัน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของศริลิกัษณ์ เพชรภา และอทิธกิร  ข�าเดช  
(2557) ได้ศึกษาการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบริเวณชานเมืองของผู้บริโภค ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ยกเว้น เพศ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ  
ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่หรือช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ 
การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ และตราสินค้า ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ 
ตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ อาจเพราะทั้งเพศหญิง และ 
เพศชายมีความสนใจเรื่องขนาดพื้นท่ีใช้สอย รูปแบบบ้านที่สวยน่าอยู่ ฟังก์ชันบ้าน พื้นที่ดิน  
จ�านวนห้อง วัสดุ โครงสร้างบ้าน ความแข็งแรงคงทน ในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
 3. จากผลศึกษา พบว่า กลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโครงการ Delight ในเครือ  
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน)  ในเขตนนทบรุ ีทีม่สีถานภาพสมรสต่างกนัมกีารตดัสนิใจ 
ซื้อที่อยู ่โครงการ Delight แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของชุติมา หวังเบ็ญหมัด  

_
_
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เจตสฤษฎ์  สังขพันธ์ และเลิศพงศ์ ปานรัตน์ (2556) ได้ศึกษาการปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ได้แก่  
รายได้ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ปัจจัยด้าน 
ส่งเสริมทางการตลาด ส�าหรับปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ได้แก่ อาชีพ 
ภูมิล�าเนา ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านบุคคล สถานภาพ และปัจจัยด้านลักษณะทางส่ิงแวดล้อม
กายภาพ อาจเพราะถ้าโสดจะเลือกแบบบ้านที่พื้นที่ใช้สอยไม่มากนัก เพื่อความสะดวกในการดูแล 
ที่อยู่อาศัย เช่น แบบบ้าน 135 ตารางเมตร เหมาะกับวัยที่เริ่มท�างานหรือยังไม่มีครอบครัว  
เป็นแบบบ้านที่ขนาดกระทัดรัด ถ้าเป็นสมรสจะเลือกแบบบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้น เช่น  
แบบบ้าน 160 ตารางเมตรเหมาะกับวัยแต่งงาน มีลูกหรือมีพ่อแม่อาศัยอยู่ด้วย
 4. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโครงการ Delight ในเครือ 
บรษิทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) ในเขตนนทบรุ ีทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มกีารตดัสินใจ 
ซื้อที่อยู่โครงการ Delight แตกต่างกัน ศิริลักษณ์ เพชรภา และอิทธิกร ข�าเดช (2557) ได้ศึกษา
การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบริเวณชานเมืองของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  
ยกเว้น เพศ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที ่
หรือช่องทางการจัดจ�าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ และ
ตราสินค้า ได้แก่ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซือ้อาจเพราะ เพราะถ้าการศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจะสนใจเรือ่งวสัด ุแบบบ้าน โครงสร้างบ้าน  
ความแข็งแรงคงทน ขั้นตอนการก่อสร้างบ้าน ดูในเรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคา โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ 
การให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และการเอาใจใส่ของพนักงานขาย
 5. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโครงการ Delight ในเครือ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจ 
ซื้อที่อยู ่โครงการ Delight แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชุติมา หวังเบ็ญหมัด,  
เจตสฤษฎ์ สังขพันธ์ และเลิศพงศ์ ปานรัตน์ (2556) ได้ศึกษาการปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ได้แก่  
รายได้ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  
ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด ส�าหรับปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ได้แก่ 
อาชพี ภมูลิ�าเนา ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านบคุคล สถานภาพ และปัจจยัด้านลักษณะทางส่ิงแวดล้อม
กายภาพ อาจเพราะอาชีพแต่ละอาชีพจะแตกต่างกัน เช่น อาชีพผู้เชียวชาญเฉพาะด้านจะเลือก 
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รูปแบบบ้าน พื้นที่ใช้สอย การให้บริการของพนักงานขายและบุคลากรของบริษัท ด้านขั้นตอน 
การขายของพนักงานขายเป็นหลัก
 6. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโครงการ Delight ในเครือ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
มีการตัดสินใจซื้อที่อยู ่โครงการ Delight แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา,  
หวังเบ็ญหมัด  เจตสฤษฎ์ สังขพันธ์ และเลิศพงศ์ ปานรัตน์ (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ คอนโดมิเนียม ของผู้บริโภคในอ�าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ได้แก่ รายได้  
ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย ปัจจยัด้านส่งเสรมิ
ทางการตลาด ส�าหรับปัจจยัทีไ่ม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซ้ือคอนโดมเินยีม ได้แก่ อาชพี ภมูลิ�าเนา ปัจจยั
ด้านราคา ปัจจยัด้านบคุคล สถานภาพ และปัจจยัด้านลกัษณะทางสิง่แวดล้อมภายภาพ รายได้ต่างกนั 
มกีารตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ทีต่่างกันเพราะลกูค้าทีม่รีายได้สงูจะเน้นด้านความปลอดภยัค่อนข้างมาก 
การเดินทางไปมาที่สะดวก สภาพแวดล้อมโครงการ สังคมที่อยู่อาศัย คลับเฮ้าส์ วัสดุที่มีคุณภาพ  
การให้บริการหลังการขายที่ดี รวดเร็ว  จึงควรให้สิ่งเหล่านี้เป็นส�าคัญ 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
 1. ผลการศกึษา พบว่า ลกูค้าทีต่ดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัโครงการ Delight ในเครอื บรษิทั พฤกษา  
เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี มีการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโดยพิจารณาจากปัจจัย 
ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก ดังนั้นบริษัทจึงควรจัดฝึกอบรมโปรแกรม Sales for 
Success โปรแกรม Sales Performance การบริการลูกค้า แนะน�าและให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
ขั้นตอนการให้บริการของพนักงานขาย 
 2. ผลการศกึษา พบว่า ลกูค้าทีต่ดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัโครงการ Delight ในเครอื บรษิทั พฤกษา  
เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี มีการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโดยพิจารณาจากปัจจัย
ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้นบริษัทจึงควรท�าดังนี้ 
  2.1  จัดกิจกรรมออกบูธงานมหกรรมบ้านและคอนโด                                
  2.2  ประชาสัมพันธ์ มีข้อมูลใหม่ ๆ ในหน้าเว็บไซด์ เช่น การให้สิทธิ์ประโยชน์  
ส่วนลดพิเศษ จองสิทธิ์ และท�าเลได้ก่อนกับลูกค้าเก่าที่ซื้อบ้านกับบริษัท 
 3. ปัจจยัส่วนบคุคลของลกูค้าโครงการ Delight ในเครอื บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั 
(มหาชน) ในเขตนนทบรุ ีการตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัโครงการ Delight ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในการท�าแผนการตลาดของ บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 
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โครงการ Delight ดงันัน้ควรมกีารพฒันาผลติภณัฑ์ การออกแบบบ้านโดยค�านงึถงึ ท�าเลทีต่ัง้โครงการ 
ลกัษณะทางกายภาพ และราคา บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) ควรจะท�าการวเิคราะห์
เกี่ยวกับรูปแบบบ้านใน เชิงลึก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบบ้าน ให้มีความเหมาะสม 
กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้น 
  3.1  ระดับการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้ทีอ่ยูอ่าศัยโครงการ Delight ในเครอื  
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี ที่แตกต่างกัน บริษัทควรท�าข้อมูล 
รายละเอยีดตัง้แต่การวางรากฐานและวางโครงสร้าง โดยท�าเป็นสือ่แสดงขัน้ตอนการเริม่ต้นสร้างบ้าน 
จนถึงบ้านสร้างเสร็จของบ้านแต่ละหลัง เช่น อาชีพวิศวกร จะให้ความสนใจเรื่องระบบไฟฟ้าในบ้าน  
วสัดสุายไฟทีใ่ช้ ระบบเบรกเกอร์ การเดนิสายไฟ ควรมข้ีอมลูเรือ่งเหล่านีแ้ละควรมคีวามรูไ้ว้ให้ส�าหรบั
ลูกค้า เป็นแผ่นพับ ซีดี หรือสื่อเพิ่มเติม อาชีพค้าขายหรือนักธุรกิจ จะให้ความสนใจเรื่องฮวงจุ้ย 
ในการเลือกซื้อบ้าน ควรมีบ้านที่ตรงตามแบบหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง เช่น หลักฮวงจุ้ยท้องมังกร 
ซึง่นกัธรุกจิและค้าขายมคีวามต้องการ ทางโครงการสามารถใช้หลงัฮวงจุย้นีเ้ป็นตวัดงึดดูและกระตุน้
ให้ลูกค้าซื้อได้เร็วขึ้น ซึ่งทางโครงการสามารถตั้งราคาขายได้เพิ่งขึ้น
  3.2  อายุของลูกค้าท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อที่อยู ่อาศัยโครงการ Delight  
ในเครือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในเขตนนทบุรี ที่แตกต่างกัน บริษัทควรท�า
รูปแบบบ้านที่มีสไตล์ คุ้มค่าน่าอยู่อาศัย เน้นคุณภาพบ้านและการให้บริการที่ดีเพื่อตอบโจทย์ได ้
ในหลายช่วงอาย ุทีเ่ป็นคนโสด คูส่มรสใหม่ทีเ่ริม่สร้างครอบครวั หาความมัน่คงในชวีติ และครอบครวั
ทีต้่องการหาบ้านใหม่เพือ่ขยายครอบครวั แบบบ้านทีส่ามารถเหมาะกบัผูส้งูอาย ุเลอืกแบบห้องนอน
และแบบห้องน�้าและสเปกวัสดุส�าหรับผู้สูงอายุได้ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในสังคมที่เพิ่มมากขึ้น 
ในพื้นที่เขตนนทบุรี ในราคาที่เหมาะสม
  3.3  อาชีพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน บริษัทควรท�าสื่อทางการตลาด 
เช่น อาชีพผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน อาชีพวิศวกร มีภาพถ่ายรูปโครงสร้างรากฐานบ้าน สเปกเสาเข็ม 
ระดับการถมที่ดิน การเทปูนและคานพื้นบ้าน บอกรายละเอียดบริษัท การเดินทางที่สะดวก 
ลงในแผ่นพับ
  3.4  รายได้มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป ของลูกค้าที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ 
ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ 
และด้านลกัษณะทางกายภาพ มากกว่าระดบัรายได้กลุม่อืน่ ดงันัน้บรษิทัควรเน้นน�าเสนอรปูแบบบ้าน  
ขนาด พื้นที่ใช้สอย ฟังก์ชัน เช่น กลุ่มลูกค้ารายได้มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไปน�าเสนอแบบบ้าน  
160 ตารางเมตร พาชมบ้านตัวอย่าง  การให้บริการของพนักงานขายและบุคลากรของบริษัท เช่น  
น�าเสนอข้อมูลด้านคุณภาพวัสดุ รายละเอียดโครงการที่ลูกค้าต้องการได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
กระบวนการขายมขีึน้ตอนทีเ่ข้าใจง่ายชันเจน ถูกต้อง เช่น การออกใบจองทีใ่ช้เวลารวดเรว็ ไม่ซบัซ้อน 
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สภาพแวดล้อมโครงการสวยงามเหมาะกบัการอยูอ่าศยั มสีวนสาธารณะ สโมสร สระว่ายน�า้ให้เพยีงพอ 
อุปกรณ์สะดวกครบครัน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงการ Delight บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด 
(มหาชน) กับบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทอื่น ๆ ที่มีกลุ่มลูกค้าอยู่ระดับเดียวกัน แล้วน�ามาวิเคราะห์ 
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
 2. การศึกษาเชิงคุณภาพสัมภาษณ์เชิงลึก (Focus Group) กับกลุ่มลูกค้าโครงการอื่นของ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) เพื่อให้ได้ข้อมูลการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเครือ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
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ความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนารีนครา
FEMININITY IN THE NOVEL “NAREE NAKHARA”

พรสวรรค์ เฉลิมยานนท์ และจอมขวัญ สุทธินนท์1

Pornsawan Chalermyanont and Jomkwan Sudhinont2 

บทคัดย่อ
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอผลการวิเคราะห์ความเป็นหญิงในนวนิยาย 
เรือ่ง นารนีครา (ทา-เตอ-เฉงิ) ซึง่เป็นวรรณกรรมจนี ประพนัธ์โดยฉือล่ี และเป็นพระราชนพินธ์แปลใน 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ ตามแนวคดิเรือ่งบทบาทของผูห้ญงิตามแนวคดิสตรนียิมสายวฒันธรรม       
(สกุญัญา  อินต๊ะโดด, 2550) จากบทบรรยายและบทสนทนาของตวัละครเอกหญงิ น�าเสนอในรปูแบบ 
พรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประพันธ์น�าเสนอความเป็นหญิงของตัวละครเอก โดยน�า
คุณลักษณะต่าง ๆ มาประกอบสร้างขึ้น แล้วน�าเสนอความเป็นหญิงในบทบาทต่าง ๆ ทั้งบทบาท
ความเป็นมารดาที่เป็นทั้งผู้ให้ก�าเนิดและเลี้ยงดู และบทบาทของภรรยา 
 นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของสตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเอง 
ให้มีความเสมอภาคกับผู้ชาย ยกย่องสตรีในฐานะเพื่อนคู่คิดของสามี ความเสมอภาคนี้ สะท้อนจาก
อาชีพของตัวละครเอกที่มีส่วนช่วยหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งความเป็นหญิงในด้านอาชีพนี้ เกิดจากการ 
ได้รับการศึกษาที่ดี ท�าให้สตรีสามารถพึ่งพาตนเอง และมีอิสระในการด�าเนินชีวิต ทั้งนี้ความเป็น
หญงิยงัถกูเชือ่มโยงกบัค่านยิม ขนบประเพณ ีสะท้อนให้เหน็ถึงค่านยิมแบบเก่าและค่านยิมแบบใหม่ 
ในสงัคมผนวกเข้าด้วยกนั จนกลายเป็นภาพความหญงิทีม่ทีัง้ความอ่อนโยนและเข้มแขง็ทางด้านจติใจ

ค�าส�าคัญ:  ความเป็นหญิง, นวนิยาย, ทา-เตอ-เฉิง

1คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110, 074 289507, 
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Abstract
 The objective of this research article is to analyze femininity in the novel  
“Naree Nakhara” (她的城), a Chinese literature authored by Chi Li (池莉) translated 
by Princess Maha Chakri Sirindhorn according to the concept on women’s roles based 
on cultural feminism (Sukanya Intadot, 2007).  This paper analyzes narratives and 
conversations of the main female characters and presents the results using descriptive  
analysis.  It is found that the author uses characteristics of the main characters to 
construct different roles of their femininity: the roles of a mother to give birth and 
bring up her children, and the roles of a wife.  In addition, the characteristics show 
women’s development in changing their status to be equal to that of men, and 
praising women for their companionship for their husbands.  The equality is reflected 
from the occupations of the main characters who also earn income for their families.  
Femininity seen in the occupations is a result of good education that enables women 
to be self-dependent and to have freedom in living their lives.  Femininity in the 
novel is found to link traditional values and traditions with modern ones that make 
women gentle but mentally strong.

Keywords: Femininity, Novel, ta-de-chéng

ที่มาและความส�าคัญ
 ฉือลี่ (池莉) นักประพันธ์วรรณกรรมท้ังนวนิยายและผลงานร้อยแก้วชาวจีน ได้รับรางวัล       
ด้านวรรณกรรมจ�านวนมาก และผลงานวรรณกรรมของเธอได้รบัการสร้างเป็นทัง้ภาพยนตร์ ละครชดุ 
ทางวิทยุโทรทัศน์ ละครเวที ละครวิทยุ อุปรากรปักกิ่ง และผลงานวรรณกรรมของเธอยังได้รับการ
แปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม รวมถึงภาษาไทย (อรอนงค์ อรุณเอก, 2556)
 นารนีครา หรือ ทา-เตอ-เฉงิ (她的城) เป็นนวนยิายสญัชาตจินี ประพนัธ์ขึน้โดยฉอืลี ่(池莉) สตรี  
“ผู้เป็นตัวแทนการสร้างสรรค์วรรณกรรมท่ีสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส      
การปฏิรูปพัฒนาประเทศจีนให้ทันสมัย” (NANMEEBOOKS, ม.ป.ป.) โดยมีนครอู่ฮั่นเป็นฉากของ
นวนยิาย ด้วยประสบการณ์ของผูป้ระพนัธ์ นวนยิายเรือ่งนีจ้งึสะท้อนเหตกุารณ์และค่านยิมของสงัคม
นครอู่ฮั่นผ่านตัวละครต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัวละครหญิง 3 ตัว ซึ่งเป็นภาพตัวแทนของสตรี 
รุ่นเก่า ได้แก่ มารดาของสามีของมี่เจี่ย ผู้มีคุณธรรมและปัญญา ใช้ความดีแก้ไขปัญหา ผู้ที่มีความ 
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เป็นหญิงตามวัฒนธรรมแบบเก่า สตรี รุ่นกลาง ได้แก่ มี่เจี่ย สตรีที่มีความเด็ดเดี่ยว เพราะผ่านการ
เป็นทหารมาก่อน แต่กม็จีติใจทีอ่่อนโยนแฝงอยูภ่ายใน ซ่ึงมคีวามเป็นหญงิผสมระหว่างวฒันธรรมเก่า 
และวัฒนธรรมใหม่ และสตรีรุ่นใหม่ ได้แก่ เฝิงชุน ผู้มีความกล้าหาญแบบสตรีตามแบบวัฒนธรรม
ของคนรุ่นใหม่ กล้าออกมาเผชิญโลกภายนอก ตัวละคร ทั้งสามมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในมิติต่าง ๆ   
“ได้เรียนรู้จากกันและกัน ได้สร้างสายสัมพันธ์และมิตรภาพอันจริงใจเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งเป็นการ
สร้างความสุขอันแข็งแกร่งและคุณค่าอันม่ันคงแก่ชีวิต ... สื่อถึงใจหญิงแท้จริงแกร่งดังเหล็กกล้า” 
(อรอนงค์ อรุณเอก, 2556) ทั้งยังแฝงไปด้วยการเชิดชูความเป็นหญิง (Goodreads, 2561)
 นวนยิายเร่ืองนารีนครา หรอื ทา-เตอ-เฉงิ (她的城) ประพนัธ์ขึน้โดยฉอืลี ่(池莉) ซึง่นวนยิาย
เรือ่งน้ีสะท้อนวถิชีวีติของผูค้นทีเ่ปลีย่นแปลงไปหลงัจากการปฏวิตัวิฒันธรรมของประเทศจนี ซึง่ฉอืลี่ 
ผู้ประพันธ์ นวนิยายเรื่องนี้ได้ใช้นครอู่ฮั่น นครท่ีมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันยาวนานเป็นฉาก 
ในการด�าเนนิเรือ่ง ผ่านตวัละครหญงิ 3 ตวั ซึง่เป็นตวัแทนของผูห้ญงิแต่ละช่วงวยัทัง้รุน่เก่า รุน่กลาง 
รุน่ใหม่ ได้แก่ แม่สามขีองมีเ่จีย่ มีเ่จีย่ และเฝิงชนุ ทีม่ปีฏสิมัพนัธ์กนัในมติต่ิาง ๆ  ได้เรยีนรูซ่ึ้งกนัและกนั  
ในช่วงที่สังคม มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ซึ่งนวนิยายเรื่องน้ีสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและ
วฒันธรรมทัง้แบบเก่าและ แบบใหม่ผสมผสานผ่านตวัละครหญงิในเรือ่ง จงึท�าให้ตวัละครทัง้ 3 ช่วงวยั 
มีความแตกต่างกันทั้งความคิดและทัศนคติ และในนวนิยายเรื่องน้ีแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและ 
ความเห็นอกเห็นใจในฐานะผู้หญิงด้วยกัน ทั้งยังเชิดชูความเป็นหญิงที่ต้องรับบทบาทที่ยิ่งใหญ่ 
ของความเป็นแม่และเป็นภรรยาและความเป็นเพื่อน 
 ความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนารีนคราสะท้อนให้เห็นชีวิตและความงดงามด้านอุปนิสัย
ของผู้หญิงจีนทั้งในวัยเด็ก วัยสาว วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา หรือสตรีในแต่ละบทบาทและสถานภาพ 
เหตุการณ์ในเรื่อง ท�าให้ผู้อ่านเข้าถึงความส�าคัญและคุณค่าของสตรี ทั้งความกตัญญู ความมีเมตตา 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ รวมถึงการอดทนอดกลั้นต่อสภาวะบีบคั้น (ศิริลักษณ์ บัตรประโคน, 
2559) อันส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเป็นไปด้วยดีท่ามกลางวัฒนธรรมปิตาธิปไตย  
หรือชายเป็นใหญ่ของสังคมจีน ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนารีนคราที่สะท้อน 
ให้เห็นถึงแนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรม ซ่ึงแสดงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้อย่าง 
เด่นชัด ในยุคหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมท่ีสนับสนุน ให้ผู้หญิงสามรถพึ่งพาและปกครองตนเองได้  
และหันมาให้ความส�าคัญกับระบบมาตาธิปไตย ที่เชื่อว่าผู้หญิงเป็นใหญ่มาก่อนมากยิ่งขึ้น 
 เรือ่งราวพอสงัเขปของนวนยิายเรือ่ง ทา-เตอ-เฉงิ (她的城) เป็นเหตกุารณ์ทีส่ามขีองมีเ่จีย่เสยี
ชวีติ เธอจงึท�าหน้าทีด่แูลมารดาของสาม ีและเปิดกจิการร้านขดัร้องเท้า เฝิงชนุสมคัรเข้าท�างานเป็น
พนักงานขัดรองเท้าที่ร้านขัดรองเท้าของมี่เจี่ย เนื่องจากเฝิงชุนประชดและเรียกร้องความสนใจจาก
สาม ีประสงค์ให้สามตีามหาและพากลบับ้าน แต่สามกีไ็ม่ตามหาเธอ ด้วยเหตทุีเ่ฝิงชนุเป็นเพือ่นบ้าน 
ของมีเ่จีย่ ประกอบกบัเฝิงชนุเป็นคนด ีเคารพทัง้มีเ่จีย่ และมารดาของสามขีองมีเ่จีย่ มีเ่จีย่เข้าใจปัญหา
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ของเฝิงชุน จึงรับเธอเข้าท�างาน แสดงให้เห็นมิตรภาพ ความผูกพันระหว่างสตรีสามช่วงวัย ทั้งยัง
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของสังคมนครอู่ฮั่น ทั้งช่วงก่อนการปฏิวัติที่สตรียังไม่ได้รับความเท่าเทียม 
ทางสังคมเสมอผู้ชาย และช่วงหลังปฏิวัติ ที่สตรีมีบทบาทมากขึ้นในสังคมจีน
 ทา-เตอ-เฉงิ (她的城) เป็นนวนยิายทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในประเทศไทยในนาม “นารนีครา” ได้เนือ่งจาก 
เป็นพระราชนิพนธ์แปลนวนิยายจีนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2555 ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2556 และจัดงานแนะน�านวนิยายโดยความร่วมมือระหว่าง
สถานเอกอัครราชทูตสารธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทยกับบริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด
 ด้วยเหตทุีน่วนยิายเรือ่ง ทา-เตอ-เฉงิ (她的城) หรอื “นารนีครา” ในฉบบัภาษาไทย ได้เสนอ 
บทบาทที่สื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของสตรี ภาพแทนของสตรีในยุคนั้นจึงเป็นสิ่ง 
ทีส่ะท้อนถงึค่านยิม และความคาดหวงัของสมาชกิในในสงัคมทีม่ต่ีอสตร ีซึง่ไม่เพยีงเป็นภาพสะท้อน
สังคมจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะร่วมบางประการกับสังคมอื่น ๆ รวมถึง 
สังคมไทยด้วย โดยแสดงให้เห็นถึงความความเป็นหญิงผ่านตัวละครในเรื่องทั้งสามตัวละคร ได้แก่  
แม่สามีของมี่ มี่เจี่ย และเฝิงชุน ซึ่งความเป็นหญิงที่ได้น�าเสนอผ่านนวนิยายเรื่องนี้ แสดงให้เห็นถึง
การปรับเปลี่ยนความเป็นหญิงในแต่ยุคสมัย ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์ความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่อง
นารนีคราตามแนวคดิเรือ่งบทบาทของสตรตีามแนวคดิสตรนียิมซึง่นวนยิายเรือ่งนีไ้ด้น�าเสนออกีแง่มมุ 
ของผู้หญิงเพื่อให้สังคมกลับมาเห็นคุณค่าและเชิดชูความผู้หญิงที่เปล่ียนแปลงมาจากวัฒนธรรม 
ชายเป็นใหญ่ มาสู่วัฒนธรรมแบบหญิงเป็นใหญ่มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อน�าเสนอผลการวิเคราะห์ความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนารีนครา

ขอบเขตของการวิจัย
 วิเคราะห์ความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนารีนครา ซึ่งเป็นวรรณกรรมจีน ประพันธ์โดยฉือลี่  
และเป็นพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ�านวน 1 เล่ม พิมพ์ครั้งที่ 8 เม่ือ 
ปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 160 หน้า ตามแนวคดิเรือ่งบทบาทของสตรตีามแนวคิดสตรนียิมสายวฒันธรรม 
(สุกัญญา อินต๊ะโดด, 2550) ตัวละครที่น�ามาวิเคราะห์ล้วนเป็นตัวละครหญิง จ�านวนทั้งสิ้น 3 ตัว 
ได้แก่ มารดาของสามีของมี่เจี่ย มี่เจี่ย และเฝิงชุน ซึ่งมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันแต่กลับท�าให้ผู้วิจัย
เห็นถึงความเป็นหญิงที่คล้ายคลึงกัน และระบอบมาตาธิปไตยที่ปรากฏในเรื่องในช่วงที่มีการปฏิวัติ
วัฒนธรรมจากตัวละครดังกล่าว
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แนวคิดและทฤษฎี 
 ผูว้จิยัวเิคราะห์ความเป็นหญงิในนวนยิายเรือ่งนารนีคราตามแนวคิดสตรนียิมสายวฒันธรรม        
(สุกัญญา อินต๊ะโดด, 2550) ที่ว่า
 “ความเป็นหญงิในนวนยิาย หมายถงึ ภาพลกัษณ์ทีผู่เ้ขยีนสร้างขึน้มาในนวนยิาย โดยผู้เขยีน 
 ได้เลือกน�าเอาคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้หญิงมาประกอบสร้างขึ้นเป็นภาพผู้หญิงที่ต้องการ 
 น�าเสนอในแง่มุมต่าง ๆ จึงท�าให้ความเป็นหญิงท่ีปรากฏในตัวละครแต่ละตัวนั้น ลักษณะ 
 มากกว่า 1 ลกัษณะ  ซึง่เป็นน�าไปสูก่ารน�าเสนอความหมาย ลกัษณะพฤตกิรรมตวัละครและ 
 ทัศนคตขิองตวัละครของผูห้ญงิผ่านความเป็นหญงิในด้านต่าง ๆ  และชีใ้ห้เหน็คณุค่าบางประการ 
 ของผูห้ญงิในทศันะของผูส้ร้างหรอืผูเ้ขยีนผ่านตวัอกัษรไปยงัการรบัรูข้องผู้คนและสังคม และ 
 ท�าให้ผู้คนในสังคมเข้าใจผู้หญิงมากยิ่งขึ้น” (สุกัญญา อินต๊ะโดด, 2550) 
 กล่าวคือ ใช้แนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรมร่วมสมัยวิเคราะห์ลักษณะของสตรีที่เสนอผ่าน
บทบาทของความเป็นมารดา ความเป็นข้าราชการหญงิ และค่านยิมความเป็นหญงิตามขนบประเพณี
ของตัวละคร ซึ่งเป็นเรื่องราวในยุคก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรม และยุคหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม  
แสดงให้เห็นถึงความเป็นหญิงที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่เดิมระบอบปิตาธิปไตยอันเกิดจากค่านิยม
ของยุคก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรม ในสังคมที่มีผู้ชายเป็นผู้น�าและมีอ�านาจในการตัดสินมากกว่าสตร ี
ที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและถูกลดทอนโอกาสในการก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ เพราะ
ถูกก�าหนดให้สนองความต้องการของผู้ชาย โอกาสในการจะยกระดับสถานภาพของสตรีในยุค 
ก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องที่ยากในสังคมที่มีระบอบปิตาธิปไตย ดังนั้น สตรีในยุคหลัง 
การปฏิวัติวัฒนธรรมจึงได้เรียกร้องต่อความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและอคติทางเพศที่มองว่าสตรี
ด้อยค่ากว่าผู้ชายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 
 ทฤษฎสีตรนียิมมุง่เน้นทีจ่ะท�าความเข้าใจกบัธรรมชาตขิองความไม่เท่าเทยีมกนัระหว่างชายหญงิ 
ระบบคดิและขบวนการทางสงัคมทีพ่ยายามจะเปลีย่นแปลงสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ตัง้อยู่ 
บนการวิเคราะห์ว่าผู้ชายอยู่ในฐานะท่ีได้เปรียบ และสตรีอยู่ในสถานภาพที่เป็นรอง จุดร่วมหลัก 
ของทฤษฎีนี้คือ การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ซ่ึงมีลักษณะของ 
ความไม่เท่าเทยีมระหว่างเพศมาตัง้แต่สงัคมในอดตีจนถงึปัจจบุนั ไม่ว่าสังคมจะเปลีย่นแปลงอย่างไร
ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศก็ยังดูเป็นปัญหา แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเน้ือหาไปบ้าง 
แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือการเอารัดเอาเปรียบระหว่างเพศนั่นเอง 
 ดังนั้น เรื่องราวที่สะท้อนผ่านนวนิยายเรื่องนารีนคราจึงสอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยม 
สายวฒันธรรม (Cultural Feminism) ทีส่ตรเีน้นความเป็นตวัตนของตวัเองและสนใจทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
ตัวเองมากกว่า กล่าวคือ เป็นการน�าเอาลักษณะท่ีด้อยมาให้คุณค่าใหม่ เสนอถึงธาตุแท้ของสตร ี
ตามธรรมชาต ิเน้นคณุค่าของความเป็นมารดาของสตร ีเช่น ความเมตา ความมนี�า้ใจ ความเอือ้อาทร 
(กมลชนก ข�าสุวรรณ และบุรเทพ โชคธนานุกูล, 2555)
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 ครอบครวัแบบมารดาเลีย้งเดีย่วไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ในสงัคม สตรทีีม่บีตุรและไม่สามารถ
ครองคูก่บัสามไีด้มทีกุยคุสมยั อย่างไรกต็าม ผลกระทบจากความเป็นมารดาแบบเล้ียงเดีย่วทีแ่ตกต่าง 
สาเหตุย่อมได้รับการกระท�าจากสังคมแตกต่างกัน เน่ืองจากฐานค่านิยมและบริบททางสังคมเดิม  
ส่งผลต่อความคิดของสมาชิกในสังคม ในกรณีท่ีสังคมไม่ยอมรับ มักเป็นเพราะค่านิยมที่เชื่อว่า 
การเป็นมารดาแบบเลี้ยงเดี่ยวเป็นลักษณะเบ่ียงเบน (deviant) ทั้งยังส่งผลให้ผู้ที่เป็นมารดา 
แบบเลี้ยงเดี่ยวเชื่อว่าตนมีลักษณะตามที่สังคมเชื่อ (self-image) จึงสะท้อนผ่านสภาพร่ายกาย  
จิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนส�าคัญต่อการขับเคลื่อนชีวิตครอบครัวให้ด�าเนินต่อไปได ้
อย่างปกติสุขในสังคมต่างระดับกัน (อารียา จีนมหันต์, 2551 อ้างถึงใน กมลชนก ข�าสุวรรณ และ
บุรเทพ โชคธนานุกูล, 2555)
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวนิยายเรื่องนารีนคราผู้ประพันธ์ได้ใช้เมืองอู่ฮั่นเป็นฉากของเรื่องเหตุ
เพราะเมืองอู่ฮั่น เป็นเมืองที่มีประวัติที่ยาวนานที่สุดของจีนเมืองหน่ึง เป็นแหล่งก�าเนิดทางภาคใต้ 
ของอารยธรรมจีน เมื่อ 5,000 ปีก่อน และเมืองอู่ฮั่นก็ถือเป็นเมืองส�าคัญทางการทหารและการค้า 
ในภาคใต้ของจนีมาโดยตลอด (Chaina Rodio International CRI, 2556) นอกจากนี ้ยงัเป็นเรือ่งราว
การเริม่ต้นของการก่อตัง้พรรคคอมมวินสิต์ และร่องรอยประวตัศิาสตร์ในยคุแห่งการปฏวิตัปิระชาชน
ของจนี แม้ว่าตามประวตัศิาสตร์   การปฏวิตัขิองจนี กระแสการต่อต้านการปกครองในระบอบศกัดนิา
จะเริม่ต้นทีก่รงุปักกิง่ เมอืงหลวงอนัเป็นศนูย์กลางของอ�านาจการบรหิารอนักดขี ่แต่สถานทีท่ีถ่อืเป็น
จุดเริ่มต้นการปฏิวัติอย่างแท้จริงก็คือนครฮู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย โดยแกนน�านักศึกษา 
ในอูฮ่ัน่ ทีร่บักระแสต่อต้านศกัดินามาจากปักกิง่ จนเกดิความคดิก่อตัง้พรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศจนี 
ขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งส�าคัญของประเทศจีนนั้นเอง (voicetv, 2555)

วิธีการศึกษา
 วิเคราะห์ความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนารีนครา ซึ่งเป็นวรรณกรรมจีน ประพันธ์โดยฉือลี่  
และเป็นพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ�านวน 1 เล่ม พิมพ์ครั้งที่ 8 เม่ือ 
ปี พ.ศ. 2557 เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยวเิคราะห์ข้อมลูจากบทบรรยายและบทสนทนาทีต่วัละครเอก 
มีเ่จีย่มปีฏสิมัพนัธ์กบัตวัละครอืน่ ใช้การวเิคราะห์ตวับท ตามแนวคดิเรือ่งบทบาทของสตรตีามแนวคดิ
สตรีนิยมสายวัฒนธรรม (สุกัญญา อินต๊ะโดด, 2550) จากนั้นน�าเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา
 การวเิคราะห์ความเป็นหญงิในนวนยิายเรือ่งนารนีครา ผูว้จิยัพบบทบาทของสตรตีามแนวคดิ    
สตรีนิยม ทั้งสิ้น 3 มิติ ได้แก่ 1. ความเป็นหญิงในฐานะมารดา 2. ความเป็นหญิงกับอาชีพ และ  
3. ความเป็นหญิงกับค่านิยมและขนบประเพณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ความเป็นหญิงในฐานะมารดา
 บทบาทของสตรใีนฐานะมารดาเป็นผูใ้ห้ก�าเนดิและเลีย้งดผูกูพนักบับตุร อบรบสัง่สอนให้บตุร
เตบิโตเป็นคนดขีองสงัคม ซึง่ในปัจจบุนัสงัคมมกีารเปลีย่นแปลง สตรทีีส่มรสและตดัสินใจมคีรอบครวั     
ต่างต้องการมชีวีติครอบครวัทีส่มบรูณ์แบบ แต่ความเป็นจรงิมไิด้เป็นเช่นนัน้ ทัง้สงัคมจนีและสังคมไทย 
สตรีที่ต้องเลี้ยงบุตรเพียงล�าพัง อาจมีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะสามีเสียชีวิต หรือหย่าร้างเพื่อยุติ 
ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา สตรีหลายคนกลายเป็นมารดาเลี้ยงเดี่ยว จึงแตกต่างกับการมีสามี 
ช่วยดูแลลูกและครอบครัว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและส่งผลกระทบต่อชีวิตในทุกด้าน ความรักที่มารดา
มีต่อบุตรนั้น ย่อมท�าให้สตรีกระท�าหลายสิ่งได้มากมายเพื่อให้บุตรมีชีวิตที่สุขสบาย ส่งเสียให้บุตร 
มีการศึกษาที่ดี รักและเอาใจใส่ เป็นความรักท่ีมีแต่การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน แม้ว่าบุตร 
ขาดบดิากต็าม นวนยิายเร่ืองนี ้สะท้อนให้เหน็ว่าสตรสีามารถเลีย้งบตุรด้วยตนเองล�าพงั และยงัเป็นทัง้ 
บดิาและมารดาทีด่ใีห้กบับตุรอกีด้วย ดงับทบรรยายทีก่ล่าวถงึตวัละครคุณย่าซึง่กคื็อมารดาของสามี
ของมี่เจี่ยตามตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 1

 “... ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม พ่อของซ่งเจียงเทากระโดดตึกตาย นางปล่อยให้ทุกอย่าง 
เป็นไปตามกรรม ไม่ร้องไห้ตโีพยตพีายเป็นบ้าเป็นหลงั ไม่ท�าท่าโศกเศร้า ไม่ขาดสต ินางเป็นแม่ม่าย 
ทีด่แูลลกูชายก�าพร้าเพยีงคนเดยีวด้วยกายใจทีส่งบเข้มแขง็ เหมอืนกบัว่ายงัมผู้ีชายอยูใ่นครอบครวั 
ไม่กลัวอะไร เลี้ยงลูกชายอย่างมีเกียรติ ลูกเติบโตมาเป็นคนใจกว้าง ภูมิฐาน สง่าผ่าเผย ...”  
(ฉื่อลี่, 2556)

 ตวัอย่างที ่1 ข้างต้น สะท้อนเหน็ว่า แม้สามขีองมีเ่จีย่จะเสียชวีติ แต่บทบาทความเป็นมารดา
ของมีเ่จีย่ยงัคงด�าเนนิอยู ่สิง่ทีท่�าได้คอื การท�าบทบาทและหน้าทีเ่ป็นทัง้บดิาและมารดาทีด่ใีห้กบับตุร 
ซึ่งสะท้อนสังคมให้เห็นว่าไม่ว่าจะยุคสมัยใด จะก่อนหรือหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม แต่ภาพ 
ที่แสดงออกมาให้เห็นถึงบทบาทความเป็นมารดาของสตรีที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยและยุคสมัย  
ยงัคงแสดงให้เหน็ถงึความรัก ความเสยีสละ และความปรารถนาดขีองมารดาทีม่ต่ีอบตุร ซึง่ผูเ้ป็นมารดา 
ต้องมีทั้งความเข้มแข็งและ ความอดทน จึงจะสามารถฝันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ได้ แม้ว่าต้องเล้ียงดู 
บตุรเพยีงล�าพัง ซึง่ความสามารถของสตรใีนฐานะมารดากท็�าให้สงัคมประจกัษ์แล้วว่าพวกเธอสามารถ 
เลี้ยงบุตรให้เติบโตขึ้นมาได้เป็นอย่างดี
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ตัวอย่างที่ 2 

 “… เฝิงชุนรู ้สึกโชคดีที่มีผ้าปิดจมูกและใส่ถุงมือ นางรู ้ว่ามี่เจี่ยไม่พอใจ คิดว่านาง 
ชอบท�าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เฝิงชุนอธิบายว่านางต้องระวังเรื่องสุขภาพขนาดนี้ก็เพื่อลูกชาย 
ลูกยังเล็ก ร่างกายอ่อนแอ แค่ลมพัดหญ้าสั่น อากาศเปลี่ยนหน่อยหนึ่งก็เป็นหวัด ไข้ขึ้น มี่เจี่ยเอง
ก็มีลูกชายเหมือนกัน พอฟังแล้วก็ยอมให้เฝิงชุนท�าตามที่ต้องการ…” (ฉื่อลี่, 2556)

 ตัวอย่างที่ 2 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของสังคมจีนเกี่ยวกับการมีบุตรชาย โดย 
ตัวละครหลักในนวนิยายทั้ง 3 ตัวละคร อย่างมารดาของสามีมี่เจี่ย มี่เจี่ย และเฝิงชุน ต่างก็มีลูกชาย 
ซึ่งผู้ประพันธ์ได้บรรยายไว้ในตัวอย่างท่ี 1 ไว้ว่า “… เลี้ยงลูกชายอย่างมีเกียรติ ลูกเติบโตมา 
เป็นคนใจกว้าง ภูมิฐาน สง่าผ่าเผย …” และบรรยายในตัวอย่างที่ 2 ไว้ว่า “… เฝิงชุนอธิบายว่า 
นางต้องระวังเรื่องสุขภาพขนาดนี้ก็เพื่อลูกชาย ลูกยังเล็ก ร่างกายอ่อนแอ แค่ลมพัดหญ้าส่ัน  
อากาศเปลีย่นหน่อยหนึง่กเ็ป็นหวดั ไข้ขึน้ …” ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าแม้ว่าจะมกีารปฏิวตัวิฒันธรรมแล้ว 
แต่ค่านยิมตามแนวคดิปิตาธปิไตยยงัคงด�ารงอยู ่ผูเ้ป็นมารดาแสดงให้เหน็ถงึความรกั ความเอาใจใส่ลกู 
เป็นอย่างมาก เหตเุพราะสงัคมจนีให้ความส�าคญักบัผูส้บืสกลุ มค่ีานยิมในการชืน่ชมบตุรชายมากกว่า
บุตรธิดา ด้วยมองว่าบุตรชายสามารถสืบสกุลได้ ส่วนบุตรธิดาหากแต่งงานออกไปก็ต้องไปดูแล 
และเปลี่ยนสกุลไปเป็นสมาชิกครอบครัวของสามีนั้นเอง

2. ความเป็นหญิงกับอาชีพ
 ในอดตีสตรสีมรสมคีรอบครวั ชวีติหลงัสมรสจงึเป็นแม่บ้านดแูลสามแีละบตุร ส่วนการหารายได้ 
จึงเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่หาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในสังคมจ�ากัดความว่า งานบ้านเป็นงาน
ของสตรี ทัศนคตินี้จึงเป็นสิ่งท่ีปิดก้ันด้านอาชีพการงานของสตรีในอดีต แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป  
สตรีได้รับการศึกษาจ�านวนมากและระดับสูงขึ้น ท�าให้มีโอกาสในอาชีพการงานที่เพิ่มขึ้น ดังที่ว่า  
“อาชีพหรือการท�างานนอกบ้าน เป็นเงื่อนไขแรกของการที่จะท�าให้บุคคล เป็นอิสระทางเศรษฐกิจ
และด้านอื่น ๆ ตามมา การมีอาชีพและมีรายได้จะท�าให้ผู้หญิงสามารถพึ่งพาตัวเองได้เล้ียงดูลูก 
และรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ ลักษณะเช่นนี้ถือเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างสังคม (สุกัญญา อินต๊ะโดด,  
2550) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สตรีประกอบอาชีพและมีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องเศรษฐกิจ 
ในครอบครวัเพิม่มากขึน้ และแสดงให้เหน็ว่าสตรมีบีทบาทใน การบรหิารและจดัการงานด้านต่าง ๆ   
ซึ่งการที่ผู ้หญิงต้องออกมาท�างานนอกบ้านหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวส่วนหน่ึงก็มาจากสามี 
ไม่ช่วยกันท�างานหาเงินมาจุนเจือครอบครัว  
 ดงัทีผู่ป้ระพนัธ์บรรยายถงึความพยายามพึง่พาตนเองของสตรใีนการหาเลีย้งชพี ตวัอย่างที ่3 
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ตัวอย่างที่ 3

 “... ร้านขัดรองเท้าของม่ีเจี่ยมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วจากการบอกเล่าแบบปากต่อปาก 
ถึงร้านจะเล็ก ก็เหมือนศาลเจ้าเล็ก ๆ แต่เทพเจ้าในศาลยิ่งใหญ่ ...” (ฉื่อลี่, 2556)
 “… การขดัรองเท้าเป็นกจิการเลก็ ไม่ต้องเงยหน้ามองลกูค้า เฝิงชุนขดัรองเท้า ขดัอย่างเงยีบ ๆ   
ขัดได้ดี มีประสิทธิภาพ ในอาชีพ 360 อาชีพ ย่อมต้องมีสักคนที่ท�างานเป็นเลิศในอาชีพนั้น 
ในโลกนี้ไม่มีงานที่ต�่าต้อย มีแต่มีแต่คนที่ต�า่ต้อย …”  (ฉื่อลี่, 2556)

 ตวัอย่างที ่3 ข้างต้น สะท้อนเหน็ว่ามีเ่จีย่เจ้าของร้านขดัรองเท้าเป็นสตร ีสามารถดแูลกจิการ 
ได้เป็นอย่างดี เปรียบดังเทพเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวละครหญิงมีบทบาทในความเป็นผู้น�า สามารถ
ปกครองดแูลกจิการได้ด ีจงึถกูเปรยีบเทยีบให้มบีทบาทเท่าเทยีมกบัผูช้าย นอกจากนี ้ร้านขดัรองเท้า 
ของเธอยังเป็นที่รู ้จัก และมีผู้คนเข้ามาใช้บริการจ�านวนมาก ทั้งนี้นวนิยายเรื่องนี้ยังแฝงไว้ด้วย
แนวคิดเรื่องการประกอบอาชีพต่าง ๆ ว่าไม่ควรดูถูกอาชีพบางอาชีพว่าเป็นอาชีพที่ต�่าต้อย 
อาชีพทุกอาชีพย่อมมีความส�าคัญ เพราะอาชีพเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่มีอยู ่
ในสตรีผู ้นั้นว่าสามารถท�างานนั้นได้ และมิใช่ทุกคนจะสามารถประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้ดี  
แม้จะเป็นอาชพีขดัร้องเท้ารายได้ไม่มากนกั แต่หากประกอบอาชพีด้วยความตัง้ใจ และซือ่สัตย์สุจรติ
ก็จะสามารถท�าได้อย่างมีความสุข
 อย่างไรก็ตาม แม้มี่เจ่ียเป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้หมายถึงความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิ 
และโอกาสระหว่างชายและสตรใีนการประกอบอาชพี สงัคมเชือ่ว่าสตรมีบีทบาทเพยีงการเป็นมารดา
และภรรยาเท่านั้น ทั้งสตรียังด้อยกว่าผู้ชายด้านความสามารถ จึงเป็นการกีดกันสตรีไม่ให้มีบทบาท
ทางสงัคมในด้วนอืน่ ๆ  และยงัท�าให้สตรถูีกสงัคมเลอืกปฏบิตั ิกล่าวคอื สังคมยนิยอมให้ผู้ชายทีส่มรส
และมบีตุรแล้ว ได้รบัโอกาสสงูในการจ้างงานในระบบ เพราะหน้าทีเ่ลีย้งดบูตุรเป็นหน้าทีข่องภรรยา 
ซึง่ต่างจากสตรีทีส่มรสและมบีตุรแล้ว ต้องมบีทบาทเลีย้งดบูตุรและดแูลความเรยีบร้อยของบ้านเรอืน  
แม้จบการศึกษาระดับสูง แต่โอกาส ในการจ้างงานในระบบท่ีให้ค่าตอบแทนสูงจึงเป็นไปได้ยาก 
ตามไปด้วย สตรีส่วนใหญ่จึงมีรายได้เฉลี่ยจากการท�างานต�่า ทั้งมีโอกาสในการหางานท�าหรือ 
ได้รับการวางจ้างน้อยกว่าผู้ชาย ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของสตรีอีกด้วย

3. ความเป็นหญิงกับค่านิยมและขนบประเพณี
 “เพศหญงิเพศชายเป็นข้อเทจ็จรงิทางสรรีะ  แต่การจะเป็นผูห้ญงิหรอืผูช้ายนัน้เป็นกระบวนการ 
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมสร้างความเป็นหญิงเป็นชายในสังคมและเป็นผู้บอกว่าผู้หญิงผู้ชาย 
ควรท�าตัวอย่างไร” (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2550 อ้างถึงใน อาทิตยา จารุจินดา, 2555) ซึ่งทั้งสังคมจีน 
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และสังคมไทยต่างมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ที่เป็นกรอบของสังคมให้สตรีเป็นในแบบ 
ทีส่งัคมต้องการและยอมรบัได้ การเป็นสตรทีีส่งัคมต้องการเมือ่สมรส ต้องมคีณุสมบตัเิป็นแม่ศรเีรอืน  
ภรรยาต้องเชื่อฟังและซื่อสัตย์ ปรนนิบัติดูแลสามีและบุตร เรียบร้อย อ่อนหวาน เป็นผู้พึ่งสามี และ
ถูกสอนด้วยนิยามของกุลสตรีที่อยู่เพียงในเรือน และให้ความส�าคัญกับหน้าที่มารดาและภรรยา  
ส่วนสตรีที่ไม่ประพฤติตนตามค่านิยมของสังคมหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี ผู้ใหญ่ในสังคม
ต่างก็ไม่ต้องการให้บุตรของตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ดังที่ผู้ประพันธ์บรรยายว่า ซ่งเจียงเทาผู้เป็นสามีของ
มี่เจี่ยเฝ้ารอคอยมี่เจี่ยเพื่อที่จะสมรสกับมี่เจี่ย หลังจากที่มี่เจี่ยถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารตามตัวอย่างที่ 4 

ตัวอย่างที่ 4

 “ซ่งเจยีงเทาเป็นผูช้ายอย่างนี ้เขาทนไม่ได้ถ้ามีเ่จีย่ไม่คดิว่าตวัเองเป็นเมยีเขา เพือ่นบ้านที่
ถนนสุยถ่ายอมรับว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนคู่ควรกับซ่งเจียงเทาเท่ามี่เจี่ย ทุกคนมองเห็นว่าครอบครัว
ทั้งสองมีฐานะเท่าเทียมกัน การที่ 2 คนแต่งงานกันเป็นคู่แต่งงานในอุดมคติที่เหมาะสมมาก”  
(ฉื่อลี่, 2556)

 ตวัอย่างที ่4 ข้างต้นสะท้อนให้เหน็ถึงค่านยิมแบบเก่าในสงัคมทีใ่ห้ความส�าคญักบัชาตติระกลู 
ความเหมาะสมด้านฐานะทางการเงินของคู่ครอง และไม่ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของความรักและ
การดแูลเอาใจใส่ซึง่กนัและกนั อจัอาจน�ามาซึง่ความเบือ่หน่ายและนอกใจในทีส่ดุ ทัง้นีน้วนยิายเรือ่งนี้  
ได้สะท้อนให้เห็นอีกแง่มุมหน่ึงของสตรีท่ีเปลี่ยนแปลงไปในบริบทสังคมหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม 
โดยชี้ให้เห็นถึงความต้องการของสตรีที่ผู้ประพันธ์บรรยายถึงการนอกใจสามีของตัวละครมี่เจี่ย 
ทีแ่ม้ว่าจะสมรสและมบีตุรอยูแ่ล้ว แต่ยงันอกใจสาม ีซึง่เป็นพฤตกิรรมทีค่นในสังคมไม่อาจยอมรบัได้  
ดังที่ผู้แต่งบรรยายตามตัวอย่างที่ 5

ตัวอย่างที่ 5

 “มี่เจี่ยมีใครคนนั้นเป็นชู้รักอยู่ตั้ง 7 ปีเต็ม ไม่ว่าใครคนนั้นจะหลอกล่อมี่เจี่ยอย่างไร 
ใช้ไม่แขง็และไม้นวม วนัเกดิของมีเ่จีย่ เขาเอาดอกกหุลาบแดงวางไว้เตม็เตยีงเหมอืนกบัเพลงยอด
นิยมที่ว่าดอกกุหลาบ 999 ดอก แต่ใน 7 ปีนั้นผู้หญิงคนนี้ท�าให้มี่เจี่ยพูด 2 พยางค์ว่า “ขอหย่า” 
ไม่ได้เลย…” (ฉื่อลี่, 2556)
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 ตัวอย่างที่ 5 ข้างต้น สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสตรีตามแนวคิดสตรีนิยม       
สายวัฒนธรรม โดยให้ความส�าคัญด้านคุณค่ากับสตรีเป็นหลัก ซึ่งตัวละครมารดาของสามีมี่เจี่ย  
แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตา และเห็นอกเห็นใจในฐานะสตรีด้วยกัน เพราะมารดาของสามีม่ีเจ่ีย 
ไม่ได้ขัดขวางมี่เจี่ยที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ หลังจากศูนย์เสียสามีซึ่งก็คือบุตรชายของตนไป  
เพราะมองโลกตามความเป็นจรงิ เช่นเดยีวกบัทีม่ีเ่จีย่เข้าใจการมคีวามรกัครัง้ใหม่ของเฝิงชนุ กล่าวคอื  
มี่เจี่ยไม่ได้ขัด แต่ตักเตือนให้เฝิงชุนอยู่ในกรอบความพฤติท่ีถูกต้องตามขนบธรรมเนียมของสังคม  
เรือ่งราวดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดระบอบมาตาธิปไตยเข้ามาในสงัคมมากยิง่ขึน้ในช่วงการปฏวิตัิ 
วฒันธรรม ความเท่าเทยีมกนัในสงัคมระหว่างผูช้ายและสตรมีมีากขึน้ แม้ว่าค่านยิมของสงัคมทีม่องว่า 
ผู ้ชายสามารถมีภรรยาหลายคนกลายเป็นเรื่องปกติท่ีสังคมยอมรับได้ยังมีปรากฏได้เห็นอยู ่  
ขณะเดยีวกนัพฤตกิรรมของนอกใจสามขีองสตร ีเป็นสิง่ทีส่งัคมไม่อาจยอมรบัได้ แต่หากปฏบิตัใิห้อยูใ่น 
ธรรมนองครองธรรมก็เป็นสิ่งที่สังคมเปิดโอกาสให้สตรีได้มีความรักครั้งใหม่ได้มากขึ้น

สรุปผลการศึกษา
 แม้นารีนคราเป็นนวนิยายจีน แต่ก็สามารถน�าเสนอแง่มุมของสตรีที่ถูกคาดหวังให้เป็นได้ทั้ง
สงัคมจนีและสงัคมไทย ซึง่ได้ชีใ้ห้เหน็ความเป็นหญงิในบทบาทต่าง ๆ  ทัง้ในฐานะภรรยาและในฐานะ
มารดา ความเป็นหญงิกบัอาชพี และความเป็นหญงิกบัค่านยิม ขนบประเพณ ีและยงัสะท้อนให้เหน็ถงึ 
เป็นการผลิตซ�้าถึงระบอบปิตาธิปไตยที่แฝงอยู่ในเรื่อง ทั้งนี้ก็ยังมีการสร้างความเปล่ียนแปลง 
ทางวัฒนธรรมจากระบอบปิตาธิปไตยมาสู่วัฒนธรรมระบอบมาตาธิปไตย แบบสตรีเป็นใหญ ่
ตามแนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความเป็นหญิงให้เด่นชัดขึ้น นับได้ว่าเป็นคู่ตรงข้ามกับ 
ระบอบปิตาธิปไตย คือเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการให้ก�าเนิด การเล้ียงดู และความอ่อน
หวาน ย่อมท�าให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ และสงบสุข ดังนั้น ภาพความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนี ้
จึงสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหว่างสตรีที่เป็นสตรีขนบเดิม 
กับสตรียุคสมัยใหม่ ซึ่งเปล่ียนไปจากภาพความเป็นหญิงในอุดมคติตามที่สังคมคาดหวังและ 
สร้างมาตรฐานขึน้มา แม้ว่าผูป้ระพนัธ์จะน�าเสนอความเป็นหญงิทีแ่ตกต่างออกไป แต่ทัง้นีก้ต็ัง้อยูบ่น
พืน้ฐานของคณุธรรม ศลีธรรม และจรยิธรรมทีด่ ีเพือ่ให้ผูอ่้านตระหนกัถงึคณุค่าของสตรยีิง่ขึน้นัน่เอง
ตวัละครหญงิ 3 ตวั 3 รุน่ ได้แก่ มารดาของสามมีีเ่จีย่ มีเ่จีย่ และเฝิงชนุ สะท้อนให้เหน็ความแขง็แกร่ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านจติใจ หรอืวธิคีดิทีจ่ะด�ารงชพีอยูไ่ด้โดยไม่ต้องพึง่พาผูช้าย กล่าวคอื มารดาของ 
สามีมี่เจี่ยสะท้อนความเป็นหญิงในฐานะมารดาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งจบการศึกษาสูง เป็นอดีต 
พนักงานทะเบียนในโรงพยาบาล ที่ต้องเลี้ยงดูลูกชายซ่งเจียงเทาเพียงล�าพัง เพราะสามีเสียชีวิต
จากการกระโดดอาคารลงมา ส่วนมี่เจี่ยสะท้อนความเป็นหญิงกับอาชีพตามค่านิยมสมัยใหม ่
อย่างชดัเจน ซึง่กค็อืทหารหญงิ ทีไ่ด้สมรสกบัซ่งเจยีงเทาซึง่เจ้าชู ้และเสียชวีติด้วยโรคมะเรง็ปอด เธอ
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จงึท�าธรุกจิร้านขดัร้องเท้า หารายได้ดแูลครอบครวั โดยมเีฝิงชุนซึง่สะท้อนความเป็นหญงิกบัค่านยิม 
และขนบประเพณ ีกล่าวคอื เฝิงชนุเป็นเดก็สาวละแวกแถวบ้านมีเ่จีย่ ซึง่มสีามทีีม่พีฤตกิรรมรกัร่วมเพศ  
ท�าให้เธอประชดสามีโดยออกมาเป็นลูกจ้างร้านขัดรองเท้าของม่ีเจ่ีย ตัวละครทั้ง 3 ตัว ดังกล่าว 
จึงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านจิตใจ ไม่ต้องพึงพาผู้ชาย และตัวละครทั้ง 3 ตัว ยังมี 
ความสัมพันธ์ที่ดี เอื้อเฟื้อดูแลซึ่งกันและกัน โดยที่ตัวละครชายไม่ได้มีอิทธิพลให้ตัวละครหญิง 
ต้องทนทุกข์ทรมานต่อการจากไปของตัวละครชายอีกด้วย

อภิปรายผล
 การวิเคราะห์ภาพความเป็นหญงิในนวนยิายเรือ่งนารนีครา จากบทบรรยายและบทสนทนา 
ตามแนวคดิเรือ่งบทบาทของผูห้ญงิตามแนวคดิสตรนียิมสายวฒันธรรม (สกุญัญา อนิต๊ะโดด, 2550) 
ผลการวเิคราะห์พบเรือ่งราวสะท้อนสงัคมจนีในอดตี กล่าวคอื สงัคมจนีเป็นสงัคมแบบชายเป็นใหญ่ 
จงึให้ความส�าคญักบัการก�าเนดิบตุรชายเพือ่จะได้สบืทอดสกลุ ดงัตอนที ่“เฝิงชนุมลีกูชาย ครอบครวั
โจวหยวนมลีกูชายคนเดยีวมา 3 ชัว่คนแล้ว ผูใ้หญ่ในครอบครวัโจวหยวนอยากได้ทายาทชาย เมือ่ได้
หลานชายปูย่่าดใีจมาก เตรยีมตวัท�าพธิที�าขวญัหลานเมือ่อายคุรบเดอืน เชญิคนทัง้ซอยมาร่วมงาน” 
(ฉื่อลี่, 2556)
 การปฏิวัติวัฒนธรรมของสังคมจีนดังกล่าว คือ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากระบอบ 
ปิตาธปิไตยมาสูว่ฒันธรรมระบอบมาตาธปิไตย ซึง่ ฉอืลี ่ผูป้ระพนัธ์นวนยิายจงึได้น�าประเดน็ดงักล่าวมา 
สะท้อนให้เห็นค่านิยมของสังคมจีนยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยมของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลง 
ไปในสงัคมจนี ทีผู่ห้ญงิ มสีถานะและบทบาทแตกต่างไปจากเดมิ ทัง้การศึกษาทีสู่งขึน้ การเป็นเสาหลัก 
ในการหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว รวมถึงการดูแลตนเอง อันน�ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้ชาย 
ไม่อาจกดให้ผู้หญิงต้องอยู่ในสถานะที่ต�า่ต้อยกว่าอีกต่อไป 
 ผลการวิเคราะห์ด้านความเป็นหญิงในฐานะมารดา ที่พบว่าสตรีทุกช่วงเวลาเมื่อถึงช่วงวัย 
ที่เหมาะสมของการออกเรือน นอกจากมีบทบาทและหน้าที่ภรรยาของสามีแล้ว ยังมีหน้าที่และ
บทบาทการเป็นสะใภ้ของบิดาและมารดาของสามี ทั้งยังมีบทบาทและหน้าที่เป็นมารดาของบุตร 
แม้ว่าสถานการณ์ที่ อาจเปลี่ยนแปลง ท�าให้สตรีสูญเสียสามี จะด้วยความตายพรากไป หรือสามี 
เปลี่ยนเป็นอื่น แต่ความเป็นสะใภ้และความเป็นมารดายังคงเป็นบทบาทและหน้าที่ที่จงคงอยู่และ
ด�าเนนิต่อไปเสมอ สอดคล้องกบับทวจิารณ์หนงัสอืนารนีครา: เมอืงนีเ้ป็นของเธอ (สุวรรณา ตัง้ทฆีะรกัษ์,  
2557) ที่ว่า มี่เจี่ยชื่นชมมารดาของสามีของตนว่าเป็นสตรีที่มีความดีงามประดุจเทพเจ้า มีความรู้ 
มหีน้าทีก่ารงานทีด่ ีเมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีม่ากระทบท�าให้ชวีติล�าบากในช่วงปฏวิตัวิฒันธรรมในขณะที่ 
บิดาของซ่งเจียงเทาทนไม่ได้กับชีวิตเปลี่ยนแปลง จึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย (ความอ่อนแอของตัวละคร
ฝ่ายชาย) แต่มารดาของสามขีองมีเ่จีย่กลบัเข้มแขง็รบัผดิชอบครอบครวัดแูลเลีย้งดบูตุร “เหมอืนกบัว่า 
ยังมีผู้ชายอยู่ในครอบครัว” (ฉือลี่, 2556, อ้างถึงใน สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์, 2557)
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ผลการวิเคราะห์ด้านความเป็นหญิงกับอาชีพ ที่พบว่าสตรีประกอบอาชีพมากขึ้นเป็นผลมาจาก 
การเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นพัฒนาการที่ดีในช่วงหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับผล 
การวิเคราะห์แก่นเรือ่งในบทความเรือ่งลกัษณะร่วมและความงดงามของความเป็นหญงิในประราชนพินธ์ 
แปลสมเด็จระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศิริลักษณ์ บัตรประโคน, 2559)
 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ด้านความเป็นหญิงกับค่านิยมและขนบประเพณี ที่พบความ 
ไม่เท่าเทยีมระหว่างเพศชายและเพศหญงิตามแบบระบอบปิตาธปิไตยทีช่ายเป็นใหญ่ สอดคล้องกบั 
ผลการศกึษาเร่ืองการสร้างความเป็นหญงิชายทางสงัคม และจรยิธรรมในชมุชนลาหู:่ กรณศึีกษาหญงิ
ลาหู ่(ชลดา มนตรวีตั, 2541) ทีพ่บว่า นอกเหนอืจากงานบ้าน สตรไีม่อาจแสดงตนว่ามคีวามสามารถ 
เหนือผู้ชาย และหากสมรสกับผู้ชายนอกสังคมบางกลุ่มต้องออกจากหมู่บ้าน ขณะที่ผู้ชายสมรส 
กับสตรีใดก็ได้
 การวิเคราะห์ความเป็นหญิงในนวนิยายเรื่องนารีนคราสะท้อนให้เห็นทั้งเหตุการณ์อันเป็น
สภาพสังคมร่วมกับค่านิยมของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นหญิงของสังคมนครอู่ฮ่ัน ซ่ึงมี
ลักษณะร่วมกับวัฒนธรรมไทยอันได้รับอิทธิพลมาจากสังคมจีนอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรศกึษาแนวคดิและกลวธิกีารน�าเสนอแนวคดิของผูป้ระพนัธ์ในนวนยิายเรือ่งนารนีครา 
 2. ควรศึกษาความขัดแย้งภายนอกและความขัดแย้งภายในที่เกิดขึ้นกับตัวละครหญิง 
ในนวนิยายเรื่องนารีนครา
 3. ควรศกึษาความเป็นหญงิจากนวนยิายเรือ่งอืน่ ๆ  ของ ฉอืลี ่หรอืผูป้ระพนัธ์อืน่ในยคุสมยั 
เดียวกัน เพื่อจะได้ข้อค้นพบเชิงมุมมองและมิติทางสังคมแห่งความเป็นหญิงที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 4. ควรศึกษาค่านิยมด้านอื่น ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่านิยมจากระบอบปิตาธิปไตย 
มาสู่มาตาธิปไตยในนวนิยายจีน โดยบูรณาการเข้ากับสภาพการณ์จริงที่สะท้อนผ่านแหล่งข้อมูล 
เชิงสังคมประเภทสื่อสารมวลชน
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและความมีประสิทธิภาพการท�างานของ
บุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATING FACTORS AND WORK EFFICIENCY OF 
A STATE ENTERPRISE COMMUNITY RELATION PERSONNEL

ภีรดา ศิลปชัย และณัฐชา ธ�ารงโชติ1 
Peerada Sinlapachai and Natcha Thumrongchot2

บทคัดย่อ
 การศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ และความมีประสิทธิภาพการท�างาน 
ของบุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยจูงใจในการท�างานของบุคลากร เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร และ
เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัจงูใจ และความมปีระสทิธภิาพการท�างานของบคุลากรภายใน
หน่วยงานด้านชมุชนสมัพนัธ์ของรฐัวสิาหกจิแห่งหนึง่ ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้คอื บคุลากร
ภายในหน่วยงานด้านชมุชนสมัพนัธ์ของรฐัวสิาหกจิแห่งหนึง่ จ�านวน 96 คน สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ Rho (ρ) เพื่อทดสอบ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
อยูใ่นช่วงอาย ุ51 ปีขึน้ไป สถานภาพสมรส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สมรสแล้ว มรีะดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี ระดับรายได้ 20,501 บาทข้ึนไป ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไป ประเภท
ต�าแหน่งงานวชิาชพี (ระดบั 4-7) ปัจจยัจงูใจ ในการท�างานของบคุลากรฯ พบว่า มค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ระดับประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากรฯ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน  
และสรุปผลการหาค�าตอบของค�าถามส�าหรับการศึกษา พบว่า ปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์กับ 
ความมีประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจ 
แห่งหนึ่ง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในงาน 
และด้านนโยบาย และ การบรหิาร มคีวามสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมา คอื ด้านเงนิเดอืน 
ด้านความรบัผดิชอบ ด้านการยอมรบันบัถอื ด้านความมัน่คง ด้านการบงัคับบญัชา ด้านลักษณะงาน  
ด้านชีวิตส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพการท�างาน มีความสัมพันธ ์
อยู่ในระดับต�่า และด้านต�าแหน่งหน้าที่ ด้านความส�าเร็จในการท�างาน มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ต�่ามาก ตามล�าดับ โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

1 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา 
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2 Marketing, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

86 Phitsanulok Rd., Suan Chitlada, Dusit, Bangkok 10300, 0968859182, peeradavadee@gmail.com
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ค�าส�าคัญ: ปัจจัยจูงใจ, ประสิทธิภาพการท�างาน, ชุมชนสัมพันธ์

Abstract
  The study was aimed to investigate motivating factors of state enterprise  
community relation personnel, work efficiency of a state enterprise community  
relation personnel, and the relationship between motivating factors and work  
efficiency of a state enterprise community relation personnel. The population used 
in this study was 96 personnel working in a community relations unit. The statistics 
used in the data analysis included frequency, percentage, mean and Rho (ρ) to test 
the correlation coefficients. The results of the study revealed that most respondents 
were married males who were over 51 years old with bachelor’s degree earning 
20,501 baht income salary. The duration of their work was over 20 years in the  
professional position levels of 4 to 7. It was found that the personnel’s work efficiency 
was at a high level. When looking into each aspect, it was found that the relationship  
of work advancement and work policy and administration was moderate while 
the aspects in terms of income, responsibility, acceptability, security, governance,  
job description, personal life, relationship with the management, and work condition 
were relatively low with the 0.05 statistical significance. 

Keywords: Motivating Factors, Work Efficiency, Community Relation

ที่มาและความส�าคัญ
 การท�างานในหน่วยงานต่าง ๆ  ไม่ว่าองค์กรภาครฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนต่างกต็ระหนกัถงึ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนการ วิธีการท�างาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความ
พยายามทีจ่ะพัฒนากลยุทธ์ในการ สร้างความส�าเรจ็ แสดงให้เหน็ว่าองค์กรต่างมเีป้าหมายทีจ่ะพฒันา
ไปสู่ความเป็นเลิศ มุ่งประสิทธิภาพของงาน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ในปัจจุบัน อัตราการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงสามารถสร้างแรงกดดันในการท�างานให้กับบุคลากร 
รวมถงึปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อการบรหิารงาน จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างมาก 
ที่หน่วยงานจะต้องทบทวนกระบวนการ วิธีการด�าเนินงานว่ามีความเหมาะสมต่อสภาวการณ ์
ในปัจจบุนัมากน้อยเพยีงใด เพือ่วางแผนการด�าเนนิงานทีส่ามารถสร้างประสทิธภิาพการบรหิารงาน
ให้เพิ่มมากขึ้น 
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 ในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หน่วยงานมีความพยายามที่จะ
พัฒนากลยุทธ์ในการท�างานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรหลัก ส่งผลถึงสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานทีเ่ปลีย่นแปลงตามไปด้วย ท�าให้บคุลากรผูป้ฏบิตังิาน ต้องมกีารปรบัตวั พฒันาตนเอง 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้นโยบายการบริหารท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ แต่การเปลี่ยนแปลง 
ที่รวดเร็วเกินไปนั้น อาจส่งผลกระทบต่อระดับประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรที่ไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทัน เช่น คุณภาพความถูกต้องของงานลดต�่าลง มีการแก้ไขงานบ่อยครั้ง ใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานนานขึ้น ปริมาณงานลดน้อยลง ส่งผลต่องานของตนและ มีผลกระทบต่อหน่วยงานดังนั้น 
หน่วยงานจ�าเป็นต้องหากลยุทธ์การบริหารงานแบบใหม่ ท่ีจะสามารถส่งเสริมให้บุคลากร  
มีความพยายามที่จะรักษาระดับประสิทธิภาพในการท�างานของตน จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556) 
ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการท�างานในองค์กรเป็นหัวใจส�าคัญในการน�าองค์กรไปสู่การบรรลุผล
ความส�าเร็จของการด�าเนินงาน       
 โดยกลยุทธ์การจัดการองค์กรแบบใหม่ ได้ให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่
ให้เกดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลสงูสดุ เน้นการบรหิารงานทีค่�านงึถงึความต้องการของบคุลากร
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ที่ได้ตั้งไว้  
ดังนั้น สิ่งที่จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญคือ การจูงใจ หากผู้บริหารสามารถจูงใจได้ถูกต้อง ตรงตาม 
ความต้องการ จะท�าให้บุคลากรมีก�าลังใจท่ีจะปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยที่สามารถจูงใจ 
บคุลากรได้นัน้ มคีวามหลากหลายแตกต่างกนัไป ขึน้อยูก่บัความต้องการของแต่ละบคุคล มทีัง้ปัจจยั 
ด้านเงินเดือน นโยบายและการบริหาร การบังคับบัญชา สภาพการท�างาน ความก้าวหน้าในงาน   
เป็นปัจจัยที่มีส่วนในการกระตุ้นให้บุคลากรภายในองค์กรมีก�าลังใจมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่หน่วยงานต้องการ และมีความมุ่งม่ัน 
ที่จะท�าให้ผลงานออกมาดีที่สุด ณกานดา ธัญเจริญ (2558) ได้กล่าวว่า การจูงใจเป็นการกระตุ้นให ้
บุคคลเกิดการกระท�า และมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการและแน่นอน เพื่อให้เกิดความม่ันใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย นับได้ว่าการจูงใจเป็นส่วนส�าคัญที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ
ประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากร
 ด้วยเหตผุลทีไ่ด้กล่าวมานี ้จงึเป็นความส�าคญัทีจ่ะท�าการศกึษาถงึเรือ่ง ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยจูงใจ และความมีประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ด้านชุมชนสัมพันธ์
ของรฐัวสิาหกจิแห่งหนึง่ โดยใช้หลกัทฤษฎแีรงจงูใจในการท�างานของ Herzberg ประกอบด้วยหลกั
ปัจจยัทีส่�าคญั 2 อย่าง ทีท่�าให้บคุลากรมคีวามพงึพอใจและไม่พงึพอใจในการท�างาน ซึง่ส่งผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาครั้งน้ีท�าให้ทราบถึงระดับแรงจูงใจ และระดับประสิทธิภาพในการ
ท�างานของบคุลากร และผูบ้รหิารสามารถน�าผลการศกึษานี ้ไปเป็นข้อมลูในการวางแผนการบรหิาร 
เพื่อเพิ่มระดับแรงจูงใจในการท�างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ด้านชุมชนสัมพันธ ์
ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
 2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ด้านชุมชน
สัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและความมีประสิทธิภาพการท�างานของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

นิยามศัพท์
 หน่วยงานด้านชมุชนสมัพนัธ์ของรฐัวสิาหกจิแห่งหน่ึง หมายถงึ หน่วยงานหนึง่ภายใต้การ
ก�ากับดูแลของรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ซ่ึงท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานในการก�าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และก�าหนดแผนการด�าเนินงาน  แผนปฏิบัติการชุมชนร่วมกับสายงานอื่น ๆ เป็นภาพรวม 
ขององค์กร อีกทั้งเป็นหน่วยงานหลักที่เชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
เสรมิสร้างความสมัพันธ์ ความรูค้วามเข้าใจ และสนบัสนนุการแก้ไขปัญหา ข้อกงัวลด้านมวลชนสมัพนัธ์  
ตามพื้นที่โครงการต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อลดความขัดแย้งด้านมวลชนในพื้นที่เป้าหมาย รวมไปถึง 
การสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้มีแนวทางในการด�าเนินงานไปใน 
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนท�าหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านมวลชนสัมพันธ์
 รฐัวสิาหกจิแห่งหนึง่ หมายถึง รฐัวสิาหกิจผูป้ระกอบการด้านกจิการพลงังานภายใต้การก�ากบั 
ดแูลของกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั ด�าเนนิธรุกจิหลักในการผลิต จดัให้ได้มา และจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป     
 ชุมชนสัมพันธ์ หมายถึง การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน พัฒนา 
ให้ความรู ้ใน ด้านการประกอบอาชีพ เผยแพร่ข่าวสารเพื่อท�าความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงาน รวมถึงผลกระทบ อันเนื่องจากการด�าเนินงานของหน่วยงาน   
 บคุลากร หมายถงึ บคุลากรซึง่เป็นพนกังานผูป้ฏบิติังานภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพนัธ์
ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
 ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่มีประสิทธิภาพท�าให้พนักงานมีความพยายามที่จะท�าผลงาน 
ให้ท่ีดยีิง่ขึน้ เป็นปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อการท�างานของบคุลากรในเชงิบวก และเชงิลบ สามารถกระตุน้ 
ให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในการท�างานได้ ซึ่งประกอบด้วย ด้านนโยบายและ 
การบริหาร ด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพการท�างาน  
ด้านเงนิเดอืน ด้านความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน ด้านชวีติส่วนตวั ด้านต�าแหน่งหน้าที ่ด้านความมัน่คง  
ด้านความส�าเร็จในการท�างาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ  
ด้านความก้าวหน้าใน
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 ประสิทธิภาพการท�างาน หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามวิธีการที่หน่วยงาน
ก�าหนด สามารถปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบของตนได้ภายในก�าหนดระยะเวลาของงาน โดยค�านงึถงึ 
การใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ผลลพัธ์ของงานมคีวามถกูต้องเชือ่ถอืได้ บรรลวุตัถปุระสงค์ตามตวัชีว้ดั
ในงานขององค์กร 3 ด้าน ประกอบด้วย      ด้านคุณภาพ ความถูกต้องของงาน ด้านปริมาณงาน 
ที่รับผิดชอบและ ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ
 ปัจจัยจูงใจในการท�างาน (ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg)
  ปัจจัยจูงใจ
 1. ด้านนโยบายและการบริหาร 2. ด้านการบังคับบัญชา
 3. ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 4. ด้านสภาพการท�างาน
 5. ด้านเงินเดือน 6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
 7. ด้านชีวิตส่วนตัว 8. ด้านต�าแหน่งหน้าที่
 9. ด้านความมั่นคง 10. ด้านความส�าเร็จในการท�างาน
 11. ด้านการยอมรับนับถือ 12. ด้านลักษณะงาน
 13. ด้านความรับผิดชอบ 14. ด้านความก้าวหน้าในงาน
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ
 ความมีประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของ
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
  1. ด้านคุณภาพ ความถูกต้องของงาน
  2. ด้านปริมาณงานที่รับผิดชอบ
  3. ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตประชากร
 ประชากรทีใ่ช้ท�าการศกึษาในครัง้นี ้แบ่งตามประเภทของต�าแหน่งงานเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
พนักงานประเภทบังคับบัญชา (ระดับ 8-14), พนักงานประเภทวิชาชีพ (ระดับ 4-7) และพนักงาน
ประเภททัว่ไป (ระดบั 1-3) จ�านวน 96 คน ซึง่ทัง้หมดเป็นบคุลากรภายในหน่วยงาน ด้านชมุชนสมัพนัธ์ 
ของรฐัวสิาหกจิแห่งหนึง่ (ทีม่า : ข้อมลูพนกังานส่วนกลางหน่วยงานด้านชมุชนสมัพนัธ์ของรฐัวสิาหกจิ
แห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561)
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ขอบเขตด้านสถานที่
 หน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

ขอบเขตระยะเวลา
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – พฤษภาคม 2561

ประโยชน์ของการศึกษา
 1. เพ่ือให้ผู ้บริหารใช้ผลการศึกษาน้ี เป็นข้อมูลในการหาแนวทางส�าหรับการบริหาร 
จัดการองค์กร ก�าหนดแนวทางเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้กับบุคลากร เพื่อรักษาบุคลากร 
ที่มีประสิทธิภาพให้สามารถปฏิบัติงานอยู่ได้ในระยะยาว
 2. ผูบ้รหิารสามารถน�าผลการศกึษานี ้ใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนการบรหิารเพือ่เพิม่ระดบั 
แรงจงูใจในการท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงานฯ เม่ือบุคลากรมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานมากขึน้ 
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ส่งผลให้มีความรู้สึกดีต่อหน่วยงาน ซ่ึงจะเป็นแรงผลักดัน 
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิผล

แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท�างาน
 1. ความหมายของประสิทธิภาพในการท�างาน
 2. ทฤษฎี12 หลักการท�างานให้มีประสิทธิภาพ (The Twelve Principles of Efficiency) 
ของ Harrington Emerson

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างาน 
 1. ความหมายของแรงจูงใจในการท�างาน
 2. ทฤษฎีสองปัจจัย Herzberg’s Two Factor Theory

ค�าถามส�าหรับการศึกษา
 ปัจจยัจงูใจมคีวามสมัพนัธ์กบัความมปีระสทิธภิาพการท�างานของบคุลากรภายในหน่วยงาน
ด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งหรือไม่
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)        ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

วิธีการศึกษา
การก�าหนดประชากร
 ประชากรที่ใช้ท�าการศึกษาครั้งนี้ แบ่งตามประเภทของต�าแหน่งงานเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
พนักงานประเภทบังคับบัญชา (ระดับ 8-14), พนักงานประเภทวิชาชีพ (ระดับ 4-7) และพนักงาน
ประเภททั่วไป (ระดับ 1-3) จ�านวน 96 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคลากรภายในหน่วยงาน ด้านชุมชน
สัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง (ที่มา : ข้อมูลพนักงานส่วนกลางหน่วยงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. 2561)

เครื่องมือที่ใช้ท�าการศึกษา
 การศกึษาเกีย่วกบั ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัจงูใจและความมปีระสทิธภิาพการท�างานของ
บุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ได้จัดท�าแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหา 
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านนโยบายและการบริหาร
2. ด้านการบังคับบัญชา
3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
4. ด้านสภาพการท�างาน
5. ด้านเงินเดือน
6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
7. ด้านชีวิตส่วนตัว
8. ด้านต�าแหน่งหน้าที่
9. ด้านความมั่นคง
10. ด้านความส�าเร็จในการท�างาน
11. ด้านการยอมรับนับถือ
12. ด้านลักษณะงาน
13. ด้านความรับผิดชอบ
14. ด้านความก้าวหน้าในงาน

ความมีประสิทธิภาพการท�างาน
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
1. ด้านคุณภาพ ความถูกต้องของงาน
2. ด้านปริมาณงานที่รับผิดชอบ
3. ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
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 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากร ของบุคลากรประเภทบังคับบัญชา 
(ระดับ 8-14) ประเภทวิชาชีพ (ระดับ 4-7) ประเภททั่วไป (ระดับ 1-3) จ�านวน 96 คน ซึ่งทั้งหมด 
เป็นบุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และประเภทต�าแหน่งงาน (ระดับ) 
มีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด (Check List)
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยจูงในในการท�างาน ประกอบด้วย ด้านนโยบาย และ 
การบริหาร ด้านการบงัคบับญัชา ด้านความสมัพนัธ์กบัหวัหน้างาน ด้านสภาพการท�างาน ด้านเงนิเดอืน  
ด้านความสมัพันธ์กบัเพือ่นร่วมงาน ด้านชวีติส่วนตวั ด้านความสมัพนัธ์กบัลกูน้องด้านต�าแหน่งหน้าที่ 
ด้านความมั่นคง ด้านความส�าเร็จในงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรักในงาน ด้านความ 
รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในงาน ทุกด้านประกอบด้วย ข้อค�าถามด้านละ 3 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงาน
รฐัวสิาหกจิแห่งหนึง่ ประกอบด้วย ด้านคณุภาพ ความถกูต้องของงาน ด้านปรมิาณงานทีร่บัผดิชอบ 
และด้านระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทุกด้านประกอบด้วย ข้อค�าถามด้านละ 5 ข้อ

 แบบสอบถามในส่วนที ่2 และส่วนที ่3 มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดังนี้
  5 คะแนน  หมายถึง  มากที่สุดหรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง
  4 คะแนน  หมายถึง มากหรือเห็นด้วย
  3 คะแนน  หมายถึง ปานกลางหรือไม่แน่ใจ
  2 คะแนน  หมายถึง น้อยหรือไม่เห็นด้วย
  1 คะแนน  หมายถึง น้อยที่สุดหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

วิธีการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ท�าการศึกษา
 1. ท�าการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจและ
ประสทิธภิาพการท�างาน โดยให้มเีนือ้หาครอบคลมุถงึตวัแปรทีใ่ช้ท�าการศกึษา ซึง่กค็อื แรงจงูใจ และ
ประสิทธิภาพการท�างาน
 2. น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาจากเอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง                      
ไปสร้างเครื่องมือที่จะใช้ท�าการศึกษา คือ แบบสอบถาม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา
ส�านวนที่ใช้ในการ ตั้งค�าถาม ความชัดเจนของค�าถาม แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไข
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 3. น�าแบบสอบถามทีท่�าการปรบัปรงุแก้ไขแล้ว ทดลองเกบ็ข้อมลูกบักลุ่มตวัอย่าง (Try - Out)  
จ�านวน 30 ชุด โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่จะท�าการศึกษา  
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ท�าการทดลองเก็บข้อมูลกับบุคลากรในหน่วยงานอื่น และท�าการทดสอบ 
ความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ 0.931 และน�าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว ไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ท�าการศึกษา
 1. ท�าการจดัเตรยีมเครือ่งมอืส�าหรบัเกบ็รวบรวมข้อมลูทีใ่ช้ท�าการศกึษา คอื แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ จ�านวน 96 ชุด
 2. น�าเสนอหนังสือขอความร่วมมือ จัดท�าโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ถงึผูอ้�านวยการหน่วยงานด้านชมุชนสมัพนัธ์ของรฐัวสิาหกจิแห่งหนึง่ เพือ่ขอความ 
อนุเคราะห์แจกแบบสอบถามให้กบักลุม่ประชากรทีเ่ป็นบคุลากรภายในหน่วยงาน ด้านชมุชนสัมพนัธ์
ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จ�านวน 96 คน
 3. น�าส่งแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ท่ีจะใช้เก็บข้อมูลกับประชากร ซึ่งเป็นบุคลากร 
ภายในหน่วยงานด้านชมุชนสมัพนัธ์ของรฐัวสิาหกจิแห่งหนึง่ จ�านวน 96 คน และได้ก�าหนดระยะเวลา 
ในการส่งแบบสอบถามคืน ประมาณ 3 สัปดาห์ อยู่ในช่วงเดือน เมษายน 2561
 4. ท�าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากประชากร ซึ่งเป็นบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ด้านชมุชนสมัพนัธ์ของรฐัวสิาหกจิแห่งหนึง่ จ�านวน 96 คน โดยท�าการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วน 
ตามจ�านวนที่ท�าการน�าส่งแบบสอบถามไปแล้วนั้น ได้รับแบบสอบถามคืนครบทั้งหมด 96 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ท�าการศึกษา
 1. ค่าเฉล่ียความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ ของบุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง

 2. ค่าคะแนนเฉลี่ย (µ) , ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ใช้ในการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจ 
ในการท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง และระดับ
ระดับประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจ
แห่งหนึ่ง แปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามแนวคิดของ (Best, 1989) ดังนี้
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  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  มีค่าอยู่ในระดับมาก
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49   หมายถึง  มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง  มีค่าอยู่ในระดับน้อย
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง   มีค่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด
 3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ และความมีประสิทธิภาพการท�างานของ
บคุลากรภายในหน่วยงาน        ด้านชมุชนสมัพนัธ์ของรฐัวสิาหกจิแห่งหนึง่ ใช้สถติทิดสอบสมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank Correlation Coefficient หรือ Spearman’s rho 
(ρ)) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือ ข้อมูล 2 ชุด โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ 0.05 และท�าการแปลผลระดับความสัมพันธ์ใช้เกณฑ์ (Hinkle D.E. 1998) ดังนี้
  ช่วงความสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์
   0.90 – 1.00  มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก
   0.70 – 0.90  มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
   0.50 – 0.70  มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
   0.30 – 0.50  มีความสัมพันธ์ในระดับต�า่
   0.00 – 0.30  มีความสัมพันธ์ในระดับต�า่มาก
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ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรของบุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของ
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
ตารางที่ 1 ความถี่ และร้อยละ ของข้อมูลด้านประชากรของบุคลากรภายในหน่วยงาน ด้านชุมชน 
  สัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 

ข้อมูลด้านประชากร
จ�านวน(คน) 
(N = 96)

ร้อยละ
(100.00)

เพศ 

 ชาย 53 55.2 

 หญิง 43 44.8

อายุ

 20 - 30 ปี 26 27.1

 31 - 40 ปี 18 18.8

 41 - 50 ปี 20 20.8

 51 ปีขึ้นไป 32 33.3

สถานภาพสมรส

 โสด 44 45.8

 สมรส 52 54.2

ระดับการศึกษา

 ต�า่กว่าปริญญาตรี 15 15.6

 ปริญญาตรี 64 66.7

 สูงกว่าปริญญาตรี 17 17.7

ระดับรายได้ 

 ต�า่กว่า 17,000 บาท 7 7.3

 17,001 - 20,500 บาท 16 16.7

 20,501 บาทขึ้นไป 73 76.0
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ข้อมูลด้านประชากร
จ�านวน(คน) 
(N = 96)

ร้อยละ
(100.00)

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

 ต�่ากว่า 1 ปี 4 4.2

 1 - 10 ปี 27 28.1

 11 - 20 ปี 18 18.8

 20 ปีขึ้นไป 47 49.0

ประเภทต�าแหน่งงาน (ระดับ)             

 ประเภทบังคับบัญชา (ระดับ 8-14) 37 38.5

 ประเภทวิชาชีพ (ระดับ 4-7) 50 52.1

 ประเภททั่วไป (ระดับ 1-3) 9 9.4

ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปัจจยัจงูใจในการท�างานของบคุลากรภายในหน่วยงานด้านชมุชนสมัพนัธ์
ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย ปัจจยัจงูใจในการท�างานของ 
  บุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในภาพรวม 

ปัจจัยจูงใจ (µ) (σ) ระดับ ล�าดับ

1. ด้านนโยบายและการบริหาร 3.70 0.700 มาก 7

2. ด้านการบังคับบัญชา 3.41 0.903 ปานกลาง 14

3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 3.58 0.815 มาก 11

4. ด้านสภาพการท�างาน 3.90 0.622 มาก 5

5. ด้านเงินเดือน 3.80 0.720 มาก 6

6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3.93 0.554 มาก 3

7. ด้านชีวิตส่วนตัว 3.98 0.562 มาก 1

8. ด้านต�าแหน่งหน้าที่ 3.69 0.551 มาก 8

9. ด้านความมั่นคง 3.68 0.767 มาก 9

10. ด้านความส�าเร็จในการท�างาน 3.92 0.441 มาก 4
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ปัจจัยจูงใจ (µ) (σ) ระดับ ล�าดับ

11. ด้านการยอมรับนับถือ 3.53 0.597 มาก 12

12. ด้านลักษณะงาน 3.64 0.540 มาก 10

13. ด้านความรับผิดชอบ 3.95 0.427 มาก 2

14. ด้านความก้าวหน้าในงาน 3.46 0.745 ปานกลาง 13

รวม 3.73 0.399 มาก

ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชน
สัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย ระดบัประสทิธภิาพในการท�างาน 
  ของบุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในภาพรวม

ด้านประสิทธิภาพในการท�างาน (µ) (σ) ระดับ ล�าดับ

1. ด้านคุณภาพ ความถูกต้องของงาน 3.93 0.343 มาก 2

2. ด้านปริมาณงานที่รับผิดชอบ 3.57 0.462 มาก 3

3. ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.04 0.396 มาก 1

รวม 3.85 0.329 มาก

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและความมีประสิทธิภาพ การท�างานของ
บุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยจูงใจในการท�างาน และความมี 
  ประสิทธภิาพการท�างานของบคุลากรภายในหน่วยงานด้านชมุชนสมัพนัธ์ของรฐัวสิาหกจิ 
  แห่งหนึ่ง จ�านวน 96 คน

ปัจจัยจูงใจ
ประสิทธิภาพในการท�างาน

ρ Sig. ระดับความสัมพันธ์

1. ด้านนโยบายและการบริหาร 0.524* 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

2. ด้านการบังคับบัญชา 0.437* 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับต�า่

3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 0.339* 0.001 มีความสัมพันธ์ในระดับต�า่

4. ด้านสภาพการท�างาน 0.312* 0.002 มีความสัมพันธ์ในระดับต�า่

5. ด้านเงินเดือน 0.499* 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับต�า่
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ปัจจัยจูงใจ
ประสิทธิภาพในการท�างาน

ρ Sig. ระดับความสัมพันธ์

6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 0.189 0.065 -

7. ด้านชีวิตส่วนตัว 0.378* 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับต�า่

8. ด้านต�าแหน่งหน้าที่ 0.288* 0.004 มีความสัมพันธ์ในระดับต�า่มาก

9. ด้านความมั่นคง 0.470* 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับต�า่

10. ด้านความส�าเร็จในการท�างาน 0.264* 0.009 มีความสัมพันธ์ในระดับต�า่มาก

11. ด้านการยอมรับนับถือ 0.482* 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับต�า่

12. ด้านลักษณะงาน 0.413* 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับต�า่

13. ด้านความรับผิดชอบ 0.498* 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับต�า่

14. ด้านความก้าวหน้าในงาน 0.537* 0.000 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

ปัจจัยจูงใจโดยรวม 0.643 0.000 มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
 1. ผลการศึกษาปัจจัยจูงใจในการท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ ์
ของรฐัวสิาหกจิแห่งหนึง่ มปัีจจยัจงูใจในการท�างานในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยั 
ขอรัตน์ชนก  จันยัง (2556) ได้ท�าการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างาน
ของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลก�าไร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับที่มาก  
ทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญา วัฒนรังสรรค์ (2558)  
ท�าการวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว 
ย่านสยามสแควร์ มผีลการวจิยัว่า แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานโรงแรมโดยรวมในระดบัสงู  
เนื่องด้วยบุคลากรได้รับความสะดวกในการเดินทางมาท�างาน มีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ดี 
ได้รบัเงนิเดอืน สวสัดกิารทีเ่พยีงพอเหมาะสมมคีวามภาคภมูใิจในหน่วยงาน และต�าแหน่งงานของตน  
มคีวามพงึพอใจในสภาพการท�างาน และลกัษณะของงาน ทีไ่ด้รบัมอบหมาย ได้รบัการยอมรบันบัถอื
จากผู้อื่น บุคลากรให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 2. ผลศกึษาระดบัประสทิธภิาพการท�างานของบคุลากรภายในหน่วยงานด้านชมุชนสมัพนัธ์
ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งบุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 
มรีะดบัประสทิธภิาพในการท�างาน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของรตัน์ชนก 
จนัยงั (2556) ให้ความส�าคญัศกึษาในเรือ่ง ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท�างานของพนกังาน ใน
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องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด มรีะดบัความคดิเหน็ ด้านประสทิธภิาพ 
ในการปฏบิตังิานในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของอรสดุา  ดสุติรตันกลุ (2557)  
ท�าการวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส�านักงานปลัด 
กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลางมีระดับประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญา วัฒนรังสรรค์ (2558) ได้ท�าการ
ศกึษาเรือ่ง การเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานโรงแรมระดบั 4 ดาว ย่านสยามสแควร์ 
พบว่า พนักงานโรงแรมมีความเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส�านักงานปลัด
กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ อยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิ่มนวน  ทองแสน (2559) 
ท�าการศกึษา เรือ่ง ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท�างานของพนกังานกลุม่ธรุกจิผลิตเครือ่งส�าอาง 
ในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก                 
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตราวรรณ ถาวรสกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัย
กระบวนทัศน์ ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานระดับ 2-7 ของ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�านักงานใหญ่ พบว่า ประสิทธิภาพการท�างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี นกศิริ และธนเดช กังสวัสดิ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทั ธรรมรกัษ์ ออโตพาร์ท จ�ากดั พบว่า ประสิทธภิาพ
ในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทั ธรรมรกัษ์ ออโตพาร์ท โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภัทรนันท์ ศิริไทย และ ชิตพล ชัยมะดัน (2559) ท�าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พบว่า  
บคุลากรมปีระสทิธภิาพ ในการปฏบิตังิาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคล้องกบังานวจิยั 
ของ ธนิศร ยืนยง (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของพนกังานเทศบาลเมอืงในเขตอ�าเภอเมอืงปทมุธาน ีพบว่า พนกังานมรีะดบัประสิทธภิาพโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เนือ่งด้วยบคุลากรมกีารเตรยีมความพร้อมเป็นอย่างด ีมกีารล�าดบัความส�าคญัของงาน 
วางแผนในการท�างานเพื่อให้ทันภายในก�าหนดระยะเวลาส่งงาน มีความรู้ความเข้าใจในงาน ทุ่มเท   
และเสียสละเวลาส่วนตัวให้กับงาน มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้การท�างานรวดเร็วยิ่งขึ้น 
และไม่รู้สึกกดดันในเวลาท�างาน ส่วนของหน่วยงานได้ก�าหนดขอบเขตของงานไว้อย่างชัดเจน  
มกีารแจ้งก�าหนดส่งงานให้กบับคุลากรทราบล่วงหน้าในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ท�าให้บคุลากรสามารถ
รายงานความก้าวหน้าของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจ และความมีประสิทธิภาพการท�างานของ
บุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ปัจจัยจูงใจ และความมี
ประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง 
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ ภทัรนนัท์ ศริไิทย และชติพล ชยัมะดนั (2559) ท�าการศกึษาเรือ่ง ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจ 
กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากรวทิยาลยัชมุชนสระแก้ว พบว่า แรงจงูใจมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
ธนศิร ยนืยง (2557)  ท�าการวจิยัเรือ่ง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กับประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิานของ
พนกังานเทศบาลเมอืงในเขตอ�าเภอเมอืงปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธาน ีผลการศึกษาสามารถกล่าวได้ว่า 
ปัจจยัจงูใจ และปัจจยัค�า้จนุในภาพรวม ทัง้สองด้านมคีวามสัมพนัธ์กบัประสิทธภิาพในการปฏิบตังิาน
ในระดบัปานกลาง  และยงัสอดคล้องกบัทฤษฎสีองปัจจยั Herzberg’s Two Factor Theory ทีไ่ด้กล่าว 
เกีย่วกบัการจงูใจไว้ว่า ปัจจยัทัง้สอง ได้แก่ ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค�า้จนุ เกดิขึน้ เพือ่ท�าหน้าทีเ่ดยีวกนั 
คือการสร้างความรู้สึกพึงพอใจในการท�างานให้มากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการขาดงาน และ 
สร้างสัมพันธ์อันดี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการท�างานได้เป็นอย่างดี   
   
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในงาน บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยบุคลากร มีความรู้สึกเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งงานเป็นไปในทางลบ รู้สึกไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมในด้านนี้ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรจัดกิจกรรม ดังนี้
  จัดท�าตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของบุคลากรให้ชัดเจน โปร่งใส ที่ส�าคัญผลการประเมิน
ต้องเป็นธรรม สามารถเปิดเผยเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงได้ เพื่อช่วยลดแนวโน้มการเกิดความรู้สึก 
ด้านลบของบคุลากร ทบทวนและก�าหนดนโยบายการบรหิาร ทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์ต่อการท�างาน
ให้มากขึ้น ให้ความส�าคัญตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากร การเลือกคนให้เหมาะกับงาน        
  จัดกิจกรรมให้บุคลากรได้มีโอกาสน�าเสนอผลงานตามความสามารถของตนเองต่อ 
ผูบ้รหิารได้โดยตรง อาจเป็นการพดูคยุแบบตวัต่อตวั เพือ่ลดความกดดนั สร้างบรรยากาศในการพดูคยุ 
แบบผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น มีการชมเชย หรือการให้รางวัลบุคลากรดีเด่นส�าหรับผู้ปฏิบัติตน 
เป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน
  ส่งเสรมิให้บคุลากรมกีารพฒันาศกัยภาพของตน ให้ความรูท้ัง้การเรยีนรูท้กัษะการท�างาน  
การเติบโตในหน้าที่การงาน พิจารณาหลักสูตรที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน เช่น การจัดอบรม 
 2. ปัจจัยจูงใจ ด้านการบังคับบัญชา บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็น 
ล�าดับสุดท้าย ด้วยเหตุที่ ผู้บังคับบัญชาบางท่านยังยึดถือรูปแบบการท�างานแบบดั้งเดิมอยู่ ไม่รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นมากเท่าที่ควร รวมถึงวัยวุฒิที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ท�าให้มีมุมมอง
ให้การท�างานแตกต่างกัน หน่วยงาน จึงควรจัดกิจกรรม ดังนี้
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  จดัให้มกีจิกรรมแบ่งปันประสบการณ์การท�างาน เช่น กจิกรรม Open Mind ลองใช้วธิกีาร 
จับเข่าคุยกัน เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ในการท�างานให้ผู้อื่นได้รับรู้ และให้บุคลากรท่านอื่น ๆ  
ช่วยกันออกความคิดเห็น หากต้องเจอสถานการณ์ ปัญหาเดียวกันนี้ ถ้าเป็นบุคลากรท่านอื่น 
จะแก้ไขปัญหานีอ้ย่างไร การแลกเปลีย่นประสบการณ์การท�างานช่วยส่งเสรมิให้บคุลากรสือ่สารกนั 
อย่างตรงไปตรงมามากขึน้ และในระหว่างนี ้บคุลากรจะเรยีนรูท้ีจ่ะเคารพความแตกต่างซึง่กนัและกนั 
  การจัดการประชุมแบบไม่เป็นทางการ เช่น กิจกรรม Coffee Morning สถานที่
และบรรยากาศในการพูดคุยเป็นเรื่องส�าคัญ ต้องจัดให้มีบรรยากาศของการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้น 
สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เน้นให้เป็นการประชุมแบบวิชาการ ควรจัดอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
  ร่วมใจกันเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม จัดกิจกรรมร่วมกันเป็นตัวแทนหน่วยงาน 
เช่น การบริจาคสิ่งของให้ผู้ที่ขาดแคลน หรือ มอบหนังสือให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ช่วยสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป  
 1. การศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัจงูใจและความมปีระสิทธภิาพการท�างานของ
บคุลากรภายในหน่วยงานฯ ในครัง้นี ้ได้ท�าการศกึษาโดยให้ความสนใจเรือ่ง ปัจจยัจงูใจเท่านัน้ ดงันัน้ 
การศกึษาคร้ังต่อไปเพ่ือให้ได้ข้อมลูทีม่คีวามครบถ้วน ครอบคลมุมากยิง่ขึน้ ควรมกีารศกึษาในด้านอืน่ ๆ   
นอกเหนือจากปัจจัยจูงใจ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพการท�างาน เช่น วัฒนธรรมองค์กร 
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร เป็นต้น
 2. ในการศกึษาคร้ังนี ้ได้ท�าการศกึษาเพยีงหน่วยงานด้านชมุชนสมัพนัธ์เพยีงหน่วยงานเดยีว 
เท่าน้ัน ในการศกึษาคร้ังต่อไปจงึควรท�าการศกึษาหน่วยงานอืน่ทีม่คีวามคล้ายคลงึกนั เพือ่ให้ได้ข้อมลู 
ที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
 3. การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาบุคลากรในกลุ่มที่เป็นพนักงาน ซึ่งได้รับการบรรจุแล้วเท่านั้น 
ดังนั้นเพื่อให้ผลการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและความมีประสิทธิภาพ 
การท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงานที่ครอบคลุมความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับมากยิ่งขึ้น 
การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติม ในส่วนของพนักงานรับจ้างเหมาบริการ (Outsource)  
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
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นิติศาสตร์	สาขาวิชาการจัดการ	สาขาวิชาการตลาด	สาขาวิชาบัญชี	สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ	

สาขาวิชารัฐศาสตร์	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง	 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 สาขาวิชาศิลปศาสตร์	 สาขาวิชาต�ารวจศาสตร์	 และ 

สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

	 2.	 บทความทีเ่สนอเพือ่ขอตพีมิพ์ต้องเป็นบทความทีไ่ม่เคยเสนอขอตพีมิพ์หรอืเผยแพร่

ในเอกสารวารสารฉบับอื่น	ๆ	มาก่อน	หรือไม่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากแหล่งตีพิมพ์อื่น

	 3.	 กรณีที่เป็นผลงานร่วมกัน	 ผู้นิพนธ์จะต้องแนบหนังสือยินยอมให้เผยแพร่ผลงาน 

จากผู้นิพนธ์ร่วม	

 4. รูปแบบการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ	 ควรเขียนเชิงพรรณนาความ 

หากเป็นบทความทีม่าจากงานวจิยัต้องเป็นการเขยีนใหม่	โดยน�าประเดน็ส�าคัญมาน�าเสนอ	และ

ใช้รูปแบบการเขียนที่ไม่ใช่เป็นการตัดและย่องานวิจัย

	 5.	 บทความผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 และ/หรือการอ่านเพื่อปรับแก้ไขจาก

บรรณาธิการ	หรือบรรณาธิการรับเชิญ	ตามก�าหนดเวลาของกองบรรณาธิการ	

	 6.	 การส่งต้นฉบับเนื้อหาผู้นิพนธ์จะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ	ดังนี้

	 	 6.1	 เนื้อหาจัดพิมพ์ด้วยอักษร	 Thai	 Sarabun	 New	 ขนาด	 16	 pt	 หัวเรื่อง 

และชื่อผู้แต่งใช้ตัวหนา	Tab	stops	0.5	นิ้ว

	 	 6.2	 ความยาวไม่เกิน	 15	 หน้า	 ขนาด	 A4	 พร้อมจัดเรียงภาพประกอบลงในไฟล์	 

Microsoft	Word

	 	 6.3	 การส่งไฟล์ภาพประกอบให้ปรับโหมดไฟล์ภาพเป็นขาวด�า	 ความละเอียดไฟล์

ภาพอย่างต�่า	300	dpi	โดย	ขนาดของไฟล์ภาพไม่ควรเกิน	1M

	 	 6.4	 บันทึกต้นฉบับเป็นเอกสารนามสกุลไฟล์	 .docx	 และ	 .pdf	 ทั้งแบบระบุ 

ชื่อผู้นิพนธ์และไม่ระบุชื่อผู้นิพนธ	์(ในกรณีไม่ได้ส่งผ่านระบบ	ThaiJO)

	 	 6.5	 ตรวจทานความถูกต้อง	ครบถ้วน	สมบูรณ์ก่อนการจัดส่งต้นฉบับ



	 7.	 บทความต้องระบุตามหัวข้อที่ก�าหนดดังต่อไปนี้

บทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำร

	 1.	 ชื่อเรื่องภาษาไทย	จัดแบบ	Center	text	

	 2.	 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ	จัดแบบ	Center	text	

	 3.	 ชือ่ผูแ้ต่งภาษาไทย	(สงักดั	ท่ีอยู,่	เบอร์ตดิต่อ,	 

	 	 อีเมล)	จัดแบบ	Align	right

	 4.	 ชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ	(สังกัด	ที่อยู่,	

	 	 เบอร์ติดต่อ,	อีเมล)	จัดแบบAlign	right

	 5.	 บทคดัย่อ	เนือ้ความจดัแบบ	Thai	distributed 

 6.	 Abstract	เนือ้ความจดัแบบ	Thai	distributed 

 7. ที่มาและความส�าคัญ	เนื้อความจัดแบบ	

	 	 Thai	distributed

	 8.	 วัตถุประสงค์	เนื้อความจัดแบบ	

	 	 Thai	distributed

 9.	 นยิามศพัท์	เนือ้ความจดัแบบ	Thai	distributed 

	10.	 ขอบเขตของการวิจัย	เนื้อความจัดแบบ	

	 	 Thai	distributed

	11.	 แนวคิดและทฤษฎี	เนื้อความจัดแบบ	

	 	 Thai	distributed

	12.	 วิธีการศึกษา	เนื้อความจัดแบบ	

	 	 Thai	distributed

	13.	 ผลการศึกษา	เนื้อความจัดแบบ	

	 	 Thai	distributed

	14.	 อภิปรายผล	เนื้อความจัดแบบ	

	 	 Thai	distributed

	15.	 ข้อเสนอแนะ	เนื้อความจัดแบบ	

	 	 Thai	distributed

	16.	 บรรณานุกรม	จัดตามรูปแบบ	APA	

	 	 (ดูเพิ่มเติมได้ที่	http://www2.rbru.ac.th/

	 	 department/journal/doc/APA.pdf)

	 1.	 ชื่อเรื่องภาษาไทย	จัดแบบ	Center	text	

	 2.	 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ	จัดแบบ	Center	text	

	 3.	 ชือ่ผูแ้ต่งภาษาไทย	(สังกดั	ทีอ่ยู,่	เบอร์ตดิต่อ, 

	 	 อีเมล)	จัดแบบ	Align	right

	 4.	 ชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษ	(สังกัด	ที่อยู่,	

	 	 เบอร์ติดต่อ,	อีเมล)	จัดแบบAlign	right

	 5.	 บทคดัย่อ	เนือ้ความจดัแบบ	Thai	distributed 

 6. Abstract	เนือ้ความจดัแบบ	Thai	distributed 

	 7.	 ที่มาและความส�าคัญ	เนื้อความจัดแบบ	

	 	 Thai	distributed

	 8.	 วัตถุประสงค์	เนื้อความจัดแบบ	

	 	 Thai	distributed

	 9.	 แนวคิดและทฤษฎี	เนื้อความจัดแบบ	

	 	 Thai	distributed

	10.	 บทวิเคราะห์	องค์ความรู้ใหม	่เนื้อความ

	 	 จัดแบบ	Thai	distributed

	11.	 อภิปรายผล	เนื้อความจัดแบบ	

	 	 Thai	distributed

	12.	 ข้อเสนอแนะ	เนื้อความจัดแบบ

	 	 Thai	distributed

	13.	 บทส่งท้าย	เนื้อความจัดตาม	

	 	 Thai	distributed

	14.	 บรรณานุกรม	จัดตามรูปแบบ	APA	

	 	 (ดูเพิ่มเติมได้ที่	http://www2.rbru.ac.th/ 

	 	 department/journal/doc/APA.pdf)



	 8.	 หากผู้เขียนใช้นามแฝงกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลจริง	 พร้อมทั้งที่อยู่และหมายเลข

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

	 9.	 แนบใบสมัครของส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และ 

การสื่อสารพร้อมบทความ	(ในกรณีไม่ได้ส่งผ่านระบบ	ThaiJO)

ประกำศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ :

	 เนื้อหาและข้อมูลในบทความท่ีลงตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และ 

การสื่อสาร	 ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรง	ทั้งนี	้ บทความ	

ข้อมลู	เนือ้หา	รูปภาพ	ฯลฯ	ทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสารสหวทิยาการสงัคมศาสตร์และการสือ่สาร	 

กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกบทความเพื่อการศึกษา	 แต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หมำยเหตุ :   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 	 กองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการ

สงัคมศาสตร์และการสือ่สาร	คณะนเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ	ี41	ม.5	ต.ท่าช้าง	

อ.เมือง	จ.จันทบุรี	22000	

โทรศัพท์ :	0809500259,	0992579697

โทรสำร : 039-471-063

อีเมล :	journalofcommarts@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : 	www2.rbru.ac.th/department/journal/

	 				www.tci-thaijo.org/index.php/ISSC
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