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Message from the President of Buriram Rajabhat University  

 

 It is my personal appreciation to realize that  the Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Buriram Rajabhat University has hosted the IHUSOC III: The 3rd 

International Conference on Humanities and Social Sciences under the theme “Roles 

of Humanities and Social Sciences in SDGs via Community Engagement” online on 

25 April 2022. The conference emphasized the trendy theme that goes line with the 

Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations (UN), and also accords 

with the missions of Buriram Rajabhat University (BRU), an educational institution 

for local development. The BRU missions are definitely carried out according to the 

policies of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation 
(MHESI). 

 This conference is also co-hosted by the well-known institutes, including 
Niagara University, USA, Manipur University, India, Mandalay University of 
Distance Education, Myanmar, National Pingtung University, Taiwan, University of 
Foreign Languages, Hue University, Vietnam, University of Northern Philippines, 
Philippines, Institute of Advanced Studies in English, India, and Political Science 
Association of  Kasetsart University, Thailand The IHUSOC III is, therefore, the 
academic event for strengthening academic collaborations with BRU’s academic 
partners.  
  It is highly hoped that the IHUSOC III: The 3rd International Conference on 

Humanities and Social Sciences will contribute to the application of academic and 
research works on Humanities and Social Sciences in all aspects of social and local 
development and also  
the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) based on the framework of the United 

Nations such as No Poverty, Zero Hunger, Good Health and Well-being, and Quality 

Education, etc. 
I, a president of Buriram Rajabhat University, warmly welcome co-hosts, 

experts, researchers, scholars, lecturers, students and participants to this symposium. 

Moreover, I would like to express my sincere thanks to a keynote speaker, Professor 
Dr.Kriengsak Chareonwongsak, and distinguished featured speakers from different 

well-known universities both in Thailand and overseas.  
Last but not least, I wish this the IHUSOC III ever success in all objectives set.  

 
 

                                    
                                               

                                         (Associate Professor Malinee Chutopama) 

                            President of Buriram Rajabhat University  
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Message from the Dean of Faculty of Humanities and Social Sciences 

 
“Roles of Humanities and Social Sciences in SDGs via Community 

Engagement” is the main theme of the IHUSOC III: The 3rd International Conference 
on Humanities and Social Sciences because the SDGs is the hot issue that should be 
taken into serious consideration so as to preserve our world in the right and 
appropriate ways. The Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations 
(UN) consists of the 17 items as the following: 1) No Poverty, 2) Zero Hunger, 
3) Good Health and Well-being, 4) Quality Education, 5) Gender Equality, 6) Clean 
Water and Sanitation, 7) Affordable and Clean Energy, 8) Decent Work and 
Economic Growth, 9) Industry, Innovation and Infrastructure, 10) Reduced 
Inequality, 11) Sustainable Cities and Communities, 12) Responsible Consumption 
and Production, 13) Climate Action, 14) Life Below Water, 15) Life On Land, 
16) Peace, Justice, and Strong Institutions, and 17) Partnerships for the Goals. 

.The IHUSOC III conference is co-organized by well-known Thai and foreign 

universities with the following purposes of publicizing research, creative and 
innovative works on Humanities and Social Sciences relevant to SDGs of lecturers, 
students, educators, and researchers from both national and international institutions, 
and providing a platform for exchanging experiences and wisdom on Humanities and 
Social Sciences and also SDGs among national and international educators and 
researchers.  

On behalf of the IHUSOC III symposium organizing committee, I would like 
to sincerely thank Associate Professor Malinee Chutopama, President of Buriram 
Rajabhat University for her support and useful advice. My special thanks go to a 

keynote speaker, Professor Dr.Kriengsak Chareonwongsak, and distinguished featured 

speakers for different partner institutes, I also would like to express my sincere thanks 
to both Thai and foreign co-hosts, journal editorial board, peer reviewers, 

commentators, researchers and all participants. It is highly hopes that this symposium 

will be beneficial to the participants to apply the obtained knowledge and experience 
in Humanities and Social Sciences and SDGs to their academic and professional 
works. 

 

 

                                                                                                         
                                                                        (Associate Professor Dr. Akkarapon Nuemaihom) 

              Dean of Faculty of Humanities and Social Sciences 
                        Buriram Rajabhat University 

                                                    Conference Secretariat 
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I-HUSOC III: The 3rd International Conference on Humanities and 
Social Sciences  

 
under the theme  

 
“Roles of Humanities and Social Sciences in SDGs via Community 

Engagement” 
 

Date: 25th April 2022 
 

Venue: Online via ZOOM Meeting 
     ------------------------------------- 
 

Rationale 

 Buriram Rajabhat University (BRU) is an educational institution for local 
development. BRU is categorized in the strategic group so called Area-based and 
Community of which its missions are carried out according to the policies of the 
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI). 
Moreover, the university must follow the Re-Inventing University policy set by the 
MHESI, and the missions also go in line with the Sustainable Development Goals 
(SDGs) of the United Nations (UN). Faculty of Humanities and Social Sciences is one 
of the seven faculties under Buriram Rajabhat University. The faculty, therefore, 
projects and activities must be carried out in accordance with the policy framework of 
the university. 

                University-Community Engagement is relevant to the projects and activities 
co-hosted and co-carried out by an educational institutes and a local community and 
society in the forms of academic services and volunteer works. This will lead to 
collaboration or engagement with “Local Parties” through the “Long-term 
Partnership” with the expectation that the “University” is a true stakeholder of the 
local community or society. Moreover, this will be a link between the "main 
missions" of the "University", covering graduate production, research doing, 
academic service, and preservation of arts and culture, by integrating these four 
missions together in a “strategic” and “systematic” process through various creative 
projects and activities. 

                Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University 
possesses the aims to produce graduates with a comprehensive knowledge of 
humanities and social sciences, and to support and encourage students to become 
social engineers and volunteer to work together with villagers to develop local 
communities in all dimensions. This will help the faculty and communities achieve 
the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) based on the framework of the United 
Nations as the following: 1) No Poverty, 2) Zero Hunger, 3) Good Health and Well-
being, 4) Quality Education, 5) Gender Equality, 6) Clean Water and Sanitation, 7) 
Affordable and Clean Energy, 8) Decent Work and Economic Growth, 9) Industry, 
Innovation and Infrastructure, 10) Reduced Inequality, 11) Sustainable Cities and  
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Communities, 12) Responsible Consumption and Production, 13) Climate Action, 14) 
Life Below Water, 15) Life On Land, 16) Peace, Justice, and Strong Institutions, 17) 
Partnerships for the Goals. 

                For extending a body of knowledge of the University-Community 
Engagement towards Sustainable Development Goals (SDGs) through academic and 
research works, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat 
University organizes the IHUSOC III: The 3rd International Conference on 
Humanities and Social Sciences under the theme “Roles of Humanities and Social 
Sciences in SDGs via Community Engagement” online on 25 April 2022. This 
IHUSOC III will open a platform for institutions, organizations, researchers, 
academics, and the general public to attend the conference and present academic and 
research works. They will also have a good opportunity to share their knowledge and 
experiences in the humanities and social sciences for contributing to sustainable 
development based on the United Nations’ goals. 

Conference Purposes 

      1. To publicize research, creative and innovative works on Humanities and 
Social Sciences of lecturers, students, educators, and researchers from both national 
and international institutions; 

                  2. To promote their research potentiality, and creative and innovative 
works on Humanities and Social Sciences; 

                  3. To promote and develop quality and standardization of research, 
creative and innovative works on Humanities and Social Sciences in order to benefit 
the sustainable development of locality, society, and nation as a whole; 

                  4. To be a platform for educators, researchers, lecturers, and students both 
inside the country and abroad to present their quality academic and research work in 
on Humanities and Social Sciences that can lead to local and national development; 
and 

                  5. To be a platform for exchanging experiences and wisdom on 
Humanities and Social Sciences among national and international educators and 
researchers. 

Target Groups/ Participants 

  1. 100 lecturers and personnel of Faculty of Humanities and Social 
Sciences, and from others faculties of Buriram Rajabhat University  

  2. 100 educators and researchers from both national and international 
universities where the MoUs have already been signed with Buriram Rajabhat 
University, and others persons who are interested in the conference. 
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Venue 

 Online via ZOOM Meeting 

 

Conference Schedule and Venue 

 25th September 2019 Opening ceremony/ Keynote speech/ Featured speech/  
    oral and poster presentation  

 
I-HUSOC III Sub-themes 

Oral and poster presentations of academic and research papers cover the 

following themes and sub-themes: 

  1. Language, Linguistics, and Literature 

  2. Philosophy and Religion 

  3. Ethnics 

  4. Folklore 

  5. Library and Information Science 

  6. Music and Performance Arts 

  7. Fine and Applied Arts 

  8. Tradition and Culture 

  9. Tourism 

  10. History and Archaeology 

  11. Law and Politics 

  12. Social Development and Social Studies 

  13. Education, Technology and Learning Innovation 

  14. Other fields related to the conference theme 

 

Co-Hosts 

 Buriram Rajabhat University, Thailand / Mandalay University of Distance 

Education, Myanmar / Council of Faculty of Humanitis and Social Sciences Dean of 

Rajabhat University, Thailand / Niagara University, U.S.A. / Middle Tennessee State 

University, U.S.A / National Pingtung University (NPTU), Taiwan / Institute of 

Advanced Studies in English, India / University of Northern Philippines, the 

Philippines  / Shangrao Normal University, the People's Republic of China / Hue 

University College of Foreign Languages, Vietnam / Savannkhet Teacher Training 

College, Lao PDR / Royal University of Phnom Penh, Cambodia 
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Journals Joined in I-HUSOC III 

 
1. The conference proceedings  

 

2. Thai journals joined in the I-HUSOC III:  

    2.1 LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research 

Network (TCI 1, ACI, SCOPUS), Thammasat University 

    2.2 Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) (TCI 2) 

                2.3 Academic Journal of Humanities and Social Sciences Buriram Rajabhat 

University (TCI 2) 

                2.4 Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University 

(TCI 2) 

                2.5 Journal of Graduate Studies Buriram Rajabhat University 

                2.6 Interdisciplinary Management Journal 

                2.7 Music and Culture Journal 

                2.8 Journal of Education Mahasarakham University (TCI 2) 

                2.9 International Journal of Crime, Law and Social Issues (TCI 1) 

                2.10 PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research (TCI 2) 

                2.11 Asian Administration and Management Review (TCI 2) 

                2.12 Asian Political Science Review 

                2.13 Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies 

 3. Foreign journals joined in I-HUSOC III:  

    3.1 Asian Journal of English Studies (UGC), India   

    3.2 An International Journal of Contemporary Issues (UGC), India 

    3.3 Current Pediatric Research (SCOPUS Q3) 

    3.4 Journal of Positive Psychology and Wellbeing (SCOPUS Q2) 

    3.5 Central Asia and the Caucasus (SCOPUS Q3) 

    3.6 HIV Nursing (SCOPUS Q3) 

    3.7 International Journal of Special Education (SCOPUS Q3) 

    3.8 International Journal of Mechanical Engineering (SCOPUS Q3) 

    3.9 Theory and Practice in Language Studies (SCOPUS Q4) 

    3.10 International Journal of Health Sciences (SCOPUS Q4) 

 Remark: The manuscript edited according to peer reviewers will be 

publicized in the proceedings in the form of CD-ROM. The excellent research papers 

will be considerably publicized in the journals joined in this conference.  
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Consideration of Research Paper 

 1. Research paper selection presented in the conference and publicized in the 

proceedings will be according to the announcement of criteria for consideration of 

research and academic paper presentation and publication in NIC-HUSOC II: The 2nd 

National and International Conference on Humanities and Social Sciences, and the 

Faculty of Humanities and Social Sciences’ Order of Appointing Editor-in-Chief 

Committee. 

 2. The research paper will be disqualified in the following cases: 

  2.1 Abstract, research articles, and posters are not in line with the 

conference’s submission format or the researchers do not edit the paper according to 

the peer reviewers’ comments and suggestions. 

  2.2 Late and/or incomplete registration and payment 

 3. The final consideration and decision of paper acceptance and rejection will 

be made by the appointed conference committee.  
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IHUSOC III Program 
IHUSOC III: The 3rd International Conference on Humanities  

and Social Sciences 
 “Roles of Humanities and Social Sciences in SDGs via  

Community Engagement” 

And 
NIVCMR (The 5th National and International Virtual Conference on 

Multidisciplinary Research) 
 

25 April 2022 
Online via Zoom Meeting 

********************************************* 

 
08.45-09.20 am.    - Opening ceremony by Associate Professor Malinee  

        Chutopama, President of Buriram Rajabhat University 
- Reported speech by Associate Professor Dr.    

  Akkarapon Nuemaihom, Dean, Faculty of Humanities    
     and Social Sciences 

- Introducing the conference co-hosts and invited  Speakers 

09.20-10.10 am.   Keynote address on “University-Community Engagement  

Leading to Achievement of SDGs” by Professor Dr. 

Kriengsak Chareonwongsak 
Senior Fellow at Harvard University, USA; President of 
the Institute of Future Studies for Development (IFD), 

Thailand  
10.10-10.45 am. Keynote speech on “Teacher Belief and Technology   

integration Practice of EFL Classrooms in Myanmar” by  

Professor Ni Ni Hlaing, Mandalay University of  
Distance Education (MUDE), Myanmar 



                         

 Q 

10.45-11.20 am. Keynote speech on “Meeting the Demands of  

the 21st Century: How the Social Work Profession is 
Uniquely Positioned to Lead Necessary Change” by  

Associate Professor Dr. Justin Bucchio 
Fairleigh Dickinson University, USA  

11.20-11.50 am. Keynote speech (Thai version) on “Decentralization for the  

People Sector Sustainability” 

by Associate Professor Dr.Thanaporn Sriyakul,  
Decentralization to the Local Government Organization  
Committee, Mahanakorn University of Technology 

12.00-01.00 pm.   Lunch break  

01.00-04.00 pm.    - Featured speech by invited speakers from different  

  institutes    
- International poster and oral presentations via a video clip 

 
 
N.B.: The program is subject to change as appropriate. 
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Featured Speaker, Commentator and Paper Presenter 

IHUSOC III: The 3rd International Conference on Humanities and Social Sciences  

under the theme  

“Roles of Humanities and Social Sciences in SDGs via Community Engagement”  

Date: 25 April 2022 / Venue: Online via Zoom Meeting 

----------------------------&&---------------------------- 
 

No. Featured Speaker & 
Commentator 1 

Commentator 2 Presenters Paper Title  MC. 

1 Prof. Dr. R. Michael 

Smith 
Niagara University, 

USA 

Assoc.Prof.Dr.Akkarap

on Nuemaihom 
Buriram Rajabhat 
University 

*1. Prof. Dr. R. 

Michael Smith 
(Featured speaker) 

Ranking Sustainability Development Goals 
according to Leadership Positions and 
Organization 

Ms. 

Thitaporn 
Putklang 
 2. Khoi Tuan Tran Aspergillus species, the opportunistic 

fungal pathogen colonizing electric fans 
and air conditioners in human resident 
areas 

3. Thint Myat Thu The Evaluation of the Effectiveness of 
Disinfectant Wipes and the Prevalence of 
Nosocomial Pathogens in Medical 
Intensive Care Unit (MICU) of Tertiary 

care Hospital in Khon Kaen, Thailand 
4. Archie N/A 

Martinez 

Compliance to the DAR Rationalization 
Program (EO 366): The Ilocos Sur 

Philippines Experience 
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   5. Kanakorn 

Sawangcharoen 

Using fuzzy logic in 
preventive.maintenance scheduling for 

metal stamping machines with ERP 
systems 

 

 6. Zin Mar Tun A Survey on Optimality Control for 
Buying Sugar-cane Stalks and Its Related 

Tasks 

 

 7. Prof. Dr. Madhuri 
Gokhale 

Literature for life: A journey towards 
sustainable development 

 

2 Prof. Dr.  Irom 

Gambhir Singh 
Manipur University, 
India 

Prof. Saw Pyone Naing 

Retired Rector Sagaing 
University of 
Education, Myanmar 
 
*Assistant 
Commentator:  
Asst. Prof. Suphakit 
Phoowong 
Buriram Rajabhat 
University 

*1a. Prof. Dr.  Irom 

Gambhir Singh 
(Featured speaker) 

1b. Prof. Saw Pyone 

Naing 

Pending 
- Environmental Images and Perception in 

the Environmental Awareness of Rural 
People, Myanmar (Prof. Saw Pyone Naing) 

Ms.Tatiya 

Tanuanram 

2. Protiva Rani 

Karmaker 

Futuristic Education based on Humanities 
and Social Science for Sustainable 
Development 

3. Umarin Ratree Factors influencing the decision to 
purchase local souvenirs in lower 
northeastern region, Thailand 

4. Su Mon Aung Reading Comprehension Difficulties 
among EFL Learners at Universities 

5. Su Mon Aung Beliefs and Vocabulary Learning 
Strategies Adopted by EFL Learners at 
Myanmar Universities 
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   6 . Minh Nhat Tran 

Viet 
 

Investigating the mental health status of 
collegiate students during Covid-19 

pandemic: A case study of Burapha 

University International  
College 

 

3 Prof. Dr. Ted Yu-

Chung Liu 
National Pingtung 

University, Taiwan 

Assoc. Prof. Dr. Justin 

Bucchio 
Fairleigh Dickinson 
University, USA 

*1a. Prof. Dr. Ted Yu-

Chung Liu 
*1b. Assoc. Prof. Dr. 

Justin Bucchio 
(Featured speakers) 

-Meeting the Demands of the 21stCentury: 

How the Social Work Profession is 
Uniquely Positioned to Lead Necessary 
Change (Assoc.Prof. Dr.Justin) 

- (Prof. Dr. Ted) 

Ms. Pallapa 

Lertcharoen
wanich 

2. Kamolchanok 

Kanharin 

Factors Affecting Online Purchase 
Decision of College Students in Ubon 
Ratchathani Province during COVID-19 

Pandemic 
3. Kamonthip 

Torsabsinchai 
 

User Interface Design and Developing 
Prototype: The Information Event Website 

of Media and Design Contest for 
Undergraduate Student  

4. Boosayamas 

Chuenyen 

Marketing Factors Influencing on 
Purchasing Decisions in Environmental 
Friendly Products of Generation Y 
Consumer in Ubon Ratchathani Province 

5. Mya Thet Mon Chemistry Education: Enhancing Students 

Chemical Literacy and Transferable Skills 
6. May Thu Htun Study on Feeding Habits of Oreochromis 

niloticus and Mystus vittatus at Sittaung 
Segments between Myot Gyi and Pauk 
Taw Village, Taungoo Township 
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4 Dr. Bao Kham 

University of Foreign 
Languages, Hue 
University, Vietnam 

Prof. Ni Ni Hlaing 

Mandalay University of 
Distance Education, 
Myanmar 

*1. Bao Kham 

(Featured speaker) 

Social Presence in Learning Management 
System: Experience Can’t Be the Best 

Teacher 

Ms. Soranee 

Nielsen 

2. Paranyoo Janhom Academic Leadership of School 
Administrators under Office of the Basic 
Education Commission 

3. Khaing Zin Thant Students Perceptions of the Impact of the 
TOEFL vs IELTS on their English-learning 

Practices 
4. Mya Thet Mon Context-based Approach in Chemistry 

Teaching 
5. Than Than Win Academic Achievement and Computer 

Attitudes among Myanmar University 
Students 

6. Sudarat Sombat How to Measure a Value of Brand to Make 
Business Survive 

*7.Ni Ni Hlaing 

*Already presented 

in the morning 
session as a keynote 
speech 

Teachers Beliefs, Barriers, and Classroom 
Practices towards Technology Integration 
in EFL Classrooms of Myanmar 

5 Prof. Dr. Mario P. 

Obrero  
University of 
Northern Philippines, 
Philippines 

Asst.Prof.Dr.Nawamin 

Prachanant 
Buriram Rajabhat 
University 

*1. Prof. Dr. Mario P. 

Obrero  
(Featured speaker) 

 

Revisiting the Use of Statistics in the 
Social Sciences 
 

Ms. Jansuda 

Boontree 
 

   2. Wichuda Sawatdee 

Sangthonglang 

Ethics of the Press in Online Social Media 

3. Malinee Srimaitree Human Resource Management Satisfaction 
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in Warin Chamrap Municipality, Ubon 
Ratchathani Province 

4. 

Preeyaphatsanakorn 
Summart 

Academic Leadership of School 
Administrators in Digital Era under Roi Et 
Primary Educational Service Area Office 3 

5. Akaranun 

Asavarutpokin 

A Study on the Creation of Close-Die 

Forging Molds of Industrial Components 
Manufacturers 

6. Yoyok Amirudin Understanding the construction of 
Pesantren at Indonesian Islamic Education 
from the perspective of social construction 

   7. Khaing Zin Thant Postgraduate Student Gender Equality in 
Myanmar University Context 

 

6 Prof. Dr. Ashok 

Thorat 
Institute of Advanced 
Studies in English, 
India 

Asst.Prof. 

Dr.KampeeraphabIntanoo  

Buriram Rajabhat 
University 

*1. Dr. Ashok Thorat 

(Featured speaker) 

 

Digital Humanities - A Reversal of the 

Process of Segmentation of Knowledge 

Ms. 

Waridtha 
Rattanawar
opas 

   2. Dongdong Qin Exploration of the Chinese Phonetics 
Project-Based Learning Mode 

3. Ohnmar Win On-site vs Online EFL Teaching: 

Challenges and Coping Strategies 
4. Kyaw Sein Value of Impromptu Talk Activity at 

Tertiary Level in Myanmar 
5. Zarni Mar The Use of Information and Communication 

Technology in the EFL Classrooms in 
Myanmar University Context 

6. Zarni Mar The Use of L1 in the EFL Classrooms of 
Myanmar 
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7 Dr. Nguyen Thi Thuy 

Loan 
VASS College of 
Vocational Education 

Asst.Prof. Dr. Chookiat 

Jarat 
Buriram Rajabhat 
University 

*1. Dr. Nguyen Thi 

Thuy 
(Featured speaker) 

Becoming a Teacher Researcher: Why & 

How?   

Asst.Prof. 

Rungnapa 
Moendee 
 

   2. Wai Hnin Ei Learning Styles of Chinese Students in 
Universities of Foreign Languages of 
Myanmar 

3. Yee Mon Cho Preparing English Teachers for Global 
Citizenship Education in Terms of 
Experiential Learning Cycle (ELC) Model 

4. Aye Aye Mar Undergraduate Students Perception 
towards Grammar Assessment in the EFL 
Classroom 

5. Wint Khin Sandar 

Chit 

Incorporation of Global Citizenship 
Education into ELT: Myanmar Context 

6. Soe Darli Wai Improving Cooperative Behavior using 
Social Skills Instruction in English 
Language Classrooms 

  

 
NB: The Zoom link together with the Meeting ID and the Passcode for all presenters. 

https://us02web.zoom.us/j/82143945145?pwd=RXg3Qzkxczh0U296YjZNUk0yQTNtZz09  

Meeting ID: 821 4394 5145  

Passcode: 99999 
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Featured Speaker, Commentator and Paper Presenter 

IHUSOC III: The 3rd International Conference on Humanities and Social Sciences  

under the theme  

“Roles of Humanities and Social Sciences in SDGs via Community Engagement”  

And 

NIVCMR (The 5th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research) 

Date: 25 April 2022 / Venue: Online via Zoom Meeting 

----------------------------&&---------------------------- 
 
 

No. Commentator 1 Presenters Paper Title  MC. 

1 Associate Professor 

Dr.Thanaporn Sriyakul 

ดนยักฤต อินทุฤทธิ�  

Danaikrit Inthurit 

ตวัแบบพยากรณ์การออมและการลงทุนของคนกลุ่มเจนเนอเรชนั

วายในสถานการณ์โรคระบาด: กรณีศึกษา การออมและการ

ลงทุนของคนที�คนกลุ่มเจนเนอเรชนัวาย ในสถานการณ์การ

ระบาด Covid-�� คนในกรุงเทพมหานครฯ 

Forecasting Model for Saving and Investment for Generation Y 

in the Pandemic: Case Studies Saving and Investment of 

Ganeration Y People in the Situation of the Covid-19 Virus 

Pandemic in Bangkok          

Prapakorn 

Mankhong 
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ดนยักฤต อินทุฤทธิ�  

Danaikrit Inthurit 

ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการซื�อรถยนตร์ถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV 

Factors Effecting towards Purchase of The Battery Electric 

Vehicle 

วริสรา เลิศไพฑูรยพ์นัธ ์/ 

 สุรพนัธ์ สันติยานนท ์

Warisara Lertpaitoonpan 

/ Suraphan Santiyanon 

ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเกิดขยะก่อสร้างในโครงการก่อสร้าง

อาคาร:  

แนวทางการวิเคราะห์เส้นทาง 

Factors Influencing Construction Waste Generation in Building 

Construction Project: A Path Analysis Approach          

สิรินทร์นดา ฉตัรโพธิ�

สกุล / เทียน เลรามญั 

Sirinnada  Chatposkool / 

Taien Layraman 

ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใช้

บริการธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ ทวินซี� ทราเวล จาํกดั 

Expectations and Satisfactions of Chinese Tourists toward 

Service of Chiangmai Twinzy Travel Company Limited  

ขวญัเรือน ลิ�มสกุล / 

ปรเมษฐ ์แสงอ่อน / วิไล

ลกัษณ์ รักบาํรุง 

Kwanruan Limsakul /  

Poramet Sang – on /  

Wilailuk Rakbumrung 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับ แอปพลิเคชนั PacD  สาํหรับการ

สื�อสารและการเรียนรู้ของพนกังานบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์

เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

Factors affecting the acceptance of the PacD application for 

communication and learning among employees of LH Financial 

Group Public Company Limited       
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ขวญัเรือน ลิ�มสกุล / 

ปรเมษฐ ์แสงอ่อน / วิไล

ลกัษณ์ รักบาํรุง 

Kwanruan Limsakul /  

Poramet Sang – on /  

Wilailuk Rakbumrung 

โมเดลการยอมรับเทคโนโลย ี: การประยกุตใ์ชส้าํหรับพฒันา

แอปพลิเคชนั 

Technology adoption model: applied for application 

development 

           

 

  ภคัพล จนัทร์แพง / 

ปรเมษฐ ์แสงอ่อน / ศุภรา 

เจริญภูมิ 

นวตักรรมการบริการที�ส่งผลต่อความภกัดีของผูรั้บบริการ  

บริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั 

Service Innovation Affecting of Customer Loyalty to The OS 

Garage Company Limited 

 

  ภคัพล จนัทร์แพง / 

ปรเมษฐ ์แสงอ่อน / ศุภรา 

เจริญภูมิ 

นวตักรรมการบริการซ่อมบาํรุงรถยนต ์

The Service Innovation for Car Maintenance 

           

 

คุณา ญาณสาร / ปรเมษฐ ์

แสงอ่อน / วิไลลกัษณ์ รัก

บาํรุง 

Khuna Yanasarn / 

Poramet Sang-on / 

Wilailuk Rakbumrung 

นวตักรรมการตลาดที�ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในกลุ่ม

บริษทัโลจิสติกส์ 

Marketing innovation affecting to customer loyalty of logistic 

company group 
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คุณา ญาณสาร / ปรเมษฐ ์

แสงอ่อน / วิไลลกัษณ์ รัก

บาํรุง 

Khuna  Yanasarn / 

Poramet Sang-on / 

Wilailuk Rakbumrung 

คุณภาพการบริการที�ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทั บีดี 

พลสั โกลบอล จาํกดั 

Service quality affecting to customer loyalty of BD Plus Global 

Company Limited 

           
 

จิดาภา ผริตาฤทธิ / 

ปรเมษฐ ์แสงอ่อน / ทวีป 

พรหมอยู่ 

Jidapa Pharitharich / 

Poramet Saeng-on / 

Taweep Promyoo 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อความภกัดีของธุรกิจร้านกาแฟ: การทบทวน

วรรณกรรม 

Factors Affecting Loyalty Coffee Shop: Literature Review 

           
 

วิธิญญา ศรีดี / ปรเมษฐ ์

แสงอ่อน / วิไลลกัษณ์ รัก

บาํรุง 

Witinya Sridee / Poramet 

Sang-on / Wilailuk 

Rakbumrung 

กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชนั: การ

ประยกุตใ์ชก้ารออกแบบแอปพลิเคชนัการบริหารจดัการการ

นาํเขา้สินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

Application analysis and design procedure: Applied application 

design for management of products import from China 
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  วิรัช วฒันกิตติคุณ / 

ปรเมษฐ ์แสงอ่อน /  

ศุภรา เจริญภูมิ 

นวตักรรมการบริการที�ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�ออาหารโฮมเมด 

Service Innovation Affecting Decision to Purchase Homemade 

Food 

 

  นิชานาถ อมรกิติพล / 

ทวีป พรหมอยู ่

Nichanath mornkitiphon / 

Taweep Promyoo 

นวตักรรมบริการที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ บริษทั

จดัสวน 

Service innovation that affects the decision to use a gardening 

company 

 

อรพิมล ณ นคร / ปรเมษฐ ์

แสงอ่อน / ศุภรา เจริญภูมิ 

นวตักรรมการตลาดสาํหรับการใหบ้ริการติดตั�งโซลาร์รูฟทอ็ปใน

โรงงานอุตสาหกรรม 

Marketing Innovation for Solar Rooftop Installation Service in 

Factory        

ณชัทิชา อมรกิติพล / ทวีป 

พรหมอยู่ 

นวตักรรมบริการกบัการตดัสินใจซื�อ การประยกุตก์บัธุรกิจ

ประกนั 

The Service Innovation and Purchasing Decisions Application 

to Insurance Business     

ทวีนนัท ์ช่วยนา / ทวีป 

พรหมอยู่ 

Thaweenan Chuayna / 

Taweep Promyoo 

นวตักรรมการตลาดที�ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อสมุนไพรเสริม

สุขภาพ 

Marketing innovations that affect the purchasing decision of 

herbal health supplements 
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ชิดชนก ลิ�มวฒันะ การตดัสินใจที�มีอิทธิพลต่อการเลือกซื�อผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

Proflex Whey Protein ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Decisions that influence the purchase dietary supplement 

Proflex Whey Protein in Bangkok       

  สถาพร ถาวรนุรักษ ์/ 

นิตยา สินเธาว ์

Sathaporn Thawornnurak 

/  

Nittaya Sintao 

ประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ 

Effectiveness of the Elderly Allowance Policy of the Pak 

Phraek Subdistrict Administration Organization, Bang Saphan 

Noi District, Prachuap Khiri Khan Province 

 

จิราภรณ์ เพญ็สุข 

Jiraporn Pensuk 

แนวทางการลดคา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมอบรมสัมมนา: 

กรณีศึกษา สภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี 

Guidelines for reducing expenses in organizing training and 

seminars: A case study of Prachinburi Farmers Council 

กมลทิพย ์ต่อทรัพยสิ์นชยั 

Kamonthip Torsabsinchai 

รูปแบบตวัอกัษรในการออกแบบสื�อประสานกบัผูใ้ชบ้นอุปกรณ์

พกพาสาํหรับผูใ้ชง้านที�มีอายตุั�งแต่ �� ปีขึ�นไป 

Font Styles in the Design in Mobile User Interfaces for Users 

Aged 50 and Over 

 



                   

    DD 

รุ่งนภา ทิพยรั์ตนมงคล / 
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University-Community Engagement Leading to Achievement of 
SDGs 

 

  Kriengsak  Chareonwongsak1 
1Professor Dr., Former Prime Ministerial Advisor of Thailand, 
Senior Fellow: Harvard University 
Chairman: Nation-Building Institute 

Email: kriengsak@kriengsak.com 

 

Part 1: Analysis of the University-Community Engagement’s current 
situation 

1. Needs and expectations of the university and community are not 
aligned 

    - Most of the cooperation is set up by the university 
    - The needs and interests of personnel in the university differ 
    - People in the community also have different needs and expectations 
    - Results of cooperation do not always apply to, or are unsuitable for the 

community 
 

2. Objectives and plans do not converge 
    - Work separately 
    - Fail to grasp the big picture 

 
3. The allocation of benefits is unclear and unattractive  
    - Unclear in the determination of mutual benefits 
    - Some stakeholders in the community do not participate  

  and feel it is unfair 
 

4. Limitations of Budget and Resources  
    - University: Facing financial constraints 
    - Lower birth rate  A decrease in the number of students 
    - Need to survive and to compete in educational management 

  
Community: 

      - Financial support from the government, university or private sector, etc. 
      - Limitation on funding – get funding only for small projects   
 

5. The procedure for working together is unclear and Ineffective 
    - Ineffectiveness 
    - Tension 
    - Confliction 

 
6. The community makes little contribution 
    - University = Senior Partner / Main Operators 
    - Community = Junior Partner  
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7. Distrust between the university and community 
The community  
    - does not trust recommendations from the university  
    - does not provide sensitive information for the projects 

The university  
    - displays hostile, distorting, and concealing attitudes towards the  

community 
 

8. Ineffective communication  
Language barriers 

University: using academic language 
Community: using parochial language 

Communication lacks continuity 
 

9. Coordination within the university creates tension 
    - The cooperation with the community is complex, requiring a variety of 

disciplines 
    - Working together across faculties/disciplines is stressful. 

 
10. Attitudes of university personnel are not conducive to cooperation 

The difference in work between 2 groups  
university personnel  smaller, homogenous, academically interested  
community people  more numerous, diverse 

View the community as a needy agency 
View cooperation with the community as a charity  

 University – Donor   /    Community - Recipient  
 

11 Lack of assessment of the effectiveness and impact   
- Lack of evaluation from both parties 
- The university uses an academic assessment  
- Evaluate output, do not outcome 

 

Part II: Guidelines for the University-Community Engagement 
Leading to    
             Achievement of SDGs 
 

1. Focus 
The project has clear focus: 

• Area-based 
• Issue-based 
• People-based* 

Thailand’s SDG Dashboards and Trends 2021 
Source: Sustainable Development Report 2021 

 
Major challenges of Thailand (2021) 
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SDG2 – Zero Hunger Issues with Major challenges:  
- Sustainable Nitrogen Management Index  and  
- Exports of hazardous pesticides (tonnes per million population)  

SDG3 – Good Health and Well-Being Issues with Major challenges:  
- Incidence of tuberculosis (per 100,000 population) and    
- Traffic deaths (per 100,000 population) 

SDG10 – Reduced Inequalities Issues with Major challenges:  
- Gini coefficient adjusted for top income and  
- Palma ratio  

SDG14 – Life Below Water Issues with Major challenges:  
- Mean area that is protected in marine sites important to biodiversity 

(%),  
- Ocean Health Index: Clean Waters score (worst 0–100 best) and  
- Fish caught from overexplolted or collapsed stocks (% of total catch) 

SDG15 – Life on Land Issues with Major challenges:  
- Mean area that is protected in freshwater sites important to 

biodiversity (%) and 
- Red List Index of species survival (worst 0-1 best) 
 
 

2. Niches  
For example; Thailand 

• “Jasmine Rice University” 
• “World Jasmine Rice Community” 
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3. Tri-Sectoral Integration 
Tri-Sectors: Public-Private-People Sector* 

• Defining the problem together 
• Set objectives and a clear plan together 
• Clearly define contributions of all parties  
• Identify the best representative of each party to support 

coordination 
Source: Kriengsak Chareonwongsak. (2017). Virtuous Men Can be Developed: The 
Integrity  

 Model, Bangkok: Success Publishing, p 165-166. 
 

4.   “4 WINs” Model* 

Dr. Dan Can Do “4 WINs” Model 
Source: Kriengsak Chareonwongsak. (2014). Siam Arayanusati: Civilized Patriotism, 
Bangkok:  

Success Publishing. 
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5. Cap-Corner Stone Project (CCS)* 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Kriengsak Chareonwongsak, “Harvard trains people to create innovations 1,” 
Siamrath  

Weekly Review 60, 31 (2013 April 19-25): 37.  and Kriengsak 
Chareonwongsak,  

“Harvard trains people to create innovations 2,” Siamrath Weekly Review 60, 
32 (2013,  

April 26 – May 2): 37. 
 

6. Best Practices 
Dr. Dan Can Do’s 5 Stages of Innovation Development  

 
 
 
 

 
 
 

Source: Kriengsak Chareonwongsak.  Speech, Roles and challenges of 
humanities and social science education in ASEAN, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Khon Kaen University. 2014 September, 5. 
 

 3I: Ideation, 

Implementation & Impact** 

 Small, but High Impact 
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7. Standardization 
- Set standard procedure for cooperation 
- MCTS*: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Kriengsak Chareonwongsak. (2021). Leading and Managing in Times of 
Crisis: Lessons  

from COVID-19, Bangkok: Success Publishing. 
 
8. Create trust 

Personal Trust  
 Knowing - Take time to know each other 
 Understanding - What does each party like or dislike  
 Loving - Start the cooperation with love  

Conclusion 
Head : University 
Heart : Bridge  (Missing) 
Hand : Community 
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Ranking Sustainability Development Goals according to 
Leadership Positions and Organization 

 
Professor Dr. R. Michael Smith 

Niagara University, USA 

 
Abstract 

In 2015, the United Nations initiated the 17 Sustainability Development Goals 
(SDG’s) for its 193 country members to achieve worldwide by 2030. Interestingly, the 
goals are based on the sustainability philosophy developed and practiced by 
Thailand’s King Rama IX a number of years earlier. This paper will provide an 
overview of the current country rankings for achieving the 17 SDG’s, and then 
discuss a survey sample that ranks the top 8 SDG’s from a sampling of various 
business and educational leaders enrolled in a PhD program at Niagara University.   
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Meeting the Demands of the 21st Century: How the Social Work 
Profession is Uniquely Positioned to Lead Necessary Change 

 
Associate Professor Dr.Justin Bucchio  

Department Chair & MSW Program Director, School of Pharmacy & Health Sciences, Fairleigh 
Dickinson University, USA 

 
 

Abstract 
Many challenges have surfaced during the 21st century requiring 

innovative problem-solving approaches to achieve resolution. Issues such as social 
and racial injustice, violence, health disparities, substance dependency, environmental 
changes, and homelessness continue to greatly impact the United States and societies 
around the world. This presentation will focus on the profession of social work and 
how the field is equipped to promote strategies of change related to major social 
problems. 
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Emergence of Digital Humanities: A Reversal of the Process of 
Segmentation of Knowledge  

 
Professor Dr.Ashok Thorat 

Founder-Director, IASE, Pune, India 

 
Abstract 

Human history is marked by a phenomenal growth of knowledge. The speed 
got accelerated with the introduction of printing press, several phases of industrial 
revolution, and finally the digital turn.   It is estimated that there are about fifty billion 
pages in print form and more than ten trillion pages on the Internet today. 
This exponential growth is both an advantage and a challenge. Knowledge 
management has growingly become a huge task and segmentation or 
compartmentalization has become the norm. The first division between natural 
sciences and the humanities that occurred in the fourteenth century paved way for 
further divisions and sub-divisions. Today, we have several disciplines, departments, 
subjects, and innumerable specializations that often function in isolation. Contrary to 
this, no human problem is monodisciplinary. Each seemingly single problem is 
actually a cluster of problems belonging to different subjects and/or disciplines. This 
has given rise to a holistic approach that fosters combining disciplines and various 
factors in the contexts in which knowledge is created and used. 

Digital humanities, an emerging discipline, supports the anti-segmentation 
process by imbibing multidisciplinary, collaborative, and democratic approach. 
Basically, a project-based and production-oriented discipline, digital humanities 
demands bringing together experts or researchers from different disciplines who bring 
a variety of experience and expertise together for addressing human problems. In its 
latest form, ie. after the year 2004 when it was christened as ‘Digital Humanities’, this 
discipline has been trying to break the walls between subjects and to crossing the 
boundaries set by disciplinary identities. This marks the beginning of reversal of the 
process of segmentation of knowledge.        
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Becoming a Teacher Researcher: WHY & HOW? 
 

Dr. Nguyen Thi Thuy Loan 
VASS College of Vocational Education, Australia 

 
Abstract 

Educational research has generally attracted negative criticisms for its 
generalisability, contextual independence and inadequacy in addressing teachers’ 
practical problems in their own educational settings. Moreover, as classrooms are 
always complicated, teachers are therefore encouraged to become active researchers 
of their own classrooms in order to maximize their instructional performance and 
provide optimal learning opportunities for their students within their particular 
context. To promote teachers’ self-inquiry into their own practices, this presentation 
will first define what teacher research is, followed by the arguments for its need and 
significance in the teaching profession. Suggestions to help teachers become engaged 
into classroom inquiry are provided after difficulties commonly reported to be 
encountered by teacher-researchers are reviewed. This talk is thus expected to provide 
some considerable insights for classroom-teachers as well as school administrators in 
their search for practical, concrete and contextually-rich knowledge. 
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Environmental Images and Perception in the Environmental 
Awareness of Rural People, Myanmar 

 
Professor Dr.Saw Pyone Naing 

Rector (retired), Ministry of Education 

 
Abstract 
 The study villages included different geographical and ecological zones of 
Myanmar which are representing delta area, dry zone area and inland fresh water lake 
area respectively. The study in these rural areas showed that environmental images of 
villagers are mainly related to their intimate physical environment and social 
environment very well. Although types of occupation and level of education are 
important for environmental perception and environmental images of rural people, 
some basic systems such as belief, tradition and culture are strongly related to 
villagers’ cognition processes. In this way, traditional practice of conservation of 
villagers usually associated with their images on environment as well. Conservation 
on physical environment is interdependently related to the use of land for various 
economic activities. 
 
Keywords:  Environmental images, environmental perception,  

physical environment, social environment, environmental awareness, 
conservation 

 
Introduction 

Mental images are the basis of human behaviour. They are personal 
representations based on observations and past experiences. Each individual has a 
personal image of the world, and each share all or part of that image with members of 
a social group. This image tends to be centred on the individual or the group. Of many 
types of images, geographers are primarily concerned with images of the 
environment. In analysing human behaviour in the natural environment, geographers 
are concerned with tangible elements that are bases for images. An image may be 
nothing more than an inventory of these elements; however, if decisions are to be 
made, a quality of appraisal must be added, a finding that something is beneficial or 
harmful, beautiful or ugly, desirable or undesirable.  

Mental images are the individual’s or group’s constructs of phenomena that 
have been experienced either directly or indirectly. Images are constructed outwardly 
from features or locations most important to the observer. Although the scale varies 
from a few square kilometres to the entire earth, the image is clearest for those areas 
considered to be the most important. As an individual matures or a social group 
becomes larger and more sophisticated, the area encompassed by the clear image is 
enlarged. 

A psychological turn in human geography in the late 1960s directed attention 
to the central role of perception as mediation between the environment and human 
action. To specify a key role for cognition was also to relax the determinism of 
locational analysis with its assumption of fully rational spatial behaviour. Research 
led to proliferation of terms describing mental configurations of space. The most 
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influential research was Peter Gould’s innovative experiments exploring the content 
of what he called mental maps. 

Decision-makers operating in an environment base their decisions on the 
environment, as they perceive it, not as it is. The action resulting from decisions is 
played out in the real environment. The study of environmental perception in 
geography focuses on the ways in which the actors` understanding of their 
surroundings conditions their behaviour within their surroundings. (Figure 1) 
 

Experiences and 
knowledge

Environmental images 
and perception Environmental 

Awareness

Local belief and custom,
Traditional values

Laws, rules, 
regulations, etc.

Environmental 
Conservation, 
Protection and 
management, etc.

 
 
Figure 1 The links among environmental images, environmental awareness, and 
environmental conservation (based on field survey) 

 
Study Areas 

Study areas are selected as 2 villages of Maubin Township which is located in 
Ayeyarwaddy Delta, one village of Poppa which is located in Central Dry Zone and 5 
villages of Inle lake which is located in Shan State.  

 

 
Maubin, Ayeyarwaddy Delta Area 
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Figure 2. Study areas in Myanmar 

Central Dry zone Area 
 

Inle Lake Area 
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Figure 3. Key biodiversity areas and ecoregions in Myanmar 

  
The study areas also represented three of the key biodiversity areas and 

ecoregions in Myanmar. (Figure 2 and 3) 

 
Methodology 
 This study mainly used primary data collection and field observations. 
Environmental images and perception of the villagers are defined by the data from 
questionnaire and interviews and sketches of mental maps drawn by the villagers. 
Images and perception on changes in the environment, awareness on natural hazards 
and disasters, and awareness on conservation are also analyzed from these primary 
data sources. (Figure 4) 
 
 

 

Ayeyarwaddy Delta Area 

Inle Lake Area 

Central Dry zone 
Area 
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        Figure 4. Example of mental map sketches drawn by villagers 

 
Results 
Changes in environment 
 Although all respondents, who are villagers from three different ecological 
zones, showed their images and perception that most of the environmental conditions 
are changed. However, when the study focused on the values above 70 percent among 
10 variables, villagers from Inle Lake mentioned the highest images on changes with 
five variables and villagers from dry area focused on only two variables. (Table 1) All 
villagers from these three zones mentioned that rain condition and life style of the 
people are quite noticeable. Change of water level is main concern for the villagers in 
Inle Lake whereas changes in stream and aquatic life are main issues for the villagers 
from the delta area. Villagers from dry zone area mentioned that agriculture and life 
style of the people are the most significant changes. 
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Sr. Type Inle Lake Delta Dry Zone

1 Flora 67 34 54

2 Fauna 53 6 46

3 Temperature 80 83 47

4 Rain 93 83 68

5 Stream 67 77 31

6 Water level 87 Nil Nil

7 Soil 33 Nil Nil

8 Aquatic life 60 88 46

9 Agriculture 73 33 79

10 Life style 80 67 74
 

Table 1 Changes in the environment (in percentage) 
 

Awareness on hazards and disasters 
 The result for awareness on hazards and disasters significantly and spatially 
different from one area to another. (Table 2) 

Sr. Type Inle Lake Delta Dry Zone

1 Strong wind and tornado 50

2 Flood 28 30

3 Erosion 16

4 Fire 9

5 Earthquake 2

6 Storm 14

7 Diseases 2

8 Poisonous animals 2

9 Drinking water 23 4
 

Table 2. Awareness on hazards and disasters 

 
Type of natural hazards and disasters aware of in the delta area is more 

complex and complicated due to the nature of the deltaic area. It is quite significant 
that the villagers in the delta area had very little awareness on strong wind and storm. 
Therefore, several years ago, when the big storm passed through the delta area, the 
villagers had no preparations for the impact of the storm.  

Only 2 types of natural hazards and disasters were aware of in the Inle Lake 
but these are strong and the villagers face with these problems every year. Therefore, 
the villagers in Inle Lake usually build the houses in relation to these problems. 
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Very limited hazards and disasters were aware of the villagers in the dry zone. 
However, some of them are facing with drinking water problem.  

 
Recognition of environmental condition in the same ecological zone 
 The results showed that even in the same ecoregion, Ayeyarwaddy Delta in 
this case, recognitions of villagers on environmental conditions are different from one 
village to another. The images and perception are influenced by the unique 
characteristics of the village. In the case study, the two villages located in the same 
township but one village, Kyonsoke, is located on the river bank and another village, 
Alangyi, is located along the small creek. Recognition of changes in environmental 
condition by the villagers from Kyonsoke is wider and more complex than that of the 
villagers from Alangyi Village. (Figure 5) 
 

 
Figure 5. Recognition of changes and no changes in each village 
 

 
 
Figure 6. Recognition of changes and no changes in both villages 
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 There is quite significant difference between recognition of changes and no 
changes in their environment for both villagers. (Figure 6) 
 

Images on environmental hazard in the same ecological zone  
 Images of the villagers in the case study area on natural hazards and disasters 
are also different from one village to another. The high percentage of villagers for 
Alangyi Village is drinking water problem. Therefore, the villagers thought drinking 
water was a kind of hazard for them. (Figure 7) 
 

 
 
Figure 7. Images on environmental hazards and disasters 

 
Awareness on conservation of trees 
 Awareness on conservation trees in the study area is very similar due to the 
custom, culture and religious belief. The awareness is usually based on value system 
such as usefulness and aesthetic value, and fear based traditional belief and religion. 
There are negative images and positive images on the existence of trees. (Figure 8 and 
9) 
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Shade- paddy can not grow

Grass, bushes

Root system disturbed 

ploughing

Fallen trees can damage Paddy

Negative images on isolated big tree in the field

Home of 
Super Natural Spirit

Restrictions

 Figure 8. Negative images on tree  

Usefulness of big trees 

Tree stem used for carrying 
seedlings 

 
 
Figure 9. Positive images on trees 
  

Villagers usually think and feel about trees form the aesthetic point view also. 
If the village is surrounded by many trees that village is calm and beautiful. If there 
are less trees around the village, that place is dry and not so happy to live there. This 
kind of image and perception is very similar in all rural areas of Myanmar. (Figure 
10) 
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Aesthetic value of trees 
 

Figure 10. Image on aesthetic value of trees 

 
Awareness on conservation of ponds 
 Awareness on conservation of ponds is mainly depends on 
1. Local restrictions, 
2. Fear based on belief, and  
3. Cooperative works he villagers. 
 Ponds are very significant environmental conditions in the rural areas because 
ponds are main source of drinking water. Therefore, conservation and maintenance of 
the pond are important works for all villagers. Figure 11 shows the significant 
relationship between conservation of ponds and local rules and regulations, 
management system, and fear of the people on bad fortunes due to misuse and 
breaking the local restrictions. 
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Figure 11. Awareness on ponds 

 
Awareness and images on forest, land and mountain 
 The results of this study showed that awareness and images of rural villagers 
on forest, land and mountain are mainly controlled by 
1. Religious belief, 
2. Local customs, and  
3. Sources of knowledge such as elderly persons. 
 These factors influenced on the conservation and protection of natural 
environment, and environmental management system of rural areas in Myanmar. 
Therefore, it is important to know “how the villager perceived on their environment 
and what are their images” when the awareness programs and land use plans are 
implemented.  

 
Conclusion 
 The study showed different images of rural people in similar environmental 
conditions. Although average images of villagers are similar, detail images of intimate 
or close environment are different from village to another. 

Environmental images and perception are the link between environmental 
awareness and education and effective environmental planning. 
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Without peoples’ participation, it is difficult to success certain objectives of 
regional development planning in the long-term conditions.  

 
Recommendation 
 Local land use planning or conservation practice should consider the images 
of the local  
residents for better and effective implementation in planning.  
 There is a causal relationship between planning, environmental awareness, 
environmental education, and environmental perception for sustainable development 

of a region. 
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Focus on Sustainable Development Goals: Teacher Belief and 
Technology Integration Practice of EFL Classrooms 

 
Professor Ni Ni Hlaing 

Retired Head of Department of English, Mandalay University of Distance Education, Ministry of 
Education, Myanmar 
E-mail: ninihlaing59@gmail.com 

 
Abstract 

The purpose of this research was to describe teachers’ beliefs about 
technology in the EFL classrooms and identify the barriers they faced when 
integrating technology at universities in Myanmar. The critical need everywhere in 
the world is for education to prepare students to lead successful, fulfilling lives. In 
today’s world, this means providing them with relevant educational experiences that 
nurture their passions, problem-solving abilities, and higher level thinking skills, 
including critical thinking and creativity. The best solutions involve teachers, 
students, universities, and whole communities. Additionally, online learning has 
become a viable option for students, and the novel Coronavirus forced many teachers 
and students into this environment during the 2020 academic year. Despite increased 
access to technology, higher-level uses have not followed, and many teachers at the 
universities continue to struggle integrating technology in their classrooms. 
Quantitative data were collected through a questionnaire survey administered to 
English language teachers at selected universities in order to gain descriptive 
information about how technology was being used throughout the university. From 
this sample, 26 participants were selected for follow-up interviews. Qualitative data 
was collected from these participants through interviews in order to provide additional 
descriptive data to answer the research questions. It has been found that Myanmar 
EFL teachers encounter both first-order barriers and second-order barriers when 
trying to integrate technology. However, second order barriers play a significant role 
in technology integration. Additionally, steps to reduce first-order barriers identified 
in the study are suggested. 
 
Keywords:  Teachers’ beliefs, Barriers, Classroom practices,  

Technology integration, EFL Classrooms, Myanmar 
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Social Presence in Learning Mangement System: 
Experience Can’t Be the Best Teacher 

 
Dr.Bao Kham 

Faculty of English, University of Foreign Languages, Hue University, Viet Nam 
E-mail: baokham@hueuni.edu.vn 

 
Abstract 
 Social presence can be seen as a predictor of student satisfaction and retention 
as well as quality learning in online learning environments. Based on the framework 
of a Community of Inquiry, this case study aimed to investigate how EFL tertiary 
teachers perceived and adapted social presence in their LMS courses in the context 
where they have very limited experience of online teaching. With the purposive 
sample of one case, the study used the biographical narrative as its main research 
approach. The findings indicated that tertiary teachers, guided by their subjective 
educational framework and instructional experience, managed to capture the nature of 
some fundamental constructs of the concept and to establish some basic guiding 
principles for their online course design and delivery. The results also showed that 
despite their great efforts to implement social presence in practice, they were unable 
to implement the concept as it was as they lacked a repertoire of tools to realize the 
perceived social presence. The study suggests  significant implications for staff 
training to ensure their comprehensive understandings of and full awareness of social 
presence as well as their repertoire of tools to realize it in practice.  
 
Keywords:  social presence, learning management system, instructional design and 

delivery 
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Literature for Life: A Journey towards Sustainable Development 
 

Madhuri Gokhale 
Professor Dr., Department of English, Fergusson College, Pune, India 
E-mail: madhuripune@yahoo.com 

 

Abstract 
Dr. Radhakrishnan, a well-known Indian philosopher and educationist stated, 

‘Literature has a supreme function of raising the quality of human life’. Literature is 
taught for a variety of reasons, like enriching linguistic competence, enhancing 
cultural understanding, providing exposure to varieties of English and for the purpose 
of edutainement. However, it is felt that one of the prime reasons for the teaching of 
literature should be to transform individuals and contribute to their holistic 
development. This study aims at understanding a very close relationship between 
literature and life and it argues that literature could be looked upon as one of the best 
resources for sustainable development. 

Education is essentially a process of inculcating the right values among the 
learners and making value education a part of the curriculum is one of the ways to 
protect society from getting degraded. The present study sheds light on the fact that 
values are not always ‘caught’, but they have to be ‘taught’. Sustainable development 
is an organizing principle for meeting human development goals. This study 
demonstrates how literature could be used as one of the significant tools to achieve 
goals of sustainable development like good health and well being, quality education, 
gender equality, peace and justice and sustainable communities. The present study 
provides examples from poems, plays, novels and short stories and suggests that to 
meet this goal, it is important to make a journey from ‘teaching about literature’ to the 
‘teaching of literature’ and it is necessary to emphasize on collaborative learning, 
participatory learning and the learner centric approach. The study also presents some 
of the experiments carried out by the researcher in her under-graduate classes. It is 
hoped that this study would provide insights to the practicing teachers for using 
literature as a resource for learners’ personality development.  
 

Keywords:  literature, sustainable development, life, value education 
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Exploration of the Chinese Phonetics Project-Based Learning Mode 
 

Dongdong Qin 
International College, Sripatum University, Thailand 
E-mail: whajm@hotmail.com 

 

Abstract 
The object of this fundamental study will be to explore the teaching of 

Chinese phonetics based on a project-based learning mode. This is a working theory 
that is based on project-based learning and is combined with Bloom's taxonomy of 
educational objectives. The results of the exploration indicate that a project-based 
learning mode may improve students' motivation and participation in Chinese 
phonetic learning. Teachers and students may work together to track the whole 
teaching process, optimize the teaching and learning effect, and ensure that students 
have a complete understanding of Chinese phonetics. According to the findings of the 
study, boring courses may be matched with practice to stimulate students' interests 
and encourage them to actively engage in the learning process by completing practical 
projects. 
 

Keywords:  Chinese phonetics, Project-based learning,  
Bloom's taxonomy of educational objectives 

 

Introduction 
Research on Chinese phonetic teaching has a long tradition. For decades, a 

common strategy used to study Chinese phonetic teaching is to look for the causes 
and then improve teaching methods for teachers. The notion that teachers do not 
employ adequate teaching approaches to teach Chinese phonetic courses is one of the 
most popular ideas in Chinese phonetic teaching research. This seems to be a common 
problem in Chinese phonetic teaching. 

Many researches have looked into how to improve Chinese phonetic teaching 
methodologies. They looked into the reasons of the difficulty in Chinese phonetics in 
a variety of methods, including comparing Chinese and native phonetics, as well as 
the prejudice of students' pronunciation. Cai L. (2020) studied the reasons behind 
Thai students' adoption of Thai phonetics when learning Chinese phonetics and 
devised techniques for teachers to help students overcome their phonetic bias. Feng B. 
(2020) compared Chinese and Tswana phonetics and developed classroom teaching 
methods and tactics to assist students in achieving their aim of learning Chinese 
phonetics. Jin K. (2020) analyzed features of Korean high school students' Chinese 
learning and phonetics training methodologies for phonetic difficulties and 
summarized phonetic teaching strategies. And some researchers focused on phonetic 
error analysis. Potier N. (2021) identified the different common mistakes of French 
beginners in Chinese phonetics, sought and analyzed the underlying reasons, and 
recommended French Chinese teachers emphasize the teaching of sounds which 
constitute biased errors. Jiang H. (2021) compared classroom observation, phonetic 
recognition, and phonetic distinction in order to find and conclude students' 
difficulties in Chinese phonetic learning and their common errors, and then analyzed 
their causes. Zhao S. & Duan S. (2019) collected the corpus of international students 



                         

 29 

to summarize the most common errors in Chinese phonetics, found the reasons for the 
errors, and put forward teaching strategies. However, there is a further problem with 
Chinese phonetic courses. The students' learning methods are also the source of the 
problem. These studies have failed to focus on ways to improve students' learning 
methods. 

As far as we know, there has been little previous study on the students' 
Chinese phonetic learning methods. According to the chapter "studies" of the "Book 
of Rites", the earliest book devoted to education and teaching in Chinese history: 
"After learning, you will know your inadequacies, and then you will know your 
difficulties. You will be able to self-reflect if you are aware of your shortcomings, you 
will be able to improve yourself if you are aware of your difficulties. As a result, 
teaching and learning reinforce each other." Education is not taught just by the 
teacher, but rather by both teachers and students working together to educate and 
learn. As a result, how a student learns is important. The goal of education is to enable 
students to not only acquire knowledge, but also to solve real-world problems. 
Designing a mode that covers both teaching and learning approaches is one way to 
tackle these problems. 

Project-based learning (PBL) is a teaching method in which students learn by 
actively engaging in real-world and personally meaningful projects. In Project Based 
Learning, teachers make learning come alive for students. Students work on a project 
over an extended period of time – from a week up to a semester – that engages them 
in solving a real-world problem or answering a complex question. They demonstrate 
their knowledge and skills by creating a public product or presentation for a real 
audience. As a result, students develop deep content knowledge as well as critical 
thinking, collaboration, creativity, and communication skills. Project Based Learning 
unleashes a contagious, creative energy among students and teachers.1 
Project-based learning has been proved in a number of studies to be an effective way 
to build a mode that encompasses both teaching and learning techniques. We 
discovered that project-based Chinese phonetic courses mode may theoretically also 
be used to overcome these problems. It is of interest to know how to teach Chinese 
phonetics based on a project-based learning still hold true. 

With this aim in mind, in this study we present a new method for teaching of 
Chinese phonetics based on a project-based learning. In comparison with other 
strategies, this method has the advantage of allowing teachers and students to monitor 
the learning process throughout the course, continue to deepen discussion research, 
and continuously improve teaching and learning techniques. This methodology can 
effectively promote students' excitement for autonomous learning, engagement, 
teamwork, and practical Chinese pronunciation skills. The study should be of wide 
interest. 
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Research Methodology 
Teachers traditionally have struggled with issues and concerns pertaining to 

education, teaching, and learning. Here are four of the most important organizing 
questions: 
1. what is important for students to learn in the limited school and classroom time 
available? (The learning question) 
2. how does one plan and deliver instruction that will result in high levels of learning 
for large numbers of students? (The instruction question) 
3. how does one select or design assessment instruments and procedures that provide 
accurate information about how well students are learning? (The assessment question) 
4. how does one ensure that objectives, instruction, and assessment are consistent with 
one another? (The alignment question) (Lorin, 2001:6) 
These four questions, we discovered, are primarily concerned with three aspects: 
instructional objectives, instructional activities, and instructional assessments, as well 
as ensuring that the three are consistent. As a result, creating a complete project-based 
learning mode also includes instructional objectives, instructional activities, and 
instructional assessments. To maximize teaching effectiveness, the three should 
complement each other, maintain a degree of consistency with each other, and 
emphasize consistency. 
Project-based learning is a student-centered education technique based on the actual 
world that consists of a set of problem-oriented teaching strategies that construct 
learning situations. It has three characteristics: first, it incorporates learning content 
into the process of students completing the project, which is at the heart of project-
based learning; second, it highlights the entity's learning output; and third, it stresses 
students' active engagement. Students must learn knowledge, master processes, and 
improve talents by completing actual, tangible tasks under this instructional paradigm. 
Bloom's taxonomy is a categorization system created by American educational 
psychologist Benjamin Samuel Bloom at the University of Chicago in 1956. It 
categorizes educators' instructional objectives in order to more effectively fulfill each 
aim. When the taxonomy is used in conjunction with project-based learning, it may 
help instructors make sense of the curriculum, organize instruction, and create 
assessments that are aligned with the curriculum's objectives, thereby increasing 
teachers' teaching quality and students' learning outcomes. 
Instructional objectives are especially important in teaching because teachers teach for 
a specific purpose, which is to help students learn, or to hope that students will 
achieve corresponding learning results through instructional activities, which is the 
intended teaching goal. Bloom's taxonomy of educational goals is a useful tool for 
categorizing instructional objectives from simple to complex, and for improving the 
quality of teachers' instruction and students' learning. As a result, these standards will 
not become classroom reality unless teachers accept, understand, and enforce them. 
According to the revised Bloom's taxonomy, the framework has two dimensions, they 
are cognitive process and knowledge. Remember, Understand, Apply, Analyze, 
Evaluate, and Create are the six categories that make up the cognitive process 
dimension. 
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1.1 The Cognitive Domain of Bloom's Taxonomy 

 
Factual, Conceptual, Procedural, and Metacognitive knowledge are the four types of 
knowledge. These categories are thought to be on a scale of concrete to abstract. 
 
 

Major Types and Subtypes Examples 

A. Factual Knowledge - The basic elements students must know to be acquainted with 
a discipline or solve problems in it. 
AA. Knowledge of terminology Technical vocabulary, music symbols 
AB. Knowledge of specific details and 
elements 

Major natural resources, reliable sources of 
information 

B. Conceptual Knowledge - The interrelationships among the basic elements within a 
larger structure that enable them to function together. 
BA. Knowledge of classification and 
categories 

Periods of geological time, forms of 
business ownership 

BB. Knowledge of principles and 
generalizations 

Pythagorean theorem, law of supply and 
demand 

BC. Knowledge of theories, models, 
and structures 

Theory of evolution, structure of Congress 

C. Procedural Knowledge - How to do something, methods of inquiry, and criteria for 
using skills, algorithms, techniques, and methods. 
CA. Knowledge of subject-specific 
skills and algorithms 

Skills used in painting with water colors, 
whole-number division algorithm 

CB. Knowledge of subject-specific 
techniques and methods 

Interviewing techniques, scientific method 

CC. Knowledge of criteria for 
determining when to use appropriate 
procedures 

Criteria used to determine when to apply a 
procedure involving Newton’s second law, 
criteria used to judge the feasibility of using 
a particular method to estimate business 
costs 

D. Metacognitive Knowledge - Knowledge of cognition in general as well as 
awareness and knowledge of one's own cognition. 
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DA. Strategic knowledge Knowledge of outlining as a means of 
capturing the structure of a unit of subject 
matter in a text book, knowledge of the use 
of heuristics 

DB. Knowledge about cognitive tasks, 
including appropriate contextual and 
conditional knowledge 

Knowledge of the types of tests particular 
teachers administer, knowledge of the 
cognitive demands of different tasks 

DC. Self-knowledge Knowledge that critiquing essays is a 
personal strength, whereas writing assays is 
a personal weakness; awareness of one’s 
own knowledge level 

 
1.2 Bloom's Knowledge Dimension (Lorin, 2001:29) 

 
The cognitive process dimension is represented by the columns in the table below, 
while the knowledge dimension is represented by the row. 

Knowledge 
Dimension 

Cognitive Process Dimension 
1. 

Remember 
2. 

Understand 
3. 

Apply 
4. 

Analyze 
5. 

Evaluate 
6. 

Create 
A. Factual 
Knowledge 

      

B. Conceptual 
Knowledge 

  Objective    

C. Procedural 
Knowledge 

      

D. 
Metacognitive 
Knowledge 

      

Key. 
Objective = the objective, “students should learn to use laws of electricity and 
magnetism (such as Lenz’ law and Ohm’s law) to solve problems.” 

1.3 Placement of the Objective in the Taxonomy Table (Lorin, 2001:98) 
 

The examples in Table 1.3 can help teachers gain a better understanding of the 
instructional objectives so that they can use the taxonomy table to better decide how 
to conduct instructional activities and assessments in relation to the objectives, as well 
as to help teachers determine the meaning of objectives, instructional activities, and 
assessments. And usage is in sync with one another. 
After defining the desired instructional objectives, the instructional activities are 
designed. The instructional activities should be designed to fully reflect the 
instructional objectives, to reflect and integrate the knowledge that students will need 
to learn in the class, and to stimulate students' motivation to learn. A scientifically 
designed project can ensure that the students' learning process and path are 
maintained in the teacher's teaching, the teacher planning project process should 
provide clear guidance for students to complete the project smoothly and with high 
quality. The teacher can break down the project into sub-tasks, confirm the specific 
output of each sub-task, and set a deadline for each sub-completion. Teachers can also 
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create corresponding instructional activities for each teaching goal to ensure that the 
two are consistent. As shown in Table 1.4's example. 
 

Knowledge 
Dimension 

Cognitive Process Dimension 
1. 

Remember 
2. 

Understand 
3. 

Apply 
4. 

Analyze 
5. 

Evaluate 
6. 

Create 
A. Factual 
Knowledge 

      

B. Conceptual 
Knowledge 

 Activity 1 Objective Activity 2 Activity 7  

C. Procedural 
Knowledge 

  Activity 3  Activity 6  

D. Metacognitive 
Knowledge 

Activity 4  Activity 5    

Key. 
Objective = the objective, “students should learn to use laws of electricity and 
magnetism (such as Lenz’ law and Ohm’s law) to solve problems.” 
Activity 1 = activities intended to help students classify types of problems 
Activity 2 = activities intended to help students select appropriate laws 
Activity 3 = activities intended to help students implement proper procedures 
Activity 4 = activities intended to help students recall metacognitive strategies 
Activity 5 = activities intended to help students implement metacognitive strategies 
Activity 6 = activities intended to help students check their implementation of the 
procedure 
Activity 7 = activities intended to help students critique the correctness of their 
solution 

1.4 Placement of the Objective and Instructional Activities in the Taxonomy 
Table (Lorin, 2001:100) 

 
All the instructional activities are all assessed based on whether the instructional 
objectives have been met. This can be done through measurement and non-
measurement, systematic collection of data and information, and other feasible 
methods. Activities for determining whether or not the implementation and teaching 
goals have been met. Daniel Stufflebeam, founder of the CIPP evaluation model, 
pointed out that the evaluation’s most important purpose is not to prove, but to 
improve (Thomas, 2003:31). Benjamin Bloom divides instructional assessment into 
two categories: formative and summative assessments (Lorin, 2001:101). 
Formative assessment provides feedback on whether each learning goal and existing 
problems have been met, and it occurs throughout the teaching process to assist 
students in making continuous improvements to improve the quality of teaching and 
learning at this stage, which is also a key point of the Project-based learning model. 
Each learning objective, as well as the criteria for achieving it, is shared and 
understood by teachers with students. Students should conduct self-evaluation, peer 
evaluation, check and fill gaps, self-reflection, and teachers provide suggestions for 
improvement in addition to teacher evaluation. Teachers and students can 
continuously and effectively monitor the situation of teaching and learning in order to 
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be able to respond. To meet the needs of students, feedback is adjusted on a regular 
basis. 
The summative assessment is a one-time assessment of the learning at the stage. 
Traditional education frequently employs summative assessments such as knowledge 
point tests, examinations, papers, summary reports, product models, and so on. 
 

Research Results 
Teachers expect students to learn to spell all Chinese syllables quickly and accurately 
as a result of their Chinese phonetic knowledge learning. To achieve this expected 
instructional objective, the author works backwards from the students' future life and 
work scenarios, or the application scenarios of the knowledge described in the course. 
The expected instructional objectives are classified using Bloom's knowledge 
dimension and cognitive process dimension to make them more detailed, concrete, 
observable, and expressive so that more targeted instructional activities can be 
designed. 
 

Knowledge 
Dimension 

Cognitive Process Dimension 
1. 

Remember 
2. 

Understand 
3. 

Apply 
4. 

Analyze 
5. 

Evaluate 
6. 

Create 
A. Factual 
Knowledge 

A1 A2  A4   

B. Conceptual 
Knowledge 

B1 B2     

C. Procedural 
Knowledge 

  C3 C4 C5  

D. Metacognitive 
Knowledge 

 D2  D4   

key. 
A1: Recognize Chinese initials, finals, and tones; 
B1: Recall the phonetic rules in Chinese; 
A2: Divide the initials and finals into subcategories and summarize the characteristics 
of each; 
B2: Demonstrate how to apply Chinese phonetic rules; 
D2: Examine how Chinese and native language phonetics are similar; 
C3: To read and spell syllables, apply Chinese phonetics rules; 
A4: Differentiate between Chinese phonetics and writing differences between similar 
pronunciations in Chinese phonetics, as well as writing the same syllables with 
different pronunciations; 
C4: Integrate essentials of pronunciation and analyze skills like tone sandhi, neutral 
tone, and retroflex final; 
D4: Acknowledge the differences in pronunciation between Chinese and native 
languages; 
C5: Discuss how Mandarin Chinese and Chinese phonetics are compatible. 

1.5 Bloom's Taxonomy Table in Chinese Phonetics 
 

The instructional objectives of the Chinese phonetic course are listed in the table 
above, as determined by the result shown in table 1.5: All Chinese phonetics initials, 
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finals, tones, and spelling rules will be memorized, and the rules will be used to spell 
Chinese syllables. They'll also be able to compare Chinese phonetics to their native 
language, differentiate between homophones and heteronyms in phonetics, master 
pronunciation skills like tone sandhi, neutral tone, and retroflex final, and evaluate the 
consistency of daily Chinese pronunciation using Phonetics, as well as the differences 
in pronunciation between Chinese and native speakers. 
Teachers can ask students to use their own native language to explain the knowledge 
of Chinese phonetics fluently, accurately, and completely for the teaching items that 
need to be designed in the Chinese phonetics course. Students can learn about their 
own flaws, self-reflection, and continuous improvement through this type of training. 
As a result, students must be as familiar as possible with each knowledge point, they 
have learned from the start, and they must try to repeat these contents as many times 
as possible in order to gain a deeper understanding of their own deficiencies and 
mastery of knowledge, as well as to constantly revise them to be more thorough. To 
gain a solid foundation for future Chinese learning by understanding phonetic 
knowledge. Though since Chinese phonetics is the first content that all foreign 
students learn when learning Chinese, all students begin with no prior knowledge of 
the language. The author implies that as the final work of this teaching project, each 
student should record a five-minute video about the overall introduction of 
Chinese Phonetics in their native language. Teachers can set the project as "How to 
teach your siblings/friends to use Chinese Phonetics" or "How to remember Chinese 
Phonetics more easily" to make it more motivating. 
The reason why the author chose this project is that, first of all, the actual needs of 
students for Chinese phonetics are to understand the rules of phonetics, and to listen, 
speak, read and write accurate syllable; second, modern social networks, computers, 
cell phones, etc. are all necessities of life. Shooting and editing a video is a piece of 
cake for students, and the feasibility is very high; thirdly, communication, recording, 
and creation on social media platforms has now become a major way of people's 
expression. Teachers can use this to spark students' Interest in learning phonetics. 
Finally, making such a video can cover all knowledge points, and let students explain 
in their native language, which can be suitable for students' knowledge and ability 
levels in terms of difficulty and complexity. The author created corresponding 
instructional activities, or sub-tasks, for each instructional objective listed in Table 
1.5. 
 

Instructional objectives Instructional Activities 
A1: Recognize Chinese initials, finals, 
and tones 

Students practice pronunciation while 
watching training videos; 
Teachers correct pronunciation and give 
audios, films, or webpages that are 
relevant. 

B1: Recall the phonetic rules in Chinese Students view videos before writing 
reports and summarizing the regulations; 
Teachers supply students with reference 
materials. 

A2: Divide the initials and finals into 
subcategories and summarize the 

Students classify initials, finals, and tones 
into categories and explain it. 
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characteristics of each; 
B2: Demonstrate how to apply Chinese 
phonetic rules; 

Teachers demonstrate phonetic rules; 
Students discuss the characteristics of 
phonetics in groups. 

D2: Examine how Chinese and native 
language phonetics are similar; 

Students compare and contrast Chinese 
and native phonetics. 

C3: To read and spell syllables, apply 
Chinese phonetics rules; 

Students practice how to spell phonetics; 
Teachers take dictations. 

A4: Differentiate between Chinese 
phonetics and writing differences 
between similar pronunciations in 
Chinese phonetics, as well as writing the 
same syllables with different 
pronunciations 

Students identify homophones and 
heteronyms before debating the 
differences in groups. 

C4: Integrate essentials of pronunciation 
and analyze skills like tone sandhi, 
neutral tone, and retroflex final 

Students analogize and demonstrate 
pronunciation skills; 
Teachers demonstrate pronunciation 
methods and summarize pronunciation 
essentials. 

D4: Acknowledge the differences in 
pronunciation between Chinese and 
native languages 

Students work in groups to find and report 
on comparable pronunciations. 

C5: Discuss how Mandarin Chinese and 
Chinese phonetics are compatible 

Students observe Chinese people's 
pronunciation and produce a case study 
report. 

 
1.6 Objective and Instructional Activities of Chinese Phonetics in the Taxonomy 
Table 
 

All of the instructional objectives are covered by the activities listed above. 
Students may gradually master Chinese phonetics knowledge through these 
instructional activities, laying a solid foundation for the final video presentation. 
Teachers can concentrate on creating classes that use a mix of formative and 
summative evaluations. Recording a five-minute video of the overall introduction of 
Chinese phonetics in their home language as the student's final presentation is a 
summative evaluation in the design of Chinese phonetics project-based learning, and 
each stage's knowledge point examination is a summative evaluation. Students' 
comprehension of initials, finals, tones, and spelling norms is the emphasis of the 
project. The work can be evaluated by mastery, instructors, and other experts. 
Teachers might have students read aloud syllables, natural paragraphs, and dictation 
to assess the accuracy of their spelling, spelling, and pronunciation. These are the 
formative assessments. The author will create teaching assessments for these 
instructional activities based on the instructional activities that correspond to each 
instructional objective listed in Table 1.6. 
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Instructional objectives Instructional Activities 
Instructional 
Assessments 

A1: Recognize Chinese 
initials, finals, and tones 

Students practice 
pronunciation while 
watching training videos; 
Teachers correct 
pronunciation and give 
audios, films, or webpages 
that are relevant. 

Teachers’ evaluation; 
Students’ self-
evaluation; Peer 
evaluation; Students 
take dictations. 

B1: Recall the phonetic rules 
in Chinese 

Students view videos before 
writing reports and 
summarizing the regulations; 
Teachers supply students 
with reference materials. 

Teachers’ evaluation; 
Peer evaluation; 
Students take quizzes; 
Students make 
reports. 

A2: Divide the initials and 
finals into subcategories and 
summarize the characteristics 
of each 

Students classify initials, 
finals, and tones into 
categories and explain it. 

Teachers’ evaluation; 
Peer evaluation; 
Students make 
reports. 

B2: Demonstrate how to 
apply Chinese phonetic rules 

Teachers demonstrate 
phonetic rules; Students 
discuss the characteristics of 
phonetics in groups. 

Teachers’ evaluation; 
Peer evaluation; 
Students take quizzes; 
Students make 
reports. 

D2: Examine how Chinese 
and native language 
phonetics are similar 

Students compare and 
contrast Chinese and native 
phonetics. 

Teachers’ evaluation; 
Peer evaluation; 
Students make 
reports. 

C3: To read and spell 
syllables, apply Chinese 
phonetics rules 

Students practice reading and 
spelling phonetics; Teachers 
take dictations. 

AI evaluation; Peer 
evaluation; Teachers’ 
evaluation; Students 
take dictations. 

A4: Differentiate between 
Chinese phonetics and 
writing differences between 
similar pronunciations in 
Chinese phonetics, as well as 
writing the same syllables 
with different pronunciations 

Students identify 
homophones and heteronyms 
before debating the 
differences in groups. 

Teachers’ evaluation; 
Peer evaluation; 
Students make 
reports. 

C4: Integrate essentials of 
pronunciation and analyze 
skills like tone sandhi, 
neutral tone, and retroflex 
final 

Students analogize and 
demonstrate pronunciation 
skills; Teachers demonstrate 
pronunciation methods and 
summarize pronunciation 
essentials. 
 

Teachers’ evaluation; 
Peer evaluation; 
Students make 
reports. 
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D4: Acknowledge the 
differences in pronunciation 
between Chinese and native 
languages 

Students work in groups to 
find and report on 
comparable pronunciations. 

Teachers’ evaluation; 
Peer evaluation; 
Students make 
reports. 

C5: Discuss how Mandarin 
Chinese and Chinese 
phonetics are compatible 

Students observe Chinese 
people's pronunciation and 
produce a case study report. 

Teachers’ evaluation; 
Peer evaluation; 
Students make 
reports. 

1.7 Objective, Instructional Activities and Instructional Assessments for Chinese 
Phonetics in the Taxonomy Table 

 
Teachers can allow students to submit multiple times for some of the above formative 
assessment tasks, and use detailed rubrics to evaluate students. At the same time, they 
should create rubrics for peer evaluation and student self-evaluation, so that students 
can continue to improve and teachers can keep track of their progress. 
Since the main objective of Chinese phonetics instruction is for students to be able to 
spell syllables correctly and quickly, it is extremely practical, so the standard phonetic 
training is especially important, and the formative assessment that runs throughout the 
entire lesson accounts for the majority of the curriculum. Although the proportion of 
formative evaluation should be somewhat high due to the requirement to pay attention 
to the normal pronounce training. The following table 1.8 shows how the course's 

weights are divided: 
1.8 The Chinese Phonetic Course Proportion 

 

Discussion and Conclusion 
It can be concluded that a Chinese phonetics project-based learning mode allows 
teachers and students to monitor the learning process throughout the course, continue 
to deepen discussion research, and continuously improve teaching and learning 
techniques. This methodology can effectively promote students' excitement for 
autonomous learning, engagement, teamwork, and practical Chinese pronunciation 
skills. These findings suggest that project-based learning has a positive impact on the 
teaching of Chinese phonetics and is suitable for all kinds of students. In the Chinese 
phonetics project-based learning mode, teaching strategies from other research, such 
as exaggeration, gesture, overall recognition and reading, and tongue twister training, 
may fully accommodate the strengths of each strategy and guide students to learn to 
achieve the expected instructional objectives. 
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The advantage of this study is that it offers the first look at a Chinese phonetics course 
in conjunction with project-based learning. It is still in its early stages, and the 
material has to be developed in all areas. As a result, future experiments are required 
in order to determine where changes and revisions are required. 
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Abstract 

These days, increasing numbers of teachers and researchers are questioning 
the validity of the assumption that limited mother tongue (MT) usage hinders 
successful second language (L2) learning. The relationship between teacher beliefs 
and student preferences for L1 support has not received much attention in the medium 
of instruction (MOI) literature. Common sense suggests that proficiency in a target 
language (TL) may affect student preferences for L1 support. The researcher aims to 
clarify student preferences and teacher beliefs regarding teacher use of the L1 in the 
EFL classroom in Myanmar context. This study focused on student preferences for, 
and teacher beliefs regarding teachers’ use of L1 (Myanmar language) in the EFL 
classroom. The research objectives were: (i) to explore the student preferences 
regarding their English teachers’ use of Myanmar language in the EFL classroom and 
(ii) to investigate pedagogical beliefs of Myanmar teachers of English (MTEs) 
regarding the use of L1 (Myanmar language) in the EFL classroom. The participants 
in this study were 87 Myanmar students of non-English major undergraduate students, 
and 24 MTEs in English departments of universities in Myanmar. Participants’ 
questionnaire responses support that their preferences for teachers’ use of Myanmar 
language differs at varying students’ L2 proficiency levels. Pedagogical implications 
and recommendations are explored.  
 
Keywords: The use of L1, EFL classrooms, Myanmar  
 

Introduction 
There is a widespread belief that English is best taught through English alone, 

without the mediation of the L1. Many educational institutions may have many 
reasons for a strict English-only policy. The situation has changed dramatically over 
the last ten years, of course. Without research in support of an English-only policy, a 
large number of research findings indicating that occasional use of L1 may be 
beneficial has led to new interest in the role of L1 in learning a target language, or L2. 
It is known of course that there are 135 ethnic groups in Myanmar. University 
classrooms, especially in States in Myanmar, contain students with very varied 
language backgrounds and learning needs. For example, the first language that they 
acquired as a baby may not be the same as the language that they feel most 
comfortable with now, and neither of these may be the same as the shared language of 
the classroom in which they are learning English. The rising global popularity of 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) also requires teachers to rethink 
their policies on the language of instruction. CLIL, where school subjects and an 
additional language are taught in a quintessentially bilingual approach. There are 
many different models of CLIL, but code-switching (switching from one language to 
the other) and translanguaging (the process of using all one’s language resources to 
achieve communicative goals) are standard features. In the light of these changes, it is 
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not surprising that English-only policies in English language classrooms are being 
rethought now. EFL students generally begin L2 study after acquiring their L1. Thus, 
they can use their L1 to assist in learning the L2, particularly during early vocabulary 
acquisition. L1 support is not only beneficial but also essential to the acquisition of 
the L2 (Kroll & Tokowicz, 2001). Several studies have attempted to elucidate the 
pedagogical uses to which L1 support can be applied to maximize L2 acquisition 
(e.g., Burden, 2000; Prodromou, 2002), but results differ even among studies using 
similar instruments.  
 

1.2.       Research Objectives 
The research objectives were: (i) to explore the student preferences regarding their 
English teachers’ use of Myanmar language in the EFL classroom and(ii) to 
investigate pedagogical beliefs of Myanmar teachers of English (MTEs) regarding the 
use of L1 (Myanmar language) in the EFL classroom. 
 

Method  
The researcher used a questionnaire that was distributed to 87 Myanmar 

students of non-English major undergraduate students; the statements of the 
questionnaire were designed to answer the research questions. Also, the researchers 
conducted interviews with 24 instructors and asked them questions regarding the use 
of L1 (Myanmar language) in the EFL classroom. After that, the researchers analyzed 
the questionnaire and discussed the results of both, the questionnaire, and the 
interviews.  

 

2.1 Participants  
The participants were 87 Myanmar students of non-English major undergraduate 
students, and 24 MTEs in English departments of universities in Myanmar. 

2.2 Questionnaire  
The researcher adapted a questionnaire from Schweers (1999) by adding a question 
asking if teachers should know the students’ L1 (Burden, 2001), adding a question 
about students’ English and teachers’ language proficiency, and providing a bilingual 
version to all participants to avoid misunderstandings. Participation was anonymous 
and voluntary.  
 

2.3 Procedure  
Student participants took an average of 15 minutes in class to answer the yes/no and 
multiple-choice questions. Teachers answered their questionnaires on the same day.  
 

Results  
 To explore the student preferences regarding their English teachers’ use of 
Myanmar language in the EFL classroom, five research questions and six 
questionnaire items were used.  
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3.1 Student Preferences  
Research Question 1  
The study focuses on students’ preferences regarding English teachers’ use of 
Myanmar language in the EFL classroom. Responses to the questionnaire items were 
shown in tables. 
 

Phase 1: Student Questionnaire – Part I 
Table 1:  
Responses of the students towards questionnaire item 1 
Question item1: Should the L1 be used in class? (n=87) 

Sr 
No 

Question 
Responses Calculation 

No Yes Mean SD 

1. Should the L1 be used in class? 35% 65% 
 

1.65 
 

 
0.48 

 
It was found that students (65%) agreed that Myanmar language should be used in the 
English language classroom and they valued L1 use for telling jokes to be helpful.  
 

Table 2:  
Responses of the students towards questionnaire item 2 
Question item 2: Should Myanmar language be used in the EFL classroom? (n=87) 
Sr 
No 

Question 
Responses Calculation 

No Yes Mean SD 
2. 

Should Myanmar language be used in 
the EFL classroom? 

46% 54% 1.54 0.50 

 
Students believed that L1 support should be used (54%) while some students 
disagreed (46%).  
 

Table 3:  
Responses of the students towards questionnaire item 3 
Question item 3: Do you like, or would you like your teacher to use Myanmar 
language in the EFL classroom? (n=87) 

Sr 
No 

Question 
Responses Calculation 
No Yes Mean SD 

3. Do you like, or would you like your 
teacher to use Myanmar language in 
the EFL classroom? 

40% 60% 1.60 0.49 

 
Student (60%) preferred the opportunity to hear Myanmar language and these 
numbers might reflect the low proficiency levels.  
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Table 4:  
Responses of the students towards questionnaire item 4 
Question item 4: When do you think it is appropriate to use Myanmar language in the 
EFL classroom? (Please circle all the relevant items below.) (n=87) 

Sr 
No 

Question: When do you 
think it is appropriate to 
use Myanmar language 
in the EFL classroom? 

Responses Calculation 

Interpretation 
No Yes Mean SD 

a. To explain difficult 
concepts  

29% 71% 1.71 0.45 Appropriate 

b. To introduce new 
material  

35% 65% 1.65 0.48 Appropriate 

c. To summarize material 
already covered  

66% 34% 1.34 0.47 Inappropriate 

d. To Test (e.g., translating 
from English into 
Myanmar in a test)  

76% 24% 1.24 0.43 Inappropriate 

e. To joke around with 
students  

36% 64% 1.64 0.48 Appropriate 

f. To help students feel 
more comfortable and 
confident  

76% 24% 1.24 0.43 Inappropriate 

g. To check for 
comprehension  

66% 34% 1.34 0.47 Inappropriate 

h. To carry out small-
group work  

72% 28% 1.28 0.45 Inappropriate 

i. To explain the 
relationship between 
English and Myanmar 

69% 31% 1.31 0.46 Inappropriate 

j. To define new 
vocabulary items 

59% 41% 1.41 0.49 Inappropriate 

               Average 58.40% 41.60% 1.42 0.49 Inappropriate 
 
NOTE: 
1.00-1.50=Inappropriate 
1.51-2.00=Appropriate 
It has been found that students (71%) agreed that Myanmar language should be used 
in the classroom. Students preferred more L1 support for explaining difficult concepts 
(71%), to introduce new material (65%) and to joke around with students (64%). 
 
 
 
 
 
 

Table 5:  
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Responses of the students towards questionnaire item 5 
Question item 5: What percent of the time do you think Myanmar language should be 
used?  
(Please circle the relevant percentage.) (n=87) 

Sr 
No 

Options 
Responses Calculation 

No Yes Mean SD 
a. 0% 77% 23% 1.23 0.42 
b. 10% 64% 36% 1.36 0.48 
c. 20% 66% 34% 1.34 0.47 
d. 30% 34% 66% 1.66 0.47 
e. 40% 51% 49% 1.49 0.50 
f. 50% 94% 6% 1.06 0.24 
g. 60% 97% 3% 1.03 0.17 
h. 70% 100% 0% 1.00 0.00 
i. 80% 100% 0% 1.00 0.00 
j. 90% 100% 0% 1.00 0.00 
             Average 78.30% 21.70% 1.22 0.41 
 
According to the results, the students prefer L1 support by 30% (Mean=1.66). Second 
to this is by 49% (Mean=1.49). The results reveal that the more L1 is used, the more 
the students dislike it. 
 
Phase 2: Student Questionnaire – Part II  

Table 6: 
Responses of the students towards student questionnaire item 6 
Sr 
No Items 

Responses Calculation 
Interpretation Disagree Don’t 

know 
Agree Mean SD 

1. Students are 
better at 
communicating 
if teachers use 
L2.  

32% 22% 46% 2.14 0.87 Considered 
of moderate 

demand 

2. There are no 
situations for 
L1 use. 

53% 35% 12% 1.59 0.69 Considered 
of low 

demand  
3. Teachers 

should use L2 
at all times. 

57% 20% 23% 1.66 0.83 Considered 
of low 

demand  
4. Teachers 

should use L1 
if students do 
not understand.  

30% 21% 49% 2.19 0.87 Considered 
of moderate 

demand 

5. Teachers can 
use L1 as a last 
resort.  

14% 14% 72% 2.58 0.72 Considered 
of huge 
demand 
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6. Students feel 
relaxed when 
L1 is used. 

43% 2% 55% 2.12 0.98 Considered 
of moderate 

demand 
         Average 38.17% 19.00% 42.83% 2.05 0.90 Considered 

of moderate 
demand 

NOTE: 
1.00-1.66=Considered of low demand  
1.67-2.33=Considered of moderate demand 
2.34-3.00=Considered of huge demand 
Table 6 exhibits several important results regarding students’ perceptions. 
Specifically, some students believe that there are situations where L1 should be used 
in the classroom whereas others report that if teachers use more L2, students will 
communicate better in the L2. Some students report that they feel more comfortable 
and relaxed when teachers use the L1 in class. An outstanding percentage of students 
49% believe that L1 should be used in instances where students do not understand 
what is being said. Even though students report that the L2 should be the primary 
means of communication in the classroom, they seem to favour L1 use when 
difficulties arise. 
 

Phase 3: Teacher Questionnaire – Part III  
The attitudes of teachers towards the use of L1 in the English language classroom will 
be shaped by a number of factors, including their own experience as language 
learners, the pre-service and in-service training that they experience, the institutional 
policies in which they are working, and their experience as teachers. Their attitudes 
are reflected in their teaching practices. So, their attitudes need to be explored. 
 

3.2 Teacher Beliefs  
1. How often do you think Myanmar language should be used in the EFL classroom?  
(Please circle the relevant item.) 

Table 7:  
Responses of the teachers towards teacher questionnaire item 1 

Sr 
No 

Question 

Responses 

Never 
 

Very 
rarely 

 

Sometimes 
 

Fairly 
frequently to 

aid 
comprehension 

 
1. How often do you think 

Myanmar language 
should be used in the 
EFL classroom? 

42% 23% 13% 22% 

 
Students (42%) think that Myanmar language should be never used in the EFL 
classroom. 
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2. If you prefer the use of Myanmar language in your EFL classroom, why? (Please 
circle the relevant item.)  
a) It’s more comfortable 
b) I am less tense  
c) I feel less lost  
Table 8: Responses of the teachers towards teacher questionnaire item 2 

Sr 
No 

Question 
Responses 

I feel less lost. 
I am less 

tense. 
It’s more 

comfortable. 
8. If you prefer the use of 

Myanmar language in 
your EFL classroom? 

56% 23% 21% 

Student participants (56%) feel less lost regarding the use of Myanmar language in 
EFL classroom. 
 
3. Do you believe using Myanmar language in the EFL classroom helps you learn 
more?  
(Please circle the relevant item.)  
a) no 
b) a little 
c) fairly much 
d) a lot 

Table 9:  
Responses of the teachers towards teacher questionnaire item 3 

Sr 
No 

Question 
Responses 

No  A little  
Fairly 
much  

A lot  

3. Do you believe using 
Myanmar language in the 
EFL classroom helps you 
learn more?  
 

42% 23% 23% 12% 

 
According to the responses, 42% of the teachers don’t believe that using Myanmar 
language in the EFL classroom helps them learn more. 
 

Discussion  
In this study comparing non-English major Myanmar-speaking students and 

EFL teachers in Myanmar, it has been found that students want L1 support in their 
EFL classroom, rather than pure direct method. The only pedagogical use for the L1 
clearly favored by the students was explaining difficult concepts, mismatching with 
teacher perceptions. Few students saw a need for L1 support for helping students to 
feel comfortable or less tense; they don’t like L1 support in checking for 
comprehension, and in defining new vocabulary items. The high desire for some 
Myanmar support, mainly for difficult concepts and to help students when they feel 
lost, and the otherwise low response rates for all other pedagogical L1 uses, may be 
due to the status of English as an official second language. It does not seem that an 
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English-only policy will lead to more English language use in the classroom. If 
learners at a lower level are struggling to understand instructions or explanations in 
English, they will not produce much English. Similarly, a speaking task that is 
inappropriate for a group of learners, because of its language demands or its lack of 
relevance to their lives, will not be successful if English-only is insisted on. Silence is 
a probable outcome. A small number of classroom management techniques that make 
limited use of the L1 can (1) facilitate more extended opportunities to use English in 
both speaking and listening, (2) provide useful opportunities for English language 
learning, and (3) be reassuring to the learners. On my opinion, as if our tongue prefers 
our traditional foods, our ears prefer hearing our native language. English-mainly is 
better than English-only. I make much greater use of the L1 with classes of students at 
lower levels, depending on the specializations of the students. At my university, the 
students majoring in philosophy and psychology obviously have lower proficiency 
level of English.  We, the teachers, must and need to modify the use of L1 for the 
benefit of the whole class. 
 

Conclusion 
The issue of the use of students' first language (L1) in the second language (L2) 

classroom has been debated for many years. Students learn their second language 
much in the same way that they learn their first, and that L2 is best learned through 
massive amounts of exposure to the language with limited time spent using L1 (Tang, 
2002). However, in recent years, focus has been shifting towards inclusion of L1 in 
the language classroom. Research has shown that the occasional use of L1 by both 
students and teachers increases both comprehension and learning of L2. From the 
findings reported above, the researcher has concluded that students prefer having the 
option of L1 support. Most students prefer L1 support for difficult concepts and for 
comparing the L1 with the L2. Finally, it is agreed that teachers should know the L1 
and students should use the L1 in class. In conclusion, the use of L1 in the L2 
classroom by both teachers and students can be beneficial in the language learning 
process and may even be necessary for increased comprehension and acceptance of 
the new language by the language learners. This use of L1 is for clarifying purposes 
and should not be the primary mode of communication either by the students or 
teacher(s) in the L2 classroom. Once an appropriate balance is achieved, the use of L1 
will enhance an L2 classroom. 
 

Limitations  
Four limitations exist in the present research. First, a low number of teachers 

participated. Second, self-reported proficiency scores were used to group student 
participants. Third, the researcher did not consider factors such as students’ major, 
experience overseas, or experience with language learning outside of school. Finally, 
teacher proficiency levels in both of the languages were not examined. These issues 
could be the focus for future study.  
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Abstract 
The decision to take the TOEFL vs IELTS will ultimately depend on a number 

of factors. TOEFL vs IELTS is regarded as the most influential English test in 
Myanmar. This study investigates students’ perceptions of the impact of the TOEFL 
vs IELTS on their English-learning practices and their affective conditions. A survey 
was administered to 116 undergraduate students at selected universities in Myanmar. 
It was found that students perceived the impact of the TOEFL vs IELTS to be 
pervasive. In particular, the majority of the respondents indicated that the TOEFL vs 
IELTS had a greater impact on what they studied than on how they studied. Most of 
the students surveyed felt that TOEFL vs IELTS had motivated them to make a 
greater effort to learn English. Many students seemed to be willing to put more effort 
on the language skills most heavily weighted in the TOEFL vs IELTS. About half of 
the students reported a higher level of self-efficacy in regard to their overall English 
ability and some specific English skills as a result of taking or preparing for the 
TOEFL vs IELTS. However, many students also reported experiencing increased 
pressure and anxiety in relation to learning English. This study provides important 
evidence about how the TOEFL vs IELTS influences university students’ English 
learning in Myanmar, and directions for further research are also suggested.  
 

Keywords:  Students’ perceptions, Impact, TOEFL vs IELTS 
 

Introduction 
The TOEFL vs IELTS is standardized tests designed to measure the English 

proficiency of undergraduate students and to determine whether their English-
language ability meets the requirements of the University English curriculum. 
Traditionally, the TOEFL vs IELTS consisted of five sections: listening, reading, 
vocabulary and structure, cloze (error-correction and/or question answering), and 
writing. TOEFL vs IELTS scores have even been used to determine whether 
University students are eligible for residence permits in some major cities (Jin, 
2008). Overall, the TOEFL vs IELTS has had a far reaching educational and social 
impact in Myanmar, and its impact has become a correspondingly important and 
highly contentious issue not only in academia but also in society. Most of the studies 
on the impact of the TOEFL vs IELTS (e.g., Chen, 2007; Gu, 2005; Hua, 2006; 
Wang, Wang, & Liu, 2005) have focused on teachers. Overall, there is a lack of 
empirical evidence regarding the impact of the TOEFL vs IELTS on students; and, 
in particular, data is scarce in regard to their affective conditions, such as feelings, 
attitudes, and moods. Thus, the present study investigates students’ perceptions of 
the impact of the TOEFL vs IELTS on their English-learning practices and on their 
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affective conditions to enable school administrators, teachers, parents, test designers, 
and policy makers, as well as students, to become better informed about how the 
TOEFL vs IELTS influences students.  
 

The Impact of TOEFL vs IELTS Tests 
In the past several decades, the impact of TOEFL vs IELTS tests has been the 

subject of considerable attention from educators and researchers—especially in the 
field of language testing. According to Hughes (1993), a test will first influence the 
participants’ perceptions and attitudes, then how they perform, and finally the 
learning outcomes. Language testing researchers have conducted numerous studies 
examining the nature of washback, how it works, and its effects. As Wall (2000) 
observed, most studies have focused on how testing influences classroom teaching, 
whereas studies on how testing influences students’ learning and their behaviors are 
relatively few. Students are actually the primary stakeholders in testing situations, as 
it is the student “whose status in school and society is determined by test scores and 
the one whose self-image, motivation, and aspirations are influenced” (Kirkland, 
1971, p. 307). Rea-Dickins (1997) also contended that students are perhaps the most 
important stakeholders and “their views are among the most difficult to make sense 
of and to use” (p. 306). Furthermore, most studies have focused on academic factors, 
whereas students’ affective conditions have been neglected. It is, therefore, 
important to directly assess how students feel about the impact of the TOEFL vs 
IELTS, both in terms of their English-learning practices and affective conditions. In 
an extensive literature review, Kirkland (1971) concluded that tests could influence 
factors such as a student’s self-concept, motivation, level of aspiration, study 
practices, and anxiety. First, test scores influence a student’s self-concept. In 
particular, Harlen and Deakin-Crick (2003) reviewed the impact of tests on student 
motivation, finding a complex interaction between motivation and other factors, such 
as effort, goal orientation, locus of control, self-efficacy, sense of self as a learner, 
self-esteem, self-regulation, and interest.  
 

Aim of the Study 
The TOEFL vs IELTS impacts students in two ways: academic and affective. 

The academic impact refers to the TOEFL vs IELTS’s influence on students’ 
English-learning behavior, as this pertains to learning content (i.e., what students 
study) and learning methods (i.e., how they study), whereas affective impact refers 
to the TOEFL vs IELTS’s influence on students’ affective conditions, such as goal 
orientation, motivation, self-efficacy, and anxiety. Based on the literature, we aim to 
explore the students’ perceptions of the impact of the TOEFL vs IELTS on their 
English-learning practices.  
 

Methods 
This research employed a quantitative method. The data collection was 

conducted in selected universities of Myanmar. However, these universities do not 
require students to achieve a certain score on the TOEFL vs IELTS in order to 
receive a bachelor’s degree. The survey was conducted in 2020-2021 academic year. 
The teachers involved were 31 to 55 years old and has been teaching in the 
university for 6 to 28 years. In May 2020, a few weeks before the TOEFL vs IELTS 
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was scheduled, 116 students completed a questionnaire that asked them how they felt 
about the impact of the TOEFL vs IELTS. To understand the general perceptions of 
the impact of the TOEFL VS IELTS, we recruited participants from different levels 
at university. 
 

Context and Participants 
Of the students who provided demographic data, 85 were female and 31 were 

male; there were 19 first year students, 26 second year students, 31 third year 
students, and 40 fourth year students. At the time of the survey, the third-year and 
fourth-year students had already taken the TOEFL vs IELTS, the second year 
students were scheduled to take the TOEFL vs IELTS in a few weeks, and the first 
year students would not take the TOEFL vs IELTS until a year later. 
 

Instrumentation and Data Collection 
A questionnaire was constructed to solicit students’ perceptions of the impact 

of the TOEFL vs IELTS. First, we drafted items under the categories as set out in the 
previous literature review (e.g., Alderson & Wall, 1993; Gu, 2005; Huang & Yang, 
2002; Kirkland, 1971), such as learning content, learning methods, goal orientation, 
motivation, self-efficacy, and anxiety. Second, two outside experts were invited to 
comment on whether the questionnaire statements examined students’ perceptions of 
test impact as informed by the literature. The first part of the questionnaire 
comprised demographic information, whereas the second part comprised 5 option 
Likert-type items asking students to select whether they strongly agreed, agreed, 
neutral, disagreed, or strongly disagreed with each statement about the impact of the 
TOEFL vs IELTS. Copies of the questionnaire were distributed to 150 
undergraduate students with the help of their English instructors. All the 116 
students completed and returned the questionnaires to the researchers. 
 

Results and Discussion 
Learning Content and Learning Methods 

Five items related to students’ perceptions of how the TOEFL vs IELTS 
impacted their English study behavior. Table 1 shows the percentage of the students 
who strongly agreed (SA), agreed (A), disagreed (D), or strongly disagreed (SD) 
with each item.  
 
Table 1:  
Students’ perceptions of how the TOEFL vs IELTS impacted their English study 
behavior regarding learning content (n=116) 
SN Statement  Responses Calculation Interpretation 

Strongly 
disagree 

(SD) 

Disagree 
(D) 

Neutral 
(N) 

Agree 
(A) 

Strongly 
agree (SA) 

Mean SD 

1 I will work hard to practice 
English speaking if it is 
required on the TOEFL vs 
IELTS. 

4% 7% 7% 48% 34% 4.01 1.0
2 

Very positive 

2 I will spend more time 
practicing English listening if 
listening gets heavier weight in 
the TOEFL vs IELTS. 

6% 6% 10% 52% 26% 3.86 1.0
6 

Very positive 

3 I am more attentive in the class 
if the teacher lectures on 
contents related to the TOEFL 
vs IELTS. 

5% 10% 11% 41% 33% 3.87 1.1
3 

Very positive 

4 I pay more attention to the 
content that is related to the 

14% 30% 5% 30% 21% 3.14 1.4
1 

Positive 
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TOEFL vs IELTS. 
5 I pay more attention to the 

words that are labeled as 
TOEFL vs IELTS vocabulary. 

11% 20% 9% 33% 27% 3.45 1.3
6 

Very positive 

Average 8.00% 14.60% 8.40% 40.80% 28.20% 3.67 1.2
5 

Very positive 

NOTE: 
1.00-1.80=Slightly positive 
1.81-2.60=Moderately positive 
2.61-3.40=Positive 
3.41-4.20=Very positive 
4.21-5.00= Completely positive 

It can be seen that 48% of the students agreed and 34% strongly agreed that 
they would work hard to practice English speaking if speaking were required on the 
TOEFL vs IELTS. According to their responses, they will work hard to practice 
English speaking if it is required on the TOEFL vs IELTS (Mean=4.01). Likewise, 
over half of students agreed and strongly agreed that they would spend more time if 
the teacher lectures on contents related to the TOEFL vs IELTS (Mean=3.87). 
Similarly, the students agreed or strongly agreed that they would be more attentive in 
class if the teacher were to lecture on content related to the TOEFL vs IELTS 
(Mean=3.86).  
 
Table 2 summarizes the four items related to learning methods.  
Table 2:  
Learning Methods (n=116) 
SN Statement  Responses Calculation Interpretation 

Strongly 
disagree 

(SD) 

Disagree 
(D) 

Neutral Agree 
(A) 

Strongly 
agree (SA) 

Mean SD 

1 I have taken or will take the 
TOEFL vs IELTS coaching 
classes.  

5% 7% 10% 49% 29% 3.90 1.0
5 

Very positive 

2 I will buy or have bought 
TOEFL vs IELTS coaching 
materials.  

17% 23% 7% 31% 22% 3.18 1.4
4 

Positive 

3 I would like to try any learning 
methods that can help me 
perform better on the TOEFL 
vs IELTS. 

21% 25% 9% 25% 20% 2.98 1.4
6 

Positive 

4 Taking or preparing for the 
TOEFL vs IELTS influences 
the way I learn English. 

15% 22% 6% 33% 24% 3.29 1.4
2 

Positive 

Average 14.50% 19.25% 8.00% 34.50% 23.75% 3.34 1.4
0 

Positive 

 
NOTE: 
1.00-1.80=Slightly positive 
1.81-2.60=Moderately positive 
2.61-3.40=Positive 
3.41-4.20=Very positive 
4.21-5.00= Completely positive 

Most students agreed and strongly agreed that they had taken or would take 
the TOEFL vs IELTS coaching classes (Mean=3.90), and they would also buy or 
had bought the TOEFL vs IELTS coaching materials (Mean=3.18). TOEFL vs 
IELTS coaching classes not only provide intensive training on how to learn English 
but more importantly they offer training on test taking strategies. Furthermore, a 
large number of TOEFL vs IELTS coaching materials are on the market for students 
to purchase. However, the quality of the TOEFL vs IELTS coaching classes and 
materials vary greatly, and they also add considerably to the financial burden of 
university students. Still, the results of this study show that more than half of the 
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participating students would resort to TOEFL vs IELTS coaching classes and/or 
purchase TOEFL vs IELTS coaching materials. Around 45% of the students agreed 
or strongly agreed that they would try any learning method that might help them 
perform better on the TOEFL vs IELTS. Still, only about 57% of the students 
thought that taking or preparing for the TOEFL vs IELTS influenced the way they 
learned English.  
 

Goal Orientation and Motivation 
Goals provide students with direction and a purpose for engaging in an 

activity (Pintrich & Schunk, 1996), and goal orientations constitute students’ reasons 
for engaging in academic tasks (Anderman, Austin, & Johnson, 2002). Three items 
are related to goal orientation.  
Table 3:  
Goal Orientation (n=116) 
SN Statement  Responses Calculation Interpretation 

Strongly 
disagree 

(SD) 

Disagree 
(D) 

Neutral 
(N) 

Agree 
(A) 

Strongly 
agree (SA) 

Mean SD 

1 Taking or preparing for the 
TOEFL vs IELTS makes me 
have clearer goals in 
learning English. 

9% 15% 7% 37% 32% 3.68 1.3
0 

Very positively 
gold oriented 

2 To pass the TOEFL vs 
IELTS is my major driving 
force in learning English. 

17% 22% 5% 30% 26% 3.26 1.4
7 

Positively gold 
oriented 

3 To pass the TOEFL vs 
IELTS is my major purpose 
for learning English. 

14% 25% 10% 22%   29% 3.27 1.4
6 

Positively gold 
oriented 

Average 13.33% 20.67% 7.33% 29.67% 29.00% 3.40 
1.4
3 

Very positively 
gold oriented 

NOTE: 
1.00-1.80=Slightly gold oriented 
1.81-2.60=Moderately gold oriented 
2.61-3.40=Positively gold oriented 
3.41-4.20=Very positively gold oriented 

As shown in Table 3, over half of the students agreed and strongly agreed that 
taking or preparing for the TOEFL vs IELTS led them to have clearer English-
learning goals (Average mean=3.40). However, about one third of them agreed and 
strongly agreed that passing the TOEFL vs IELTS was their major driving force for 
learning English, and only 22% agreed and strongly agreed that passing the TOEFL 
vs IELTS was their major purpose for learning English (Mean=3.27). Many 
Myanmar students learn English for the sake of taking the tests instead of for using 
the language for real purposes. Therefore, for many students, the TOEFL vs IELTS 
appears to be one of their goals for learning English in University.  
 

Motivation in the present study is mainly operationalized by how much effort 
the students were willing to make to pass the TOEFL vs IELTS.  
Table 4:  
Motivation (n=116) 
SN Statement  Responses Calculation Interpretation 

Strongly 
disagree 

(SD) 

Disagree 
(D) 

Neutral 
(N) 

Agree 
(A) 

Strongly 
agree 
(SA) 

Mean SD 

1. Taking or preparing for the 
TOEFL vs IELTS makes me 
more motivated to learn 
English. 

10% 15% 11% 33% 31% 3.60 1.3
3 

Very positively 
motivated 

2. I spend more time learning 
English because of taking or 
preparing for the TOEFL vs 
IELTS. 

9% 19% 10% 32% 30% 3.55 1.3
3 

Very positively 
motivated 
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3. In order to prepare for the 
TOEFL vs IELTS, I spend 
more time memorizing 
English words. 

14% 23% 8% 31% 24% 3.28 1.4
1 

Positively 
motivated 

4. In order to prepare for the 
TOEFL vs IELTS, I spend 
more time watching English 
movies. 

14% 25% 13% 27% 21% 3.16 1.3
8 

Positively 
motivated 

5. In order to prepare for the 
TOEFL vs IELTS, I spend 
more time listening to English 
broadcasts. 

15% 16% 12% 30% 27% 3.38 1.4
1 

Positively 
motivated 

6. In order to prepare for the 
TOEFL vs IELTS, I spend 
more time practicing English–
Myanmar translation. 

20% 24% 11% 25% 20% 3.01 1.4
5 

Positively 
motivated 

7. In order to prepare for the 
TOEFL vs IELTS, I spend 
more time practicing English 
writing. 

7% 8% 13% 37% 35% 3.85 1.1
9 

Very positively 
motivated 

8. In order to prepare for the 
TOEFL vs IELTS, I spend 
more time reading English 
newspapers. 

15% 24% 8% 30% 23% 3.22 1.4
2 

Positively 
motivated 

9. Taking or preparing for the 
TOEFL vs IELTS makes me 
pay more attention to English 
use in real life. 

17% 20% 14% 27% 22% 3.17 1.4
1 

Positively 
motivated 

10. The TOEFL VS IELTS makes 
me feel that the English 
language is a very useful tool. 

14% 22% 7% 30% 27% 3.34 1.4
3 

Positively 
motivated 

11. Taking or preparing for the 
TOEFL vs IELTS makes me 
feel that learning English is 
more important. 

5% 13% 5% 41% 36% 3.90 1.1
7 

Very positively 
motivated 

12. In order to prepare for the 
TOEFL vs IELTS, I spend 
more time learning English 
and American literature. 

12% 16% 8% 31% 33% 3.57 1.3
9 

Very positively 
motivated 

Avg 12.67% 18.75% 10.00% 31.17% 27.42% 3.42 
1.3
9 

Very positively 
motivated 

NOTE: 
1.00-1.80=Slightly motivated 
1.81-2.60=Moderately motivated 
2.61-3.40=Positively motivated 
3.41-4.20=Very positively motivated 
4.21-5.00= Completely motivated 
 

According to the data, the students reported that they were motivated to learn 
English by the TOEFL vs IELTS (Average mean=3.42); also, they felt that taking or 
preparing for the TOEFL vs IELTS makes me feel that learning English is more 
important (Mean=3.90), and most were motivated to improve their English language 
abilities to prepare for the TOEFL vs IELTS in practicing English writing.  
 

3.3 Self-Efficacy and Anxiety 
Self-efficacy is defined as how people feel about their ability to produce 

designated levels of performance that exercise influence over events that affect their 
lives (Bandura,1994). As shown in Table 5, about half the students agreed or 
strongly  agreed that they felt more confident about their English reading and 
listening ability as a result of taking or preparing for the TOEFL vs IELTS,  
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Table 5:  
Self-Efficacy (n=116) 
SN Statement  Responses Calculation Interpretation 

Strongly 
disagree 

(SD) 

Disagree 
(D) 

Neutral 
(N) 

Agree 
(A) 

Strongly 
agree (SA) 

Mean SD 

1 I feel more confident about my 
English-reading ability as a 
result of taking or preparing for 
the TOEFL vs IELTS. 

8% 10% 10% 31% 41% 3.87 1.2
7 

Very 
effective 

2 I feel more confident about my 
English-listening ability as a 
result of taking or preparing for 
the TOEFL vs IELTS. 

10% 17% 10% 30% 33% 3.59 1.3
6 

Very 
effective 

3 I feel more confident about my 
overall English proficiency as a 
result of taking or preparing for 
the TOEFL vs IELTS. 

5% 13% 8% 30% 44% 3.95 1.2
2 

Very 
effective 

4 I feel more able to use English 
in real situations as a result of 
taking or preparing for the 
TOEFL vs IELTS. 

16% 15% 11% 27% 31% 3.42 1.4
6 

Very 
effective 

5 I feel more confident about my 
English-speaking ability as a 
result of preparing for the 
TOEFL vs IELTS. 

10% 13% 10% 30% 37% 3.71 1.3
4 

Very 
effective 

6 I feel more confident about my 
English-writing ability as a 
result of taking or preparing for 
the TOEFL vs IELTS. 

19% 21% 10% 25% 25% 3.16 1.4
8 

Effective 

Avg 11.33% 14.83% 9.83% 28.83% 35.17% 3.62 
1.3
8 

Very 
effective 

 
NOTE: 
1.00-1.80=Slightly effective 
1.81-2.60=Moderately effective 
2.61-3.40= Effective 
3.41-4.20=Very effective 
4.21-5.00= Completely effective 

According to the data, students feel more confident about their overall 
English proficiency as a result of taking or preparing for the TOEFL vs IELTS 
(Mean=3.95). They may have put more effort into reading (Mean=3.87) and they 
feel more confident about my English-speaking ability as a result of preparing for the 
TOEFL vs IELTS. 
 

Anxiety, defined as the “subjective feeling of tension, apprehension, 
nervousness, and worry associated with an arousal of the automatic nervous system” 
(Spielberger, 1983, p. 1), is also an important aspect of the test’s impact.  
Table 6:  
Anxiety 
SN Statement  Responses Calculation Interpretation 

Strongly 
disagree 

(SD) 

Disagree 
(D) 

Neutral 
(N) 

Agree 
(A) 

Strongly 
agree (SA) 

Mean SD 

1 I am under greater pressure to 
learn English because of taking 
or preparing for the TOEFL vs 
IELTS. 

11% 18% 10% 30% 31% 3.52 1.3
7 

Very anxious 

2 Taking or preparing for the 
TOEFL vs IELTS makes me 
feel more anxious about 
learning English. 

20% 12% 11% 30% 27% 3.32 1.4
8 

Anxious 

3 Taking or preparing for the 
TOEFL vs IELTS makes me 
feel that I have failed in my 
efforts to learn English. 

23% 15% 18% 20% 24% 3.07 1.4
9 

Anxious 

4 Taking or preparing for the 
TOEFL vs IELTS makes me 
more frustrated with learning 
English. 

30% 18% 11% 20% 21% 2.84 1.5
5 

Anxious 

5 I am more afraid of learning 
English because of taking or 
preparing for the TOEFL vs 
IELTS. 

31% 13% 15% 20% 21% 2.87 1.5
5 

Anxious 
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6 I feel more confident about my 
English-writing ability as a 
result of taking or preparing for 
the TOEFL vs IELTS. 

3% 7% 10% 35% 45% 4.12 1.0
4 

Very anxious 

Avg 19.67% 13.83% 12.50% 25.83% 28.17% 3.29 1.4
9 

Anxious 

 
As shown in Table 6, most of the students agreed or strongly agreed that they 

were under greater pressure because of taking or preparing for the TOEFL vs IELTS 
(Average mean=3,29), and some agreed or strongly agreed that they were 
experiencing more anxiety in terms of taking or preparing for the TOEFL vs IELTS 
(Mean=3.52). A certain level of anxiety may promote learning, though too much 
may function as an obstacle in this regard (Kirkland, 1971). Thirty-eight percent of 
the students agreed or strongly agreed that taking or preparing for the TOEFL vs 
IELTS made them feel that they had failed in their efforts to learn English. Around 
one third of the students agreed or strongly agreed that they felt more frustrated with 
learning English and had become more afraid of learning English. This is somewhat 
in contrast with the increasing self-efficacy they reported in terms of their English 
ability. This contrast may represent the actual situation regarding students’ 
perceptions of the impact of the TOEFL vs IELTS. On the one hand, students felt 
more confident about their English ability as a result of putting more effort into 
preparing for the TOEFL vs IELTS. On the other hand, the test preparation put them 
under great pressure, such that they became more anxious about and frustrated with 
learning English. 
 

Discussion 
  Based on evidence from the questionnaire survey, the TOEFL vs IELTS 
seems to have had a pervasive impact on the participating students in this study. 
First, the TOEFL vs IELTS has a greater impact on learning content than on learning 
methods. The TOEFL vs IELTS seems to be effective in directing students’ attention 
to what they need to learn in order to pass it. This finding is consistent with previous 
literature showing that tests have a greater impact on the content taught than on the 
methods used to teach it. Second, over half of the students felt that the TOEFL vs 
IELTS had caused them to clarify their English learning goals, and most of the 
students were more motivated to make a greater effort to learn English. Therefore, 
many students were willing to put more effort into listening and reading and less 
effort into writing and speaking. Third, about half the students reported a higher 
level of self-efficacy in regard to their overall English ability and to different English 
skills as a result of preparing for or taking the TOEFL vs IELTS. Despite the 
increasing self-efficacy, however, students reported that they felt more pressure and 
anxiety as a result of preparing for or taking the TOEFL vs IELTS, and around one 
third of the students felt more frustrated with learning English and became more 
afraid of learning English. Overall, the findings of this study provide some evidence 
for the intensity and range of the impact of the TOEFL vs IELTS on students’ 
English learning, both in terms of their English-learning practices and affective 
conditions.  The current study has found that students seem to be sensitive to what is 
assessed in the TOEFL vs IELTS and the weight it gives to different language skills. 
Given the TOEFL vs IELTS’s powerful impact on University English education, it is 
important that the TOEFL vs IELTS committee keep reforming the test and adopt 
more authentic measures of English-language ability in order to encourage students 
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to take more interest in English-language use in real-world contexts. As described by 
Shohamy (2001, p. 113), high-stakes tests can have detrimental effects on 
individuals “as they can create winners and losers, successes and failures, rejections 
and acceptances.” In the present study, most of the students were motivated to learn 
English as a result of preparing for or taking the TOEFL vs IELTS, yet the TOEFL 
vs IELTS also made many of them feel more anxious about and frustrated with their 
efforts to learn English.  
 

Conclusion 
Based on the questionnaire survey data, it has been concluded that the TOEFL 

vs IELTS had great influence on teaching content, teaching pace, and teachers’ 
attitudes towards teaching as well as on the teaching methods in Myanmar. Further, 
the TOEFL vs IELTS was important in motivating to adhere to the national 
curriculum and induced administrators to attach greater importance to English 
courses. In addition, Li (2009) examined the impact of the TOEFL vs IELTS writing 
section on the teaching of writing at a university. She observed that the TOEFL vs 
IELTS did not change the way teachers taught English writing, probably due to the 
relatively low requirement of the TOEFL vs IELTS writing section, its restrictive 
testing format, teachers’ lack of training on how to teach writing, and the large class 
size.  
 

Recommendations for Future Studies 
As the present study collected data from only from selected universities, there 

is little variation in students’ English proficiency. Therefore, it is necessary to 
expand this research to involve students from different universities with 
heterogeneous English-proficiency levels and family backgrounds in order to explore 
individual differences related to their perceptions. Nevertheless, the current study 
constitutes only a first step in investigating the impact of the TOEFL vs IELTS on 
students at one university. Additional long-term and follow-up studies at different 
types of universities are needed in order to learn about the nature of the TOEFL vs 
IELTS’s impact in a variety of settings.  
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Abstract 
This study explores the student feedback regarding how certain speech 

activities were perceived by English specialization students at selected Universities in 
Myanmar. In detail, the study will share the results of student surveys which show the 
student’s feedback and perceptions of impromptu talk activity. Moreover, the aim of 
the research was to determine what activities were genuinely helpful to the students 
and to identify which activities students had found particularly engaging. The research 
questions are: (i) how important it is that students enjoy the impromptu talk activity; 
(ii) how well students gauge the effectiveness or usefulness of this activity; (iii) 
whether student enjoy it and their perception of usefulness/effectiveness related to this 
activity. The value of classroom impromptu talk as well as the importance of this 
perceived value by the English specialization students have been explored. The 
information and analysis in this study was done for the purpose of improving 
coursework and student experiences in the classroom. The methodology employed 
was intended to capture what the students found effective about the activity, as well as 
whether or not they had enjoyed it. According to the data, impromptu talk activity was 
consistently rated highest on the Likert scale as a useful task and was often cited as 
“most useful”. At the same time, this activity was rated by the majority of students as 
“difficult” and not particularly enjoyable. So, in the midst of tasks that were generally 
seen as both useful and at least somewhat enjoyable, one task that stands out as being 
considered by English specialization students as more useful, but less enjoyable has 
been found in this research. 
 

Keywords:  Value, Impromptu talk activity, Tertiary level,  
English specialization students Myanmar 

 
Introduction 

Being an accomplished oral communicator is recognized as the hallmark of 
competent EFL tertiary students. Yet, many students after their graduation, especially 
from open access colleges with large cohorts, fail to be equipped with adequate oral 
communication competencies. Oral communication skills are primordial for English 
as a Foreign Language (EFL) tertiary students to succeed in their academic as well as 
professional life (Hetherington 1980, Mahmud 2014, Tsang 2017). For this reason, 
being an accomplished oral communicator remains for them a top priority. However, 
when students graduate, they oftentimes find difficulties to express their ideas clearly, 
select proper vocabulary, pronounce well, listen effectively, and use their body 
language correctly. Furthermore, they constantly undergo speech apprehension and 
lack of self-confidence. 
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Majority of students did not experience standing in front of their peers and 
communicate in English. Universities should provide undergraduates with insufficient 
or no speaking practice and limit instructors’ ability to monitor practice through 
individualized attention. In view of this, individual impromptu speech is suggested as 
a strategy for improving students’ oral communication skills.  
 

Oral Communication Skills  
Oral communication skills stand pivotal for EFL tertiary students 

(Hetherington 1980, Tsang 2014, Mahmud 2017). They inevitably help them operate 
in the real world. They effectively impact on their level of success as they provide 
confidence in a wide range of situations˗˗personal, academic, and professional 
ranging from informal exchanges between friends and family members to formal 
speeches such as lectures and conference papers. Oral communication commonly 
refers to a two-way process between speaker and listener, incorporating, therefore, the 
productive skill of speaking and the receptive skill of listening (Byrne 1986, Alwright 
1994, Brown 1994). Speaking, which involves the construction and delivery of 
information through the mouth, is described by Syakur (1987: 5) as a complex skill 
since it necessitates not less than the components of four skills. These skills, 
according to him, are grammar, vocabulary, pronunciation, and fluency; they 
undoubtedly help speakers to express their thoughts clearly and therefore be 
understood easily. Listening, on the other hand, is the ability to accurately receive and 
understand messages. It is a critical skill that necessitates “paying a close attention to 
a speaker’s accent, grammar, and vocabulary to understand their message” (Sekkal 
2020: 37). It is thanks to it that human relationships are underpinned. Both speaking 
and listening, thus, stand as “lifelong activities and [are] probably our most important 
communication tool” (Staab 1992: 6) as they energize participating in discussions, 
exchanging information, expressing thoughts, and interacting with different people. 
Effectiveness in oral communication depends not only on being an active listener or a 
competent speaker displaying fluency, appropriate command of vocabulary and 
syntactic forms, as well as proper pronunciation, but also on using adequate “symbols 
and gestures that accompany the spoken words” (Rahman 2010: 3). Oral 
communication is never isolated but always adjunct to nonverbal communication.  
 

Research Objectives 
To test the efficiency of students’ oral strategy, this research tries to give 

detailed answers to the following questions: (i) Is impromptu speech an effective 
strategy for enhancing students’ oral competencies in open access large classes? (ii) 
Does it display students’ abilities most? (iii) Are EFL learners more actively engaged 
through impromptu talks? The present study suggests individual impromptu talks as a 
strategy for improving students’ oral communication skills in large classes. To test the 
efficiency of this strategy, a questionnaire survey was conducted at selected 
universities, involving 46 students in the experimental class and 45 students in the 
control class. Treatment was done using impromptu speech technique for the 
experimental group (Group 1) and the conventional teaching method using oral 
presentations technique for the control group (Group 2).  
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Method  
Research Setting  

Presentation and public speaking skills were a recurring theme upon which 
most of the activities were based. Students would acquire the public speaking skills 
required to be successful in university classes.  

Data Collection  
Data were collected from a total of two classes over two semesters. Students 

(n=were given a list and a short reminder/explanation about every activity completed 
in the class over the semester. Then, the students were asked a questionnaire about 
each of the activities, using a simple 1 to 3 Likert scale for their response.  

 

Results  
Phase 1: Effective strategies of impromptu speech for enhancing students’ oral 
competencies 
Table 1:  
Effective strategies of impromptu speech for enhancing students’ oral competencies 
(n=46) 
Sr 
No Items 

Responses Calculation Interpretation 
Disagree Not 

decided 
Agree Mean SD 

1 Impromptu speech is an 
effective strategy for 
enhancing students’ oral 
competencies in open access 
large classes. 

2% 4% 94% 2.92 0.34 Considered of 
highly 

motivated 

2 It displays students’ abilities 
most.  

1% 2% 97% 2.96 0.24 Considered of 
highly 

motivated 
3 EFL learners are more 

actively engaged through 
impromptu talks. 

2% 2% 96% 2.95 0.24 Considered of 
highly 

motivated 

Average 
1.33% 2.67% 96.00% 2.95 0.28 Considered of 

highly 
motivated 

 
NOTE: 
1.00-1.66=Considered of lack of motivation  
1.67-2.33=Considered of moderately motivated 
2.34-3.00=Considered of highly motivated 

According to the data, while a student was delivering their spontaneous 
speech, others actively listened to them and eagerly provided feedback. They actively 
involved in and enjoyed different speaking activities. Accordingly, all the students in 
the class, be they regular attendees or not, were given more chances to speak and 
more individualized attention. Students were more likely to organize and deliver 
cogent opinions supported by facts, listen actively to their classmates’ viewpoints, 
develop culturally appropriate use of eye contact and body language and reduce 
speech apprehension. Students significantly showed great motivation, engagement, 
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and commitment to learn and hone their oral communication skills as they took their 
instructor’s as well as their classmates’ comments and remarks into account 
(Mean=2.96). Consequently, the atmosphere in the whole class became alive and 
conducive. Speaking became fun and less difficult to them. Accordingly, students, 
who did not regularly attend oral communication course, including some students of 
Group 2, preferred to attend Group 1. It is worth noting that at the beginning of the 
semester, students were too nervous and sometimes shocked when appointed to give 
an off-the-cuff speech as they were not accustomed to speaking spontaneously in 
English. Afterwards, they became relatively more confident in delivering their speech, 
could speak better in a real-life conversation, elaborated the topic in a good way, and 
became more confident after experiencing impromptu talks several times 
(Mean=2.95). It was thanks to impromptu speech that students could successfully 
develop and display their competencies as good oral communicators (Mean=2.92). 

 

Phase 2: Usefulness of Impromptu Talk  
 Another consideration for the research is to see how the students perceive the 
usefulness of impromptu talk, whether it is an enjoyable activity and the difficulties 
students might face were investigated for the sake of accurate analysis. Also, what 
considerations are students making when they consider an activity to be “enjoyable?” 
For example, the possibility exists that students might enjoy the impromptu speeches 
if they were done in a different format, or with different topics. The lack of enjoyment 
may not actually be due to the difficulty, but rather some other factor. Without 
collecting some student definitions of usefulness and enjoyment, this is difficult to 
answer adequately.  

 
Table 2: 
 Students’ experiences towards impromptu speech activities (n=46) 
Sr 
No 

Items Responses Calculation Interpretation 
Disagree Not 

decided 
Agree Mean SD 

1 We found impromptu 
speech activities are 
very useful. 

8% 11% 81% 2.73 0.60 
In practice, it is 

clearly considered 
valuable by students 

2 We rated impromptu 
speeches as an 
enjoyable language 
activity.  

10% 12% 78% 2.68 0.65 

In practice, it is 
clearly considered 

valuable by students 

3 Impromptu talk is a 
very difficult activity. 12% 0% 88% 2.76 0.65 

In practice, it is 
clearly considered 

valuable by students 

Average 10.00% 7.67% 82.33% 2.72 0.63 
In practice, it is 

clearly considered 
valuable by students 

 

NOTE: 
1.00-1.66=In practice, it is never considered valuable by students  
1.67-2.33=In practice, it is often considered valuable by students  
2.34-3.00=In practice, it is clearly considered valuable by students 
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The answers given in the Likert scale survey found that student opinions 

tended to show that, impromptu speech was consistently rated highest as a useful task 
and was often cited as most useful (Mean=2.73). At the same time, this activity was 
rated by the majority of students as difficult but particularly enjoyable (Mean=2.68). 
So, in the midst of tasks that were generally seen as both useful and at least somewhat 
enjoyable, we have one task that stands out as being considered by students as more 
useful, but less enjoyable.  
 

Discussion  
The results show that students using impromptu talks are far better than those 

using the conventional method of teaching oral communication skills. These students 
have considerably succeeded in maintaining constant, coherent talks featured by 
correct pronunciation, appropriate vocabulary, and well-formed sentences. They have 
also acquired how to be good listeners and sensible users of non-verbal 
communication. The study, therefore, underlines the efficiency of impromptu talks for 
honing EFL students’ oral communication skills at open access colleges. Student 
perceptions of classroom tasks and what those perceptions might mean for motivation 
and learning. The data may be linked to some theories of motivation. Until recently 
motivation was primarily identified as two different categories, extrinsic motivation 
and intrinsic motivation (Dev, 1997; Pintrich & Schunk, 1996). Furthermore, if 
students understand that poor performance at the task is related to lack of skill (or 
experience) then they are more likely to engage in the task (Brewster & Fager, 2000). 
From this data, students value impromptu speech activities and although they rate it as 
difficult, they apparently see the outcome as achievable. There has yet to be a single 
instance of a student failing to make any effort whatsoever in an impromptu speech. If 
they combine the ideas of self-efficacy and expectancy theory, they can then achieve a 
model that appears applicable to the students in this study. The process happens as 
such; the students see the value of impromptu speeches, they recognize their own lack 
of ability, yet they believe that through trying they can successfully perform an 
impromptu speech. Therefore, they have a reasonable explanation as to why the 
students believe the activity is useful. However, when they apply the more recent 
model of motivation, the idea of an ideal L2 self it appears that we have an even more 
likely synthesis of the ideas above and therefore a better explanation for the perceived 
usefulness of impromptu speeches by the students. The “ideal self” is an individual’s 
image of the person they would like to become when speaking an L2, and this 
becomes a powerful motivator because of the “desire to reduce the discrepancy 
between our actual and ideal selves” (Dornyei, 2011, p. 86). So, students can easily 
identify the gap between what they are capable of with impromptu speeches and their 
ideal L2 ability needed in order to speak on a topic with little or no preparation. This 
ideal L2 self-motivates them and helps create their perception of impromptu speech 
activity value. One question remains. Can the impromptu speech activity really be 
“useful” when it is not actually enjoyable for the students? In other words, is it 
possible to explain why students find impromptu speeches useful but not enjoyable? 
In Caulfield’s 2010 study, he found something very similar in his data to the 
responses in my own data, namely, that student value and effort were highly 
predictive of student engagement in the task, particularly adhering to the student’s 
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idea of value. However, the study has found that students also performed more 
favourably in assignments that they identified as enjoying the most. The most 
frequently cited reason for disliking assignments was that the assignment could have 
been valuable but was very difficult and therefore the actual value was “ambiguous.” 
This does not align with the students in my course who found the impromptu speeches 
to be quite difficult or often “most difficult”, yet who still held strongly to believing in 
the usefulness of the task. What may be at work here however is that despite the 
difficulty, the students found the impromptu speeches very applicable to their growth 
as English speakers and to potential future situations where they might be “put on the 
spot” so to speak. This was not the case for students, who have confirmed that they 
could imagine situations where impromptu speaking skills are applicable to their 
lives. Finally, it has been concluded that if the assignment was both perceived as 
valuable and challenging, it was engaging for the students. This conclusion seems to 
concur with the students’ perceptions of impromptu speeches. It is important for 
teachers to explain the value of their assignments so that students can better relate the 
task to their lives to feel a stronger motivation to perform. Students could not agree 
with this assertion more.  
 

Conclusion  
According to the findings, one of the activities in class, impromptu talk was 

consistently rated highest on the Likert scale as a useful task and was often cited as 
most useful. At the same time, this activity was rated by the majority of students as 
difficult and not particularly enjoyable. So, in the midst of tasks that were generally 
seen as both useful and at least somewhat enjoyable, we have one task that stands out 
as being considered by students as more useful, but less enjoyable. From the data and 
the literature reviewed, the conclusion is that impromptu speeches are clearly 
considered valuable by students, despite their also being perceived as a difficult task. 
Furthermore, this perceived value maintains the activity as a strong motivator for 
students whether they enjoy the impromptu speech activities. Thus, impromptu 
speeches will therefore remain a core component of academic speaking activities.  
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Abstract 
Learning and memorizing words in a foreign language is both challenging and 

essential. Thus, the aim of the research was to find out the beliefs about vocabulary 
learning and vocabulary learning strategies among Myanmar EFL learners at selected 
universities in Myanmar. A questionnaire developed by Gu (2018), which contains 
four components: beliefs about vocabulary learning, metacognitive regulation of 
vocabulary learning, cognitive strategies of vocabulary learning, and affective 
strategies of vocabulary learning—was administered to 205 undergraduate students 
(40 males and 165 females). The data were analysed using the Statistical Package for 
Social Science (SPSS 20). The results of the study revealed that: (i) learners preferred 
learning words through use (contextual learning) rather than memorization; (ii) 
learners had the ability to identify, select, and understand essential words; (iii) 
learners preferred more readings in addition to feedback they received; (iv) learners 
mostly relied on a dictionary, guessing, repetition, and auditory encoding in learning 
vocabulary and (v) learners were less capable of managing and controlling their 
emotions, both external and internal and positive and negative, in learning vocabulary.  
 

Keywords:  Belief, Vocabulary learning strategies, EFL learners,  
Myanmar Universities 

 

I. Introduction 
In Myanmar, English language is taught in schools and universities under the 

supervision of department of basic education and department of higher education as a 
curriculum subject. Learners are required to master the language in order to help them 
achieve the required standards. In learning a language, comprehension is necessary 
for it to be useful and meaningful to learners and to ease the process of acquisition. 
For comprehending oral and written materials, vocabulary is an essential skill that 
must be mastered by the learners. It is vital because without sufficient vocabulary, it 
would be difficult to comprehend the inputs learners receive (Alqahtani, 2015). 
Therefore, vocabulary has a significant role in language learning, and unlike 
grammar, which is a system of a limited numbers, vocabulary is an open set of many 
thousands of items. Hence, it is considered as one of the most important skills in 
language learning. On the other hand, belief refers to learners’ intuitive knowledge of 
their second language learning, which is influenced by their interaction with the 
outside world (Barcelos, 2003). Beliefs, like other learner variable, has a great impact 
on learning process. Beliefs facilitate the way to take necessary steps in the process of 
L2 learning by learners. So, vocabulary learning beliefs, another learner variable, 
influences vocabulary learning, and greatly influence vocabulary learning strategies. 
“Beliefs are halfway between information and activity; between people and their 
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performance (Alarcón Hernandez, Ortiz Navarrete, & Díaz Larenas, 2015, cited in 
Jahangir Mardali & Masood Siyyari, 2019).  
1.1 Learning Vocabulary  

Brown and Payne (1994, as cited in Hashimi & Hadavi, 2015) identify fives 
steps in learning vocabulary. The steps are identifying new words, understanding the 
words form and meaning, retaining the form and meaning of words in memory, and 
use the words in real circumstances. The findings reveal that picking up new words 
and retaining the forms and meaning only will not help in increasing vocabulary. 
Instead, using the words in real situation will help learners to retain words in a long-
term memory. Brenda D. Smith (2008) identifies seven essential steps in learning and 
remembering new words. Those are “rhyming words, association and organization, 
understanding the structure of words, using a dictionary, recognizing word families 
(prefixes, roots, and suffixes), understanding word’s origin, and using analogies”.  
1.2. Definition and Classification of Vocabulary Learning Strategies  

Schmitt (1997) Hadi & Guo, Cogent Education (2020), defines vocabulary 
learning strategies as the process by which an EFL learner obtains, stores, retrieves, 
and uses vocabulary items when encountering a word for the first time. O’Malley and 
Chamot (1990) classify learning strategies into metacognitive, cognitive and socio-
affective strategies. Nation (2001) classifies into three categories: (1) planning (2) 
source, and (3) processes. Nation also proposed that in vocabulary learning the 
following items also play a crucial role: “context, word parts, dictionary, learning 
from cards, and finding and learning “multiword units” (Gu, 2018). Schmitt’s (1997) 
vocabulary learning taxonomy is divided into two categories: (i) discovery strategies 
and (ii) consolidation strategies. Discovery includes determination and social 
strategies. Consolidation includes social strategies, memory strategies, cognitive 
strategies, and metacognitive strategies (Gu, 2018). Gu’s (2013) taxonomy includes 
three components: beliefs, metacognitive and cognitive. The metacognitive includes 
selective attention and self-initiation. The cognitive includes inferencing, using 
dictionary, note-taking, rehearsal, encoding, and activation (Gu, 2018). 
1.3  Vocabulary Learning in Second Language (L2)  
 Vocabulary learning in second language (L2) is hard to remember because of its 
size and quantity and learners need to use deliberate learning strategies. Deliberate 
learning in this sense means an appropriate use of learning strategies. According to 
Gu (2018), learning vocabulary for L2 learners is a challenge that requires a more 
demanding workload. Meara (1996) stated that once learners have got over the initial 
stages of second language acquisition, vocabulary is the greatest source of problems 
for them. Several studies have shown that language learning “requires learners to 
actively assimilate new information into their existing mental structures, thus creating 
increasingly rich and complex structures” (Oxford, 1989). The learning process taking 
place in the L2 classroom, learners’ learning styles, the shifting of goal of teaching 
and learning from teaching methods toward getting learners to demonstrate the ability 
of achieving their goals (effective learning), and the information processing model 
have made researchers interested in empirical research, which aims to confirm the 
usefulness of learning strategies (Krashen, 1989, and Schmitt & Schmitt, 1993). 
Oxford (1986 as cited in O’Malley & Chamot, 1990) concludes that learning 
strategies “improve language performance, encourage language autonomy, are 
teachable, and expand the role of teacher in significant ways”.  
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1.4 Vocabulary Learning Beliefs  
Learners’ beliefs may, however, interact with their vocabulary learning 

strategies to become reflective learners. Learners’ beliefs about vocabulary may have 
some consequences on applying vocabulary learning strategies in effective way. The 
stronger their beliefs, the better consequences, which may lead to their best use of 
strategies in vocabulary learning practices. Unfortunately, no studies have been 
carried out on vocabulary learning strategies in Myanmar.  
1.5 Aims of the Research 

This paper is an attempt to investigate vocabulary learning strategies EFL 
learners adopted at University. There are two research questions: (i) What are the EFL 
learners’ beliefs about vocabulary learning? (ii) What are the most and least common 
strategies for learning vocabulary utilized by EFL learners at university?  

 

II.  Methodology 
The researchers used a questionnaire that was distributed to 205 students at the 

English Department at University; the statements of the questionnaire were designed 
to answer the research questions. Also, the researchers conducted interviews with 12 
instructors and asked them four questions regarding teaching novels at selected 
Universities. After that, the researchers analysed the questionnaire and discussed the 
results of both, the questionnaire, and the interviews.  
2.1 Data  

The data were gathered from EFL learners majoring in English from 
universities. The data were analysed using the Statistical Package for Social Science 
(SPSS 20).  
2.2 Piloting the Questionnaire  

The questionnaire was piloted with a group of students for additional feedback 
on the clarity of the items. The participants were selected randomly and consisted of 
48 (39 males and 9 females) EFL learners studying in the Department of English at 
different levels of language proficiency. The participants were asked to mark the 
strategies use on a 3-point Likert scale: (1) Disagree, (2) Not decided and (3) Agree. 
Following Gu (2018), the items were grouped in logical sequence (Beliefs, 
Metacognitive, Cognitive, and Affective). They were required to mark these items 
regarding wording, format, and content. After collecting the questionnaire, the 
researcher had an open discussion with the students, hearing their responses and 
concerns, resulting in the questionnaire increasing to 65 items.  
2.3 Instrument  

A questionnaire (VLQ) developed and validated by Gu (2018) was carried out 
to elicit learners’ responses about the vocabulary learning strategies and their beliefs 
about vocabulary learning. The questionnaire had two parts: (i) belief about 
vocabulary learning and (ii) learning strategies. The learning strategies included three 
parts: (i) metacognitive (ii) cognitive and (iii) affective. Belief section contained (10 
items), metacognitive strategies contained (7 items), cognitive strategies contained 
(42 items), and affective contained (6 items). The frequencies were measured by 3-
point Likert-scale from 1 (Disagree) to 3 (Agree).   
2.5 Data Analysis  

The data collected were analysed quantitatively. The author first obtained 
descriptive statistics from the questionnaire to examine the state of participants’ use of 
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vocabulary beliefs and vocabulary strategies adopted by them. The data obtained from 
the questionnaire were analysed using Statistic Package for Social Science (SPSS 20) 
by the author. The main methods were analysis of variance. Specific work included: 
overall descriptive statistics of all the strategies used (Means). 
2.6 Participants  

The participants of the study were 205 students in different EFL classes at 
various levels of instruction to complete the questionnaire. The participants 
represented the population of all 13 regions and states in Myanmar. A majority of 
participants (72%) were L1 speakers of Myanmar, and the rest (28%) were other 
minority groups who speak different languages. Participants ranged in age from 21 to 
32 years. Vocabulary was being learned implicitly in reading, listening, and speaking. 
No explicit teaching of vocabulary was taken place. The participants were all 
undergraduate students who had almost 8–10 years’ experience of learning the 
English language. 

 

II.  Results 
Survey findings, as well as both students and teachers’ responses, confirm that 

good knowledge of vocabulary can significantly influence the ability of studying and 
using English language effectively. Both students and teachers assert that 
inappropriate learning and use of language is due to the poor knowledge of the 
English vocabulary. Poor knowledge of vocabulary can cause many problems in 
communication, and learners will not be able to study and learn the language well. In 
order to be able to learn, study and use English language more appropriately or 
native-like, learners need effective vocabulary learning strategies.  
3.1 Learners’ Beliefs  

In this section, the overall patterns of beliefs will be discussed. Item 1-6 
belong to Words Should Be Memorized (M=1.43, SD= 0.75) and item 7- 10 belong to 
Words Should Be Learned Through Use (M= 2.18, SD= 0.92). The results point out 
that learners strongly believe that words should be learned through use, or they mostly 
believe that words should be acquired carefully and used properly (contextual 
learning). 
3.1.1 Words Should be Memorized  

Table 1 describes the descriptive statistics about “Words should be 
memorized”.  
Table 1:  
Words should be memorized (n=205) 

SN Item 
Responses Calculation 

Interpretation 
Disagree 

Not 
decided 

Agree Mean SD 

1 

Once the English words of all 
my native language meanings 
have been remembered, 
English is learned. 

47% 23% 30% 1.83 0.86 Not decided 

2 
The best way to remember 
words is to memorize word 
lists or dictionaries. 

63% 12% 25% 1.62 0.86 Disagree 

3 
The purpose of learning a 
word is to remember it. 

81% 7% 12% 1.31 0.67 Disagree 

4 
A good memory is all you 
need to learn a foreign 
language well 

92% 3% 5% 1.13 0.46 Disagree 



                         

 71 

5 
Repetition is the best way to 
remember words. 

74% 9% 17% 1.43 0.76 Disagree 

6 
You can only learn a large 
vocabulary by memorizing a 
lot of words. 

85% 7% 8% 1.23 0.58 Disagree 

Average 73.67% 10.17% 16.17% 1.43 0.75 Disagree 

NOTE: 
1.00-1.66=Disagree  
1.67-2.33=Not decided 
2.34-3.00=Agree 
 

As shown in Table 1, the responses of these components demonstrate two 
trends such as not decided and disagree. From this data, it could clearly be seen that 
item 1 (M= 1.83, SD=0.86) was ranked higher with “Not decided” response, item 2 
(M=1.62, SD=0.86) comes second with “Disagree” response and item 5 (M=1.43, 
SD=0.76) comes third with “Disagree” response. From Table 1, we can infer that the 
total mean and standard deviation of words memorization is (M = 1.43, SD= 0.75), 
proving that students have a negative attitude and image of words memorization.  
 
3.1.2 Words should be Learned through Use  

Table 2 presents descriptive statistics about “Words should be learned 
through use.” 
Table 3:  
Words should be learned through use (n=205) 

SN Item 
Responses Calculation 

Interpretation 
Disagree 

Not 
decided 

Agree Mean SD 

7 
The meanings of a large amount 
of words can be picked up 
through readings. 

20% 13% 67% 2.47 0.81 Agree 

8 

Learners should pay attention to 
expressions (e.g., pick up) and 
collections (e.g., heavy rain; 
strong wind) that go with a word. 

20% 9% 71% 2.51 0.81 Agree 

9 
Learners can learn vocabulary 
simply through reading a lot. 

22% 13% 65% 2.43 0.83 Agree 

10 

The least a learner should know 
about a word is its spelling, 
pronunciation, meaning and its 
basic usage. 

80% 11% 9% 1.29 0.62 Disagree 

Average 35.50% 11.50% 53.00% 2.18 0.92 Agree 

NOTE: 
1.00-1.66=Disagree  
1.67-2.33=Not decided 
2.34-3.00=Agree 
 

Based on this table above, item 8 (M=2.51, SD=0.81) was ranked higher 
with “Agree” response, item 7 (M=2.47, SD=0.81) comes second with “Not decided” 
response and item 9 (M=2.43, SD=0.83) comes third with “Agree” response. 
Therefore, it can be inferred from Table 2 that the total mean and standard deviation 
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of words learning through use is (M = 2.18, SD= 0.92), proving that students have a 
positive attitude and image of words learning through use.  
 
3.2 Vocabulary Learning Strategies 
3.2.1 Metacognitive strategies  

Metacognitive strategies are essential strategies for leaners because they 
help them to understand and control their own performances. These strategies guide 
learners toward their own learning. Overall, these strategies help learners in 
generating ways of learning and evaluation. There are two strategies which were 
given to the learners for the evaluation: selective attention (Table 3) and self-initiation 
(Table 4). Self-attention was ranked higher (M=1.87, SD=0.94), and self-initiation 
was ranked second (M=1.68, SD=0.90). According to the analysis, learners feel 
comfortable in selecting and picking up relevant words.  
(a) Metacognitive Selective Attention  

Table 3 presents descriptive statistics of metacognitive selective attention. 
Table 3:  
Means and standard deviation of each item of metacognitive (n=205) 
  

SN Item 
Responses Calculation 

Interpretation 
Disagree 

Not 
decided 

Agree Mean SD 

11 
I know whether a new 
word is important in 
understanding a passage. 

32% 7% 61% 2.29 0.92 
In practice, it is 
often applied. 

12 
I know which words are 
important for me to learn. 

48% 9% 43% 1.95 0.95 
In practice, it is 
often applied. 

13 
When I meet (see) a new 
word or phrase, I know 
clearly whether I need 

75% 13% 12% 1.37 0.69 
In practice, it is 

sometimes applied. 

Average 51.67% 9.67% 38.67% 1.87 0.94 
In practice, it is 
often applied. 

NOTE: 
1.00-1.66= In practice, it is sometimes applied. 
1.67-2.33= In practice, it is often applied. 
2.34-3.00= In practice, it is always completely applied. 
 

As it is stated in Table 3, item 11 (M=2.29, SD=0.92) was often applied 
practically by the learners, after which item 12 (M=1.95, SD= 0.95) was often applied 
practically by the learners and item 13 (M= 1.37, SD= 0.69) was sometimes applied 
practically by the learners. From Table 3, we can state that the total mean and 
standard deviation of Metacognitive selective attention is (M = 1.87, SD= 0.94), 
proving that students often applied this in practice. 
 
 
 
 
 
 
 



                         

 73 

(b) Self-Initiation Readings  
Table 4 shows the descriptive statistics of self- initiation readings. 

Table 4:  
Means and standard deviation of each item of self-initiation readings (n=205) 
 

SN Item 
Responses Calculation 

Interpretation 
Disagree 

Not 
decided 

Agree Mean SD 

14 
Besides textbooks, I look for other 
that fall under my interest. 

69% 8% 23% 1.54 0.84 Disagree 

15 
I wouldn’t learn what my English 
teacher doesn’t tell me to learn. 

71% 7% 22% 1.51 0.83 Disagree 

16 
I only focus on things that are directly 
related to examinations. 

60% 9% 31% 1.71 0.91 Not decided 

17 
I wouldn’t care much about 
vocabulary items that my teacher 
does not explain in class. 

49% 7% 44% 1.95 0.96 Not decided 

Average 62.25% 7.75% 30.00% 1.68 0.90 Not decided 

NOTE: 
1.00-1.66=Disagree  
1.67-2.33=Not decided 
2.34-3.00=Agree 
 

According to Table 4, item 17 (M=1.95, SD=0.96) was ranked higher with 
“Not decided” response, item 16 (M=1.71, SD=0.91) comes second with “Not 
decided” response and item 14 (M=1.54, SD=0.84) comes third with “Disagree” 
response. Therefore, it can be inferred from Table 4 that the total mean and standard 
deviation of Self- Initiation readings is (M = 1.68, SD= 0.90), proving that students 
have neither a positive attitude nor negative attitude and image of Self- Initiation 
readings.  
 
3.2.2 Cognitive Strategies  

Cognitive strategies are the strategies which learners adopt in order to make 
their learning process more successful and controllable. Cognitive strategies involve 
deliberate manipulation of learning strategies to improve learning performance. 
Cognitive strategies involve 6 strategies: inferencing, dictionary, note-taking, 
rehearsal, encoding, and activation. Among them inferencing was ranked higher 
(M=2.51, SD=0.90); dictionary (M=2.16, SD= 0.94) comes second; activation 
(M=2.12, SD=0.94) comes third; notetaking (M=1.63, SD=0.86) comes fourth; 
encoding (M= 1.53, SD= 0.81) comes fifth; and rehearsal (M= 1.49, SD=0.83) comes 
sixth. Rehearsal is never or the least common strategies adopted by learners.  
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(a) Cognitive Inferencing  
Table 5 illustrates the descriptive statistics of cognitive inferencing. 

Table 5:  
Means and standard deviation of each item of cognitive inferencing (n=205) 
 

SN Item 
Responses Calculation 

Interpretation 
Disagree 

Not 
decided 

Agree Mean SD 

18 

I make use of the logical 
development in the context 
(e.g., cause and effect) when 
guessing the meaning of a 
word. 

24% 7% 69% 2.45 0.85 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 

19 
I check my guessed meaning 
in the paragraph or whole text 
to see if it fits in. 

28% 7% 65% 2.37 0.89 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 

20 

When I don’t know a new 
word in reading, I use my 
background knowledge of the 
topic to guess the meaning of 
the new word. 

18% 5% 77% 2.59 0.78 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 

21 

I look for explanations in the 
reading text that support my 
guess about the meaning of a 
word. 

23% 14% 63% 2.40 0.84 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 

22 

I make use of the grammatical 
structure of a sentence when 
guessing the meaning of a 
new word. 

39% 11% 50% 2.11 0.94 
In practice, it is 
often applied. 

23 

I make use of the part of 
speech of a new word when 
guessing its meaning (e.g., 
noun, verb, adjective, etc.) 

47% 10% 43% 1.96 0.95 
In practice, it is 
often applied. 

Average 29.83% 9.00% 61.17% 2.31 0.90 
In practice, it is 
often applied. 

NOTE: 
1.00-1.66= In practice, it is sometimes applied. 
1.67-2.33= In practice, it is often applied. 
2.34-3.00= In practice, it is always completely applied. 

 
As illustrated in Table 5, item 20 (M=2.59, SD=0.78) was always completely 

applied in practice by the learners, after which item 18 (M=2.45, SD= 0.85) was 
always completely applied in practice by the learners and item 21 (M= 2.40, SD= 
0.84) was always completely applied in practice by the learners. From Table 5, we 
can infer that the total mean and standard deviation of cognitive inferencing is 
(M = 2.31, SD= 0.90), proving that students often applied this in practice. 
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(b) Using Dictionary  
Table 6 represents the descriptive statistics of using dictionary. 

Table 6:  
Means and standard deviation of each item of using dictionary (n=205) 
 

SN Item 
Responses Calculation 

Interpretation 
Disagree 

Not 
decided 

Agree Mean SD 

24 
When I see an unfamiliar word 
again and again, I look it up. 

29% 12% 59% 2.30 0.89 Agree 

25 

When not knowing a word that 
prevents me from understanding a 
whole sentence or even a whole 
paragraph, I look it up. 

35% 10% 55% 2.20 0.93 Not decided 

26 

I look up words that are important 
to the understanding of the 
sentence or paragraph in which it 
appears. 

44% 11% 45% 2.01 0.94 Not decided 

27 
I pay attention to the examples 
when I look up a word in a 
dictionary. 

29% 10% 61% 2.32 0.89 Not decided 

28 
When I want to have some deeper 
knowledge about a word that I 
already know, I look it up. 

49% 6% 45% 1.96 0.97 Not decided 

29 
When I want to know more about 
the usage of a word that I know, I 
look it up. 

50% 10% 40% 1.90 0.94 Not decided 

30 

I check the dictionary when I want 
to find out the similarities and 
differences between the meanings 
of related words (synonyms and 
antonyms). 

26% 6% 68% 2.42 0.87 Agree 

Average 37.43% 9.29% 53.29% 2.16 0.94 Not decided 

NOTE: 
1.00-1.66=Disagree  
1.67-2.33=Not decided 
2.34-3.00=Agree 
 

Based on this table above, item 30 (M=2.42, SD=0.87) was ranked higher 
with “Agree” response, item 27 (M=2.32, SD=0.89) comes second with “Not 
decided” response and item 24 (M=2.43, SD=0.83) comes third with “Agree” 
response. Therefore, it can be inferred from Table 7 that the total mean and standard 
deviation of using dictionary is (M = 2.16, SD= 0.94), proving that students have 
neither a positive attitude nor a negative attitude and image of using dictionary. 
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(c) Note taking  
Table 7 depicts the descriptive statistics of note taking. 

Table 7:  
Means and standard deviation of each item of note taking (n=205) 
 

SN Item 
Responses Calculation 

Interpretation 
Disagree 

Not 
decided 

Agree Mean SD 

31 
I make a note when I think the 
meaning of the word I am looking 
up is commonly used. 

53% 13% 34% 1.81 0.91 Not decided 

32 
I make a note when I think the 
word I am looking up is related to 
my personal interest. 

47% 8% 45% 1.98 0.96 Not decided 

33 
I make a note when I see a useful 
expression or phrase. 

28% 10% 62% 2.34 0.89 Agree 

34 
I write down the English 
explanations of the word I look 
up. 

65% 12% 23% 1.58 0.84 Disagree 

35 

I write down both the meaning in 
my native language and the 
English explanation of the word I 
look up. 

83% 7% 10% 1.27 0.63 Disagree 

36 
I note down examples showing 
the usages of the word I look up. 

69% 12% 19% 1.50 0.79 Disagree 

37 
I go through my vocabulary list 
several times until I remember all 
of the words on the list. 

65% 12% 23% 1.58 0.84 Disagree 

38 
I make vocabulary cards and take 
them with me wherever I go 

74% 17% 9% 1.35 0.64 Disagree 

39 
I make vocabulary cards and take 
them with me wherever I go 

78% 20% 2% 1.24 0.47 Disagree 

Average 62.44% 12.33% 25.22% 1.63 0.86 Disagree 

NOTE: 
1.00-1.66=Disagree  
1.67-2.33=Not decided 
2.34-3.00=Agree 
 

According to Table 7, item 33 (M=2.34, SD=0.89) was ranked higher with 
“Agree” response, item 32 (M=1.98, SD=0.96) comes second with “Not decided” 
response and item 31 (M=1.81, SD=0.91) comes third with “Not decided” response. 
Therefore, it can be inferred from Table 7 that the total mean and standard deviation 
of note taking is (M = 1.63, SD= 0.86), proving that students have a negative attitude 
and image of note taking. 
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(d) Rehearsal 
Table 8 expresses the descriptive statistics of rehearsal. 

Table 8:  
Means and standard deviation of each item of rehearsal (n=205) 
 

SN Item 
Responses Calculation 

Interpretation 
Disagree 

Not 
decided 

Agree Mean SD 

40 
When I try to remember a 
word, I say it aloud to 
myself. 

83% 4% 13% 1.30 0.69 
In practice, it is 

sometimes 
applied. 

41 
When I try to remember a 
word, I repeat its 
pronunciation in my mind. 

53% 3% 44% 1.91 0.98 
In practice, it is 
often applied. 

42 

Repeating the sound of a 
new word to myself would 
be enough for me to 
remember the word. 

92% 5% 3% 1.11 0.40 
In practice, it is 

sometimes 
applied. 

43 
When I try to remember a 
word, I write it again and 
again. 

27% 12% 61% 2.34 0.87 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 

44 
I memorize the spelling of 
a word letter by letter. 

91% 5% 4% 1.13 0.44 
In practice, it is 

sometimes 
applied. 

45 

I write both the new words 
and their translations in my 
native language again and 
again in order to remember 
them. 

88% 7% 5% 1.17 0.49 
In practice, it is 

sometimes 
applied. 

Average 72.33% 6.00% 21.67% 1.49 0.83 
In practice, it is 

sometimes 
applied. 

NOTE 
1.00-1.66= In practice, it is sometimes applied. 
1.67-2.33= In practice, it is often applied. 
2.34-3.00= In practice, it is always completely applied. 
 

In Table 8, item 43 (M=2.34, SD=0.87) was always completely applied in 
practice by the learners, after which, item 41 (M=1.91, SD=0.98) was often applied in 
practice by the learners and item 31 (M=1.81, SD=0.91) was often applied in practice 
by the learners. Therefore, it can be inferred from Table 8 that the total mean and 
standard deviation of rehearsal is (M = 1.49, SD= 0.83), proving that students 
sometimes applied rehearsal in practice. 
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(e) Encoding  
Table 9 provides the descriptive statistics of encoding. 

Table 9:  
Means and standard deviation of each item of encoding (n=205) 
 

SN Item 
Responses Calculation 

Interpretation 
Disagree 

Not 
decided 

Agree Mean SD 

46 
I act out some words to 
remember them better (e.g., 
jump). 

66% 11% 23% 1.57 0.84 
Disagree 

 

47 
I create a picture in my mind of 
the new word to help me 
remember it. 

66% 10% 24% 1.58 0.85 
Disagree 

 

48 
I put words that sound similar 
together in order to remember 
them (e.g., write and right). 

74% 13% 13% 1.39 0.71 
Disagree 

 

49 

When words are spelled 
similarly, I remember them 
together (e.g., bank “a financial 
institution” and bank “edge of 
the river”). 

66% 13% 21% 1.55 0.82 
Disagree 

 

50 
When I learn new words, I pay 
attention to prefixes, roots, and 
suffixes (e.g., inter-national). 

62% 15% 23% 1.61 0.84 
Disagree 

 

51 

I intentionally study how English 
words are formed in order to 
remember more words (e.g., 
speaker is a derived form of 
“speak+er”). 

70% 10% 20% 1.50 0.81 
Disagree 

 

52 

I memorize the commonly used 
roots and prefixes (e.g., “un” to 
“do” to form the word “undo”, in 
which “do” is the root and “un” 
is a prefix). 

66% 11% 23% 1.57 0.84 
Disagree 

 

53 
When I try to remember a word, I 
also try to remember the sentence 
in which the word is used. 

66% 10% 24% 1.58 0.85 
Disagree 

 

54 
I put words in set expressions or 
sentences in order to remember 
them. 

74% 13% 13% 1.39 0.71 
Disagree 

 

55 
I remember a new word together 
with the context where the new 
word appears. 

66% 13% 21% 1.55 0.82 
Disagree 

 

Average 67.60% 11.90% 20.50% 1.53 0.81 
 

Disagree 
 

NOTE: 
1.00-1.66=Disagree  
1.67-2.33=Not decided 
2.34-3.00=Agree 
 

According to Table 9, item 50 (M=1.61, SD=0.84) was ranked higher with 
“Disagree” response, item 47 (M=1.58, SD=0.85) and item 53 (M=1.58, SD= 0.85) 
come second with “Disagree” response and item 46 (M=1.57, SD=0.84) comes third 
with “Disagree” response. Therefore, it can be inferred from Table 9 that the total 
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mean and standard deviation of encoding is (M = 1.53, SD= 0.81), proving that 
students have a negative attitude and image of encoding. 
 
(f) Activation  

Table 10 presents the descriptive statistics of activation. 
Table 10:  
Means and standard deviation of each item of activation (n=205) 
 

SN Item 
Responses Calculation 

Interpretation 
Disagree 

Not 
decided 

Agree Mean SD 

56 
I make up my own sentences using 
the words I just learned. 

47% 7% 46% 1.99 0.96 Not decided 

57 
I try to use newly learned words as 
much as possible in speech and 
writing. 

28% 5% 67% 2.39 0.89 
Agree 

 

58 
I try to use newly learned words in 
real situations (e.g., shopping). 

42% 11% 47% 2.05 0.94 
Not decided 

 

59 
I try to use newly learned words in 
imaginary situations in my mind. 

38% 19% 43% 2.05 0.90 
Not decided 

 

Average 38.75% 10.50% 50.75% 2.12 0.94 
Not decided 

 

NOTE: 
1.00-1.66=Disagree  
1.67-2.33=Not decided 
2.34-3.00=Agree 
 

Based on this table above, item 57 (M=2.39, SD=0.89) was ranked higher 
with “Agree” response, item 58 (M=2.05, SD=0.94) and item 59 (M= 2.05, SD= 0.90) 
come second with “Not decided” response and item 56 (M=1.90, SD=0.96) comes 
third with “Not decided” response. Therefore, it can be inferred from Table10 that the 
total mean and standard deviation of activation is (M = 2.12, SD= 0.94), proving that 
students have neither a positive attitude nor a negative attitude and image of 
activation. 
 
3.3 Affective Strategies 

Table 11 provides the descriptive statistics of affective strategies. 
Table 11:  
Means and standard deviation of each item of affective strategies (n=205) 
 

SN Item 
Responses Calculation 

Interpretation 
Disagree 

Not 
decided 

Agree Mean SD 

60 
If I feel bored or frustrated while 
learning vocabulary, I give up. 

79% 8% 13% 1.34 0.70 Disagree 

61 

If I feel bored or frustrated while 
learning vocabulary, I take a break 
or I remind myself that vocabulary 
is important, and then I go on. 

27% 6% 67% 2.40 0.88 Agree 

62 
I give myself a reward or treat 
when I do well on vocabulary 
learning. 

87% 8% 5% 1.18 0.50 Disagree 

63 
I encourage myself to speak 
English using the new learned 

73% 13% 14% 1.41 0.72 Disagree 
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words even when I am afraid of 
making a mistake (usage 
mistakes). 

64 

I notice if I am tense or nervous 
when I am studying or using 
words while speaking in English 
with someone else. 

37% 8% 55% 2.18 0.94 Not decided 

65 
I talk to someone else about how I 
feel when I am learning 
vocabulary. 

80% 14% 6% 1.26 0.56 Disagree 

Average 63.83% 9.50% 26.67% 1.63 0.88 Disagree 

NOTE: 
1.00-1.66=Disagree  
1.67-2.33=Not decided 
2.34-3.00=Agree 
 

In Table 11, item 61 (M=2.40, SD=0.88) was ranked higher with “Agree” 
response, item 64 (M=2.18, SD=0.94) comes second with “Not decided” response and 
item 63 (M=1.41, SD=0.72) comes third with “Disagree” response. Therefore, it can 
be inferred from Table11 that the total mean and standard deviation of affective 
strategy is (M = 1.63, SD= 0.88), proving that students have a negative attitude and 
image of affective strategy.  

 

IV. Discussion 
4.1 Discussion on Beliefs  

Learners at University believe in the importance of vocabulary learning, as it 
is regarded as an important part of language learning. However, due to the lack of 
sufficient knowledge of learning strategies and learning methods, learners have 
difficulties in learning vocabularies. They cannot apply the words in real situation 
because they confirmed that they have made about the inappropriate use of learning 
strategies. The two types of strategies on beliefs point out that both vocabularies 
should be memorized (M=1.43, SD=0.75) and vocabulary should be learned through 
use (contextual learning) (M=2.18, SD=0.92). Within the first strategy, learners 
believed that although they memorize more words in their native languages, the words 
cannot be retained in their long-term memories. They are forgettable and hard to use 
in real context.  Therefore, they would rather learning words in context than 
memorizing word lists or dictionary. Within the second strategy, they believed that at 
least a learner should learn spelling, pronunciation, meaning and basic usage of a 
word. They favoured the basic usage of vocabulary and mastered the phonology and 
orthography of the target vocabulary.  
4.2. Discussion on the Three Types of Vocabulary Learning Strategies  

When analysing the data, we can infer that cognitive strategies are the most 
frequently used strategies, followed by metacognitive strategies and affective 
strategies in the three dimensions of vocabulary learning strategies. Cognitive 
strategies contain six categories, namely inferencing, dictionary, note-taking, 
rehearsal, encoding, and activation strategies. Among them, contextual guessing 
(M=2.31, SD=0.90), dictionary strategies (M=2.16, SD=0.94), activation (M=2.12, 
SD=0.94) and note-taking strategies (M= 1.63, SD=0.86) were the most frequently 
used strategies, whereas encoding (M= 1.53, SD=0.81) and rehearsal (M=1.49, SD= 
0.83) were the least frequently used strategy. From these results, it is clear that they 
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are eager to use guessing extensively by applying background knowledge and 
linguistic cues, as well as dictionary for checking new words. They can apply various 
strategies for unlocking the meaning of known and unknown words. Thus, we can say 
that they might have received a substantial language input and have developed the 
ability of the strategies, namely, top-down, to comprehend words and phrases in 
context. This is in accordance with the research finding of Nation (1990), who 
reported “passage learners can guess unknown words from the context at least around 
eighty percent”. Despite lack of evidence, there is still a link between dictionary use 
and guessing strategy. In this study, activation is a third frequently used strategy for 
the learners. It can also be inferred that the learners in this study put their effort and 
manage their time effectively. Moreover, they prefer using notes for choosing which 
word to put into notebook what Gu (2013) calls “meaning-oriented” and deciding 
what information goes into notes what Gu (2013) calls “usage-oriented”. They 
claimed note-taking for keeping the meaning of words and their usage. According to 
the researchers Hadi & Guo, Cogent Education (2020), one can infer that note-taking 
might be used to deepen their knowledge of vocabulary meaning, their usage, write 
their equivalence in the native language, and use it as a reference for later studies. On 
the other hand, the findings revealed that they were not favouring encoding and 
rehearsal strategies than the others. In metacognitive strategies, selective attention 
(M=1.87, SD=0.94) was frequently used strategy than self-initiation (M=1.68, 
SD=0.90). This can be because they are good enough in selecting and picking up 
essential words and most of them are aware of the importance of vocabulary learning, 
and are not more interested in rote learning and short-term retention. As far as 
affective strategy is concerned, we can infer that the learners in this study were less 
capable of managing and controlling their emotions, both external and internal and 
positive and negative, in learning vocabulary.  
 

V. Conclusion 
The research paper conveyed the beliefs and vocabulary learning strategies of 

EFL learners at University. Both major findings of the study and pedagogical 
implications are addressed. Finally, suggestions for the future research are discussed. 
After comprehensive analysis of the research mainly through questionnaire, the 
following findings were drawn: In the two dimensions of beliefs, most EFL learners 
University preferred for words to be learned through use rather than memorization. 
However, they still believe in memorization, and the findings of the beliefs are not 
quite lines with their vocabulary learning strategies. It is still necessary for learners to 
move from rote learning to meaningful learning as they cannot use words accurately 
in real practice. These processes indicate that learners need to notice which words are 
important, how to transfer them from short-term memory into long-term memory to 
ease the process of retrieval, and how to use them in communication. Therefore, we 
can conclude that even though learners are more positive toward their learning, but 
the context of learning needs to be changed as it is based on the lectures, dictionary 
usage, and teacher cantered. Cohen (2007) states that there are three factors included 
in language learning: “action, goal and situation”. Therefore, from this and other 
research findings, we can conclude that learners’ behaviours, learning strategies, 
learning styles, and context of learning are essential elements in making the process of 
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learning more fruitful, and learners will be able to develop the habits of autonomous 
and effective learning.  
5.1 Implication for teaching vocabulary to English learners as a foreign language 
in Myanmar  

In Myanmar, English Language is taught in both public and private schools 
and universities and it forms an integral part of curriculum, but it requires 
standardized. Standardization is only one of those issues that need to be addressed. 
The researcher, having witnessed the English language teaching-learning process in 
his capacity as a student, and finally as a university instructor, found it more or less 
ineffective. The reasons include the application of traditional methodologies, use of 
outmoded materials, and lack of well-developed activities. In order to teach 
effectively, Coady and Huckin (1997, cited in P. Duppenthaler, 2007) four things 
have great impact on the way teachers teach vocabulary: (1) the teacher’s own 
learning experience, (2) the teacher’s metacognitive attitude toward vocabulary 
learning, (3) the teacher’s knowledge of the research in the field, and (4) the effect of 
experience gained through teaching. Therefore, teachers need to be aware of their 
teaching styles and should always be willing to try something new. It is crucial for the 
teachers to have in mind the concept that language learning and the relationship 
between learning outcomes, the learning process, learners’ characteristics, learning 
conditions, and the context where learning occurs should be fully recognized or 
learners won’t progress, particularly the poor learners (Stern, 1983). Planning and 
preparation are essential for effective vocabulary teaching. Teachers should also have 
clear goals of teaching and explain them clearly to students. Teachers require to select 
an approach that will help students to develop the ability of comprehending and 
recognising the target words. (Nation and Webb, 2013). 

 

Recommendation 
Based on the research findings, it is recommended that teachers use a 

combination of explicit and implicit techniques to make the acquisition easier and 
comprehendible for learners. Second, comprehensible inputs are fundamentals in 
teaching, because they balance strategies for helping the learners, particularly those 
who are struggling in the process of vocabulary acquisition. Teachers are supposed to 
provide students comprehensible inputs. Teachers need to be aware of their students’ 
vocabulary levels and design tasks accordingly. In addition, teachers should build a 
generally positive atmosphere in the class not only for encourage and counsel learners 
but also for achievable aims and work towards autonomous learning, through 
personalizing activities, and through pair and group work. For making the teaching 
process more fruitful, effective and achievable, teachers should try to prepare learning 
and teaching tasks that are at or below the students’ vocabulary level. Teachers should 
pay special attention to design the course textbook to facilitate students’ vocabulary 
development. Finally, it would be nicer if strategies training were provided, 
particularly the combination of cognitive, metacognitive and socio/affective training, 
to be more effective for enhancing learning.  
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Abstract 
User Interface Design and Developing Prototype : The Information Event 

Website of Media and Design Contest for Undergraduate Students. Have a purpose 1) 
to design a user interface and a website prototype which show information about 
media and design contest projects for undergraduates that matches the user 
experience. 2) To compare the satisfaction of the elements with that of the site 
prototype which show information on media and design contest projects for 
undergraduate students that match the user experience. 3) to assess the quality of the 
website prototype which show information on media and design contests for 
undergraduates. 4) To study the satisfaction of the sample group towards the website 
prototype for public relations of the contest project for students. 

 The method of the study started with an interview and a survey of the 
behavior of a sample of users of the public relations contest for students' website in 
the design fields of 15 students from various universities in the country before 
designing a website prototype. When the opinions or needs of the sample were 
known, the study produced the media. After the production of the website has been 
completed, the website is then tested to compare satisfaction with the elements in the 
website. Subsequently, the website was used to evaluate the quality of the media by 3 
experts, and then tested for satisfaction by 15 students who were interested in the 
project and who had previously participated in various design contests. 

  The results of the study concluded that the quality of the website 
prototype.The overall picture is very good. (Mean = 4.71, S.D. = 0.23). The results of 
the website prototype satisfaction assessment were overall at the most satisfactory 
level (Mean = 4.60, SD = 0.69). In conclusion, the design of the user interface and the 
website prototypes of the media and design contests for undergraduates are effective 
media. 
 

Keywords:  Website, Contest project, User interface 
 

Introduction 
The Internet is the primary source of information for students.(Newman, 

Tabetha; Beetham, Helen ,2017)  Adolescents, who are the main group using the 
Internet according to a survey of Internet use behavior of Thai people aged 15–24 
years, use the Internet to study and learn information up to 98.4 percent of the time. 
(National Statistical Office,2020) 

A website is one of the media in the Internet system that plays an important role 
in user information search. Because of access to information is convenient and quick, 
the credibility of the information is important. What influences students' access to 
online information, aside from having to design a website to fit the personality of the 
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user, It also needs to be quality and have the content that they want (Tribukait et al. 
2017). Poorly designed websites may frustrate users and result in a high "bounce 
rate," or the number of people who visit the home page without exploring the rest of 
the site.(Anon n.d.). A well-designed website with high usability, on the other hand, 
has been found to positively influence visitor retention (revisit rates) and their 
behavior.(Bozanis and Houstis 2005) 

User interface (UI) design is the process by which designers create user 
interfaces for software or automated devices, with an emphasis on aesthetics or style. 
Designers strive to create intuitive and pleasurable user interfaces.  (Interaction-
design foundation n.d.) A good interface design does not start with a picture. It starts 
with getting to know people: what they're like, why they use a particular piece of 
software, and how they might interact with it. (Tidwell et al. 2019) 

In a student's academic life, studying in the classroom may not be enough to 
provide the experience you deserve. As a result, students should create opportunities 
for themselves by seeking out additional opportunities and experiences outside of the 
classroom. The contest project is considered another form of non-formal education 
that aids in the development of students' potential, who have gained experience and 
demonstrated a variety of skills to benefit. At the moment, the website used to 
promote the contest project is rarely visited. Existing websites have user interface 
design flaws that prevent them from serving the intended purpose of the target 
audience. This causes issues with accessing necessary information or inappropriate 
information placement, which has an impact on decision-making and interest in 
participating in the youth student contest. Because websites are not designed with 
user behavior or needs in mind, they can be a significant waste of an opportunity to 
provide an excellent student experience. 
  Based on the origin and significance of the problem, the research team would 
like to study user interface design as a guideline and develop website prototypes 
showing media competition project information and design for undergraduate students 
that meet user needs. For those who want to create a website to promote various 
projects and tailor the user experience to the target audience. 
 

Materials and Methods 
Materials 
1. Comparative assessment form for undergraduate students' satisfaction with 

website prototype elements displaying information about media and design 
competition projects 

2. Website prototype displaying information on undergraduate students' media 
and design competition projects 

3. The website's prototype quality assessment form collected from a specialist 
4. The website's prototype satisfaction assessment form collected from a sample 
Methods 
1. Data planning and analysis procedures 
    1.1 Analyze and study material from a variety of sources, including books, 

research, and web sources, which may include the user interfaces of consulting 
specialists. 

    1.2 Interviews with sample group representatives.Conduct a sample of 15 
people for an interview to determine their level of interest in participating in the 
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contest , conduct a search for contest information on the current contest promotion 
website and troubleshoot any usage issues, comments on the contest's webpage and 
further suggestions. 

    1.3  Gather information from the contest's current website, which collects and 
presents information on the contest's projects  

   1.4 Analyses of data prior to the creation of a website 
1.4.1 Utilize the collected data to assess the target audience to research 

and generate customer personas. 
1.4.2 Analyze the data gathered to plan the structure and fully specify the 

details. This is determined by the established objectives. 
1.4.3 Analyze user experience and interaction to create designs that 

consider what the user receives. 
1.5 The procedure for structuring and composing a website design 

1.5.1 Create a sitemap 
1.5.2 Create a wireframe 

1.6 The process of designing the website's user interface elements for A/B 
testing using a sample of 15 people in six issues. The tests were divided into 
seven topics, which are as follows: 

1) The menu bar's layout 
2) Search Filters 
3) Information placement on banners 
4) The layout of the categories 
5) The layout of the articles 
6) The design of the search filter 

1.7 The Procedure for Creating a Website Prototype 
1.7.1 Take the analysis conclusions to plan out the website layout 

(Wireframe) 
1.7.2 Determine the concept's and direction's direction 
1.7.3 Using the Adobe XD program, create prototypes by incorporating 

test results into the design. As shown below, The website is divided into seven 
pages: the home page, a login page, a page for selecting an interest, All Events 
page,  Event Detail page,  Awards page, and Award Details page 
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Figure 1  The home page, a login page and a page for selecting an interest 
 

     
Figure 2 All Events page and Event Detail page 

 

   
Figure 3  Awards page, and Award Details page 

 

   
                                           Figure 4 Article Details page 

 
1.7.4 In the prototype, add interaction to create movement and interaction 

with the user. 
1.7.5 Initial testing procedures (Test) to catch weak points. to be improved and 
corrected before being evaluated for quality by specialists . Following that, the sample 
group was designed to measure their satisfaction with the website prototype. 
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Results and Discussion 
1.The result of A/B testing with samples prior to prototyping . The following are the 
results: 

1) The menu bar's layout 
 

 Option A 

 
Figure 5 The menu bar's layout: Option A 

 
Option B 

 
Figure 6 The menu bar's layout: Option B 

 
There are two different menu bar layouts available. Option A is a menu item 

in the center of the menu bar. Option B displays the menu items on the left side of the 
menu bar. Option B is preferred by the sample over Option A. Option B's layout is 
calculated to be 66.67 percent, while Option A's layout is calculated to be 33.33 
percent. 

 
2) Search Filters 

 
Option A 

 
Figure 7 Search Filters : Option A 

 
Option B 

 
Figure 8 Search Filters: Option B 
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There are two different types of search filters. Option A is a design that 
enables users to filter data according to three different criteria: event search, category, 
and date. Users can filter data in two ways: by category and by date. The samples 
chose option A over the sample's choice of option B. Option A was calculated to be 
86.67 percent, while Option B was calculated to be 13.33 percent. 

 
3) Information placement on banners 
 

Option A 

 
Figure 9 Information placement on banners : Option A 

 
Option B 

 
Figure 10 Information placement on banners : Option B 

 
The banners are designed in two ways: Option A. The banner is designed to 

separate the image area from the detail information. The image area takes up two-
thirds of the space, followed by the contest details. occupying only one space 
However, in Option B, the entire area is divided into two horizontal sections. The area 
above contains images, while the area below contains information about the contest. 
The sample preferred option A over option B. Option A has a value of 60.00 percent, 
while Option B has a value of 40.00 percent. 

 
4) The layout of the categories 
 

Option A 

 
Figure 11 The layout of the categories : Option A 

Option B 

 
Figure 12 The layout of the categories : Option B 
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There are two design options for a category layout. Option A is laid out in four 
columns using the image layout of the categories, with all eight category headings 
arranged in two rows. Option B groups the categories together in a single row. The 
sample chose option B over option A. Option B was calculated to be 66.67 percent, 
while Option A was calculated to be 33.33 percent. 

 
5) The layout of the articles 
 

Option A 

 
Figure 15 The layout of the articles: Option A 

 
Option B 

 
Figure 16 The layout of the articles : Option B 

 
6) The design of the search filter 
 

Option A 

 
Figure 17 The design of the search filter : Option A 

 
Option B 

 
Figure 18 The design of the search filter : Option B 
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When a user wants to search for contest information, there are two options for 
creating a pattern for user search filtering. Option A displays the category heading 
from the previous search. Before searching, the user can choose a category or topic 
from the top menu. Option B is another option. A dropdown menu allows the user to 
select a category topic. The sample chose option A over option B. Option A is worth 
80.00 percent, while Option B is worth 20.00 percent. 
 
2. The result of quality assessment for website prototypes 

To assess the quality of a website, three web design experts evaluate it on six 
main topics, each of which contains sub-topics relevant to the design of each page, 
such as the arrangement of the menu bar, the arrangement of the information bar to 
the search button, the arrangement composition, spacing design, interaction with 
users, and so on, with the results of the overall assessment of each page as follows: 
 
Table 1  
Results of quality assessment for website prototypes 

Topic  S.D. Quality Result 
1) Home page 4.74 0.28 Excellent 

2) All events page 4.79 0.28 Excellent 
3) Event detail page 4.74 0.22 Excellent 

4) Award page 4.88 0.17 Excellent 

5) Award detail page 4.30 0.29 Good 

6) Article detail page 4.78 0.17 Excellent 

Total 4.71 0.23 Excellent 

 
Evaluate the quality of the website templates created from the elements of the 

sample group. With an average of 4.71 and a standard deviation of 0.23, the overall 
quality result was excellent. Despite the fact that the evaluation results were of high 
quality, the award details page received a lower quality score than the other pages. 
The standard deviation is 0.29, and the mean is 4.30. Scores for quality assessment on 
the following topics: the proportional arrangement of the contest project's details, 
information about the contest project's composition, and so on. The placement and 
appropriateness of icons on the award details page. The least evaluated topics have a 
satisfactory quality level, with an average value of 4.00, the lowest quality value. 
Following additional consultation with experts, it was discovered that the award 
details page was extremely detailed. The arrangement of the elements is also poor in 
comparison to other pages, which should be thoroughly researched in the future. 
 
3. The results of the sample's satisfaction assessment of the website prototype 

A satisfaction assessment form with a website prototype was developed after 
evaluating a sample of 15 students who had previously participated in the contest 
project or were interested in participating, assessing 14 issues and obtaining the 
following results: 
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Table 2  
Results of the sample's satisfaction assessment of the website prototype 

Topic  S.D. Result 
1) The menu bar's usefulness and suitability 4.67 0.62 very satisfied 
2) The position of the search bar 4.73 0.46 very satisfied 
3) Banner size and placement 4.87 0.35 very satisfied 

4) Button arrangement 4.47 0.92 satisfied 
5) Layout of categories 4.47 1.06 satisfied 

6) Present of contest project   information 4.60 0.74 very satisfied 

7)  The layout of the contest  
     project's details and content 

4.60 0.63 very satisfied 

8) Appropriate subject placement 4.40 0.74 satisfied 
9) Proportion and spacing 4.53 0.74 very satisfied 

10) Interpretation of icons 4.73 0.59 very satisfied 

11) The navigation bar's  convenience and 
suitability 

4.40 0.83 satisfied 

12) The layout of the notification information 4.53 0.64 very satisfied 
13) The website's aesthetics and  
       novelty 

4.60 0.74 very satisfied 

14) Continuity and user  
       convenience 

4.73 0.59 very satisfied 

Total 4.60 0.69 very satisfied 

 
The satisfaction assessment results for the sample group's website templates 

indicated that overall satisfaction was very satisfied. The mean score was 4.60, the 
standard deviation was 0.69, with subjects scoring less satisfaction in the following 
topics: Appropriate subject placement and the convenience and suitability of the 
navigation bar resulted in satisfaction at a satisfied level of 4.40 on average. When 
questioned with the sample, it was discovered that the order of the topics was a little 
difficult to use and and that the navigation bar needed to be repositioned to create 
more convenience and suitability for use. 
 

Discussion 
User interface design is required to evaluate user requirements and usability. 

The A/B Testing is one technique that is used. The results in user dissatisfaction 
emotion and leads to avoidance and prevents revisit to a poorly designed. People who 
have bad interface design have a lot of arousal and anxiety all the time because they 
don't have good interaction and experience. (Robert Ward, Phil Marsden, Bernadette 
Cahill and Clive Johnson, 2002)This makes the user feel bad and causes them to stay 
away from the bad-designed subject, which stops them from going back to it. website 
(Gao, n.d.) 

The A/B Test results for seven website elements indicate that the majority of 
website elements selected by the sample are simple organized elements. There is a 
straightforward structure. As with topic 3, 4 and 5, arrange them in simple, straight 
columns. Users can concentrate on their own tasks and operate according to their own 
processes. However, similar to the elements discussed in topics 2 and 6, the sample 
chose a data-searching and data-selection element that represented a more precise and 
detailed category of data rather than hiding it. Usability is essential in website design, 
as in a literature review: Website Design and User Engagement   (Garett et al. 2016). 
Usability is important because it determines how simple or difficult a website is to 
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use. With an easy-to-understand design, users can handle any problem. For effective 
usability, website design should be tested to match the user experience. 

It was discovered that when using A/B Test results to design and build a website 
prototype, the quality assessment results from experts were superior. The overall 
quality is very good, and the results of the sample satisfaction assessment are very 
satisfactory. The experts and the sample group agree that the website can design 
functional elements that are appropriate and appealing, as well as the arrangement of 
proportions. It's a good idea to organize information in order to find contest projects. 
Because there is currently no website that provides information on the contest project 
specifically for students, the website is suitable for practical use. This website's design 
also includes a user interface that is appealing to use. For those interested in user 
interface design and user experience, the findings can be used to further research user 
interface design. 
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Abstract 
Nowadays, social media have become major channel in communication. It 

plays significant role as medium in communication because of its convenience, 
information can be exchange swiftly and instantly via small but high-performance 
communication devices. Since online media have been growth without any awareness 
on professional ethics in online media presentations, researchers have conducted this 
study. Information from this study can be compared and adjusted to create positive 
change and proper awareness on professional ethics in online media presentations that 
distributed by the press. In this competitive era, many press have been focusing on 
fast and fascinating presentation. Their roles are presenting news, knowledge, and 
entertainment, as well as surveillance and being society’s voice. These roles can put 
the media at risk of conflict of professional ethics. Another thing to consider is this 
profession is wide opened to people graduated from any field. This may cause a factor 
that cultivating in different professional ethics and affecting the ethics of media 
profession. 
 

Keywords:  professional ethics, the press, online social media 
 

Professional ethics are important parts in every kind of press including 
newspaper, radio station, and television network. Professional ethics in online press 
that consisting new media such as news website and online media have been regulated 
by society for online news providers association. However, all associated 
organizations including media profession organizations, academic institutions, and 
media operators must cooperate in presenting and including professional ethics that 
online media have been educated. This will lead to more awareness among media 
profession. By promoting and encouraging their realization especially with the press 
in operational level. Encouraging the press to be members of professional media 
organization. Becoming members will make them keep in touch with each other, 
sharing information according to professional ethics in online media. Most of press 
have recently been focusing on precious presentation but have not been aware of 
professional ethics that every press must obtain (Sukanda Woraphanpong (2011). 
Ethics are philosophy and concept of goodness in people that becoming norms in a 
society, while Code of Ethics are written ethics that had been recorded to use as 
guideline and framework of people in the profession. Normally, there are no enforcing 
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in Code of Ethics, only voluntaries. So, dismissing Code of Ethics is not considering 
against government laws though. People who are failed to follow aren’t considered 
criminals; they will be considered as unethical people instead. 

However, all associated organizations including media profession 
organizations, academic institutions, and media operators must cooperate in 
presenting and including professional ethics that online media have been educated. 
This will lead to more awareness among media profession. By promoting and 
encouraging their realization especially with the press in operational level. 
Encouraging the press to be members of professional media organization. Becoming 
members will make them keep in touch with each other, sharing information 
according to professional ethics in online media. There are many kinds of online 
social media. For example, separated by type of use. Weblogs (Blogs), Social 
Networking, Online Video that providing free online video streaming service are 
becoming very popular and expanding exponentially. Information can be broadly and 
rapidly circulated, this can benefit our way of communication. On the other hand, if 
any users lack ethics and cautions in utilization then online media could be a threat to 
Thai society. 

One of the press’s duties is to follow their organization’s policies. In this 
competitive era, many press have been focusing on fast and fascinating presentation 
beyond their competitors. Their roles are presenting news, knowledge, and 
entertainment, as well as surveillance and being a voice of a society. These roles can 
put the media at risk of conflict of professional ethics. There were many cases that 
reflecting media unethical actions. Kanchana Kaewthep (2008) stated about concept 
of a role of media. Needs and norms in a society will work through organizations that 
link a society as a network on a same fashion as connected system in a human body. 
Based on the fact that Lasswell was a political scientist. He compared a system of 
society to a system of human body, he explained that when human body was 
encountering with disease that threatening body’s health was the same to when 
societies was threatening from divergent political ideology (during the 1950s, there 
was cold war era between 2 political camps: Communism and Liberty) that caused 
each society cautioned another. 
 Therefore, mass communication system that is the functions of important 
subsystems in this modern world has been defined based on the above notions. 
1. Duty of Surveillance. Mass media has a duty to monitor and inspect any 
circumstances in a society. Leading to proper response to incidents. There are both 
good and evil circumstances happening in a society. Mass media should focus on 
monitoring and inspecting improper circumstances that can sabotage social stability. 
This kind of idea may make news meaning bad news though. 
2. Duty of Correlation. This duty is an addition to regular news reporting. Addition of 
interpretation, explanation, and suggestion to unite, educate, and conduct unified 
action in every part of a society that mass media can reach. For example, during 
SARS epidemic in 2003 that mass media had explained severity of the disease and 
how to avoid and cure it. 
3. Duty of Cultural Transmission. While duty of uniting is focusing on space, people 
from every group and everywhere will be emphasized on united mind (uniting minds 
and thoughts). But this last duty will focus on uniting in time aspect. Cultural is a 
collective property of a society and will be inherited from generation to generation. In 
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this aspect, mass media has a duty on protecting and preserving legacy of society for 
many generations to come. 
Harold Lasswell (1960) stated 3 duties of mass media to society that mass media as a 
part in a society system had duties same as organs had duties for a body. To maintain 
and secure social stabilization as following: 

1. Monitoring and inspecting surrounding for society (for members to realize 
and adapt). 
2. Connecting parts and members of society. Uniting their perception together 
(to realize and understand) their surrounding that occurs in society and unites 
society. 
3. Inheriting social and cultural heritages for generations to come. 

Charles Wright (1959) added a fourth duty as: 
4. Entertaining and pleasing society with aesthetical pleasure. Creating mental balance 
and releasing them from stress surrounding society. 
Denis McQuail (1987) stated about duty of media in term of goal in many social 
aspects including information, correlation, continuity, and entertainment. He added a 
fifth duty as bellowed: 
5. Mobilization to make change in society. 
McQuail had noticed about meaning of duty of media in society that it can be 
analyzed from each standpoint at different level. For example, from media standpoint 
and receiver or dominator standpoint, and from social level or individual level. There 
are many ways to be mass media profession. Either graduated from communication 
field or graduated from any other fields can become this profession. This kind of 
wide-opened can influence cultivating in different professional ethics and affecting 
the ethics of media profession. Professional ethics are important parts in every kind of 
press including newspaper, radio station, and television network. This study will focus 
on professional ethics in online press that consisting new media such as news website 
and online media have been regulated by society for online news providers 
association. 

Angthida Limppatampani (2015) stated that ethical issues of mass media have 
been occurring in many dimensions. Occurring in both their practices and 
presentations, even many of them had tried to be honest to their professional standard 
and ethics. There are some of them disregarding the professional standard, making 
vast impact to the whole mass media. Changing in perspective of media can increase 
critics to be more massive. There are limitations in principles and mechanics that have 
been using to regulate themselves. This illustrates issues and obstructions in ethics 
and professional ethics utilization of media. Corresponding to Siriwan Anantho and 
Santad Thongrin (2016) studied of ethics in mass media profession. Ethical issues and 
obstacles in professional media have been occurring in every kind of media in every 
country. Failure caused by medias emphasizing on business result more than public 
prosperity, interference from politics, and lack of knowledge in operation had 
conducted professional movement and guided supervision of ethics in media 
profession in various forms. This reflects their desire to correct their mistake and to 
earn trust from public. Since professional ethics are matters of inappropriate mind and 
behavior that differs from breaking government laws, they prioritize self-regulation 
that preferable to professional over censorship. Tools that can improve self-regulation 
are code of ethics and code of conducts as guidelines, containing request and request 
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responding mechanism like an ombudsman or a media council. Self-regulation has 
been used in many countries but might not as effective as expect though. As in 
Thailand, many organizations that have related obligation in Thailand communication 
have been creating ethics or professional ethics guideline to supervise and regulate 
their professional friends. 

Professional ethics are important parts in every kind of press including 
newspaper, radio station, and television network. This study will focus on 
professional ethics in online press that consisting new media such as news website 
and online media have been regulated by society for online news providers 
association. 

Maurice Odine (2013) studied on role of social media in building strength in 
Arab women in Middle East. Lack of freedom in media means people cannot obtain 
information according to concept of functionalism that can cause analysis and 
interpretation in media. If Arab Spring is a piloting model, right to access information 
is important to political participation and economic development. This part had been 
chosen by many nationalists and lobbyists from Tunisia, Egypt, and Libya. Many 
movements happened in Bahrain, United Arab Emirates, and even conservative 
country like Saudi Arabia. It illustrated how unprecedented awakening women have 
taken to media utilization in fighting against gender discrimination and deeply 
ingrained inequality in society. Women had realized how tight governments control 
over state-owned media which has regularly neglected to present issues like education 
and position about women. Women have had no representative right for so long until 
they discover virtual media. Women are using Facebook, Twitter, and YouTube to 
distribute message to encourage them for better education and better occupational 
chance from once they were marginalized by social inequality. Study aimed to 
research on media development in Arab from government controlling tools to modern 
era of virtual media. Focusing on which way that social media will interact, refer, or 
present information about women right. Studying from secondary sources including 
books in libraries, online media, newspaper, and articles in magazines. This secondary 
information help accessing and reviewing literature that researchers worked and lived 
in Kuwait, Arab Emirates. Researchers had travelled to Oman, Bahrain, and Saudi 
Arabia and have experienced and directly contacted with primary sources. 
Researchers want to discuss topic of analyzing activities in advocating for women's 
rights evident amid new media technologies. And exploring importance of continued 
use of social media in context of media convergence. Even there are evidence and 
considering as minor cases in violence and sexual discrimination, women's 
empowerment is happening through social media. 

Women’s empowerments are truly acknowledged all over the world according 
to Pomed Wire, US Secretary of State: Hillary Clinton, and First Lady: Michelle 
Obama stated in the International Women of Courage Awards in Washington DC, 
2012. This event is to honor person who play important role in empowering women. 
One of recipients of this award was Samar Badawi, the first Saudi woman to claim the 
Saudi government's right to choose a mate. Nowadays, number of Arab women using 
social media has been increasing. Though this reward had been proved in history that 
Arab women can use social media to flawlessly seek participation in the development 
of their country, many women aren’t seeking for change because fear of punishment. 
Some women can express their opinion only with their friend and family. It shows 
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that change cannot happened if needs won’t. They become women right support or 
guide creating group that is fearless and takes pride in taking risks for their rights that 
have long been abandoned in their culture. This is matched to strategy development in 
United Arab Emirates and had been passed to Kuwait to create some change. This 
support had elevated messages design and distributed women empowering. Receivers 
has passed on the messages of women's liberation at women's conferences held within 
and outside the Arab region. Women have learned and utilized social media for 
empowering them. Group of women right and supporters must intrigue higher level of 
necessary education to make it effective and to ensure that it will be effective in the 
future. 

From the above research, it is important to supervise and regulate social media 
affecting news sources, those who are presented with false information or causing 
disgrace to that reputation. These false actions can be easily done and swiftly 
expanded via current online media even defining practices for online news presenters 
had been set. Chawarong Limppattamapani (2015) stated that former online news 
producer club (registered as an association in September 2010) consisting of news 
websites and online media. Members of the National Newspaper Council, members of 
the Federation of Thai Radio and Television News Professions, or those who are not 
members of any organization had created guidelines for presenting news and contents 
by members of the Online News Producer Club to ensure that members of the club 
will serve to present information under ethical framework of the mass media 
profession. The essence of the guideline is to provide the operation of the Association 
of Online News Producers in accordance with the objectives of the establishment, the 
Association of Online News Producers Guidelines for Presenting News and Images 
has been developed. 

1. This guideline is called “Guidelines for presenting news and contents of 
members of the Online News Producers Association, 2012” 

2. This Code of Practice shall come into force from the date of its publication 
onwards. 

3. In this Code of Practice: 
“Member” means a member of the Online News Producers Association. 
“News” means information, news content, news documentaries, articles, 
columns, headlines, images, and captions presented through the member's 
website or other communication channels. 
4. Members must adhere to and abide by the professional ethics regulations 

of the Newspaper Council. 
5. Members should respect and accept news or contents produced by other 

members. 
Presentation redundant contents strictly protected by copyright according to 
national law and the Federation of Thai Radio and Television News 
Professions. 
Public referred by news or contents under first clause. Members must refer to 
the source, presenting time and create a link of the news or contents back to 
the member's website who is news producer or editor. 
6. Members must respect and accept information or contents produced by 

other sources. Copying any text from newspapers, publications or other 
sources must state the origin of it. 
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7. Since presentation of news through member's website can be done at any 
time, so members must use their full discretion in presenting news and 
contents with caution to prevent serious damage in society. 

8. Members must respect for news and contents provided by citizen 
journalists. Whether news or contents are presented directly to members or 
through various social network channels. 

9. Failure to comply with this Code May lead to termination of membership 
of the member according to Article 9.4 of the Online News Producer Club 
Regulations, 2009. 

This code of practice had been created for regulate professional in online 
media only. For those who are not affiliated with any media organization who 
currently turn to the media themselves. There are regulations of the Computer Crime 
Act 2016 that governs but not universality, so news presenters are facing violation. 
Major reason that people are pay attention to online media is convenience and ease of 
use. It becomes more popular among Thai people lifestyles. Using for communication 
in their family, between colleagues, students, or even the country's executives. 

According to the report of the National Reform Council for Mass 
Communication and Information Technology Reform Commission about media 
reformation. Recent media regulations aren’t effective in both ethical regulation of the 
media profession and the regulation of the legal authority. Public sectors have not 
participated in regulation of media, causing many related problems. Self-regulation of 
ethics in mass media profession including the main media such as radio, television, 
and newspapers. They are facing problems of self-regulation under voluntary that are 
violations of professional ethics standards and issue of enforcement of professional 
ethics standards. Because professional organizations do not have any status in 
government law. There is no authority to sanction practitioners who act contrary to 
professional ethical standards that were established together. Because these 
organizations are not any professional council or committee authorized by law. 

In the seminar “Law, Media Protection or Control”, assoc. prof. Jumpon 
Rodkhamdee stated that the media is responsible for reporting and seeking 
information for the public. This is Their duty and role. But in the past, media 
reformations happened for many reasons. It was the work of the media itself that was 
irresponsible, not in the ethics or professional ethics. There was disinformed and 
causing violence. There is some truth from his statement. But for media reformation, 
freedom of the press under the written media ethics must be held responsible. “In the 
past, the Federation of Media Professions sometimes can't control their own members. 
By letting members violate the code of professional ethics. Part of the media 
organization sometimes support those who are not following professional ethics. 
Therefore, there is an idea of what to direct the Professional Council to be able to take 
care of members that causing the society to be insecure about work of media” (Law, 
Media Protection or Control, 2017). 

Not only professional association has no power to punish members. Members 
convicted of violating ethical standards are able to not comply with such judgments 
and can resign from professional association. Board of professional association have 
been avoiding judgments because they are all media operators. At the same time, 
regulation of online content by Internet industry is not yet strong. Website has been 
developed into the 2.0 era that website users can directly produce content to the 
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website and social networks. This enables decentralization of self-regulation down to 
the smallest unit, a user. 

Professional associations in radio, television, and newspapers also have minor 
role in protecting their members in benefit, welfare, and channel to expedite 
complaints about improper media professional aspects. Activities that organizations 
and media professionals in the community radio media group, local business radio, 
cable TV, satellite TV, and online media haven't done much yet are receiving 
complaints from complaints about improper media professional or violation of ethical 
principles, and activities promoting quality development of mass media. 

However, the National Reform Council for Mass Communication and 
Information Technology Reform Commission stated in the article "Media reform" 
(2015) that recent media regulations aren’t effective in both ethical regulation of the 
media profession and the regulation of the legal authority. Public sectors have not 
participated in regulation of media, causing many related problems. 

Self-regulation of ethics in mass media profession including the main media 
such as radio, television, and newspapers. They are facing problems of self-regulation 
under voluntary that are violations of professional ethics standards and issue of 
enforcement of professional ethics standards. Because professional organizations do 
not have any status in government law. There is no authority to sanction practitioners 
who act contrary to professional ethical standards that were established together. 
Because these organizations are not any professional council or committee authorized 
by law. Not only professional association has no power to punish members. Members 
convicted of violating ethical standards are able to not comply with such judgments 
and can resign from professional association. Board of professional association have 
been avoiding judgments because they are all media operators. At the same time, 
regulation of online content by Internet industry is not yet strong. Website has been 
developed into the 2.0 era that website users can directly produce content to the 
website and social networks. This enables decentralization of self-regulation down to 
the smallest unit, a user. 

Regulations by authorized The National Broadcasting and 
Telecommunications Commission (NBTC) are facing corporate governance issues 
about disclosing information, policies, public hearing, complaint management, use of 
budgets that lack transparency, and decent external social responsibility. The NBTC 
was questioned about benefiting capital groups and the state, lack of transparency, 
exclusion, genuine participation from consumers, and interference with media. Public 
sector is still unable to effectively participate in media regulation. Media Reform 
Commission defined the driving mechanisms that will lead to structural changes as 
followed:  (Media reform, 2015). 
1. Academic law system and mechanism. 
2. Self-regulation system and mechanism. Establishing mass media professional 
association law as a central association for self-regulation that covers all media and is 
independent from state and capital. Having its own constitution, policy department, 
fund management department, complaint department with an efficient review system. 
The system that is transparent and fair, receiving high level of complaints which may 
be forwarded from professional media association or public sector organizations that 
cannot handle those cases. 
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  2.1 This mass media professional association must be carefully created in both 
legal support and selection of people to be members. Proper systems and mechanisms 
are required in management. Connecting relationships with various organizations to 
support the role of the association as a dependency of media and people. 

2.2 Establishing a mechanism to develop ethical standards for ethical self-
regulation of media association and professional media association in accordance with 
standards of association of mass media profession. Considering differences in 
dimensions, types or formats of content, media type aspect, and level of enterprise 
coverage aspect.  There should be a mechanism to improve ethical self-regulation of 
media and professional associations both in Bangkok and other provinces to be more 
efficient. 
3. Government/independent organization regulatory systems and mechanisms. 
Separating powers and duties between regulator and operator, especially regulation of 
the current Thai IT business. Regulators must consider allocation and sharing of 
communication resources so people can broadly access and utilize. Promoting 
alternative media, community media, diversity in content, diversity in communication 
channels, and ownership. Improving government media regulator in terms of the use 
of power. Governance must exercise powers appropriately. Creating participating 
mechanism by allowing public sector to form a network to monitor domination of 
state power and capital (Media Watch). Reporting to the association about receiving 
complaints to the media at every level including media association level, professional 
media association level and association of mass media profession level. 
4. Public sector regulatory systems and mechanisms. 

4.1 Establishing an independent organization for participation in media 
regulation by public sector. Promoting media literacy. This organization can be 
independent from government. Encouraging people to participate in media regulation 
including being an intermediary between people and media if there are any problems. 
Educating people about knowledge in media. Providing opinions on policies to 
achieve objectives. 

4.2 Establishing public opinion polling system on the performance of media. 
This will reflect performance and self-regulation of the media. 
5. Relationship between professional sector, government sector, private sector, and 
four types of systems and mechanisms mentioned above is required for effective 
regulation. Association of mass media professions must have a mechanism to 
coordinate with public sector and government regulator such as the NBTC to integrate 
cooperation. Protecting the rights of freedom of press and consumers in media and 
information technology businesses.Government media regulators must encourage 
public sector in participating. Strengthening people and promoting professional sector 
to raise standards and to have effective self-regulation. Conducting fund for 
administrative support and other management of association of mass media 
professions and public sector organizations that will be established from the treasury 
of the Public Broadcasting Organization of Thailand or from the Broadcasting 
Research and Development Fund or other money in right ratio (Media reform, 2015). 
However, there are undeniable business benefits that come together with use of social 
media. In addition, social media is constantly evolving to increase ability in 
communication. It has been becoming communication tools that even mass media 
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themselves turn to social media to present news because convenience. Therefore, 
strong regulation is required. 
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The world is going through uncertainties, pandemics and pitfalls; and with all 

these, we welcome new phase of life with the hope that our past experiences will 
rectify our mistakes and will make us more powerful to face strange situation in every 
arena. During the last two years, amongst the other aspects worst affected by COVID-
19, education is markedly the most remarkable one. As quoted by Malcolm X, 
“Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare 
for it today”, to meet the upcoming changes and challenges in the field of education, 
we can think of having added dimensions like more focus on technological skills, 
fundamental skills, social skills, thinking skills, personal skills and humanistic skills. 
The guided YouTube-oriented teaching and learning, and technology-affiliated 
teaching-learning approaches like blended teaching and flipped classroom may open a 
new horizon for young learners. The first thing we need here is concentration and 
positive attachment, not addiction. According to Will Durant, “Knowledge is the eye 
of desire and can become the pilot of the soul”. So, we need education for revitalizing 
the global partnership for achieving sustainable development in future. According to 
the United Nations’ views in 2015, implementation and revitalization of the global 
partnership is required for reaching the sustainable development goals.  The goals 
include 17 targets to be achieved by 2030, some major of which are related to finance, 
technology, capacity building, trade and systemic issues. Progress towards targets will 
be measured by 25 indicators. However, in the recent years, the world has 
experienced humanitarian crises brought by conflict or natural disasters more 
critically than ever before. As such, for sustainable goals to be achieved fruitfully, the 
world needs all inclusive futuristic education based on Humanities and Social 
Science. 
 

Keywords:  Futuristic Education, Humanities, Social Science,  
Sustainable Development 

 
What I mean by futuristic education 

Futuristic learning involves an unceasing headway to higher levels of critical 
and creative thinking in a cooperative atmosphere of educational liberty which 
inspires learners to have more rigorous learning and classroom engagement by 
utilizing modern and advanced approaches of teaching and learning (Mampane, 
2020). The academic as well as life skills acquired through education should facilitate 
students’ intellectual, social, and emotional development. Futuristic pedagogy 
advocates the acquisition of systematized knowledge and skills and encourages the 
idea of engaging analytical and practical skills during learning. The traditional form 
of education should pave way for futuristic pedagogy to allow schools to respond to 
the learning needs of students (Mampane, 2020).  Futuristic education demands the 
challenge of equipping students for an unknown future, prepares them in the changing 
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learning styles, makes them aware of the risks and rewards of technology in the 
classroom, cultivates among them life-long learning, offers them with opportunities 
for the education industry, and raises in them satisfaction with the education sector 
(McCrindle and Renton, 2018). 
 
SDG and futuristic education 

The question of how to improve human existence for all has been at the heart 
of a global UN- process, that started at the UN Conference on Sustainable 
Development (Rio+20) in Rio de Janeiro, Brazil, in 2012 (UN, 2012) and involved 
engaging millions of people and thousands of actors from different stakeholder groups 
from all over the world. The outcome of this process was the 2030 agenda for 
sustainable development (UN, 2015), which was adopted by all member states at the 
UN General Assembly on September 25, 2015. This new global framework aims to be 
inclusive and transformational in redirecting humanity towards a sustainable path, and 
at the core of the 2030 agenda are Sustainable Development Goals (SDGs) (Parkes, 
2017). Within the 2030 Agenda for Sustainable Development, educational responses 
are a key to the vision of the SDGs. Education is explicitly formulated as a stand-
alone goal (SDG 4), and numerous education-related targets and indicators are also 
contained within other SDGs. Thus, education is both a goal in itself and a means for 
attaining all the other SDGs. It is not only an integral part of sustainable development, 
but also a key enabler for it (UNESCO, 2017). This includes the education of current 
and future business leaders, as Secretary General, Ban ki Moon stated at the launch of 
the SDGs in November 2015: “Solutions will involve everything from regulation to 
disruptive innovation and everyone from world leaders and chief executives, to 
educators, activists and citizens” (Parkes, 2017).  

Accordingly, social sciences and humanities including the concerns covered 
by the umbrella term, sociology, are ideally suited as a means of teaching the students 
the concept of ‘sustainability’, for a fundamental component of SSH has been a 
commitment to progress. While this commitment has taken many forms, such as 
Marx’s revolutionary praxis and Durkheim’s conservative program of moral 
education, SSH has been a science discipline that not only sees progress as a defining 
feature of modern society, but also sees as its goal the creation of solutions to the 
problems it uncovers (Egan et al., 2004). The disciplines of Social Sciences and 
Humanities (SSH) include quite a large number of issues and challenges, like national 
and international conflicts, human rights, ethics, religious traditions of acute 
contemporary relevance, economic and educational inclusion, institutions and 
governance networks, social and environmental resilience, changing media, literacy, 
identities and cultural memories, linguistic diversity, creative industries, cultural 
heritage, life- long education and learning, developmental disorders, 
psychopathologies, psychological disorders, addiction, and man-machine interactions. 
An exhaustive SSH insight into these challenges is as important as contributions from 
natural-scientific and technological disciplines to the creation, implementation and 
evaluation of effective public policies and innovative structures underpinning 
corporate performance (Advice Paper-13, League of European Research Universities, 
LERU). Humanities and social sciences are, basically, the key elements for the 
implementation of quality STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics) education, providing students with the competencies required for a 
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sustainable development agenda. There are multiple elements that are common in 
STEM education, Education for Sustainable Development (ESD), and Humanities, 
Arts, and Social Sciences, i. e. STEM education implies that students look for answer 
to the Why, When, Where, How, and Who; ESD requires a particular approach to 
education where learning to apply the acquired knowledge to real life situations is as 
central as the disciplinary knowledge; and, likewise, these are exactly the kind of 
questions that the social sciences and humanities train students to answer. As a matter 
of fact, without humanities and social sciences disciplines, the recognition of actors 
and motivations will be poor, generic, and based on prejudgments, focusing on the 
concrete and evident and limiting the definition of the problem to only a few 
dimensions (Marcone, 2022).  

The sustainable goals are basically related to poverty, hunger, health, 
education, gender equality, energy, economic growth, industry, inequalities on all 
levels, sustainable communities, responsible consumption, climate change, marine 
life, environment, social justice, and international partnership (SDG17) while the core 
focus of Humanities is on critically interpreting culture and humanity as well as on 
languages, literature, philosophy, history, archaeology, antropology, human 
geography, law, religion etc. All these issues focus on providing a context for 
initiating new ideas in our culture, politics, and daily lives.  As technology has already 
entered in education both in humanities and social science, we should think of making 
it more effective for achieving SDGs. 
 
Incorporating Technology into Humanities and Social Science Education 

From recent experience in general it is seen that in techno assisted teaching & 
learning, it is sometimes difficult for young learners to keep the concentration with 
maximum potential during the class time or learning time at home. Since there may be 
many distractions in technological tools as from internet, laptops and cell phones that 
negatively impact students’ concentration and prevent optimal learning, family 
members, teachers and instructors should raise considerable awareness amongst the 
learners to make the best use of time and technology through digital literacy and 
aptness. As for teachers there are few recent techno-assisted tools like Socrative what 
helps in quizzes and questions with real-time grading. Socrative is one of the top-rated 
assessment tools for teachers according to hundreds of online reviews by educators 
and professional reviewers alike. It is an interactive digital tool that lets teachers quiz, 
grade, and assess on-the-fly; “at the speed of learning.” Teachers can choose from 
quick questions for instant feedback, class counts to see who’s logged in, or full 
quizzes for deeper understanding. This versatile tool lets teachers to create polls and 
activities and shuffle questions, with or without student names attached. Quizzes are 
graded in real time, and teachers can store them for re-use with other groups. It works 
on smart phones, tablets, laptops, and other devices on MS Windows, Android, and 
iOS. It is 100% free for students, and also very simple, flexible, and aligns well with 
Common Core. Google Forms is another resource. The best reason to use Google 
Forms as an online assessment tool for education is that it is very easy to use.  
Moreover, Google Forms is a go-to among teachers because it is quick and simple to 
create and automatically grade quizzes even if it is your first time using the tool. 
There are other tools like Mentimeter, Kahoot etc. Mentimeter sky high among 
assessment tools used in the classroom. It comes pre-loaded with education templates 
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for the classroom like a listening skills assessment, icebreakers, formative 
assessments, post-lecture surveys, and polls. On the other hand Kahoot is a game-
based assessment tool. Students love Kahoot’s game-based approach to learning and 
assessment. There are many more like all these for future techno support in education. 

Humanistic Education in future should also make us competent and able to 
function competently in society. Skills like reading, writing, mathematics and 
communication should be improved. Moreover, critical thinking skill, problem 
solving skills, practical skills, mentoring skill will add new dimension. Since in this 
digital age, things are changing at exponential rates, learners need to learn how to 
adapt and act accordingly through their adaptive thinking ability. In professional field, 
there are some social skills which are deemed important as interpersonal skills, 
teamwork, leadership skills, communication skills, presentation skills, professional 
verbal and writing skill, entrepreneurship, networking, and civic literacy, 
honesty/integrity, strong work ethics, motivation and initiative, well mannered, 
friendly/outgoing personality, creativity, sense of humour, basic common sense, risk 
management skill, cleanliness and smartness with admirable personality. 

On the other hand, we know that social science explores the relationships 
between individuals and societies, as well as the development and operation of 
societies, rather than studying the physical world. These academic disciplines rely 
largely on interpretation and qualitative research methodologies. Such branch of study 
has impact on improving individuals, families, groups, communities, and society as a 
whole. Since the core purpose of education lies at the heart of both spiritual, personal, 
social and community development, not only self-development, we need education 
based on social science because without individual development community 
development is quite impossible. We also need to promote understanding to all people 
for developing their talents fully and to realize their latent potentials including 
responsibility for their own lives, family as well as society. There may be many 
unexpected events, but education should make us so strong that nothing will weaken 
our spirit to go ahead. We need promptness, gravity and the generosity as well as 
excellence to contribute to society. Education is such a powerful catalyst which 
should enable us combat poverty and inequality, injustice, and imbalance of any kind 
in future. 

Basic knowledge on health and mental well-being may increase potential. 
Educational institutes should focus on creative assignment, presentation, fieldwork, 
and research based on core issues of humanities and social sciences. Without research, 
being globally competent is difficult and sometimes impossible. We need research in 
social science to attain SDGs. With increasing urgency, scientists remind us that 
human survivability is at uncertain risk. There can be environmental degradation, 
rapid biodiversity loss and climate change. Pragmatic and holistic learning 
opportunities can play a vital role in the transformation needed to realize more 
environmentally sustainable societies. Initiatives and investment from government, 
civil society and the private sector should focus on preparing basic education system. 
Education shapes human values and perspectives. More stress and examination 
oriented education sometimes hinders smoothness and depth to realize greater 
harmony with natural world. Let us study for pleasure not for pressure. We can think 
of developing vocational skills, creating space for temporary job opportunities at 
universities, increasing the incomes of the poorest and, if equitably provided, reducing 
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social inequality. Through reducing education disparity, we can increase more access 
to sound work among disadvantaged groups. UNESCO proposes that if all people 
completed secondary school, as called for by Sustainable Development Goal 4, world 
poverty could be cut in half. Futuristic education requires preventing violence and 
achieving sustainable peace. 

In this modern world there is a flowing message to us and it is that we need to 
keep pace with the ever changing flow of modern time, attain infinite knowledge, 
strength, vigor, patience, divine power, eternal joy and honesty to adorn our lives with 
worth and beauty. Education is one of the best platforms to attain that excellence in 
society. Let futuristic education be an excellent education platform including 
humanistic and social science issues to avail for our learners and to meet sustainable 
development goal to create a more engaged and developed community ahead. 

Social Science and Humanities (SSH) research is the scholarly discipline 
which generates new and intrinsically valuable knowledge pertaining to all human 
aspects of the world, which is why SSH is of vital importance to the future of any 
nation (Advice Paper-13, League of European Research Universities, LERU).  
Demographic change as well as the definition and study of wellbeing and the 
mechanisms of adaptive abilities in humans, in and by themselves, require social 
sciences. Demographic change, wellbeing and adaptive behaviour are aspects that 
medical disciplines do not really know how to handle, focused as they are on diseases; 
moreover, even if there are quantitative approaches in medical sciences such as 
epidemiology, demographic change is a social issue more than a medical one. 
Moreover, demographic change as well as wellbeing result from a true interaction of 
biological (and genetic, but not only), cognitive, social and cultural variables (LERU). 
 
How futuristic education is envisioned to be 

According to the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), the shared vision of education in the coming decade projects that education 
is going to be about helping every learner develop as a whole person, and fulfilling his 
or her potential and help shape a shared future built on the well-being of individuals, 
communities and the planet. Children entering school in 2018 will need to abandon 
the notion that resources are limitless and are there to be exploited; they will need to 
value common prosperity, sustainability and well-being. They will need to be 
responsible and empowered, placing collaboration above division, and sustainability 
above short-term gain (OECD, 2018). In the face of an increasingly volatile, 
uncertain, complex and ambiguous world, education can make the difference as to 
whether people embrace the challenges they are confronted with or whether they are 
defeated by them. And in an era characterized by a new explosion of scientific 
knowledge and a growing array of complex societal problems, it is appropriate that 
curricula should continue to evolve, perhaps in radical ways (OECD, 2018). 
 
How humanities and social science education should be in the days to come 

Kumar (2014) suggests that as a collection of separate disciplines, social 
science is unable to implement its principle: a comprehension of the social totality, or 
‘society as a whole’, which, if rejected, is vulnerable to create in post-modern 
literature an additional problematic issue. What is the future of social studies 
education in schools in the electronic age of knowledge and distributed intelligence? 
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Research on instructional technology suggests that thoughtful curriculum 
development and careful instructional design are more likely to enhance learning than 
the particular delivery medium used. Lack of teacher time and training and lack of 
money are among the many impediments to improved use of technology in social 
studies classrooms. If our experience with other technologies in the classroom is any 
guide, the effects of electronic technology will be minimal. Schools and social studies 
instruction will continue much as they have for decades (Shaver, 1999). As such, 
Kumar (2014) advances the conjecture that the social sciences must adopt, in order to 
overcome their failures, a more systematic interdisciplinary mode of enquiry. 
 
Conclusion 

According to Loewenstein, Musante, and Tucker (2019), humanity, at present, 
faces what The New York Times columnist Thomas Friedman refers to as a “hugely 
plastic moment” characterized by “four climate changes at once.” The most obvious 
of these is anthropomorphic changes to the physical environment. Globalization of the 
world economy, the rapid ascension of artificial intelligence, and changes in 
communication technology associated with the cloud and smart phones are the other 
three changes. Although largely technological in origin, these developments, 
occurring at unprecedented speed, are leading to disruptions of the world economy, 
mass migration (with diverse consequences), changes in social interactions, and 
political upheavals, with impacts that extend from the daily experiences of individuals 
to the planetary ecosphere (Loewenstein, Musante, and Tucker, 2019). A good portion 
of the scientific enterprise is devoted to developing technological solutions to these 
challenges (e.g., climate science and artificial intelligence approaches to detecting 
fake news). But, the processes that unleash these changes and mediate their 
consequences are inherently social, and their consequences unfold at a human scale. 
Among scholars, social scientists, uniquely, possess the expertise, theoretical 
perspectives, and research tools to make sense of these developments, as well as, 
potentially, to propose policies to manage them. As a methodologically diverse 
grouping of academic disciplines, including anthropology, economics, political 
science, psychology, and sociology, the social sciences are broadly concerned with 
the scientific study of humans as individual agents, as well as with social, economic, 
and political interactions (Loewenstein, Musante, and Tucker, 2019). While each 
discipline can illuminate dimensions of problems, no one social science can do justice 
to phenomena of the magnitude and complexity of those currently facing the world— 
hence, the need for interdisciplinary research. Loewenstein, Musante, and Tucker, 
(2019) highlight the tremendous gains that can be realized by blurring the boundaries 
between disciplines, by expanded cross-disciplinary exchanges of ideas and 
collaborations, and by larger laboratory-style approaches to research and education in 
the humanities and social sciences. Only by integrating these disparate Social Science 
perspectives can we hope to obtain a more complete educational as well as promising 
developments that could enable learners to predict the course they take and—
ultimately—provide the future generations with tools for addressing problems that 
they are going to encounter in the post-modern setting (Loewenstein, Musante, and 
Tucker, 2019). 
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Abstract 
The Department of Agrarian Reform Province of Ilocos Sur (DAR Ilocos Sur) 

implemented Executive Order No. 366 otherwise known as the Rationalization 
Program on August 1, 2013. This study looked into the DAR Ilocos Sur compliance to 
the executive order as a very important basis of DAR and other government agencies 
for public administration and legislation. It is a mixed qualitative and quantitative 
research with six initial respondents, one key informant and 118 employees and 
retirees who answered a validated questionnaire. It revealed the following: 1) The 
DAR provincial management strictly complied with the rationalization program. 
However, the existence of 3 invalidated and 3 vacant positions are beyond their 
control; 2) The DAR employees and retirees posted a “satisfactory” extent of 
dissemination; 3) The retirees showed a “very satisfactory” while the employees 
exhibited a “satisfactory” extent of compliance; 4) The retirees and employees posted 
the same extent of dissemination; 5) The retirees exhibited a higher extent of 
compliance than the employees; and 6) To the employees, the extent of dissemination 
significantly influenced the extent of compliance. 
 

Keywords:  agrarian reform, rationalization program, employees, retirees 
 

Introduction 
To be a part of the Philippine civil service is a rare privilege. One undergoes a 

rigid screening process before obtaining a permanent appointment and to remain is an 
everyday battle.  With the changing times, there was an increasing demand for more 
manpower in the bureaucracy until it surfaced that overlapping functions of 
government offices exist. To address this, Executive Order No. 366 (EO 366) dated 
October 4, 2004, entitled, “Directing a Strategic Review of the Executive Branch and 
Providing Options and Incentives for Government Employees Who May Be Affected 
By the Rationalization of the Functions of the Executive Branch,” was issued by 
President Gloria Macapagal-Arroyo, with the purpose of streamlining the bureaucracy 
and improve the delivery of services. This law directed agencies to prepare a 
rationalization plan to identify posts that are redundant, outdated or no longer relevant 
to the accomplishment of the major final outputs of the particular agency. The 
respective plans were submitted to the Department of Budget and Management 
(DBM) for review and approval. 
 The Department of Agrarian Reform, an agency under the executive branch of 
the government, started its rationalization efforts in 2005 by creating the Change 
Management Team (CMT) and conducted a thorough review of the department’s 
mandate, core functions and services with the end view of designing an organizational 
structure and staff complement which is more responsive to the demands of its 
clienteles. The proposal was submitted to DBM on May 6, 2012. It was approved by 
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DBM on August 1, 2013 and like those agencies whose plans were approved, DAR 
was given two months to implement it. 
 This study looked into the compliance of DAR Province of Ilocos Sur to EO 
366, a very important basis of DAR and other government agencies for public 
administration and legislation. Specifically, it dealt with: a) the chronology of 
activities undertaken to comply with the executive order; b) the extent of 
dissemination of EO 366; c) the extent of compliance; d) the significant difference in 
the mean extent of dissemination and compliance between the two groups of 
respondents; and e) the regression equation applied for the two groups in predicting 
the extent of compliance given the extent of dissemination. 

 

Objectives of the Study 
 This study dealt with the compliance of DAR Province of Ilocos Sur to EO 
366, a very important basis of DAR and other government agencies for public 
administration and legislation. Specifically, it determined the:  

1. chronology of activities undertaken to comply with the executive order;  
2. extent of dissemination of EO 366;  
3. extent of compliance;  
4. significant difference in the mean extent of dissemination and compliance 
between the two groups of respondents; and 
5. regression equation applied for the two groups in predicting the extent of 
compliance given the extent of dissemination. 

 

Review of Related Literature 
The Rationalization Program officially started upon the effectivity of the 

Implementing Rules and Regulations (IRR) of EO 366 dated October 4, 2004. It 
covers all departments of the executive branch and their units/bureaus, including all 
corporations, boards, councils, commissions, task forces and all other agencies 
attached to or under their administrative supervision (Primer on the Program on 
Rationalizing and Improving Public Service Delivery). 
 According to the above-mentioned primer, the rationalization program is a 
move to transform the executive branch into a more effective and efficient 
government. This program will make the government more effective by eliminating 
redundancies in its operations and focus its resources on its vital functions. The 
bureaucracy can concentrate on work that must be done by government. It will also 
make the government more efficient by minimizing, if not eliminating, overlaps and 
duplications, and improve on its systems and procedures. 
 In the same primer, it mentioned the need to rationalize government 
operations. The government has to put its house in order. Over the years, government 
had the tendency to over-expand and self-perpetuate in almost every area of need of 
society. These areas have become regular government priorities and responsibilities. 
This situation results in a thin spread of government resources to a variety of 
concerns, especially in areas where government support is highly desirable, such as 
peace and order, national security and social services, among others. Government also 
has to keep pace with changing demands and technologies. What may have been a 
relevant undertaking for the government a number of years ago may no longer be 
necessary at the present time. Moreover, global and private sector developments may 
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now require different regulatory frameworks. Some areas may need new regulations 
while other existing regulations have become counterproductive to sector growth. 
Hence, government has to review its operations to remove 
redundancies/overlaps/duplication and improve its operations. In addition, the people 
are demanding better public services and more value for their money. 
 Through rationalization program, the following are expected to be achieved: 
1) strengthened vital government functions; 2) more resources to fund priority 
programs and projects of the government; 3) improved and faster service delivery; 4) 
more satisfied clients of government services; and 5) increased morale among 
government employees. The savings that may be generated from the effort would also 
be retained in the departments/agencies to fund additional maintenance and other 
operating expenditures for their operations. In some cases, the program may result in 
redeployment of government personnel from redundant to vital functions.   
 Rationalizing the bureaucracy is not only the solution. There are other 
strategies being pursued to improve the quality of government service delivery. Some 
of these are the institutionalization of a performance-based management system, 
streamlining of systems and procedures, and further improvement of the governance 
of the government corporate sector. However, the rationalization program is a 
refocusing and strengthening effort to transform the bureaucracy into a government 
that works for the people. 

In 2009, the Civil Service Commission (CSC) rationalization plan was 
approved by DBM following its implementation on that same year. Historically, it 
was the agency that first implemented the rationalization program. The Department of 
Public Works and Highways (DPWH) and the Philippine Charity Sweepstakes Office 
(PCSO) followed on July 21, 2011 and April 1, 2013, respectively. On November 15, 
2013, DBM approved the rationalization plan of the Department of Education 
(DepEd) and after a month, Department of Environment and Natural Resources 
(DENR) rationalization plan was also approved. As provided in EO 366, each agency 
was given two months from the date of its approval to place the existing positions in 
the indicative staffing pattern approved by the DBM.  

The Department of Agrarian Reform has the following legal bases: 1) RA 
3844 also known as the Agricultural Land Reform Code dated August 8, 1963 that 
created Land Authority. It also created the National Land Reform Council; 2) RA 
6389 (Code of Agrarian Reforms of the Philippines dated September 10, 1971 created 
DAR with the authority and responsibility to implement government policies on 
agrarian reform; it likewise abolished the National Land Reform Council and the 
Land Authority, and transferred their functions to DAR; 3) PD 2 dated September 26, 
1972 declared the whole country as a land reform area to accelerate the 
implementation of the agrarian reform program of the government; 4) PD 27 dated 
October 21, 1972 ordered the emancipation from the bondage of the soil of all tenant 
farmers of private agricultural lands primarily devoted to rice and corn who are under 
a system of sharecrop or lease tenancy. It specifically indicated that the tenant farmers 
shall be deemed owner of a portion constituting a family-size farm of five hectares if 
not irrigated and three hectares if irrigated; 5) EO 228 dated July 17, 1987 declared 
full land ownership to qualified farmer beneficiaries covered by PD 27; said EO also 
provided that the valuation or rice and corn lands covered by PD 27 shall be based on 
the average production determined by the Barangay Committee on Land Production; 
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6) Proclamation No. 131 dated July 22, 1987 established the implementation of the 
Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) which shall cover, regardless of 
tenurial arrangement and commodity produced, all public and private agricultural 
lands as provided in the Constitution, including whenever applicable in accordance 
with law, other lands of the public domain suitable to agriculture; the Agrarian 
Reform Fund was also created to cover the estimated cost of implementing the 
program from 1987 to 1992; 7) EO 229 dated July 22, 1987 provided a mechanism  
for the implementation of the CARP such as administrative procedures and 
mechanisms on the manner of payment by the farmer beneficiaries and mode of 
compensation to the landowners; 8) EO 129 dated January 30, 1987 reorganized 
organizationally and functionally the DAR into a Ministry of Agrarian Reform to 
ensure the effective implementation of CARP. However, the implementation of said 
EO was suspended by then President Corazon C. Aquino, as provided under EO 129-
A dated July 26, 1987; 9) EO 129-A reorganized and strengthened DAR providing its 
mandated organizational structure and the functions of each office under it; 10) RA 
6657 also known as Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988) dated June 10, 
1988 mandated DAR, in coordination with PARC, to plan and program the 
acquisition and distribution of agricultural lands in a period of 10 years from the 
effectivity of the Act; it also provided DAR with quasi-judicial powers to determine 
and adjudicate agrarian reform matters; 11) RA 8532 dated February 23, 1998 
extended the implementation of the CARP Law up to 2008; and 12) RA 9700 
otherwise known as CARP Extension with Reforms (CARPER) dated August 7, 2009 
strengthened the implementation of CARP and extended the acquisition and 
distribution of all agricultural lands until June 30, 2014. 

The DAR rationalization plan was submitted to DBM on May 6, 2012 and was 
approved by DBM on August 1, 2013. As provided by the approved plan, the regional 
offices were classified into high, medium and low depending on the Land Acquisition 
and Distribution (LAD) balance of the provinces under their jurisdiction. Region I 
was classified as “low.” However, DAR did not adopt a similar categorization for its 
provincial offices but instead developed a different set of criteria per functional area 
to categorize the divisions under a provincial office. DAR Ilocos Sur was classified as 
“low” in LAD, “medium” in agrarian justice and PBD, constituting only 34 human 
resources. 
 DAR Memorandum Circular No. 14, Series of 2013 Re: Guidelines in the 
Implementation of the DAR Rationalization Plan provides the timetable for the 
implementation procedure as follows: 1) Information dissemination from August 1 to 
9; 2) Identification of and notice to employees holding rationalized positions from 
August 12-16; 3) Filing of applications and submission of reply forms from August 
12-23; 4) Deliberations to select, promote and place officials and employees from 
August 15-28; 5) Filing and resolution of appeals from September 2-12; 6) Validation 
of personnel actions by CMT from September 16-20; 7) Final notice to personnel and 
confirmation of options from September 23-26; 8) Submission of staffing pattern to 
DBM on September 30, 2013. Upon submission of the resulting staffing pattern, 
DBM will issue the Notice of Organizational, Staffing and Compensation Action 
(NOSCA). The NOSCA provides the legal basis in filling up the newly-created 
positions. 
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Guided by the timetable, the compliance of DAR Ilocos Sur to EO 366 was 
anchored on the issuances of the Department of Budget and Management (DBM) and 
DAR Central Office. The chronology of events were hereby enumerated: 
 August 1, 2013 – Letter from DBM informing DAR of the approval of its 
Rationalization Plan (RP) submitted pursuant to EO No. 366 dated October 4, 2004 
was received by DAR Central Office. 
 August 12, 2013 – DAR Memorandum Circular No. 14, s. 2013 Re: 
Guidelines in the Implementation of the DAR Rationalization Plan was issued by 
Secretary Virgilio delos Reyes. 
 August 22, 2013 – DAR Special Order No. 478, s. 2013 Re: Partial List of 
Designation and Assignments of Third Level Officials to act as chairpersons/members 
of the selection and promotions board for purposes of the implementation of the DAR 
rationalization plan. 
 August 23, 2013 – DAR Memorandum No. 285 Re: Consolidation of Issues 
and Concerns re: DAR Rat Plan IRR  
 August 23, 2013 – DAR Memorandum No. 287 Re: New Schedule for the 
Deliberation of Division Chiefs by CMT Chair 
 August 29, 2013 – Letter from Usec. Laura Pascua of DBM re: approval on 
the extension of appointments/contracts of DAR’s casual/contractual personnel in 
view of the barangay election on October 23, 2013 was received by DAR. 
 August 30, 2013 – DAR Memorandum No. 16, s. 2013 Re: Supplementary 
Guidelines in the Implementation of the DAR Rationalization Plan was issued by the 
Secretary. 
 August 30, 2013 – DAR Memorandum No. 290 Re: Preparation of 
Appointment Papers/Contracts for Temporary and Contractual Personnel. 
 September 2, 2013 – DAR Memorandum No. 293 Re: Revised Timetable of 
the Implementation of the approved DAR Rationalization Plan. 
 September 2, 2013 – DAR Memorandum No. 294 Re: Order of Preference in 
Selection and Placement of Personnel to Positions in the Approved DAR 
Rationalization Plan. 
 September 04, 2013 – DAR Memorandum No. 304 Re: Documents Required 
for the Availment of Retirement Packages under EO 366. 
 September 5, 2013 – DAR Memorandum No. 306 Re: Submission of 
Deliberation Results and Other Documents 
 September 6, 2013 – DAR Memorandum No. 305 Re: Submission of Present 
Field Organizational Structures 
 September 10, 2013 – DAR Memorandum Order No. 310 Re: Reiterating 
Submission of Reply Forms with Option to Retire. 
 September 28, 2013 – DAR Memorandum No. 334 Reminding Submission to 
DBM on or before 12 noon of September 30, 2013 as follows: 1) list of retained 
employees after the old plantilla is matched with the indicative staffing pattern; 2) list 
of retirees; and 3) revised/corrected/cleansed list of retirees; and 4) profile of the 
retirees. 
 October 7, 2013 – Special Order No. 531, s. 2013 Re: Workshop for the 
Preliminary Processing of Regional and Provincial Indicative Staffing Pattern under 
the DAR Rationalization Plan. 
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 October 8, 2013 – DAR Memorandum No. 345 Re: Agreements Reached and 
Actions to be taken as discussed during the conference of the 3rd level officials held 
on October 2-4, 2013 for smooth implementation of the rationalization plan. 
 October 9, 2013 – DAR Memorandum No. 342 Re: Additional Administrative 
and Financial Arrangements congruent to the provisions of EO 366 IRR. 
 October 21, 2013 – DAR Memorandum No. 356 Re: Report on Employees 
who opted CSC pool placement procedures. 
 October 25, 2013 – Special Order No. 555, s. 2013 Re: Attendance to the 
Terminal Pay and EO 366 Package Mass Processing Activity 
 November 7, 2013 – DAR Memorandum No. 374 Re: Payment of Yearend 
Bonus for DAR employees who opted to retire under the approved DAR 
rationalization plan. 
 November 15, 2013 – DAR Memorandum No. 397 Re: Conduct of Retirees’ 
Recognition and Awarding Ceremonies. 
 

Methodology 
The researcher made use of both qualitative and quantitative methods of 

research. Six initial respondents, three of whom were retirees and three were 
remaining employees. An open-ended question was administered to them regarding 
the compliance of the province to DAR rationalization program in the province. From 
their responses, a questionnaire was constructed to generate data for quantitative 
analysis. Complete enumeration was employed for the employee-respondents. 
However, Lynch, et. al. formula was used to determine the number of sample retiree-
respondents.  The distribution of the respondents is presented in Table 1.  
 
Table 1 
Distribution of Respondents 

Respondents     N   n 

Retirees     64   55 
Employees     63   63 
Total                127             118 

 
 The key informant was the Chief Administrative Officer of the provincial 
office. 
. 

Data Collection 
The responses of the six initial respondents were encoded in the MS Word and 

were transported to the ATLAS.ti software for qualitative analysis. After the analysis, 
a questionnaire was constructed for validation. Its contents were validated by the 
Chief Administrative Officer, one retiree, and the Vice President of DAR Employees 
Association of Ilocos Sur, with a mean of 4.79 that corresponds to a very high level of 
content validity.  

Part I asked the extent of dissemination containing 14 items while Part II 
wanted to know the extent of implementation as perceived by the respondents, 
consisting of 8 items for the retirees and 12 items for the employees. Respondents 
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were asked to use a five-point rating scale per item as: 5 – Excellent, 4 – Very Good, 
3 – Good, 2 – Fair, and 1 – Poor.  

The questionnaire was administered to the two groups of respondents on May 
9-13, 2016 while the interview for the key informant was conducted on May 18, 2016. 
 

Data Analysis 
Mean was used to determine the extent of dissemination and extent of 

compliance. The range of values were arbitrarily set to describe the extent of 
dissemination and compliance; t-test for independent samples were used to determine 
whether or not there is significant difference in the mean extent of dissemination and 
compliance between the two groups of respondents; and simple linear regression was 
utilized to know if there is a significant influence of the extent of dissemination on the 
extent of compliance. The results also showed the regression equation necessary for 
prediction. 
 

Results and Discussion 
Part 1: The Chronology of Activities undertaken by the DAR Provincial Office in 

Compliance to EO 366 
In an interview with Castaneda (2016), the Provincial Chief Administrative 

Officer (PCAO) of DAR provincial office Ilocos Sur, she revealed the following 
activities conducted by the provincial office in compliance to DAR Rationalization 
and are presented in Table 2. She reiterated that the actions undertaken by the 
provincial office were anchored on the central office directives. 
Table 2  
Chronology of Activities undertaken by DAR Ilocos Sur in Compliance to EO 366 

Inclusive Dates  Activities    Remarks 

August 1 – 16, 2013 Information Dissemination 
about the approved DAR 
Rationalization Plan and its 
Institutional Guidelines by 
the conduct of General 
Assembly meeting 

This was in compliance to 
DARCO Memo Circular 
No. 14, s. 2013. 

August 19-23, 2013 Distribution of letters for 
those affected employees 
issued by DAR Central 
Office (DARCO) through 
the DAR Regional Office 
(DARRO) 

There were only 9 
employees who were not 
affected holding the 
following positions: 
PARPO II – 1 
CARPO for Finance and 
Administrative Division – 
1 
Trial Attorney V – 1 
SARPO - 1 
AO IV – 1 
ARPO II – 2 
ARPO I - 2 
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 Submission of application 
forms for transfer or for 
retirement to those affected 
employees 

This was in strict 
compliance to DARCO 
MC 14, s.2013. 

 Posting of Vacant 
Positions under the new 
indicative staffing pattern 
(ISP) of the province in 
conspicuous places at the 
provincial office 

The vacant positions were: 
CARPO BDCD – 1 (But 
there was a full-fledged 
CARPO presently assigned 
as OIC-PARPO II at Ilocos 
Norte) 
SARPO – 1 
Attorney II - 1 
AO IV (Personnel Officer) 
-1 
AO III (Cashier) – 1 
Planning Officer II -1 
AO IV (Budget) -1 
ARPO II – 2 
Attorney I - 4 
ARPO I – 8 
Stenographic Reporter II - 
1 
Admin Aide VI – 1 
Admin Aide IV (Driver) - 
1 

 Submission of application 
letters for the vacant 
positions in the provincial 
ISP  

The applicants and those 
who did not apply for any 
position in the ISP are 
considered as co-terminus 
with the incumbent (CTI).  

August 26-28, 2013 Deliberation of applicants 
at the provincial level 

This was conducted to 
meet deadlines set by 
DARCO. 

 Submission of results of 
provincial deliberation at 
the regional level 

Overtime services in the 
Administrative Division 
were done to come up with 
the results on time. 

August 29, 2013 DARCO Special Order No. 
478, s. 2013 was received 
by the provincial office 

PARO II of Ilocos Sur was 
reassigned to Ilocos Norte. 
PARO II is now called as 
PARPO II. 

September 5-6, 2013 Provincial deliberation of 
applicants by the newly 
reassigned PARPO II 

Overtime services in the 
Administrative Division 
were again done to come 
up with the new results. 
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September 10-15, 2013 Submission of reply forms 
for those who opted to 
retire 

There were 64 employees 
who applied for retirement. 

September 20, 2013 Submission of the results 
of provincial deliberations 
at the regional office 

This is in compliance to 
DARCO Memo No. 306. 

September 21, 2013 - 
April 30, 2014 

Submission of letter of 
appeal in the deliberation 
results to the Change 
Management Team at 
DARCO and DARRO  

There were 4 employee-
applicants who forwarded 
letters of appeal to 
DARCO and were acted 
upon accordingly by the 
DARRO.  

October 9, 2013 DARPO Memorandum 
was issued by the PARO II 
re: the “no work, no pay” 
scheme for employees who 
applied for retirement 

This was in compliance to 
the agreements made 
during the conference of 
third level officials on 
October 2-4, 2013.   

October 7-12, 2013 Attendance of the DARPO 
personnel officer to the 
Workshop for the 
preliminary processing of 
the regional and provincial 
ISP 
 

This was in compliance to 
DARCO SO No. 531, s. 
2013. 

November 4-9, 2013 DARPO personnel officer 
and accountant attended 
the terminal pay and EO 
366 package mass 
processing activity 

This was in compliance to 
DARCO SO No. 555, s. 
2013 

November 7, 2013 Processing of vouchers for  
yearend bonus for those 
who opted to retire 

DARCO Memo No. 374 
was issued in answer to 
querries whether or not 
they are still entitled to 
receive their yearend 
bonus. 

December 19, 2013 Conduct of a simple 
retirees’ recognition and 
awarding ceremonies 

This was in compliance to 
DARCO Memo No. 397 
because of the tragedy 
brought by super typhoon 
Yolanda. 

January – May, 2014 The release of the terminal 
pay and EO 366 package 
incentives for the retirees 
by the DARCO 

The payments were not 
released on time because 
of the number of retirees 
nationwide.  
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May 22-23, 2014 Another regional 
deliberations was 
conducted for the 
applicants for vacant 
positions in the provincial 
ISP 

 

September 2014 The office was informed 
that appointments of 
CARPO BDCD; SARPO 
and Stenographic Reporter 
II were invalidated by CSC 

To date, this has not been 
resolved. Technically, they 
are neither permanent nor 
CTI employees (because 
they are reported as 
permanent but were 
invalidated). 

December 3, 2014 The provincial office was 
informed that the Attorney 
II and Attorney I positions 
in the ISP were modified 
as SARPO and ARPO II 
positions, respectively. 

These positions were only 
open to legal officer-
applicants. 

December 12, 2014 Qualifying examination for 
the modified ARPO II 
position at the Legal 
Division was conducted by 
the regional office  

To date, there are still 3 
ARPO II (Modified) 
vacant positions at the 
Legal Division.  

January 26, 2015 First batch of appointees 
were confirmed by the 
Civil Service Commission 

The filled-up positions 
were as follows: 
SARPO (Modified) – 1 
ARPO II – 2 
ARPO I – 8 
Admin Aide VI - 1 

February 1, 2015 Second batch of appointees 
were confirmed by the 
Civil Service Commission 

The filled-up positions 
were: 
AO IV (Personnel Officer) 
-1 
AO III (Cashier) – 1 
ARPO II (Modified) - 1 

September 16, 2015 Admin Aide IV (Driver) 
was appointed and 
confirmed by the CSC 

This position is 
coterminous with the 
PARPO II  

November 9, 2015 Two appointees were 
confirmed by CSC 

The filled-up positions are: 
Planning Officer II -1 
AO IV (Budget) -1 

 
Based on the chronology of events, DAR Ilocos Sur was not able to meet the 

timetable as stipulated in DAR MC No. 14, S. 2013. According to the informant, 
“Along the way, the DAR provincial and regional offices were given more days to 
accomplish the requirements set by DBM. The deadlines were infeasible. Since this 
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was the concern of all field offices nationwide, DAR asked DBM to extend the 
deadlines. We were glad that the DARPO (provincial office) submitted all the 
requirements. To date, in essence, DAR Ilocos Sur has not yet fully implemented the 
rationalization program as there are still 3 vacant positions and 3 invalidated 
appointments by the CSC. My only consolation is that the incentive packages for all 
the retirees of the province were already released and were received by them.” 

In summary, from 127 permanent human resources before EO 366 was 
implemented, employees were trimmed down to 27 with permanent status and 36 with 
co-terminus with the incumbent (CTI) status.  For the 27 permanent employees, the 
breakdown are as follows: 9 with retained positions (including the PARPO II as a 
presidential appointee); and 18 newly-appointed as indicated in the ISP.  
 From the initial respondents, Respondents 2 and 4, claimed, “Nagbassit iti 
tiempo nga inted ti DBM nga ipatungpal iti rationalization iti DAR. No 
panpanunotenmi idi, kasla agkurang iti dua a bulan tapno makumpleto dagiti 
nailanad iti executive order.” (DBM did not give an ample time for DAR to 
implement the rationalization plan. When we were pondering about it, it seemed that 
two months was not enough to comply with the provisions of the executive order.) 
Respondent 3 also opined that the DAR provincial office were compelled by the 
orders issued by the central and regional offices since these were provided in the 
approved plan (Napilitan ti DAR provincial office nga suruten ken ipatungpal dagiti 
orders nga naggapu iti central ken regional office maibatay iti naaprobaran nga 
plano.) Moreover, Respondent 3 also said that, “I was just wondering how the 
deliberation results were carried out. If I remember it right, there were 3 rounds of 
deliberations, two were conducted at the provincial office and one from the regional 
office. The presence of invalidated appointments showed some violations or 
misinterpretations of the guidelines set by DAR in filling up the vacant positions.” 

On the other hand, Respondent 5 mentioned that “DBM gave a reasonable and 
a feasible time to implement the plan. Though DAR was not the very first agency to 
implement EO 366, there was no problem with the deadline set by DBM. If CSC and 
DPWH were able to comply, why not DAR?” Also, Respondent 1 added that, “No 
haan met nga aramiden ti probinsya dagiti inpaulog dagiti central ken regional 
office, baka madaksan dagiti opisyal ti probinsya ken agresulta iti panangikaso 
kaniada iti insubordination” (If DAR provincial office will not comply with central 
and regional office directives in relation to the rationalization plan, the provincial 
management might be charged with insubordination).   
 
Part 2: Extent of Dissemination of DAR Ilocos Sur to Executive Order No. 366 

The extent of dissemination of EO 366 is exhibited in Table 3.   
Table 3 
Extent of Dissemination of DAR Ilocos Sur to EO 366 

Groups.                                          Mean.                  Description 

Retirees           2.73  Satisfactory 
Employees                      2.81                     Satisfactory 
As a Whole                                     2.77                      Satisfactory 
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Legend: 
Range of Values  Over-all Descriptive Rating 
4.21 – 5.00                           Outstanding  
3.41 – 4.20                    Very Satisfactory 
2.61 – 3.40                               Satisfactory 
1.81 – 2.60                     Fair 
1.00 – 1.60                         Poor 

 
As a whole group, the extent of dissemination about EO 366 obtained an over-

all mean rating of 2.77 described as “satisfactory.” With this result, an interview with 
Castaneda (2016) was done where she revealed that since the office has limited time, 
she directed the provincial personnel officer to inquire at the Civil Service 
Commission about their interpretation of the rationalization program, most especially 
on the concept of (coterminous with the incumbent (CTI) status, for re-echo during 
the information dissemination activities in the province but some of the employees 
remained disoriented and confused. 

In summary, the satisfactory level of dissemination was attributed to the fact 
that the provincial management had no enough time to conduct a series of 
dissemination activities because of the deadlines set by the central office to submit 
deliberation results at the regional office on the last week of August 2013.  

 
Part 3: Extent of Compliance of DAR Ilocos Sur to Executive Order No. 366 

 Table 4 shows the extent of compliance of DAR Ilocos Sur to EO 366 by the 
retiree- and employee- respondents. 

                                                                            
Table 4 
Extent of Compliance of DAR Ilocos Sur to EO 366 

            Groups                               Mean                            Description 

Retirees           4.18  Very Satisfactory 
Employees                      2.76                     Satisfactory 
As a Whole                                     3.74                      Very Satisfactory 

Legend: 
Range of Values  Over-all Descriptive Rating 
4.21 – 5.00                           Outstanding  
3.41 – 4.20                    Very Satisfactory 
2.61 – 3.40                               Satisfactory 
1.81 – 2.60                     Fair 
1.00 – 1.60                         Poor 
 
 The table presents that DAR Ilocos Sur complied with EO 366 very 
satisfactory ( =4.18) according to the retirees while satisfactory ( =2.61) according 
to the retained employees. 
 
Part 4: Significant Difference in the Mean Extent of Dissemination Between the 
Two Groups 

Table 5 reveals that there is no significant difference in the mean extent of 
dissemination between the responses of the employees and retirees as evidenced by 
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the computed t-value of -0.5330 with a probability level of 0.5950. This means that 
the two groups of respondents are statistically equal in the mean extent of 
dissemination. The mean extent of dissemination is the same with both groups. 
Table 5 
Significant Difference in the Mean Level of Dissemination between the Two Groups of 
Respondents 

Groups Mean Mean 
Difference 

t-value p-level 

Employees 
Retirees 

2.73 
2.81 

0.08 -0.5330 0.5950 

 
 
Part 5: Significant Difference in the Mean Extent of Compliance Between the 
Two Groups 

Table 6 presents that there is a significant difference in the mean extent of 
compliance between the retiree- and employee- respondents as backed up by a 
computed t-value of -11.2952 with probability level of 0.0000. This means that the 
retirees posted a higher mean level ( =4.18) than the employees ( =2.76) with a mean 
difference of 1.42. This result can be brought about by the preferential treatment of 
the management for the retirees than those remaining employees as they gave more 
positive accounts or observations than negative statements. It could also be because 
there were more negative accounts or observations from the employee-respondents as 
compared to the retiree-respondents.  
Table 6 
Significant Difference in the Mean Extent of Compliance between the Two Groups of 
Respondents 

Groups Mean Mean 
Difference 

t-value p-level 

Employees 
Retirees 

2.76 
4.18 

1.42 -11.2952 0.0000* 

*significant at 0.05 level 
 
Part 6: Regression equation for the employee-respondents to predict the extent 
of compliance given the extent of dissemination 

Table 7 exhibits that a statistically significant regression was obtained when 
the extent of compliance was regressed on the extent of dissemination as backed up 
by the computed F-value of 226.16 with probability level of 0.0000. It means that the 
extent of dissemination has a significant influence on the extent of compliance 
(t=15.0386). 
 
Table 7 
Summary of Regression from the Employee-Respondents of the Extent of Compliance 
on the Extent of Dissemination 
 Beta t-value p-level 
Intercept 0.1769 0.9861 0.3280 
Dissemination 0.9468 15.0386 0.0000* 
 *significant at .05 level 
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R = 0.8874; R-square = 0.7875; F-value = 226.16; p<0.0000 
 
 Based on the table, the regression equation to predict the mean extent of 
compliance given the mean extent of dissemination is: 
  Y = 0.1769 + 0.9468X 
  where Y is the mean extent of compliance by the employees and X is 
the mean extent of dissemination. 
 The regression equation shows that there is an increase of 0.9468 for every 
unit increase in X. The computed R value was 0.8874 which indicates a very high 
positive correlation between the extent of dissemination and compliance. This implies 
that as the extent of compliance goes high, the extent of compliance also tends to go 
high. The computed coefficient of determination ( ) was 0.7875 which indicates that 
78.75% was accounted for the variation of the extent of dissemination on the extent of 
compliance while 21.25% was accounted for by other variables not considered in the 
study. Hence, the regression equation is adequate to make predictions over a period of 
time for the employee-respondents. 
 
Part 7: Regression equation for the retiree-respondents to predict the extent of 
compliance given the extent of dissemination 

The table shows that a statistically insignificant regression was obtained when 
the extent of compliance was regressed on the extent of dissemination as evidenced 
by a computed F-value of 1.8961 with probability level equal to 0.1735. This means 
that the extent of dissemination has no significant influence on the extent of 
compliance (t=-1.3770). 
 Based on the table, the regression equation obtained is: 

Y = 4.4679 - 0.1034X 
 where: Y is the mean extent of compliance by retiree-respondents and X is the 
mean extent of dissemination. The computed R value of 0.1723 means a negligible 
relationship and the computed  tells that only 2.97% was accounted for the 
variation of the extent of dissemination on the extent of compliance. Hence, the 
regression equation is not adequate to make predictions over a period of time for the 
retiree-respondents. 
   
Table 8 
Summary of Regression from the Retiree-Respondents of the Extent of Compliance on 
the Extent of Dissemination 
 Beta t-value p-level 
Intercept 4.4679 20.4048 0.0000* 
Dissemination -0.1034 -1.3770 0.1735 
 *significant at .05 level 
R = 0.1723; R-square = 0.0297; F-value = 1.8961; p<0.1735 
 
 The computed R value of 0.1723 means a negligible relationship and the 
computed  tells that only 2.97% was accounted for the variation of the extent of 
dissemination on the extent of compliance. Hence, the regression equation is not 
adequate to make predictions over a period of time for the retiree-respondents. 
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Recommendations 
Based on the conclusions, the researcher recommends the following:  1) The 

records and communications flow at the provincial office should be maintained to 
ensure prompt compliance to the issuances from higher level offices. Since the 
document tracking system is already in place, sustainability and upgrading of the 
system is a must. This can be done through the assistance of the planning office 
personnel, both from the regional and provincial offices, who take the lead in 
information technology systems management; 2) DAR provincial information office 
as a separate unit, although not indicated in the new organizational structure, is 
recommended to take charge of information dissemination activities of the office. 
While there are designated information officers (IOs) at the regional and provincial 
offices, their existence and their functions must be upheld as their role is very crucial 
in the office. To address this, the management may reduce some of their regular 
functions of their plantilla positions and include the required functions in their 
respective Individual Performance Commitment Review (IPCR); 3) The regional and 
central offices should have conducted a feedback mechanism for all the employees at 
the provincial offices on their extent of satisfaction on the EO 366 implementation. 
This could be spearheaded by the Support to Operations Division (STOD) chief and 
staff by conducting a survey from the retirees and remaining employees. Data-
gathering from the retirees could be done during follow-up visits, which is a regular 
activity of the employees union and ladies’ association; 4) The management should 
give no preferential treatment for the prospective retirees and remaining employees 
since both groups are internal clients of the department. This could be done by the 
office through a strict reiteration of employees’ compliance and adherence to RA 
6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public 
Officials and Employees, and RA 9485 also known as the Anti-Red Tape Act of 
2007; 5) The regression equation by the employee-respondents is recommended for 
use by the office and national agencies that complied with EO 366 in forecasting the 
mean extent of dissemination and compliance. The results of this forecasting 
technique can be used by the management to craft office plans and policies; 6) A copy 
of this research output may be given to the provincial office as reference in future 
rationalization efforts of the department. With this, the office will be guided on the 
concerns that need to be improved and the good practices that need to be sustained; 
and 7) A similar study may be conducted in other national agencies considering some 
variables such as the profile of the respondents, extent of satisfaction, leadership and 
management capabilities, among others, to come up with a more comprehensive 
analysis. 
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Abstract 
The purposes of this study were 1) to study current and desired academic 

leadership of school administrators in the digital era and 2) to examine needs for 
development of the academic leadership of the school administrators in the digital era. 
The population included 426 directors, deputy directors, and heads of academic 
affairs departments of the schools under Roi Et Primary Educational Service Area 
Office 3. Simple random sampling was administered to draw 201 sample informants 
from 51 schools. This sample size was determined by Krejcie and Morgan (1970). 
This study was survey research. The research instrument was 5-scale rating 
questionnaire with a reliability by Cronbach’s Alpha Coefficient of 0.930. Statistics 
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, Modified Priority 
Needs Index (PNI), T-test, and F-test. The findings revealed six components of the 
academic leadership. Both the current and desired academic leadership in the digital 
era was found at a high level. Visions for the digital era was the first priority 
component for development. This study implies that Roi Et Primary Educational 
Service Area Office 3 should apply the desired academic leadership and the priority 
needs to its policies for staff development. Further research is recommended in this 
paper. 

 

Keywords:   academic leadership, academic affairs, school administrators,  
digital era 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

 131 

Academic Leadership of School Administrators under                                                                
Office of the Basic Education Commission 

 
Paranyoo Janhom1 / Suthida Saenvang2 / Panya Janhom3 /  

 Canthasab Chomphupart4 / Thanyaporn Nualsingh5 / 
Pattarawan Kamplae6 / Chaiyon Paophan7 

1,2,3 Students, Doctor of Philosophy Program in Educational Administration, Roi Et Rajabhat University 
4,5,6,7 Lecturers, Doctor of Philosophy Program in Educational Administration, Roi Et Rajabhat 
University 

 

Abstract 
The purposes of this study were 1) to examine academic leadership levels and 

2) to compare academic leadership levels. The population included 1,540 
administrators under the Office of the Basic Education Commission in the academic 
year 2021. The sample was consisted of 400 administrators. The sampling method 

was stratified random sampling (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). The research 
instrument was a questionnaire. The data was analyzed through percentage, mean, 
standard deviation, and T-test. The findings are as follows. 1) the academic leadership 
of the school administrators under the Office of the Basic Education Commission was 
at a high level in both overall and separated aspects. The aspect with the highest level 

was creating learning atmosphere and culture. 2 ) The school administrators of 
different genders had no differences in the overall and separated aspects of academic 
leadership. The school administrators of different work experiences showed no 
differences in the overall and separated aspects of academic leadership. The school 
administrators whose school sizes were different had differences in the aspects of 
learning management and creating learning atmosphere and culture.     
 

Keywords:  academic leadership, school administrators, basic education 
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Abstract 
In this study, the relationship between the demands of the teaching profession 

and the teachers' coping strategies is activated in on-site and online teaching. The 
participants (N=122) were a convenience sample of Myanmar EFL teachers and 15 
teachers are conducted semi-structure interview. Specifically, it has been found that 
the teaching demands are perceived as being more challenging in an online 
environment when teaching involves interacting with students. English teachers from 
universities perceive the online teaching of students as more demanding than on-site 
teaching. These findings are discussed to develop strategies to enhance the quality of 
EFL teaching practices. These results show that new pedagogical guidelines are 
needed and that the teachers should receive support from a methodological and 
professional point of view. The methodological standards need to be adapted to the 
changes brought about by the pandemic context. This study highlights several online 
teaching issues compared to the situation of on-site teaching.  
 

Keywords:  EFL, On-site and online teaching, Coping strategies 
 

Introduction  
Teaching is seen as both a highly demanding and highly rewarding profession. 

Teachers' working conditions are mostly to blame for the high degree of reported 
stress. Teachers' perceptions of excessive workload are linked to low professional 
motivation, emotional weariness, and abandoning the field. When educational 
activities must be tailored to online specifics, these high levels of workload 
experienced in typical teaching situations have become substantially more challenging 
and complicated. High task complexity necessitates a significant quantity of personal 
resources due to multileveled behavioral and processing demands. 

The Covid 19 pandemic crisis has also increased the psychological stress in 
the education system. With the release of Covid-19, the reasons of teacher stress have 
grown. Workloads that were once considered heavy have been exacerbated by a quick 
shift to online delivery, for which many language teachers were unprepared but whose 
consequences are expected to continue for years. Many teachers struggle to balance 
personal and professional obligations, but online delivery of courses with work-at-
home regulations and omnipresent online work-related activity blurs the physical, 
temporal, and/or psychological lines between school and home. Teachers had to deal 
with considerable changes in the teaching and organization of classroom 



                         

 133 

management. University closures, switching to online education without prior 
training, and mandatory restrictions have been factors that have increased 
psychological stress for teachers. In the context of these drastic changes, teachers in 
Myanmar have had to face the challenge of fully transferring all the lessons into the 
online system and finding appropriate coping strategies.  

Coping is a multi-step process that enables people to cope with stressful 
events. The demands on the environment and the resources available are weighed 
against personal preferences. Monat and Lazarus (1991) define coping strategies as an 
individual's efforts to master demands (injury, threat, or challenge) that are assessed 
as exceeding or exhausting one's resources. This study explores the teachers' coping 
strategies activated in on-site and online teaching.  
 

Challenges of Online Teaching 
Teaching and learning in an online setting differ from teaching and learning in 

a traditional classroom, according to Clark and Mayer (2016), and can pose problems 
to both instructors and students. Sun (2011) believes that the way people learn has 
changed drastically as a result of online learning. Time zones, Internet access and 
bandwidth, technology breakdowns, and individual student schedules (work vs. study) 
are all genuine issues that both teachers and students confront in online classes. Even 
if an instructor succeeds to get all students to virtual classrooms at the same time, 
things like lack of lip coordination and verbal signals, time lags, terrible sound and 
graphics, turn-around, and so on, become big challenges, according to Coverdale-
Jones (2000) and Hampel & Stickler (2005). Martin (2009) also considers student 
motivation to be one of the issues that E-instructors confront. There is a lack of 
teacher presence, face-to-face connection, and tech support in today's online 
contexts." Even the most well-thought-out and properly laid-out online teaching 
environment is insufficient to maintain learner attention or encourage intrinsic 
motivation. According to Archambault (2010), a major difficulty for teachers is not 
spending enough time producing online courses that include new content, new 
technology, and new ways of engaging online learners. 
 

Coping Strategies 
Coping is a complex process that allows individuals to deal with stressful 

situations. The teacher's appraisal of the demands determines the activation of coping 
strategies to maintain a sense of self-efficacy (Lambert et al., 2009, Admiraal et al., 
2000, Clipa, 2017) and activate professional well-being. Coping strategies are 
considered by Monat and Lazarus (1991) as being the individual's efforts to master 
demands (conditions of harm, threat, challenge) that are appraised (or perceived) as 
exceeding or taxing one's resources. In their seminal article, Folkman and Lazarus 
(1984) proposed the transactional model of stress and behavioral self-regulation that 
distinguishes two types of coping strategies: problem-focused strategies, aiming to 
solve the perceived problem or alter the source of stress, and emotion-focused 
strategies pursuing to manage the emotional stress associated with the situation. While 
early studies emphasized the problem-focused strategies as being more functional, 
further research recognizes that combining the two coping strategies is more 
beneficial (Carver et al., 1989). The widely used Folkman and Lazarus' two-
dimensional coping model was completed by a multidimensional model developed by 
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Carver et al. (1998) that proposed fourteen strategies grouped in three main 
behavioral factors: approach strategies, avoidant strategies, and neither approach nor 
avoidant strategies. Garnefski et al. (2002) underlined that "the regulation of emotions 
through cognitions is inextricably associated with human life." They emphasized the 
necessity to differentiate cognitive coping from behavioral coping. Cognitive 
emotions regulation is considered a broad process that includes nine cognitive 
strategies. These strategies were divided into two separate types: the theoretically 
"more adaptive" strategies (positive refocusing, positive reappraisal, putting into 
perspective, refocus on planning, and acceptance), and the theoretically "less 
adaptive" strategies (rumination, self-blame, blaming others, and catastrophizing) 
(Garnefski et al., 2002).  
 

Objectives of the Present Study  
While wide literature focuses on teacher stress and coping behavioral 

strategies, limited research has explored the cognitive coping strategies in online 
teaching tasks. The main purpose of this study is to investigate the teachers' coping 
strategies activated in on-site and online teaching demands. This study contributes to 
the existing literature by expanding the knowledge about the teaching demands and 
the emotional coping methods used by the teacher in both classical and online 
systems. As far as the researcher knows, this is the first Romanian research that 
highlights the differences between online and on-site teaching in terms of how 
teachers feel the demands of their profession and the strategies of emotional coping. 
The present research aims to answer the following research problems:  

(1) Are there differences in the demands of the online teaching profession 
compared to the on-site teaching situation?  

(2) What coping strategies do Myanmar EFL teachers use in online and on-site 
teaching situations when they encounter different demands?  
In the present study, the researcher intends to investigate the relationship 

between the demands of the teaching profession and coping strategies in online and 
on-site situations. Firstly, our study objective is to investigate the differences between 
the demands that teachers perceive in on-site activities and the situation of online 
activities. Secondly, the researcher aims to investigate the demands perceived by 
teachers and their coping strategies.  
 

Method  
This research employed a quantitative method. The data collection was 

conducted in selected universities in Myanmar. The survey was conducted in the 2020 
academic year. The teacher involved was 35 to 58 years old and taught in the 
university for 9 to 33 years. The instruments used in this study were a questionnaire 
and semi-structured interviews. The questionnaire data are collected by using Google 
Form. Semi-structured interview is conducted by using Zoom video conferencing 
software. The collected data are analyzed by using SPSS version 25.0. 
 

Procedure and Participants  
The present study is investigative research based on questionnaires. In the first 

half of May 2020, a set of online questionnaires was applied to 122 university English 
teachers in the form of a snowball. 15 English teachers form universities of Myanmar 
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are requested to participate in semi-structured interview. Subjects participated 
voluntarily in this study. Most of them are female (n=113) and the other 9 are male, 
between 35 and 58. Seventy-three of them came from urban areas and 49 from rural 
areas. The teaching experience ranged from less than a year to 31 years. Participating 
teachers are currently working in universities. Data were collected using a web-based 
questionnaire posted in targeted Facebook groups by using Google Form. Several 
rounds of questionnaire distributions were necessary to increase the response rate. All 
participants have received and given their online informed consent. They were also 
informed that they could exit from the study. Subjects participated voluntarily in this 
study.  
 

Instruments  
Participants completed demographic information regarding age, gender, work 

experience, and the university where they teach. They also completed a series of tools 
for assessing the demands of the teaching profession and coping strategies for both 
online and on-site teaching. To investigate the coping strategies of teachers have 
applied the Romanian version of the Cognitive Emotional Regulation Questionnaire - 
CERQ (Perte & Miclea, 2011, Garnefsky et al., 2002), which is a self-report 
questionnaire measuring coping/emotion regulation strategies. The question has 31 
items and concludes with the demographic profile of the teachers, the common 
barriers of online and on-site teaching, demands in online and on-site activities, and 
teachers' coping strategies.  

 

Cognitive Emotional Regulation Questionnaire (CERQ)  
The Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) is a 

multidimensional questionnaire constructed to identify the cognitive emotion 
regulation strategies (or cognitive coping strategies) someone uses after having 
experienced negative events or situations. Contrary to other coping questionnaires that 
do not explicitly differentiate between an individual's thoughts and actual actions, the 
present questionnaire refers exclusively to an individual's thoughts after having 
experienced a negative event.  The CERQ is very easy to administer, a self-report 
questionnaire consisting of 31 items. The questionnaire has been constructed on a 
theoretical and empirical basis and measures nine different cognitive coping 
strategies. The CERQ makes it possible to identify individual cognitive strategies and 
compare them to norm scores from various population groups. In addition, the 
questionnaire offers the opportunity to investigate relationships between the use of 
specific cognitive coping strategies, personality variables, psychopathology, and other 
problems. The CERQ can be administered in normal and clinical populations in 
different age groups. The CERQ can be used to measure someone's general cognitive 
style and cognitive strategy after having experienced a specific event. Separate 
versions for adults, adolescents, and children and a short 18-item version have been 
developed. All of these versions are available in Dutch and English. The CERQ can 
be used for research and diagnostic purposes. 

The researcher used SPSS version 20 for descriptive statistics, mean, and SD 
for paired samples.  
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Results 
The preliminary analyses evaluated three demographic variables: the teachers' 

residence environment (rural or urban), the teachers' school location (rural or urban), 
and the teachers' seniority. The mean and SD demonstrate no significant differences 
between participants teaching in urban areas compared to those teaching in rural areas 
in terms of classroom demands, both in the online and on-site contexts.  
Table 1:  
Demographic variables (n=122) 

SN Demographic variables 
Responses Calculation 
% Total Mean SD 

1 The teachers’ environment of 
residence  

Rural 21% 
100% 1.79 0.41 

Urban 79% 
2 

The university location  
Rural 3% 

100% 1.97 0.17 
Urban 97% 

3 
The teachers’ seniority 

Experienced 49% 
100% 1.51 0.50 Less 

experienced 
51% 

 
For the demographic profile of the participants, 21 percent of teachers live in 

rural while 79 percent are in urban (Mean=1.79, SD=0.41). The university location of 
the participated teachers is 3 percent of the universities are located in rural. In 
comparison, the other 97 percent are located in urban (Mean=1.97, SD=0.17). For the 
seniority of the teachers who are participated in this study are, 49 percent of the 
sample are experienced, and 51 percent are less experienced (Mean=1.51, SD=0.50). 

Common barriers by Teachers  
Table 2:  
Common barriers (n=122) 
SN Common barriers Responses Calculation Interpretation 

Disagree Not 
Decided 

Agree Mean SD 

1 Access to 
technology  

33% 24% 43% 2.10 0.87 Considered 
moderate barrier  

2 Lack of knowledge 
and skills relating 
to technology 

32% 13% 55% 2.23 0.90 
Considered 
moderate barrier  

3 Time to plan and 
implement 
technology-rich 
lessons 

25% 12% 63% 2.38 0.86 
Considered high 
barrier 

4 Teachers' beliefs 
about the 
importance of 
technology use for 
learning 

14% 7% 79% 2.65 0.71 

Considered high 
barrier 

Average 26.0% 14.0% 60.0% 2.34 0.86 Considered high 
barrier 

NOTE:  
1.00-1.66=Considered low barrier  
1.67-2.33=Considered of moderate barrier  
2.34-3.00=Considered of high barrier 
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Four options of common barriers are used to study the common barriers to 
online teaching situations. Access to technology can consider a moderate barrier to 
online teaching (Mean=2.10, SD=0.87). A lack of knowledge and skills relating to 
technology can also be considered a moderate barrier (Mean=2.23, SD=0.90). Time to 
plan and implement technology-rich lessons has a high barrier for online teaching 
teachers (Mean= 2.65, SD 0.71). Teachers' beliefs about the importance of technology 
use for learning are also a high barrier for online teaching teachers (Mean= 2.34, SD 
0.86). 

Demands felt by teachers in an on-site situation 
Hypothesis 1: Teachers felt significantly more demands in the online teaching 
situation than in the on-site situation. 

To test the first hypothesis, teachers will perceive more demands in online 
activities than on-site activities. The researcher applied the Mean and SD of SPSS 
version 25.0 for paired samples.  
(Research Question 1:  Are there differences in the demands of the online teaching 
profession compared to the on-site teaching situation?)  
Table 3a:  
Demands felt by teachers in an on-site situation (n=122) 
SN Teachers felt 

significantly 
more demands in 
the on-site 
teaching situation 
than in the online 
situation under 
the following 
conditions: 

Responses Calculation Interpretation 
Disagree Not 

decided 
Agree Mean SD 

1 when the number 
of students is 
high 

25% 14% 61% 2.36 0.85 
Considered 
huge demand  

2 when students 
come from 
different ethnic 
communities 

25% 20% 55% 2.30 0.84 
Considered 
moderate 
demand   

3 when students 
have different 
levels of 
development 

49% 11% 40% 1.91 0.94 
Considered 
moderate 
demand   

4 when there is a 
large number of 
students in the 
classroom with 
grades below the 
passing level 

27% 12% 61% 2.34 0.87 
Considered 
huge demand  

5 when there are 
students with 
different talents 

45% 22% 33% 1.88 0.87 
Considered 
moderate 
demand   

Average 34.2% 15.8% 50.0% 2.16 0.90 
Considered 
moderate 
demand   

Note:  
1.00-1.66=Considered low demand  
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1.67-2.33=Considered moderate demand 
2.34-3.00=Considered huge demand 

Five questions are used to investigate the demands felt by teachers in on-site 
situations. The statement that teachers felt significantly more demands in the on-site 
teaching situation than in the online situation is used to study five situations. When 
the number of students is high, the demand for teaching on-site can consider as huge 
demand (Mean= 2.36, SD 0.85). When students come from different ethnic 
communities, the demand for teaching on-site can consider as moderate demand 
(Mean= 2.30, SD 0.84). When students have different levels of development, the 
demand for teaching on-site can consider as moderate demand (Mean= 1.91, SD= 
0.94). When there are many students in the classroom with grades below the passing 
level, the demand for teaching on-site can be considered a huge demand (Mean= 2.34, 
SD= 0.87). And when there are students with different talents, the demand for 
teaching on-site can consider as moderate demand (Mean= 1.88, SD= 0.87). An 
average of the demands felt by teachers in the on-site situation can consider moderate 
demand (Mean= 2.16, SD= 0.90). 
Table 3b: 
 Demands felt by teachers in the online situation (n=122) 
SN Teachers felt 

significantly more 
demands in the online 
teaching situation than 
in the on-site situation 
under the following 
conditions: 

Responses Calculation Interpretatio
n Disagree Not 

decided 
Agree Mean SD 

1 
when the number of 
students is high 

15% 11% 74% 2.59 0.74 
Considered 
huge 
demand  

2 when students come 
from different ethnic 
communities 

32% 23% 45% 2.13 0.87 
Considered 
moderate 
demand   

3 when students have 
different levels of 
development 

26% 13% 61% 2.35 0.86 
Considered 
huge 
demand  

4 when there is a large 
number of students in 
the classroom with 
grades below the 
passing level 

13% 3% 84% 2.71 0.68 
Considered 
huge 
demand  

5 when there are 
students with different 
talents 

25% 20% 55% 2.30 0.84 
Considered 
moderate 
demand   

Average 22.2% 14.0% 63.8% 2.42 0.83 
Considered 
huge 
demand  

Note:  
1.00-1.66=Considered low demand  
1.67-2.33=Considered moderate demand 
2.34-3.00=Considered huge demand 

Five questions are used to investigate the demands felt by teachers in the on-
line situation. The statement that teachers felt significantly more demands in teaching 
online than in the on-site situation is used to study five situations. When the number 
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of students is high, the demand for teaching online can consider as huge demand 
(Mean= 2.59, SD 0.74). When students come from different ethnic communities, the 
demand for teaching online can consider as moderate demand (Mean= 2.13, SD= 
0.87). When students have different levels of development, the demand for teaching 
online can consider as huge demand (Mean= 2.35, SD= 0.86). When there are many 
students in the classroom with grades below the passing level, the demand for 
teaching online can be considered a huge demand (Mean= 2.71, SD= 0.68). And when 
there are students with different talents, the demand for teaching online can consider 
as moderate demand (Mean= 2.30, SD= 0.84). An average of the demands felt by 
teachers in an on-site situation can consider a huge demand (Mean= 2.42, SD= 0.83). 
Table 4: 
 Differences between the demands felt by teachers in on-site teaching compared to 
online teaching (n=122) 
SN The demands felt 

by teachers 
On-site Online 

Mean SD Interpretation Mean SD Interpretation 

1 
when the number 
of students is 
high 

2.36 0.85 
Considered of 
huge demand  2.59 0.74 

Considered 
huge demand  

2 

when students 
come from 
different ethnic 
communities 

2.30 0.84 

Considered of 
moderate 
demand   

2.13 0.87 

Considered 
moderate 
demand   

3 

when students 
have different 
levels of 
development 

1.91 0.94 

Considered of 
moderate 
demand   

2.35 0.86 

Considered 
huge demand  

4 

when there is a 
large number of 
students in the 
classroom with 
grades below the 
passing level 

2.34 0.87 
Considered of 
huge demand  

2.71 0.68 
Considered of 
huge demand  

5 
when there are 
students with 
different talents 

1.88 0.87 
Considered of 
moderate 
demand   

2.30 0.84 
Considered 
moderate 
demand   

Average 2.16 0.90 
Considered of 
moderate 
demand   

2.42 0.83 
Considered 
huge demand 

Note:  
1.00-1.66=Considered low demand  
1.67-2.33=Considered moderate demand 
2.34-3.00=Considered huge demand 

For testing the first hypothesis, the demands perceived by teachers online and 
on-site have been compared in Table 3. The results showed that teachers felt 
significantly more demands in the online teaching situation than in the on-site 
situation under the following conditions. Specifically, they perceive more demanding 
online situations when the number of students is high (Mean= 2.59, SD= 0.74), When 
students have different levels of development (Mean= 2.35, SD= 0.86) and when 
there is a large number of students in the classroom with grades below the passing 
level (Mean= 2.71, SD= 0.68) (Table 2b.). In these conditions, the first hypothesis is 
completely confirmed.  
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Coping Strategies Encountered by Myanmar EFL Teachers in 
Online and On-site Teaching Situations  
Hypothesis 2: Some demands felt by teachers in online situations correlate 
significantly with certain coping strategies. 
Research Question 2: What coping strategies do Myanmar EFL teachers use in online 
and on-site teaching situations when encountering different demands? 
Table 5a:  
Coping strategies Myanmar EFL teachers use in on-site teaching situations (n=122) 
(Research Question 2: What coping strategies do Myanmar EFL teachers use when 
they encounter different demands in on-site teaching situations?) 

SN 
Types of coping 

strategies 

Responses Calculation 
Interpretation 

Disagree 
Not 

decided 
Agree Mean SD 

1 

Problem-
focused 
strategies 

The 
researcher 
usually 
solves the 
perceived 
problem or 
adjusts the 
source of 
stress. 

18% 12% 70% 2.52 0.78 
Strategies that 
were used more 
frequently 

2 

Emotion-
focused 
strategies 

The 
researcher 
usually 
manages 
the 
emotional 
stress 
associated 
with the 
situation. 

19% 24% 57% 2.38 0.78 
Strategies that 
were used more 
frequently 

3 The 
mixture of 
problem-
focused 
strategies 
and 
emotion-
focused 
strategies 

The 
researcher 
usually 
combines 
the two 
coping 
strategies. 

1% 11% 88% 2.87 0.36 
Strategies that 
were used more 
frequently 

Average 12.67% 15.67% 
71.67

% 
2.59 0.70 

Strategies that 
were used more 
frequently 

Note:  
1.00-1.66=Strategies that were used rarely 
1.67-2.33=Strategies that were used frequently 
2.34-3.00=Strategies that were used more frequently 

The teachers are responded as they used more frequently all the coping 
strategies which are problem focused strategies (Mean= 2.52, SD= 0.78), emotion 
focused strategies (Mean= 2.38, SD= 0.78), and mixture of problem focused strategies 
and emotion focused strategies (Mean= 2.87, SD= 0.36). 
Table 5b:  
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Coping strategies Myanmar EFL teachers use in online teaching situations (n=122) 
(Research Question 2: What coping strategies do Myanmar EFL teachers use in 
online teaching situations when encountering different demands?) 

SN 
Types of coping 

strategies 

Responses Calculation 
Interpretation 

Disagree 
Not 

decided 
Agree Mean SD 

1 

Problem-
focused 
strategies 

The 
researcher 
usually 
solves the 
perceived 
problem or 
adjusts the 
source of 
stress. 

10% 10% 80% 2.70 0.64 
Strategies that 
were used more 
frequently 

2 

Emotion-
focused 
strategies 

The 
researcher 
usually 
manages 
the 
emotional 
stress 
associated 
with the 
situation. 

14% 20% 66% 2.52 0.73 
Strategies that 
were used more 
frequently 

3 The 
mixture of 
problem-
focused 
strategies 
and 
emotion-
focused 
strategies 

The 
researcher 
usually 
combines 
the two 
coping 
strategies. 

7% 10% 83% 2.76 0.57 
Strategies that 
were used more 
frequently 

Average 10.33% 13.33% 
76.33

% 
2.66 0.66 

Strategies that 
were used more 
frequently 

Note:  
1.00-1.66=Strategies that were used rarely 
1.67-2.33=Strategies that were used frequently 
2.34-3.00=Strategies that were used more frequently 

The results obtained showed that some demands felt by teachers in on-line 
situations correlate significantly with certain coping strategies. The teachers are 
responded as they used more frequently all the coping strategies which are problem-
focused strategies (Mean= 2.70, SD= 0.64), emotion-focused strategies (Mean= 2.52, 
SD= 0.73), and mixture of problem-focused strategies and emotion-focused strategies 
(Mean= 2.76, SD= 0.57). 
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Table 6:  
Differences between the coping strategies used by teachers in on-site teaching 
compared to online teaching (n=122) 

SN 
Types of coping 

strategies 
On-site Online 

Mean SD Interpretation Mean SD Interpretation 
1 Problem-focused 

strategies 
2.52 0.78 Strategies that 

were used 
more 
frequently 

2.70 0.64 
Strategies that were 
used more 
frequently 

2 Emotion-focused 
strategies 

2.38 0.78 Strategies that 
were used 
more 
frequently 

2.52 0.73 
Strategies that were 
used more 
frequently 

3 The mixture of 
problem-focused 
strategies and 
emotion-focused 
strategies 

2.87 0.36 Strategies that 
were used 
more 
frequently 

2.76 0.57 
Strategies that were 
used more 
frequently 

Average 

2.59 0.70 Strategies that 
were used 
more 
frequently 

2.66 0.66 
Strategies that were 
used more 
frequently 

Note:  
1.00-1.66=Strategies that were used rarely 
1.67-2.33=Strategies that were used frequently 
2.34-3.00=Strategies that were used more frequently 

To test the second hypothesis, coping strategies that correlate with the 
demands perceived by teachers both online and on-site are compared in table 5. The 
results showed that some demands felt by teachers in both online and on-site 
situations correlate significantly with certain coping strategies of problem-focused 
strategies, emotion-focused strategies, and the mixture of problem-focused strategies 
and emotion-focused strategies. In these conditions, the second hypothesis is also 
completely confirmed.  

Interview for Coping Strategies for On-site and Online EFL 
Teaching 

According to the interview responses, it was found that most of the teachers 
prefer onsite teaching with the highest percentage because they found some 
difficulties in teaching online and in handling the problems with their students, 
instead of it, it is more suitable to teach their students onsite. They faced many 
challenges in teaching onsite especially for larger class size and some faced in 
problem in doing lesson plan and time limit in teaching in their classroom. But some 
are because of the problems with participating in classroom activities while they are 
teaching. Likewise, most of the teachers are challenging in online teaching because of 
electricity breakout, internet connection problems, preparing PowerPoint and taking 
notes. Although there are many challenges for them in teaching, it has been found that 
they can handle these problems with the pedagogical skills and teaching aids. In 
considering the coping strategies to solve their problems, the results show that most of 
the teachers prefer mixed-methods and a few use the method of problem-based coping 
strategies. According to the teachers’ perception for their teaching in the classroom 
with the highest number of students, most of the teachers still want to teach onsite in 
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the future though technology is important in this era, only a small amount of number 
show their favor in online teaching. It may be concluded that all these challenges in 
online teaching are because of the current problems of electricity, internet connection 
and insufficient knowledge in technology in Myanmar. 

 

Discussions  
Our study results show the relationship between the demands of the teaching 

profession and coping strategies in online and on-site situations. In this study, it has 
been found that online activities increase the perceived difficulty of teaching tasks in 
the case of managing a large number of students in the class, in the case of students 
with limited abilities to use the English language, when students come from different 
ethnic communities or have different levels of development, and with the number of 
students with grades below the passing level. The teaching demands are also 
perceived as more challenging in an online environment when teaching involves 
relating with talented students with behavioral problems. These results suggest 
reconsidering the educational strategies activated in online education when the 
mentioned situations are involved. Teachers' discomfort would decrease if they 
perceived some applied educational management strategies aiming to sustain teachers' 
efforts. The demographic variables such as teachers' seniority and the environment in 
which the university is located (rural or urban) must be considered important 
landmarks in designing these educational management interventions.  

Along with other studies on teachers conducted in Romania during the same 
period of the pandemic (Obrad, 2020; Pânișoară et al., 2020), the current study 
highlights specific elements that create additional challenges for the teacher's 
profession, both in the context of online teaching (number of students, different ethnic 
communities of students, different levels of students' development, students with 
grades below the passing level, talented students, etc). (when students have low 
abilities to use the Romanian language, when students disturb the activity and when 
students have behavioural problems). The current study is one of the first to use a 
comparison analysis to show the differences in dynamics between the demands of the 
teaching profession as experienced by teachers in an online and on-site setting. We 
can deduct from these findings that new pedagogical principles are required, and that 
teachers should be provided with methodological and professional assistance. The 
methodological criteria must be adjusted to reflect the changes brought on by the 
pandemic, and this study reveals various concerns with online teaching as compared 
to on-site teaching. 

In these challenging situations, our study highlighted the relationship between 
the perceived difficulty of the demand and the activated coping strategies. Therefore, 
in online situations, teachers who perceive the different levels of students' 
development as challenging tend to activate the positive review coping strategy to a 
greater extent. Then, there is a tendency to activate the acceptance strategy in the case 
of teachers who resent an increase in teaching workload due to students who disturb 
the activity in the classroom or those who need more time and energy. These results 
reinforce the idea of the teacher's capacity to activate adaptative cognitive coping 
strategies (Garnefski et al., 2002). Teacher training for online education must include 
the teachers' personal development involving flexibility and coping strategies as a 
necessary goal.  
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According to the findings of the study, the teachers felt significantly more 
demands in the online teaching situation than in the on-site situation, specifically 
when the number of students is high, when students have different levels of 
development and when there is a large number of students in the classroom with 
grades below the passing level. The teachers in both online and on-site situations 
correlate significantly with certain coping strategies of problem-focused strategies, 
emotion-focused strategies, and a mixture of problem-focused and emotion-focused 
strategies. According to the interview responses, the majority of teachers prefer onsite 
teaching, with the biggest percentage preferring it since they found it difficult to teach 
online and deal with their students' problems. 

 

Conclusions 
The objectives of this study are: are there differences in the demands of the 

online teaching profession compared to the on-site teaching situation and what coping 
strategies do Myanmar EFL teachers use in online and on-site teaching situations 
when they encounter different demands. We created several suggestions for 
educational policy concerning teacher training for online environments based on our 
findings about these topics, which may equip instructors with adequate resources and 
positively impact their professional growth. Assuming that our findings are non-
inferential, we anticipate that they will provide information for future research and 
applications in this field. 

 

Recommendation 
Further research should look into further coping methods and the obstacles 

and barriers that English language teachers have while teaching online and on-site. In 
associated with other studies conducted on teachers in Myanmar during the same 
pandemic period, the present study identifies specific elements that pose additional 
challenges to the teaching profession, both in the context of online teaching and in the 
context of on-site teaching. The findings of this study are discussed in more detail 
below (when students have low abilities to use the English language, when students 
disturb the activity and when students have behavioral problems). As a result of this 
comparative research, the current study is among the first to explicitly point out the 
differences in dynamics between teachers in the online and on-site environments in 
terms of the demands of the teaching profession as experienced by them. 
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Abstract 
 If one has never lived in another culture, they are oblivious of the significant dis
tinctions that exist and effect every aspect of life. Foreign language teachers from 
University of Foreign Languages find many Chinese students well-travelled to 
Myanmar for their Myanmar language studies. The students bring with them the 
beliefs and expectations they have formed from their own life experiences. They also 
bring their language and their beliefs about education based on their native culture. 
This study includes a discussion of East Asian learning styles and some prescriptions 
concerning their practice. According to the data, it has been found that Chinese 
students moderately follow the assumptions and rules from their respective cultures to 
govern the aspects of communication. Moreover, a careful observation of the aspects 
of communication by the researcher and lecturers in the classrooms lead to the 
conclusion that Chinese students led to East Asian learning styles as they have 
experienced a long influence of a stable cultural milieu in East Asia. 
 

Keywords:  Learning styles, Chinese students, East Asian learning styles, 
University of Foreign Languages of Myanmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

 147 

Reading Comprehension Difficulties among EFL Learners  
at Universities 

 
Su Mon Aung 

Lecturer, English Department, Yadanarbon University, Mandalay 
Ministry of Education, Myanmar 
E-mail: sumonpinma@gmail.com 

 

Abstract 
Reading is one of the four basic skills in language teaching and learning. It 

enables learners to acquire knowledge and understand different subjects. As well as it 
is very important not only as a language skill but also as a language input for other 
skills to develop. For these reasons, it is very important for EFL learners to have not 
the ability to read written materials, but also the ability to understand what they have 
read. This study aims to investigate reading comprehension difficulties faced by EFL 
students at selected universities in Myanmar higher education institutions. Data were 
collected using questionnaires which were distributed to 200 students at university. 
The questionnaire consists of two parts: the first part contains demographic 
information about the participants and the second part includes two sections: the 
students’ preferences and the students’ reading difficulties. Findings indicate that 
reading comprehension difficulties faced by Myanmar EFL learners in the selected 
institutions could affect their English language proficiency and academic 
performance. The findings also reveal that they face several problems in the reading 
process, such as ambiguous words, unfamiliar vocabulary, and limited available time 
to cognitively process the text. The findings of this study may be useful to policy 
makers and EFL instructors to improve the leaners’ reading experience.  
 

Keywords:  Reading comprehension, reading difficulties, EFL learners, 
Universities 

 

I.  Introduction 
EFL learners are in need to be aware of reading strategies to help them 

increase their reading comprehension. This chapter is divided into two sections. The 
first section will be devoted to the nature of reading including: notion of reading, 
definitions of "reading" and "reading comprehension" from different point of views. 
Besides, it tackles teaching reading comprehension EFL classes. In addition to that, it 
deals with "the reading models and types of reading as well as essentials of reading, 
reading techniques. Whereas the second section concerns with reading comprehension 
difficulties and the factors behind those difficulties. The ability to read is highly 
valued and important for social and economic advancement. Reading is the most 
important skill among the four language skills as it can improve the overall language 
proficiency (Snow, Burns & Griffin, 1998; McDonough & Shaw, 1993; Krashen & 
Brown, 2007). Even though one may have reading difficulties in his or her mother 
tongue, the problems get worse when reading is applied to a second language, as 
students might be lagging behind in a number of reading components, including 
accuracy, comprehension, and speed. Lagging behind is a cognitive difficulty 
associated with the process of reading in another language (Alsamadani, 2008). In 
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other words, these difficulties are more likely to be associated with the nature of the 
language pragma linguistic or even sociocultural aspects. Most researchers agree that 
reading comprehension is not simply recognizing individual words, or even 
understanding each individual word as our eyes pass over it. All models of 
comprehension recognize the need for readers to build up a mental representation of 
text, a process that requires integration across a range of sources of information, from 
lexical features to knowledge concerning events in the world (e.g., Garnham, 2001; 
Gernsbacher, 1990; Kintsch, 1998). For this reason, the Simple View of Reading, 
which could be seen as the first endeavour to describe the “balanced literacy”, 
suggests that reading comprehension results from developing skills in the areas of 
decoding and linguistic comprehension (Kirby & Savage, 2008)  
 
1.1 Mastering Reading Skill  

Mastering reading skill requires interaction between the reader and the text. 
The reader has to decode the meaning of the written words to be able to understand 
the writer’s point of view. Rivers (1981) said that “reading is the most important 
activity in any language class, not only as a source of information and a pleasurable 
activity, but also as a means of consolidating and extending one’s which are 
knowledge of the language” (p. 147). Readers must use their prior knowledge while 
reading in order to construct meaning. Goodman (1973) declares that the learner 
“interacts with a message encoded by the writer. He concentrates his total prior 
experience and concepts he has attained, as well as the language competence he has 
achieved” (p. 162).  
 
1.2  Different Types of Comprehension  
 Comprehension of language does not only involve the understanding of 
individual words but also active engagement with the content to create a mental 
representation (Rashid, 2012). Successful comprehension requires coordination of 
skills at many levels to extract and construct meaning. The level of difficulty 
associated with comprehension of certain content depends on the complexity of the 
language used. There are important differences between the language that we use in 
everyday conversations and the language used, where everyday conversations are 
originally used to achieve daily tasks and share personal information. Academic 
language includes a different set of words, more complex grammatical structures and 
different text organization to express content which describes complex relationships 
(Zwiers, 2008).  
 
1.3 Reading Comprehension Difficulties  

Before coming to assess learners’ reading comprehension and give them 
feedback to their performance, assessors must determine what are the difficulties and 
obstacles that prevent students to understand the written text very well. Thus, scholars 
and researchers of reading comprehension state that EFL learners face some struggles 
when they answer the questions which are related the comprehension part. Actually, 
the major problem that most of the English foreign learners suffer from is vocabulary. 
The students cannot understand the written words, expressions, phrases that is why 
they are unable to understand the reading comprehension questions. Moreover, the 
learners may find some difficulties during the exam, they may confuse between 
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Words which are like each other such as homophones and homonyms, are words that 
have the same spelling whereas meaning is different. So, they are similar in terms of 
sound no more. So, it's not a matter of just knowing the meaning but also, he must be 
on the look out of the foreign language culture. The learner may face a problem in 
understanding the proverbs and idioms even if he knows the literary meaning. In this 
regard, most of EFL learners confirm that vocabulary is the main reason behind their 
comprehension difficulties i.e., learners with strong vocabulary rarely face the 
problem of comprehension because they have already learned the words and 
expressions mentioned either in the text or through the question itself.  
 
1.4 Statement of the Problem  

Reading comprehension is crucial for the reading process as it helps student to 
comprehend, criticize and interact with the text. It also improves their critical thinking 
and self-monitoring during while reading. Thereby, it helps them to get involved in 
the reading process actively and effectively. However, reading comprehension can be 
accomplished merely when students are able to use appropriate and adequate reading 
strategies and knowing how and when to use them. Accordingly, most learners can 
read, but unfortunately, they always failed in the accomplishment of comprehension 
in reading. As a result, they spend a lot of time and effort without achieving the 
meaning of the intended text, because they are unable to use certain effective reading 
strategies or lack of comprehending these strategies that help them to access 
comprehension. The motive behind selecting the learners was the fact that students 
and according to an investigation of the scores obtained in the preceding years, it is 
noticed that learners got the least scores in the first part of the exam (comprehension) 
compared to the remaining parts. The researchers had concluded, according to the 
formers' statements, that 4th year middle school learners face some difficulties in 
comprehending the written materials.  
 
1.5 Aims of the Study  

This study aims: to find out the difficulties by the learners during the reading 
process; to search for effective techniques to help teachers to enhance the learners' 
reading comprehension level.  
 
1.6  Research Questions  

The current study focuses mainly on the following stated questions: the 
students’ language preferences 
(i)  What kind of difficulties do the learners suffer from?  
(ii) What strategies can be adopted by the teachers to help learners to minimize 
and overcome their reading problems? 
 

II. Methodology  
A questionnaire was designed as a research tool to gather data from 121 

students who are studying at selected universities during the academic year 2019-
2020 and 12 instructors. In addition to demographic profile, the questionnaire consists 
of two sections: the students’ language preferences and the students’ reading 
difficulties, with four questions in each section. The questionnaire was validated by a 
group of professionals from the English department at university. This questionnaire 
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was adopted from a previous study conducted by Medjahdi (2015). As for reliability, 
SPSS version 20 was used to test the consistency of the data collected which is 
acceptable. 
 
2.1 Demographic Profiles  

   
SN Field of Study Percent Gender Percent 

1 Arts 53.72% Male 18.18% 

2 Science 46.28% Female 81.82% 

Total 100% Total 100% 

 
The data collected shows that among the 121 student participants in this study, 

81.82% were females and 18.18% were males and 46.28% were from the scientific 
field and 53.72% were studying in the field of arts. 
 
2.2 Procedures of the Study  

The researchers used a questionnaire that was distributed to 121 students at the 
English Department at University; the statements of the questionnaire were designed 
to answer the research questions. The researchers conducted interviews with 12 
instructors and asked them four questions regarding teaching novels at selected 
Universities. After that, the researcher analysed the questionnaire and discussed the 
results of both the questionnaire and the interviews.  
 

III. Results  
3.1 Learners’ Questionnaire Survey  

The responses of the participants show that 32% of them prefer listening skill, 
30% prefer reading, 26% prefer writing, 12% prefer speaking, as shown in Table 2.  
 
3.1.1  Preferred Language Skills 
Table 2:  
Preferred language Skill (n=121) 

SN Item 
Options 

Listening Speaking Reading Writing 

1 Preferred language Skill 32% 12% 30% 26% 

 
As shown in Table 1, students' first preference is listening. This may include 

listening for entertainment, such as listening to music. Listening can improve reading 
comprehension in many ways. For instance, students may encounter new words when 
they listen to others. Low preference to reading stated by the respondents reflects that 
student face reading difficulties and they may not do well in their academic 
achievement, since they do not prefer to read.  
 
3.1.2  Language of the Reading Materials  

The majority of students (43%) prefer Myanmar language, 22% prefer English 
language while 49% prefer both Myanmar and English, as shown in Table 3. 
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Motivation to read English materials is considerable. However, motivation alone is 
not enough. The students need to be exposed to effective reading strategies and this is 
rarely emphasized in EFL classrooms in Myanmar.  
 
Table 3:  
Language of the reading materials 

SN Item 
Options 

English Myanmar Both Others 

2 Language of the reading materials 22% 43% 33% 2% 

 
3.1.3  Types of Preferred Reading Materials  

A total of 12% of the respondents choose newspapers, 32% prefer short 
stories, 37% choose reading novels and 12% choose reading books, as shown in Table 
4.  
 
Table 4:  
Preferred reading materials (n=121) 

SN Item 
Options 

Newspapers Books Novels 
Short 

Stories 

3 Preferred reading materials 12% 19% 37% 32% 

 
3.1.4  Primary Goal of Reading  
Purpose of Reading 

Some participants (22%) said that their purpose from reading is to enrich their 
general knowledge, only 6% state that their objective from reading is to increase their 
vocabulary knowledge, 46% reads for their academic needs and 26% claim that they 
read for pleasure, as shown in Table 5.  
 
Table 5: 
Purpose of reading (n=121) 

SN Item 

Options 

Knowledge Pleasure 
Enrich 

vocabularies 
Academic 

needs 

4 Purpose of Reading 22% 26% 6% 46% 

 
3.1.5 Strategies to Aid Reading Comprehension  

A total of 46% respondent state that they translate what they do not understand 
to their mother tongue, 31% carry on reading without understanding, 10% used 
dictionaries, where the remaining 13% choose to stop reading, as shown in Table 6.  
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Table 6:  
Strategies to aid reading comprehension (n=121) 

SN Item 
Options 

Translate 
Open 

dictionary 
Carry 

on 
Stop reading 

5 
Strategies to aid reading 

comprehension 
46% 10% 31% 13% 

 
3.1.6  Reading Difficulties  

A total of 38% respondents agree that they have problems with ambiguous 
words, 37% have troubles with new words, and 25% have problems to guess the 
meaning, as shown in Table 7.  
 
Table7:  
Sources of reading difficulties (n=121) 

SN Item 

Options 

Ambiguous 
words 

New words The meaning of words 

6 
Reading 

difficulties 
38% 37% 25% 

 
3.1.7 Reasons for Not Reading  

A total of 33% agreed that they do not have the habit to read, 41% blamed 
limited available time, 12% associated reading difficulty to the kind of texts that they 
read and the remaining 13% agree on the difficulty of the reading skill itself (poor 
mastery of reading skill), as shown in Table 8. 
 
Table 8:  
Reasons for not reading (n=121) 

SN Item 

Options 

Lack of 
time 

Lack of 
reading habit 

The difficulty of 
the reading skill 

itself 

The difficulty of 
the kind of texts 

7 
Reasons for not 

reading 
41% 33% 14% 12% 

 
3.1.8 Time Devoted for Reading  

A total of 59% respondents stated that the time devoted for the reading session 
is insufficient, while 41% informed that the time devoted for reading is sufficient, as 
shown in Table 9. 
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Table 9:  
Time Devoted for Reading 

SN Item 
Options 

No Yes 

8 Enough time allocation for reading 59% 41% 

 
3.2 Teachers’ Interview Survey  

The following interview results depict that reading level differs from one 
learner to another and the teachers have to determine each one's level, it is their 
responsibility to know learners' strengths and weaknesses too.  
 
Question item 1: Do you think that reading is an important skill for language 
teaching? If yes, why?  
 

As for the informants' answers to this question, reading skills is considered as 
an essential receptive skill in which the learners should acquire and master as well. 
All the teachers who have answered this questionnaire stressed the importance of 
reading skill. Two respondents did not share any clarification for this question, unlike 
others provided arguments for the importance of reading skill. Their clarification is 
quoted as follow:  
 
Interviewee 1: 

"Reading offers students a wider range of vocabulary and grammar, it 
essentially supports and feeds the brain with the correct language structures. As 
learning is facilitated by visual cues, reading helps the brain to remember these 
language structures as the learner will connect an image to the word it represents." 
"In order to accomplish success, one needs to have good reading and comprehension 
skills. Without these skills learners will struggle to grow academically as reading is 
the foundation to all reading subjects." " Active reading is a crucial skill that teachers 
should develop among their learners because it helps promote learners' writing and 
reading." "Reading is a salient skill for language teaching since it goes hand in hand 
with the other skills. Without reading, writing could not be mastered." " It helps them 
develop speaking habits and boost their confidence even if they mispronounce." " 
Good reader is a good writer. " " Reading gives you an opportunity to learn new 
things and explore new ideas."  
 
Question item 2: Do you use various techniques and strategies in the class?  
 
This question was set to know whether teachers teach reading techniques in the class 
or not. We got the same response. They all teach the learners various techniques to 
improve their reading skills. Some teachers answer with just yes; and others provide 
clarifications as the following: 
 
Interviewee 2: 
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"Of course, I use technique of cooperative learning to encourage the 
students of mixed abilities to work together by promoting small group or whole class 
activities." " I do varieties of techniques to prevent boredom and kindle learners' 
motivation." " Relying on one strategy does not help." " I vary from time to time. I 
usually use skimming, scanning and in-depth reading for them. " “Especially, I use 
the 4 major reading techniques such as skimming, scanning, intensive and extensive 
for my students.”'' Extensive and intensive reading are helpful."  
 
Question item 3: Which reading technique do you often ask learners to use when 
giving them a text?  
 
Most teachers informed that they often ask the learners to use the following 
techniques when giving them a text. 
 
Interviewee 3: 
1. Skimming (-reading quickly in order to find out what the text is about) 
2. Scanning (- to locate specific information, making use of key words) 
3. Detailed reading (- reading carefully to aid understanding) 
4. Intensive reading (- learners reading in detail with specific learning aims and 
tasks) 
5. Extensive reading (- learners reading texts for enjoyment and to develop general 
reading skills) 
 

IV. Discussion  
The purpose of the study was to find out the difficulties that teachers suffer 

with their learners during the reading process and to search for effective techniques to 
help teachers to enhance the learners' reading comprehension level.  In a more recent 
study, Hartney (2011) investigated reading difficulties in English as a second 
language learners in Namibia. Hartney used mixed methods approach in the case 
study which reveals that many students lack proper reading skills, and they cannot 
read properly. Moreover, Raihan and Nezami (2012) conducted a study on 
comprehension strategies and general problems in reading faced by Arab EFL 
learners at Najran University in Saudi Arabia. According to them, students face 
spelling and pronunciation problems to a great extent. However, in current research, 
respondents encounter mainly ambiguous words because it maybe they need strong 
vocabulary and they have potential for multiple interpretations of spoken or written 
language that renders it difficult or impossible to understand without some additional 
information. In 2013, Mohd Mahibur Rahman and Eid Alhaisoni discuss the present 
status of education and ELT in Saudi Arabia. They highlight various challenges in 
teaching English, such as students’ poor proficiency and lack of good learning 
materials. They call for active participation from the policy makers, syllabus 
designers, textbooks writers, teachers and students to address the challenges. In line 
with previous studies, the respondents in this study prefer Myanmar language to 
English language because they tend to have limited exposure to English. In addition to 
that, motivation to read English materials is a concern because they do not have 
enough exposure to effective reading strategies and this is rarely emphasized in EFL 
classrooms in Myanmar. Elwér (2014) examined the cognitive and language profiles 
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in children with poor reading comprehension using a longitudinal perspective. Elwér 
found high levels of instability in compromised oral language skills, such as 
vocabulary, grammar and verbal memory across all test occasions for the poor oral 
comprehends. By comparing the previous results, we hope to determine they face 
several problems in the reading process, such as ambiguous words, lack of reading 
habit, and limited available time to cognitively process the text. In 2015, Rajab and 
Al-Sadi identified certain habits and preferences of EFL learners regarding various 
personal practices of the reading process in the first language (L1) as well as in 
second language (L2) by using 10-item questionnaire on a Likert scale format. The 
students’ responses indicated the lack of interest as well as the lack of motivation 
towards ‘academic reading’ in both L1 and L2. This is consistent with our results 
which show respondents have less preference to reading, compared to listening and so 
they face reading difficulties and they may not do well in their academic achievement. 

According to the answers compiled from the survey questions, we can infer 
that the respondents suffer from reading difficulties because of low preference to 
reading, limited available time, issues with ambiguous words and just reading for 
academic needs. To overcome these problems, teachers should (1) emphasize the 
importance of relevance of reading materials to learners’ reading preferences;(2) use 
timed repeated readings for monitoring students’ fluency development ;(3) teach 
students how to come up with their own topics and do their own research and (4) help 
students improve their daily reading habits. 
 

V. Conclusion  
Reading is an important skill that learners need to master in learning any 

language. This paper reveals that EFL learners face difficulties in their reading 
comprehension where they encounter ambiguous words, unfamiliar vocabulary, and 
limited available time to cognitively process the text. Thus, policymakers and teachers 
need to find effective ways to tackle this problem in order to engage learners in a 
meaningful reading experience.  
 

VI. Recommendation 
To enhance the learners’ reading comprehension level, these suggestions 

should be made. First, teachers should rule out problems at more basic levels of 
reading, such as phonological awareness and decoding. Second, teachers should 
ensure that students have the proper background knowledge to make sense of the text 
before they assign readings. Therefore, they should train students to be able to 
highlight important background concepts and vocabulary words. Finally, they should 
not only pay special attention on readings, especially those that are long in length but 
also, they should highlight key points for students to look out for. In addition to that, 
it is recommended that future research employs a qualitative approach to observe EFL 
classrooms in Jordan and explore how reading lessons are conducted. The close 
observations of the classroom will be useful in identifying the barriers faced by the 
teachers in teaching reading besides providing insights into the current practices in the 
classroom. Future research should also examine the students’ reactions to the 
approaches employed by teachers in order to understand their coping strategies in 
dealing with reading difficulties. 
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Abstract 
University students often exhibit a lack of social skills that interferes with 

positive classroom interaction. This research examined the impact of an intervention 
for improving respect for others, self-control, and listening to increase cooperative 
behavior in students. Some university students often show a lack of social skills that 
interferes with positive classroom interaction. This research aims to examine the 
students’ problem presently exists within the targeted classrooms and teachers’ views 
on improving students’ cooperative behavior using Social Skills Instruction in English 
language classrooms. The data were collected through teacher observation, teacher 
checklists and student surveys of 11 English language teachers and 149 English 
specialization students from selected universities. Findings indicate that majority of 
student responses were in favor of working in cooperative groups. Results of this 
study show that the students favor the social skills instruction to improve cooperative 
behavior. Social skills instruction has proven to be beneficial to the students who lack 
these skills which are necessary to be successful in today's language classrooms.  
 

Keywords:  Cooperative behavior, Social Skills Instruction, Language classrooms 
 

I. Introduction 
Non-cooperative behavior in Myanmar university language classes is quite 

often distinct from misbehavior both in form and motivation. This research began by 
treating non-compliance as a set of learning/interaction habits rather than expressions 
of a student’s character or moral identity. Qualitative and quantitative data were 
gathered on: (a) students’ views on their place in the classroom community, (b) 
students’ opinions on certain behaviors, and (c) teachers’ reflections on their 
relationships with their classes. Participants were then asked to reflect on which 
learning habits might be opened to change. The problem of lack of social skills among 
students has generated a larger concern about the social well-being of society on a 
national level. The index is based on measures such as teenage suicide, dropout rates, 
drug abuse, and homicide. It ranges from 0 to 100, with 100 being the best. Garbarino 
(1997) urges the public to take action as he explains his definition of a socially toxic 
environment as: the social world of students, the social context in which they grow 
up, has become poisonous to their development, just as toxic substances in the 
environment threaten human well-being and survival. The nature of physical toxicity 
is a matter for public policy and private concern. (pp. 13- 14) This problem of lack of 
social skills is usually identified as an emotional or behavioral problem among 
students. Evidence of this problem is shown in a study done by Achenbach and 
Howell (as cited in Garbarino, 1997). 
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1.1 Facing a Challenging Environment 
Berreth and Berman (1997) discussed how today's students face a very 

challenging environment. They explained how students feel hopeless, powerless, and 
helpless which undermine their ability to trust and help others, as well as see any 
meaningful point to their own future. Educators must help nurture empathy and self-
discipline in our students, as these two skills have been identified as prerequisites for 
character development by Amitai Etzioni, a George Washington University 
sociologist (as cited in Berreth & Berman, 1997). Grim ley, Zucker, Fakouri, and 
Thompson (1991) discussed the need for developing prosocial behaviors in students 
as they extend this problem to a much larger context than that of a national one. They 
explained how the invention of the light bulb, radio, telephone and other technological 
advances have caused the nations of the world to become more and more 
interdependent. Students are exposed to the many material goods our society offers 
through television, radio, and computers. Our society has become very competitive, 
whereas measuring success by how many material goods one owns. After much 
research on this topic, one realizes that this is a prevalent problem throughout our 
nation. Many factors such as the dissolution of the traditional family (Bellanca, 1992), 
inappropriate TV models (Bellanca, 1992), the decrease in society's well-being 
(Garbarino, 1997), growing economic disparity (Berreth & Berman, 1997), and an 
increased emphasis on self-interest and material goods (Berreth & Berman, 1997) 
have all contributed to the lack of social skills in our society's students today. 
 
1.2 Social Skills and Prosocial Behavior amongst Students Today 

The literature suggests several causes for the lack of social skills and prosocial 
behavior amongst children today. One such cause, as described by Bellanca (1992), is 
the "dissolution of the traditional family" (1992, p. 201). This includes single parents, 
dual-working parents, and no-parent families. Sociologists have determined that in 
our society today, we have more single parents and dual-working parents than ever 
before. Because of this, the parent(s) have much less time to spend with their children. 
In turn, the students do not have the positive role models they need to learn basic 
social skills, appropriate behavior, and moral and ethical values (Bellanca, 1992). 
This has become a serious problem which affects the social well-being of students 
today. This does not necessarily make present-day parents "bad", as today's society 
often requires both parents to work in order to provide for their children what their 
parents were able to provide for them with only one parent supporting the family. The 
1990's have shown some of the highest percentages of teenage suicide, 
unemployment, drug abuse, dropout rates, and poverty (Garbarino, 1997). With so 
many changes in our society, we need to prepare our students for the future. Some 
believe this to mean that our students must become knowledgeable of the ways of the 
world at a much younger age. Because of this, children today are losing what should 
be treasured; their student life. The pressures and demands placed on students today 
are very different from what their parents experienced as students. Garbarino (1997) 
feels this is due to a greater awareness of society's problems. As Garbarino (1997) 
reflects on his student years, he admits that children were kidnapped, young girls got 
pregnant, teenagers were using drugs and alcohol, and student abuse did exist, but 
most students did not know about it. Today's students are much more aware of the 
possible dangers around them. 
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1.2  The Solution Strategy 
Many solutions to this problem of lack of social skills development in students 

were found after reviewing the literature. One such solution is integrating social and 
emotional learning into the classroom environment (Long, 1995; Rimm, 1997; 
Salkowski, 1994). Through this model, social and emotional learning should be 
presented in the classroom in manageable components. The teacher will constantly 
model successful performances of skills, while giving opportunities for the students to 
practice. In this type of classroom environment, the students are always given 
feedback and reinforcement from their teacher. Along the same lines as the previous 
solution strategy, another belief in the remediation of lack of social skills 
development is to simply teach social skills in the classroom (Berreth & Berman, 
1997; Cummings & Haggerty, 1997; Ostlund, 1992). "Social skills do not develop for 
the class as a whole without deliberate, specific and repeated attention to them" 
(Bellanca & Fogarty, 1991, p. 50). Bellanca and Fogarty (1991) discuss the five 
crucial steps in teaching social skills effectively to children. Those steps include: 
hook, teach, practice, observe, and reward. The hook lesson focuses the students' 
attention onto the targeted social skill. While actually teaching the skill, a t-chart 
should be used to help students generate specific behaviors of the social skill. 
 
1.4 Problem Statement and Context 

The students of the targeted class exhibit a lack of social skills development 
that interfere with positive interaction among peers in the classroom. Evidence for the 
existence of the problem includes teacher observation, teacher checklists, and student 
surveys. Myanmar university classes have a natural mix of students: some are 
sociable, and others are quieter. Teachers sometimes comment that academic or 
practical ability does not necessarily predict how smoothly a class will run; moreover, 
it is sometimes the “shy” students who appear to engage in the class more than their 
“extrovert” peers. There seems to be a set of behaviors (or strategies) which is 
employed by many students which hinders a group in proceeding through their lesson. 
Typically, these behaviors are seen when students do not wish to answer a question 
from the teacher, complete an assigned task, or when they express low levels of 
motivation. 
 
1.5  Related Study 

In the study of “Cooperative learning and social skills” by the authors Masoud 
Gholamali Lavasani, Leila Afzali and Farokhlagha Afzali (2011), the aim was to 
determine effectiveness of cooperative learning on the social skills of first grade 
elementary school girl students. For this, 74 students of first grade elementary school 
(37 students in an experimental group and 37 students in a control group) were 
selected by random sampling. The method of this study is quasi-experimental one by 
pretest-posttest with control group. It measured the rating social skills in children.  
Dependent sample t-test on gain scores was employed for analyzing the data. The 
findings presented that the experimental group enjoys a significantly higher level of 
social skill than the control group. The results indicate that cooperative learning 
method in comparison with traditional method is of a much higher effectiveness on 
the social skills of students. 
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1.6  Aims of the Study 
This study aimed to examine the students’ problem presently exists within the 

targeted classrooms and to find out teachers’ views on improving students’ 
cooperative behavior using Social Skills Instruction in English language classrooms. 
 

II. Methodology 
Data for this research were collected from 149 students (they were between 17 

and 24 years of age) who were from English language classrooms at tertiary level and 
11 English language teachers were conducted from the selected universities in 
Myanmar, initially involving one interview with the teachers, and recorded, 
unscripted interviews with the students in small groups of up to six as part of their 
regular teacher-student feedback meetings. Purposive sampling technique was used 
which allowed the researchers to collect data from key informants. A mixed methods 
approach was adopted in this study. A questionnaire with predominantly closed ended 
questions was used to collect quantitative data. Qualitative data were collected by 
conducting follow-up interviews with some academic staff. The Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) was used to analyze quantitative data from both 
students and academics. Some frequencies and percentages generated using SPSS 
were exported to MS Excel to produce charts and MS Word to produce tables. 
Interviews were recorded using recording applications on Iphone 5 smartphones. The 
recorded interviews were then transcribed using the Trancribe© software into MS 
word. Qualitative data were analyzed thematically. The strength of this study is the 
use of a mixed methods approach which allowed the researchers to triangulate the 
results. In this context, data collected using questionnaires from students and 
academic staff were used to confirm each other, and we drew the conclusions of the 
study based on the findings that were supported most by data sources. To ensure that 
the questionnaire was free from errors, its content was subjected to pretesting in two 
ways. First, we asked experts in research in higher education to comment on the 
questionnaire focusing on clarity, question wording, validity and order of the 
questions. Second, we piloted the questionnaire with 10 postgraduate students and 2 
lecturers at the University. Postgraduate students and lecturers were used in the pilot 
study because they were similar to the target population of our study. Feedback from 
education experts and the pilot study was used to make corrections on the 
questionnaire. Ethical issues were addressed in two ways in this study. First, we 
sought and were granted permission by the Rectors of selected universities. We 
sought permission to conduct this study through the university research ethics 
committee. Second, before taking part in the study, participants were informed 
through a consent letter that they were taking part in the study voluntarily. The 
consent letter further informed participants that even if they had accepted to 
participate in the study, they were at liberty to withdraw at any stage of the study 
without giving reasons. The participants signed the consent letter to show that they 
had read the content and that they were taking part in the study voluntarily. As a result 
of the responses, a series of lesson plans was created which included activity types 
which suggested themselves based on the data collected. Several weeks later in the 
semester, the classes were run, and afterward, one final interview was conducted with 
the participating students. 
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2.1 Data Collection  
Data collection to assess effectiveness of interventions, student surveys, 

teacher checklist and teacher observation/anecdotal records have been applied in this 
research. 
 
2.2 Methods of Assessment  

To determine the extent to which the problem presently exists within the 
targeted classrooms and to determine the effects of the intervention, the teacher-
researcher designed an assessment plan consisting of three key components. These 
components include teacher checklists, teacher anecdotal records, and student 
surveys. 
 

III. Results 
This action research takes place in EFL classrooms of selected universities in 

Myanmar. Social skills are learned and accepted behaviors that bring about an 
interactive relationship and lead to providing positive answers and avoiding the 
negative ones. According to the table (1), the  

results of student surveys showed that most of the students respect other’s 
opinion (Mean=2.34) but they rather work alone (Mean=2.32) and they listen only 
some of the time (Mean=2.28). Most of the students disagree in groups and don’t 
want to talk much. Therefore, it can be seen that students have moderate exposure to 
social skills instruction.  According to the table (2), some students lack listening skills 
(Mean=1.94) and some students showed deficits in personal commitment to rules 
(Mean=1.96). Sometimes, some students rely on teachers (Mean=2.01). Therefore, it 
can be seen that results of teacher checklist have moderate exposure to social skills 
instruction. 

 
3.1 Results of Student Survey 

The following table shows the results of student survey which were collected 
from selected universities in Myanmar. 
Table 1:  
Results of student survey (n=149) 
Sr 
No 

Item Response Calculation Interpretation 
Never Sometimes Always Mean SD 

1 
I like 
cooperative 
groups. 

25% 40% 35% 2.10 0.77 
Having moderate exposure 
to social skills instruction 

2 
I rather work 
alone. 

19% 30% 51% 2.32 0.77 
Having moderate exposure 
to social skills instruction 

3 
I rather work in 
groups. 

30% 37% 33% 2.03 0.79 
Having moderate exposure 
to social skills instruction 

4 
I disagree in 
groups. 

27% 52% 21% 1.94 0.69 
Having moderate exposure 
to social skills instruction 

5 
My group gets 
work done. 

33% 24% 43% 2.10 0.87 
Having moderate exposure 
to social skills instruction 

6 
My group 
accomplish 
tasks. 

31% 31% 38% 2.07 0.83 
Having moderate exposure 
to social skills instruction 

7 
I talk, others 
listen. 

16% 72% 12% 1.96 0.53 
Having moderate exposure 
to social skills instruction 
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8 
Others talk, I 
listen. 

21% 30% 49% 2.28 0.79 
Having moderate exposure 
to social skills instruction 

9 
I respect other's 
opinion. 

22% 22% 56% 2.34 0.82 
Having appropriate 
exposure to social skills 
instruction 

10 
Others respect 
my opinion. 

13% 65% 23% 2.10 0.59 
Having moderate exposure 
to social skills instruction 

Average 23.70% 40.30% 36.10% 2.12 0.76 
Having moderate exposure 
to social skills instruction 

NOTE: 
1.00-1.66=Lacking exposure to social skills instruction 
1.67-2.33=Having moderate exposure to social skills instruction 
2.34-3.00=Having appropriate exposure to social skills instruction 
 

According to the table (1), the students appreciate cooperative groups 
(Mean=2.10) and they rather work in groups (Mean=2.03). Sometimes, they disagree 
in groups (Mean=1.94). Moreover, their groups can get work done (Mean=2.10) and 
accomplish their tasks (Mean=2.07). But they like to work alone most of the time 
(Mean=2.32). The survey showed that they were listened to only some of the time, 
while 23% (Mean=2.10) felt that their opinions shared with the group were respected 
only some of the time. Students have appropriate exposure to social skills instruction 
in giving respect other’s opinion (Mean=2.34). Another method of documenting the 
problem at the targeted site was a teacher checklist which was completed by the 
researcher during the initial cooperative group experience. This checklist shows the 
deficit area(s) of social skills for each student in the targeted classroom. The 
researcher will continue to use the checklist as documentation throughout the duration 
of the research process. After analyzing the data, it revealed that students today have 
only moderate exposure to social skills instruction. 
 
3.2 Results of Teacher Checklist 

The following table illustrates the results of teacher checklist which were 
collected from selected universities in Myanmar. 
Table 2:  
Results of teacher checklist (n=11) 
Sr 
No 

Item Response Calculation Interpretation 
Never Sometimes Always Mean SD 

1 Students lack turn 
taking skills.  25% 40% 35% 2.10 0.77 

Having moderate 
exposure to social 
skills instruction 

2 Students lack 
defending skills. 19% 30% 51% 2.32 0.77 

Having moderate 
exposure to social 
skills instruction 

3 Students lack 
responsibility.  30% 37% 33% 2.03 0.79 

Having moderate 
exposure to social 
skills instruction 

4 Students lack 
listening skills.  27% 52% 21% 1.94 0.69 

Having moderate 
exposure to social 
skills instruction 

5 Students lack 
independence.  33% 24% 43% 2.10 0.87 

Having moderate 
exposure to social 
skills instruction 
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6 Students lack self-
control.  31% 31% 38% 2.07 0.83 

Having moderate 
exposure to social 
skills instruction 

7 Students lack 
personal 
commitment to rules.  

16% 72% 12% 1.96 0.53 
Having moderate 
exposure to social 
skills instruction 

8 Students seek power 
over the teacher.  21% 30% 49% 2.28 0.79 

Having moderate 
exposure to social 
skills instruction 

9 Students seek 
attention over the 
teacher.  

22% 22% 56% 2.34 0.82 
Having appropriate 
exposure to social 
skills instruction 

10 Students seek 
attention over other 
students.  

13% 65% 22% 2.09 0.58 
Having moderate 
exposure to social 
skills instruction 

11 Students lack 
confidence (rely on 
teacher).  

38% 23% 39% 2.01 0.88 
Having moderate 
exposure to social 
skills instruction 

Average 25.00% 38.73% 36.27% 2.11 0.77 
Having moderate 
exposure to social 
skills instruction 

NOTE: 
1.00-1.66=Lacking exposure to social skills instruction 
1.67-2.33=Having moderate exposure to social skills instruction 
2.34-3.00=Having appropriate exposure to social skills instruction 
 

The students in the targeted class were observed during the cooperative 
activity. According to the table (2), most students worked well together in the 
activities. Some of the students (Mean=1.94) showed deficits in listening skills. They 
often had to be reminded by the classroom teacher and their group members to allow 
others to speak (Mean=2.10). The next largest problems sited are a lack of personal 
commitment to rules (Mean=1.96) and lack confidence and rely on the teacher 
(Mean=2.01). The students who were cited as lacking responsibility (Mean=2.01) 
often did not take ownership in the group's final product. They also were not able to 
explain parts or all of the finished product when asked. Several students wanted 
excessive attention from the teacher. Many of these students would ask the teacher a 
question simply for the sake of asking a question. The students were instructed to ask 
members of their group or the "checker" for clarification. Students who sought 
attention from the teacher did not follow these instructions and often asked questions 
or wanted clarification about instructions that were just stated to the entire class. The 
final method of documentation for evidence of the problem is anecdotal records. 
These records are kept by the researcher and the classroom teacher and will document 
any lack of prosocial behaviors among students in the targeted classroom, such as 
disagreements and/or arguments, physical fights, discipline referrals to the office, and 
disrespect towards another peer and/or adult. These observations will be recorded 
throughout the duration of the research process. It should be noted that the researcher 
is not the classroom teacher. The researcher will be coming into the targeted 
classroom once a week to give the social skills instruction. The classroom teacher will 
then use cooperative groups throughout the week for content instruction. Both the 
researcher and the classroom teacher will keep these anecdotal records. 
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IV. Discussion 
The socialization of students is a complex interpersonal process in which the 

parents and other significant adults try to pass on their values and beliefs to the next 
generation. The use of prosocial signs in the language classroom promotes a positive 
attitude towards oneself, learning, and others. It also promotes self-control and 
positive behavior. EFL classroom is where the students learn how to listen when the 
others are speaking. Also, they learn when to start talking and not to interrupt the 
others. Moreover, they learn to speak slowly, how to encourage the others to speak, 
how to ask for help and when to do it and make eye contacts with the others. Then, 
they learn to listen to the others' views and respect them. Besides, they are taught to 
respect the others’ opinions and they learn to view the problems from the others' 
viewpoints. Moreover, they are taught to accept the criticisms and tolerate the 
opponents' views. Finally, they are also taught how to divide the tasks and work 
cooperatively for achieving a very common goal. All of the above-mentioned skills 
are taught practiced in groups and are gradually internalized in the individuals.  

While the students are practicing the skill, the teacher watches for positive 
examples of the desired social skill. By doing this, the teacher is able to recognize the 
positive use of the skills and encourage all students to continue practicing it. Finally, 
the students should be rewarded in some way for using the social skills they have 
been taught in a positive manner. According to the teachers’ responses, the social 
skills like personal commitment to rules, listening skills and attention over other 
students should be emphasized on a basis. In order to accomplish the objective 
described above, the following suggestions are necessary and selection of activities to 
be included in the action plan.  
i Classroom environment should be designed to foster prosocial behavior.  
ii Direct instruction of social skills should be implemented.  
iii Teacher should devise a series of cooperative learning activities that foster 
prosocial behavior. 
 

V. Conclusion 
The results of this study show favorable results to social skills instruction 

positively impacting cooperative group behavior. As a cooperative behavior creates 
non-stressful atmosphere both for practicing and learning English, it facilitated 
students to learn in collaboration, have entertaining and progress their language skills 
in an integrated way. It was observed that student-student interaction allowed them to 
build healthy relationships with each other and take more responsibility. This kind of 
understanding in learning and relaxed atmosphere encourages students to practice the 
language in a communicative way. While studying in groups, they have the chance to 
make suggestions, request, agree/disagree and clarify meaning which exists in real 
life. Thus, this integration of the skills ensured the opportunity for practicing all the 
skills and language learning. This is a topic which needs to be addressed more and 
more in our universities today. For various reasons, the family structure is changing 
from earlier this century, which in turn places a new demand on the educators of 
today. Not only there is more information to teach to students than there was 100, or 
50, or even 20 years ago, but the universities now see the need to implement some 
social skills training into the classroom, therefore students can be better prepared for 
their future. Educators are more likely to place importance on this essential 
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component of education if they see can see positive results from their efforts. This 
research can be one such piece of evidence in favor of social skills instruction. It can 
be concluded that the cooperative behavior is particularly relevant for the 
development of university students’ interpersonal, social, and teamwork competences; 
professional competences which will be decisive for their social and professional 
success. Based on the results of this research project, in order to design a social skills 
program that is most effective, the researcher feels certain areas must be considered a 
priority. The parts of the research project that deviated from the original action plan 
are some of those vital areas. Time is one of the most essential factors of any 
curriculum implementation. While the students seemed to enjoy the variety, it seems 
logical that it would be more effective for the classroom teacher to give the social 
skills instruction. This way, he/she could monitor the transfer of the skills taught 
throughout the day. 
 

VI. Recommendation 
The classroom teacher could also remind students of what social skills they 

need to be using when necessary. This was the original intention of the researcher. 
However, because of the limited amount of time spent in the target classrooms, this 
was very difficult. While the assessment instruments used were valid, it seems that it 
would be easier to assess the effectiveness of the social skills instruction implemented 
if the researcher was able to remain in the classroom for a longer period of time or at 
different instructional times. The social skills that were left without instruction were 
important and probably would have impacted more the improved cooperative 
behavior. The information presented in this research shows favorable results for social 
skills instruction as it improves cooperative behavior. Also, this research has shown 
that students today lack the social skills which are necessary to become successful 
members of the working world. The changes in the traditional family structure 
dictates that universities need to place importance on social skills instruction. Social 
skills instruction needs to become a part of the mandatory curriculum in universities 
across the country. To do this, educators must sense the importance of social skills 
training, and see the positive results that can come of it. 
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Abstract 
In the field of science education, including chemistry education, its aim is to 

develop students to become educated citizens who have the ability and skills such as 
knowledge in the field of study (content knowledge), learning skills and thinking 
skills and the realization of a society with scientific literacy. Generally, in some 
traditional classrooms, chemistry is taught by memorization of definitions and solving 
algorithmic type problems and the teachers rely most on the chemistry textbook. In 
order to develop scientific/chemical literacy of students, teaching approach should be 
active learning that use open-ended challenges requiring application of chemistry 
concepts and problem solving. However, there are some challenges faced by 
chemistry education, such as lack of transferable skills of chemistry graduates and 
interest of young people in science. Enhancing scientific literacy skills, transferrable 
skills and young students’ interest towards science is important for chemistry 
education. The aim of this study was to capture the students’ confidence levels in 
these skills. The result showed positive attitude of most respondents that chemistry 
graduates should have all skills including theoretical, transferrable, and practical 
skills. The study also provided evidence to suggest that students have high confidence 
levels in these skills as they considered the skills development as an important aspect 
in chemistry education. Moreover, according to the interview survey, a learning 
context is needed for application of concepts and problem-solving activity. Teacher 
participants considered that chemistry education has tasks to guide students to be 
future employment within the field of science and to provide societies with many 
opportunities for chemistry-related careers. Thus, the positive attitude of scientific 
literacy in students and teachers has become a top priority in the field of science 
education in Myanmar universities.  
 

Keywords:  Chemistry education, Students’ confidence levels, Chemical literacy, 
Transferable skills 

 

Introduction 
Chemistry is the study of matter and its properties, the changes that matter 

undergoes, and the energy associated with those changes (Silberberg, 2010). It is 
essential for many aspects in daily lives and has many unexpected potential benefits 
for our future. An understanding of chemistry allows us to make sense of and explain 
phenomena happened around us. Through chemistry, we need to develop basic 
knowledge of how to live in this world, how to cope with daily life issues and how to 
act as individuals. For examples: how metal destroys when it exposes into air; how we 
can identify, choose, and use materials with respect to their properties; how we 
understand any potentials and risks of many modern chemistry related products and 
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technologies. Furthermore, contemporary societies are increasingly challenged with 
questions underpinned by science (chemistry) with associated benefits, uncertainties, 
and risks. For example: how to use wisely energy resources, how to secure 
sustainability in drinking water supply, how to deal with climate change challenges. It 
is obvious, then, these developments are significant to modern societies. They, in the 
future, individually or in groups will be asked critically to reflect upon these issues, to 
contribute to societal debate related, and to make important scientifically based 
decisions. Such issues that involve a science (including chemistry) dimension and that 
also raise a wide range of societal, political, economic, and ethical considerations are 
often termed socio-scientific issues (SSI) (Ratcliffe & Grace, 2003).  

 

Chemistry Education  
Chemistry also provides societies with many opportunities for chemistry-

related career. Therefore, chemistry education should guide students to reach potential 
future employment within the field of science and engineering. Students need to have 
good knowledge in chemistry and about current trends in chemistry. Chemistry 
subject is not just important for careers within the field of science and engineering, 
but also for people who are working in law, economy, or trade, who often deal with 
the issues of chemistry and its relationship to ecology, economy, or society (Eilks, 
et.al., 2013). However, there are some challenges faced by chemistry education. The 
first challenge is that a growing body of evidence has shown that most chemistry 
graduates lack of generic/transferable skills that are essential for being efficient and 
productive members of the workplace. These set of skills may include such as: 
problem solving, critical thinking, communication, team working, time management, 
independent learning (Dearing, 1995). Furthermore, there has been little studies 
conducted on the development of these skills within the chemistry curriculum 
although the fact that these issues have been well known for many years. Much of the 
chemistry education research literature still focuses on enhancing the knowledge and 
understanding of chemistry itself rather than developing those skills through the study 
of chemistry (Overton & Mcgarvey, 2017). The second challenge is related to the 
widespread reform on science education in general and chemistry teaching in 
particular. The goals of such reform are the need for scientifically literate citizens and 
for reducing the shortage in participation and interest of young people in science and 
engineering. According to Eilks & Hofstein (2013), learning in chemistry allows for 
the development of a lot of general (transferable) skills and the chemistry itself should 
be taught in the best way possible to all students at secondary school level and at 
university level at the end.  

 

The Importance of Transferrable Skills in Chemistry Education  
The Importance of transferrable skills in chemistry education can be defined 

as capabilities that individual should master for in a particular occupation or activity. 
There are many different kinds of skills needed in the 21st century. Leitch (2006) 
categorize those skills into Basic skills (e.g., literacy and numeracy) and 
Generic/Transferable skills (e.g., team working and communication). A study was 
conducted at the Year one and two chemistry undergraduate students (N=119) of 
university on the perceptions of transferable and workplace skills development. The 
result showed that over half of respondents agreed that chemistry graduate should 
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have all skills included in the questionnaire (i.e., the skills consisted of 20 skills 
divided of theoretical, practical & transferrable skills). Students believed that most 
developed skills were problem solving, time management, working in a team and oral 
communication. The study also provided evidence to suggest that students believe that 
the “contextualized, real-world” problem was considered as an important aspect in 
determining the skills development (Williams & Handa, 2016). Therefore, a 
contextualized and real-world problem is necessary to be included in any chemistry 
instruction that is intended to develop those generic/transferable skills. 

  

Chemical Literacy as the Goal of Chemistry Education 
Education is an activity that is oriented towards the future. One of the education 

aims in the 21st century is to prepare individuals to live better and to become future 
workers. Regardless the fact that the practice of science learning in various countries 
ignores the social dimension of science education and the promotion to develop skills 
needed by the students to be able to participate actively in society (Hofstein, et ai., 
2011). In general, the descriptions of scientific literacy cover three domains, namely: 
(i) knowledge about concepts and scientific ideas, (ii) understanding of the process of 
scientific inquiry and the nature of knowledge produced (nature of science), (iii) 
awareness of the influence of scientific activities on the social context in which the 
activity is carried out, and vice versa, the effects of everyday life, personal and social 
decisions on scientific ideas and practices (Ratclifee M, Millar, 2009). Chemical 
literacy is part of scientific literacy. Shwartz, Ben-Zvi, and Hofstein (2006a, 2006b) 
define chemical literacy through the domains of content, context, skills, and attitudes. 
They describe that chemically literate individuals should understand: 
i. General Scientific Ideas: Chemistry is an experimental discipline in which 

chemists conduct 
scientific inquiry and provides knowledge used to explain phenomena in other areas. 
ii. Characteristics of Chemistry: a) explains phenomena in terms of macroscopic, 
sub-microscopic and symbolic representations; b) investigates the dynamics of 
processes & reactions and the energy changes during a chemical reaction; c) aims to 
understand and explain life in terms of chemical structures and processes of living 
systems; d) use a specific language. 
iii. Chemistry in Context: a) understand the importance of chemical knowledge in 
explaining everyday phenomena and relationship between chemistry innovations and 
sociological processes; b) use their understandings of chemistry in their daily life, in 
decision-making, and in participating in a social debate regarding chemistry-related 
issues. 
iv. High-Order Learning Skills: able to raise a question, searching information, 
analyze the advantages and disadvantages associated with a position in any debate. 
These skills are similar to inquiry skills. 
v. Affective Aspects (e.g., curiosity, leadership, social and cultural awareness) 

Scientific/chemical literacy provides aspirations for curriculum development, teaching 
materials and assessment practices, so that if materials and science/chemistry learning 
are facilitated with the domains mentioned above, students' scientific/chemistry 
literacy will develop (Roberts, 2007). Within the domains, there are some transferable 
skills students should master to be a scientific literate citizen in the future, for 
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example: inquiry skill, critical thinking skill, oral and written communication skill 
(argumentation, scientific explanation), problem solving skill, team working skill. 
 

Objective of the Study 
Therefore, to address the need for transferable skills, scientific literacy citizen 

and interest of young people in science and engineering, we could maximize the 
chemistry in the classroom. This study aims to explore the strength of connection to 
improve scientific literacy, transferable skills, and affective dimension and for 
meeting its challenges. 
 

Methodology 
This research employed a quotative method. The data collection was 

conducted in selected universities of Myanmar. The survey was conducted in 2019. 
The teacher involved was 25 to 59 years old and has been teaching in the universities 
for 1 to 30 years. The instrument used in this study was a questionnaire for students 
and interview for the teachers. The initial phase of this study took place during the 
2019 and 2020 academic years at the selected universities.  

 

Procedures of the Study 
The study group included the students in first year to fourth year of the 

undergraduate chemistry specializations. All student participants on these 
undergraduate degree programs have experienced chemistry integrated modules 
throughout the degree program. The researcher used a questionnaire that was 
distributed to students at the chemistry Department at universities; the statements of 
the questionnaire were designed to answer the research questions. Also, the 
researchers conducted interviews with 12 instructors and asked them three questions 
regarding teaching chemistry at selected universities. After that, the researchers 
analyzed the questionnaire and discussed the results of the interviews.  
 

Results 
Questionnaire–Student Attitudes towards Skills Development  

Questionnaire was used to measure the student attitudes towards a range of 
transferable and subject-specific skills. Students were asked to rate how important 
each skill was on a five-point scale (very important, important, neutral, unimportant, 
and very unimportant). In order to maximize response rate, questionnaires were 
distributed in teaching laboratory sessions which all students were required to attend. 
Students were also provided with a description of the details of the ethical approval of 
the research. Reasonable response rates were achieved from year one, two, and year 
three groups.  

 

Students’ Attitudes towards a Range of Subject-specific Skills 
Students were asked to rate how important each subject-specific skill were on 

a five-point scale (very important, important, neutral, unimportant, and very 
unimportant). 
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Table 1:  
Students’ attitudes towards a range of subject-specific skills (n=42) 
(Please rate how important you believe the following subject-specific skills to be for 
a chemistry graduate.) 
Item 
No Name of skill 

Responses Calculation 
Interpretation Very 

unimportant 
Unimportant Neutral Important 

Very 
important 

Mean SD 

1 Analytical 
techniques  

3% 10% 13% 33% 41% 3.99 1.10 
Very 

important 
2 Chemical 

terminology  
3% 6% 11% 37% 43% 4.11 1.02 

Very 
important 

3 Fundamental 
chemical 
principles  

10% 11% 5% 38% 36% 3.79 1.31 
Very 

important 

6 Inorganic 
compounds and 
reactions  

7% 8% 6% 33% 46% 4.03 1.21 
Very 

important 

8 Kinetics of 
chemical change  

4% 7% 22% 27% 40% 3.92 1.12 
Very 

important 
12 Principles of 

thermodynamics  
10% 13% 5% 31% 41% 3.80 1.36 

Very 
important 

15 Organic 
compounds and 
reactions  

5% 4% 10% 38% 43% 4.10 1.06 
Very 

important 

Average 6.00% 8.43% 10.29% 33.86% 41.43% 3.96 1.18 
Very 

important 

NOTE:  
1.00-1.80=Slightly important 
1.81-2.60=Moderately important 
2.61-3.40=Just important 
3.41-4.20=Very important 
4.21-5.00=Completely important 
According to Table 1, respondents state that discipline-specific skills and/or 
knowledge were very important for chemistry graduates. 
 

Students’ Confidence Levels in Transferable Skills  
In this phase, students were asked to rate how important transferable skill 

was on a five-point scale (very confident, confident, neutral, not very confident, and 
skills not used). Data were collected at the end of the activities which take place at the 
start of the academic year of the chemistry degree programs. The aim of this 
questionnaire was to attempt to capture the impact on student confidence levels in 
these skills. This questionnaire was deployed online as a Google Form in the 2019 
and 2020 academic years. The response rate for the questionnaire was reasonable (42 
students responded out of a total of 100 across the two academic years).  
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Table 2:  
Students’ confidence levels in transferable skills 
(Please rate how confident toward the following transferable skills to be for a 
chemistry graduate.) 

NOTE:  
1.00-1.80=Slightly confident 
1.81-2.60=Moderately confident 
2.61-3.40=Just confident 
3.41-4.20=Very confident 
4.21-5.00=Completely confident 

Students were asked to rate how important each transferable skill was on a 
five-point scale (very confident, confident, neutral, not very confident and skills not 
used). According to Table 2, respondents state that chemistry graduates were very 
confident with their transferable skills. 
 

Students’ Confidence Levels in Practical Skills 
The questionnaire included a Likert-type scale question which asked students 

to rate their confidence levels in a number of core practical skills based on their 
experience on a five-point scale (very confident, confident, neutral, not very confident 
and skills not used).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item 
No 

Name of skill 

Responses Calculation 

Interpretation 
Skills 
not 

used 

Not very 
confident 

Neutral Confident 
Very 

confident 
Mean SD 

4 Independent 
learning ability  

5% 6% 6% 39% 44% 4.11 1.09 Very confident 

5 Information 
retrieval skills  

8% 10% 11% 31% 40% 3.85 1.27 Very confident 

9 Numeracy and 
computational skills  

2% 2% 17% 34% 45% 4.18 0.92 Very confident 

10 Oral presentation 
skills  

1% 2% 10% 39% 48% 4.31 0.81 
Completely 
confident 

11 Problem-solving 
skills  

3% 5% 8% 38% 46% 4.19 0.99 Very confident 

13 Report Writing 
Skills  

4% 10% 4% 38% 44% 4.08 1.11 Very confident 

19 Team-working 
skills  

5% 8% 6% 37% 44% 4.07 1.12 Very confident 

20 Time management 
and organizational 
skills 

3% 6% 7% 36% 48% 4.20 1.01 Very confident 

Average 3.88% 6.13% 8.63% 36.50% 44.88% 4.12 1.06 Very confident 



                         

 173 

Table 3:  
Students’ confidence levels in practical skills 
(Please rate how confident toward the following practical skills to be for a 
chemistry graduate.) 

NOTE:  
1.00-1.80=Slightly confident 
1.81-2.60=Moderately confident 
2.61-3.40=Just confident 
3.41-4.20=Very confident 
4.21-5.00=Completely confident 

Students were asked to rate how important each practical skill was on a five-
point scale (very important, important, neutral, unimportant, and very unimportant). 
According to Table 3, respondents state that chemistry graduates were very confident 
with their practical skills. 

 

Interview- Considering Students’ Experience  
Question 1: Considering students’ experience to date, how do you think? 

Teacher participants were asked to rate the confidence levels in a variety of 
transferable skills based on their experience in semester one of year one at the 
University. Most participants agreed that the experience had left them feeling very 
confident in all skills listed on the questionnaire.  
Question 2: Which three skills did they develop the most by doing?  

Teachers were invited to nominate the three skills which their students felt 
they had developed the most from the experience in a free text question. The 
responses were analyzed using text analysis to identify common themes and phrases. 
The responses support the staff observations that the experience helps improve 
complex problem solving, oral communication skills, teamwork and time 
management. 

 
Interviewee 1 
They developed time management skills in a different way than I have ever used them, 
as it has been important to not only ensure that I meet deadlines, but the rest of the 
group as well” and “Working in a group and sticking to our schedule” 
 

Item 
No 

Name of skill Responses Calculation Interpretation 
Very 

unimportant 
Unimportant Neutral Important Very 

important 
M SD 

7 Interpretation of 
experimental data  

3% 7% 10% 33% 47% 4.14 1.05 
Very 

confident 
14 Manipulative 

practical skills  
8% 11% 7% 33% 41% 3.88 1.27 

Very 
confident 

16 Planning and 
design of 
experiments  

4% 8% 6% 39% 43% 4.09 1.08 
Very 

confident 

17 Safe handling of 
chemical 
materials  

7% 6% 4% 38% 45% 4.08 1.16 
Very 

confident 

18 Chemical 
instrumentation 
skills  

3% 8% 8% 39% 42% 4.09 1.04 
Very 

confident 

Average 5.00% 8.00% 7.00% 36.40% 43.60% 4.06 1.13 
Very 

confident 
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Teachers were also invited to make general comments about their personal 
development throughout the component of the course. The comments defined some of 
the experiences which appeared to be most productive in terms of skills development 
such as the context of the problem and the use of authentic assessment  
 
Interviewee 2 
The subject helped me develop my problem-solving skills as the problems which were 
given were similar to real life problems as well as working with a team to meet to 
deadlines. 
 

It has developed my time management skills in a different way than I have 
ever used them, as it has been important to not only ensure that I meet deadlines, but 
the rest of the group as well” and “Working in a group and sticking to our schedule. 
Responses to this questionnaire seem to support previous observations at Leicester 
that C/PBL learning experiences play an important part in the development of 
students’ transferable skills. 
 
Interviewee 3 
Through several phases of the classroom experience, students will be required to 
work individually, in small groups, and interact as a whole class. Their challenges 
will be in the form of reading articles with contradictory evidence from diverse 
sources, identifying crucial data and arguments, ranking the prominent of evidence, 
form group consensus positions, debate of positions, and evaluating other groups’ 
presentation of positions and evidence. The transferable skills involve in this phase 
will be inquiry skills (asking question, collecting data and evidence, analyzing data, 
making conclusion), critical thinking, team working, communication 
(argumentation/scientific explanation), problem solving. Other skills could be used 
and developed such as independent learning and time management. Affective 
dimension use and develop could be curiosity, interest, moral awareness. 
 

According to the interviewee 3, a learning context is needed for application of 
concepts and problem-solving activity. Chemistry education has tasks to guide 
students to be future employment within the field of science and also to provide 
societies with many opportunities for chemistry-related careers. 
 
Interviewee 4 
Students start to study chemistry at secondary school level. However, there is a 
common criticism on the lack of connectedness of chemistry with the real world and 
the lives of the learners and this situation is reinforced by the traditional chemical 
content and teaching approaches that are resistant to change.  
 

Chemistry is basically about the abstract concept of the atomic theory of 
matter. A student has to portray the concept at various levels of representations 
(macroscopic, submicroscopic, and symbolic representations) and this multi-
representational structure is very important in studying chemistry. Furthermore, the 
involvement in classroom debates and discussion encouraged students to deal with 
their beliefs about the benefit use of sodium benzoate as preservatives and their 
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personal danger. In this kind of activity, students will actively involve in finding 
credible sources. They will read and evaluate critically conflicting evidence from 
credible sources and negotiating their conclusions within and against other groups of 
students. This type of activity also provides chance to observe the criteria students use 
in their selection of credible evidence. 
 
Interviewee 5 
A chemistry teacher has competencies of subject matter and pedagogical content 
knowledge and multidisciplinary life experiences. Transferable skills that could be 
used and developed in that learning context, for example: team working, oral & 
written communication (scientific explanation and argumentation), critical thinking, 
inquiry skills, problem solving.  
 

Therefore, it is found from the interview responses that educational practices 
must focus on efforts to improve student skills in scientific literacy and identify the 
various capabilities needed by students in facing 21st century challenges such as 
challenges in the economic, social, technological and health fields. 
 

Discussion  
Although no distinction was made between theoretical chemical skills 

(Average Mean=3.96), transferable skills (Average Mean=4.12), and practical skills 
(Average Mean=4.06) in the questionnaire, we have chosen to categorize the skills in 
these groups for the purpose of this analysis (Table 1 to 3). In general, it is worth 
noting that no skill was rated as slightly or moderately or just important/confident in 
either year group. All theoretical skills, all transferable skills and all practical skills 
were rated as very important. It is possible that the increase in perceived importance 
of all skills may be due to the student participants recognizing the fact that they want 
to follow a career path not related to the subject, greater levels of student awareness of 
employer expectations and a better appreciation of the importance of transferable 
skills in chemical problem solving. However, we should continue measuring 
responses to these questions at all academic years in order to verify whether student 
attitudes towards these skills vary gradually over time or, whether there is a sudden 
change in student perceptions, possibly due to a transformative experience.  
 

Conclusions 
Enhancing scientific literacy skills, transferrable skills and young students’ 

interest towards science is a challenge for chemistry education. A study suggests the 
need to include a contextualized and real-world problem in any chemistry instruction 
that is intended to develop those skills and affective dimension. By drawn upon 
competencies and experiences a chemistry teacher could facilitate socio-scientific 
issues related chemistry to students in the classroom. The socio-scientific issues itself 
use appropriate scientific chemistry content that must be embedded in scientific and 
social context. The student, then, investigates personally relevant socio-scientific 
issues and discuss, debate or construct argument/explanation to solve the issues. The 
mechanism used to deploy questionnaire 1 led to a good response rate. The responses 
to the questionnaires showed that many respondents in both year groups rated all 
skills as being important or very important to chemists. The importance of most skills 
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does not vary much between years one and two but there are small (non-statistically 
significant) increases in the levels of importance that students place on most 
transferable skills. Responses to questionnaire 2 helped identify the skills which 
respondents believed were developed the most from the experience ("problem 
solving", "time management", "working in a team” and "oral communication") and 
establish the fact that students believe specific aspects of the approach contribute to 
this skills development (i.e., authentic assessment, contextualized “real-world” 
problems, group work and working to deadlines). 
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Abstract 
Context-based approach in chemistry teaching presents scientific concepts by 

establishing contexts and relationships selected from daily life events. It has come 
into wide use recently with the aim of bridging the gap between students’ daily life 
experiences and the content of the chemistry course. It is along this line that the 
researcher motivated to evaluate the effectiveness of context-based teaching approach 
towards students learning, their motivation to learn chemistry, their attitudes towards 
chemistry lessons and their level of success in understanding the concepts that were 
taught. The study made use of an experimental research method involving students 
from chemistry classes at selected universities in Myanmar. The Context-based 
Chemistry Motivation Scale (CBCMS) was used as data gathering instruments. The 
means and standard deviations were used to calculate the data. The study concluded 
that context-based learning improved students’ motivation in learning chemistry in the 
subject.  
 

Keywords:  Context-based approach, Chemistry teaching,  
Attitudes towards Chemistry, Motivation to learn 

 

Introduction  
Context-based approach in chemistry teaching has come into wide use recently 

especially in other countries like the United States of America, United Kingdom, the 
Netherlands, and Canada, with the aim of bridging the gap between students’ daily 
life experiences and the content of the chemistry course (Acar and Yaman, 2011). 
Generally, most students perceived chemistry as difficult subject despite of being the 
most industrially relevant science that features every aspect of human endeavor and 
natural phenomena. These perceptions may be attributed by the abstract conceptions 
of chemistry which they think unrelated by many students to the world they live in. 
According to Espinosa, Monterola and Punzalan, (2013) chemistry students find 
chemistry too abstract and mathematical. Brickhouse and Carter, (1989) also pointed 
that many students get lost the concepts in chemistry if they missed to interpret the 
correct idea. Instructional approaches to chemistry also contribute to the negative 
perception of the students to the subject. In teaching, especially chemistry subject, it is 
not enough to simply give facts, figures, theories, laws, and other ideas in verbatim 
without representations the image or application in the real –life situation. Teachers 
should integrate new teaching pedagogies through different hands-on activities 
connecting to the experiences of the learners (Reyes, Espana and Belecina, 2014). 
Students’ perception could possibly be changed, and chemistry achievement can be 
improved if teachers make chemistry more relevant to the students’ experiences by 
connecting the subject to everyday experiences.  Johnson (2002) emphasized that 
teaching and learning will become meaningful if the teachers engage contextual 
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teaching. Context-based method helps the teachers relate the concept being thought to 
the students into real world situations leading to student’s motivation to learn the 
concepts by connecting it to their day-to-day experiences. Context-based approaches 
try to cope with the highly theoretical nature of the chemistry subject by introducing 
everyday contexts. In teaching context, the personal, peers, and environmental, 
experiences of the learners must be included. The teaching-learning in this setting 
could enhance students thinking skills and appreciate the value and importance of 
learning concepts in chemistry (Campbell, Lazonby, Millar, Nicolson, Ramsden, and 
Waddington, 1994) 

 

Functions of Contexts  
Contexts from daily life are presented as the starting points for teaching 

concepts which are then followed by other contexts. Thus, contexts’ functions include 
orientation, motivation, illustration, and application (De Jong, 2006). The aim of 
context-based instruction in chemistry is to create teaching –learning pedagogy that 
will cater the physical counterparts of each concept through real-life applications. In 
this way, the chemistry course is related to the daily life events of students with the 
help of contexts. During the establishment of links and contexts, students’ 
experiments involving materials that are commonly available are utilized (Gilbert, 
2006). Selection of appropriate contexts must be in accordance with student’s 
everyday lives and teaching through these contexts would help maintain the students’ 
attention in the lessons (Unal, 2008). In addition, making the content structure more 
relevant to students’ everyday lives were seen as a way to raise interest levels and 
foster learning. Learning in context is one of the instruments that motivate and 
encourage students to learn the concepts meaningfully and develop positive attitudes 
towards it (Bennett, Campbell, Hogarth & Lubben, 2007). With the advantages 
enumerated under the context-based approach, several studies on its effects to 
students’ attitudes and understanding of scientific ideas have been conducted. Meta-
analysis studies on the effects of context-based approach by Bennett, Hogarth and 
Lubben (2003) emphasized the positive effects of context-based approach especially 
in affective domain. Ramsden (1997) compared evaluated the performance of students 
on a context-based approach and in the traditional approach in teaching chemistry. 
Based on his findings he concluded that only a little difference existed between the 
group in terms of the level of understanding, but context-based approach stimulates 
students’ interest in science compared to the traditional approach. Other research, 
however, show that context-based learning generally affects positively on students‟ 
interests, attitudes, motivation and success in the field of science (Ulusoy & Onen, 
2014). 

 

Effectiveness of Context-based Teaching  
Gutwill-Wise (2001) also conducted a parallel study regarding the 

effectiveness of context-based teaching. Results showed students exposed to context-
based have better understanding in chemistry concepts compared to the students 
exposed in the traditional method of teaching. Ceyhan Çiğdemoğlu (2012) also found 
out that context-based approach is very effective in improving students understanding, 
achievements, and literacy especially in the   chemical reactions and energy concepts. 
Furthermore, it also develops student’s intrinsic motivation to learn chemistry. Thus, a 
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chemistry teacher, the researcher was motivated to explore and evaluate how effective 
the context-based approach among Filipino learners. Students‟ comments on 
chemistry being difficult, complaints regarding this subject and personal experience 
and observations of students’ attitudes toward chemistry prompted the researcher to 
conduct this investigation.  
 

Method  
This research employed a quantitative method. The data collection was 

conducted in selected universities in Myanmar. The researcher together with the 
teachers from Chemistry department designed the lesson plan and test sheet.  The 
teacher involved was 30 to 57 years old and has been teaching in the university for 4 
to 32 years. The instrument used in this study was questionnaire survey.  

 

Participants  
The study involved 99 students from two undergraduate chemistry classes. 

Each class has 50 and 49 students. All participants for the study were chemistry 
students who were taking the course as their degree program for the academic year 
2019-2020. They were selected on the basis of class membership as enrolled at the 
registrar’s office. Prior to the study, one class was assigned as experimental group and 
one as the control group through a coin toss. 

 

Design  
Experimental and control group design was used in this study. The 

experimental group was exposed to context-based method of teaching while the 
control group was exposed to the usual /traditional method of teaching. The groups 
were given the same set of questionnaires before and after context-based method of 
teaching and usual /traditional method of teaching.  

 

Materials  
Context-based Chemistry Motivation Scale (CBCMS) of control group and 

experimental group were administered both prior to and after the experimental 
process. CBCMS was used to measure students’ motivation levels towards their 
learning of chemistry using a context-based approach. The scale consisted of 20 items 
within a 3-factor structure, and it is rated through Likert–type Scale.  

 

Procedure  
Two units from the inorganic chemistry syllabus namely, Matter and Chemical 

Reactions were chosen by the researcher for this study. Before the start of each of the 
said units, both groups were pretested to determine how much they already know 
about the lessons using the developed achievement tests. Both groups were also 
pretested before the start of the treatment to determine their motivation levels towards 
their learning of chemistry using a context-based approach and their attitude level 
towards chemistry prior to the experiment. The treatment group was then taught using 
the context-based approach. At the beginning of the lessons, real world contexts were 
introduced, and the chemistry concept needed to better understand the context was 
presented afterward. Actual life events or circumstances were given to students to 
arouse their curiosity. For instance, the formation of rust in iron nails and the bubbling 
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of hydrogen peroxide when used to clean cuts and wounds were used to introduce the 
unit on chemical reactions. Questions on how and why such circumstances happen 
were asked and discussed with the students. Experiments using common and available 
materials in the community were also performed and the observations and conclusions 
of the students were discussed after. Many different examples and applications of 
such concepts in everyday life were then determined. Problems selected from daily 
life events related to the topics were solved by the students using the knowledge they 
have acquired. On the other hand, control group was taught the same topic but in the 
traditional approach enhanced with PowerPoint presentations and questions and 
answers technique. Duration of lessons was for one-hour periods, three times a week. 
Lessons in Classifying matter lasted for 5 lecture hours and 30 laboratory hours while 
those for chemical reactions lasted for six lecture hours and 12 laboratory hours. The 
two classes were taught by the researchers themselves. After the duration of the 
experiment and the retrieval of needed data the scores of the students in the pre-tests 
and post-tests were gathered for statistical analysis. All data gathered in the study 
were statistically analyzed using Microsoft Excel.  

 

Procedures of the Study 
The researchers used a questionnaire that was distributed to 99 students at the 

English Department at University; the statements of the questionnaire were designed 
to answer the research questions. Also, the researchers conducted interviews with 12 
instructors and asked them questions regarding teaching at selected Universities. After 
that, the researchers analyzed the questionnaire results.  
 

Results  
Findings of the study were limited only on answering the statement of the 

problem investigated stating: what is the effect of context-based learning activities on 
students’ motivation towards context-based chemistry learning?  
Table 1:  
Control group’s level of motivation before it was exposed to the usual /traditional 
method of teaching (n=55) 
The following table represents control group’s level of motivation before it was 
exposed to the usual/traditional method of teaching. 

SN Theme Sub-theme 

Responses Calculation 

Interpretation Strongly 
disagree 

Disagree 

Neither 
agree 
nor 

disagree 

Agree 
Strongly 

agree 
Mean SD 

I Enthusiasm  
 

1. I feel 
enthusiastic 
about 
observing 
chemical 
events 
occurring in 
the flow of 
life.  

16% 39% 23% 12% 10% 2.61 1.18 
Moderately 
motivated 

2. With the 
help of my 
knowledge in 
chemistry, I 
am able to 
interpret the 
events 

25% 29% 22% 15% 9% 2.54 1.26 
Just 

motivated 
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happening 
around me 
(effects of the 
toothpaste, 
whitening 
effect of the 
bleacher.  
3. I like using 
my 
knowledge in 
chemistry 
outside the 
classroom.  

32% 20% 15% 20% 13% 2.62 1.43 
Moderately 
motivated 

4. Chemistry 
becomes 
important to 
me when I 
am able to 
attribute 
scientific 
meanings to 
the chemical 
events I come 
across in my 
daily life.  

17% 21% 26% 21% 15% 2.96 1.30 
Moderately 
motivated 

5. I would 
like to give 
scientific 
explanations 
for chemistry 
related events 
with which I 
encounter in 
everyday life.  

26% 34% 19% 13% 8% 2.43 1.23 
Just 

motivated 

6. I wish the 
topics in 
chemistry 
would help 
me in solving 
the problems 
I came across 
in my life.  

21% 20% 10% 30% 19% 3.06 1.45 
Moderately 
motivated 

7. I would 
like to carry 
out the 
experiments 
that I learnt 
from 
chemistry 
lessons at 
home with 
the 
equipment 
used in daily 
life.  

16% 26% 11% 26% 21% 3.10 1.41 
Moderately 
motivated 

8. The more 
chemistry is 
related to the 
daily life, the 
more 
meaningful it 
becomes for 
me to explain 
the events I 
come across.  

11% 25% 18% 24% 22% 3.21 1.33 
Moderately 
motivated 

9. The 
science of 
chemistry is 
important to 
me as long as 
I am able to 

20% 20% 17% 25% 18% 3.01 1.40 
Moderately 
motivated 
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attribute 
meanings to 
the events I 
come across 
in my daily 
life. 

II Efficacy  
 

10. I like this 
subject; 
because 
chemistry 
topics 
include 
events that I 
come across 
in my daily 
life.  

12% 34% 12% 22% 20% 3.04 1.36 
Moderately 
motivated 

11. I can 
relate the 
daily events 
which I hear 
from the 
media and 
internet with 
the 
chemistry.  

21% 35% 22% 13% 9% 2.54 1.21 
Just 

motivated 

12. I am 
interested in 
chemistry; 
because the 
development 
is chemistry 
contributes to 
the 
development 
of 
technology.  

28% 40% 13% 11% 8% 2.31 1.21 
Just 

motivated 

  13. I can 
explain 
chemical 
reasons of the 
events which 
I encountered 
everyday life 
with my 
chemistry 
knowledge.  

28% 38% 12% 13% 9% 2.37 1.26 
Just 

motivated 

14. I am able 
to keep the 
chemistry 
topics in my 
mind through 
relating each 
of them with 
the events I 
come across 
in my daily 
life.  

32% 39% 13% 10% 6% 2.19 1.16 
Just 

motivated 

15. My 
knowledge in 
chemistry 
allows me to 
interpret the 
daily life 
from various 
perspectives. 

27% 38% 13% 17% 5% 2.35 1.19 
Just 

motivated 

III Performance  
 

16. I 
understand 
the chemistry 
subjects more 
quickly when 
the teacher 

26% 40% 12% 14% 8% 2.38 1.23 
Just 

motivated 



                         

 183 

tells these 
subjects by 
linking them 
with 
everyday life.  
 
17. Teaching 
of chemistry 
through 
giving 
examples 
from daily 
life would be 
interesting 
for me.  

21% 25% 12% 23% 19% 2.94 1.44 
Moderately 
motivated 

18. 
Chemistry 
classes are 
fun if I am 
able to relate 
the chemistry 
topics with 
my life.  

19% 29% 11% 23% 18% 2.92 1.41 
Moderately 
motivated 

19. 
Performing 
experiments 
in the 
classroom 
with 
materials 
from daily 
life (glass, 
teaspoon, 
etc.) would 
increase the 
level of my 
interest 
towards the 
lesson.  

22% 41% 11% 14% 12% 2.53 1.30 
Just 

motivated 

20. I would 
like the 
questions of 
the chemistry 
test to be 
prepared 
using the 
real-life 
events. 

27% 41% 8% 13% 11% 2.40 1.30 
Moderately 
motivated 

Average 22.35% 31.70% 15.00% 17.95% 13.00% 2.68 1.34 
Moderately 
motivated 

NOTE: 
1.00-1.80=Less motivated 
1:81-2.60=Just motivated 
1.61-3.40=Moderately motivated 
3.41-4.20=Well-motivated 
4.21-5.00=Highly motivated 

According to the participants’ respondents, among the 9 items of enthusiasm, 
just item 5 “I would like to give scientific explanations for chemistry related events 
with which I encounter in everyday life” is just motivated (Mean=2.43). All the items 
except 5 of enthusiasm are moderately motivated. Items 10 to 15 of the Efficacy, only 
no 10 “I like this subject; because chemistry topics include events that I come across 
in my daily life” is moderately motivated. All the rests are found as just motivated. 
Items 16 to 20 of Performance, item no 16 “I understand the chemistry subjects more 
quickly when the teacher tells these subjects by linking them with everyday life” and 
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item no 19 “Performing experiments in the classroom with materials from daily life 
(glass, teaspoon, etc.) would increase the level of my interest towards the lesson” are 
found as just motivated.  
Table 2: 
Control group’s level of motivation after it was exposed to the usual/traditional 
method of teaching (n=55) 
SN Theme Sub-theme Responses Calculation Interpretation 

Strongly 
disagree 

Disagree Neither 
agree 
nor 
disagree 

Agree Strongly 
agree 

Mean SD 

I Enthusiasm  
 

1. I feel 
enthusiastic 
about 
observing 
chemical 
events 
occurring in 
the flow of 
life.  

20% 36% 20% 12% 12% 2.60 1.26 
Just 

motivated 

2. With the 
help of my 
knowledge in 
chemistry, I 
am able to 
interpret the 
events 
happening 
around me 
(effects of 
the 
toothpaste, 
whitening 
effect of the 
bleacher.  

29% 25% 20% 15% 11% 2.54 1.34 
Just 

motivated 
 

3. I like using 
my 
knowledge in 
chemistry 
outside the 
classroom.  

32% 20% 15% 21% 12% 2.61 1.42 
Neither agree 
nor disagree 

4. Chemistry 
becomes 
important to 
me when I 
am able to 
attribute 
scientific 
meanings to 
the chemical 
events I 
come across 
in my daily 
life.  

17% 21% 25% 21% 16% 2.98 1.32 
Neither agree 
nor disagree 

5. I would 
like to give 
scientific 
explanations 
for chemistry 
related events 
with which I 
encounter in 
everyday life.  

26% 34% 17% 13% 10% 2.47 1.28 
Just 

motivated 

6. I wish the 
topics in 
chemistry 
would help 
me in solving 

21% 20% 10% 27% 22% 3.09 1.48 
Neither agree 
nor disagree 
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the problems 
I came across 
in my life.  
7. I would 
like to carry 
out the 
experiments 
that I learnt 
from 
chemistry 
lessons at 
home with 
the 
equipment 
used in daily 
life.  

16% 26% 13% 25% 20% 3.07 1.39 
Neither agree 
nor disagree 

8. The more 
chemistry is 
related to the 
daily life, the 
more 
meaningful it 
becomes for 
me to explain 
the events I 
come across.  

12% 25% 18% 20% 25% 3.21 1.37 
Neither agree 
nor disagree 

  9. The 
science of 
chemistry is 
important to 
me as long as 
I am able to 
attribute 
meanings to 
the events I 
come across 
in my daily 
life. 

16% 20% 17% 29% 18% 3.13 1.35 
Neither agree 
nor disagree 

II Efficacy  
 

10. I like this 
subject; 
because 
chemistry 
topics 
include 
events that I 
come across 
in my daily 
life.  

11% 34% 12% 22% 21% 3.08 1.35 
Neither agree 
nor disagree 

11. I can 
relate the 
daily events 
which I hear 
from the 
media and 
internet with 
the 
chemistry.  

21% 35% 20% 15% 9% 2.56 1.23 
Just 

motivated 

12. I am 
interested in 
chemistry; 
because the 
development 
is chemistry 
contributes to 
the 
development 
of 
technology.  

27% 42% 13% 10% 8% 2.30 1.20 
Just 

motivated 

  13. I can 
explain 
chemical 

28% 38% 12% 14% 8% 2.36 1.25 
Just 

motivated 
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reasons of 
the events 
which I 
encountered 
everyday life 
with my 
chemistry 
knowledge.  
14. I am able 
to keep the 
chemistry 
topics in my 
mind through 
relating each 
of them with 
the events I 
come across 
in my daily 
life.  

27% 39% 10% 13% 11% 2.42 1.31 
Just 

motivated 

15. My 
knowledge in 
chemistry 
allows me to 
interpret the 
daily life 
from various 
perspectives. 

17% 38% 13% 15% 17% 2.77 1.36 
Neither agree 
nor disagree 

III Performance  
 

16. I 
understand 
the chemistry 
subjects more 
quickly when 
the teacher 
tells these 
subjects by 
linking them 
with 
everyday life.  

28% 40% 12% 12% 8% 2.32 1.22 
Just 

motivated 

17. Teaching 
of chemistry 
through 
giving 
examples 
from daily 
life would be 
interesting 
for me.  

24% 25% 15% 20% 16% 2.79 1.42 
Moderately 
motivated  

18. 
Chemistry 
classes are 
fun if I am 
able to relate 
the chemistry 
topics with 
my life.  

20% 26% 11% 25% 18% 2.95 1.42 
Neither agree 
nor disagree 

19. 
Performing 
experiments 
in the 
classroom 
with 
materials 
from daily 
life (glass, 
teaspoon, 
etc.) would 
increase the 
level of my 
interest 
towards the 
lesson.  

22% 40% 12% 15% 11% 2.53 1.28 
Just 

motivated 
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20. I would 
like the 
questions of 
the chemistry 
test to be 
prepared 
using the 
real-life 
events. 

27% 41% 6% 14% 12% 2.43 1.34 
Just 

motivated 

Average 22.05% 31.25% 14.55% 17.90% 14.25% 2.71 1.36 
Moderately 
motivated 

NOTE: 
1.00-1.80=Less motivated 
1:81-2.60=Just motivated 
2.61-3.40=Moderately motivated 
3.41-4.20=Well-motivated 
4.21-5.00=Highly motivated 

Results revealed that both groups showed almost the same motivation level. 
Although experimental group showed higher mean than the control group, still the 
difference shows no significant since the mean value (Mean=2.71) is >than the mean 
value (Mean=2.68). Prior to the conduct of the experiment, that is, the use of context-
based teaching approach, both groups have almost the same level of motivation 
towards context-based learning.  
 

To evaluate the effects of context-based approach in teaching chemistry 
towards student’s achievement, the mean scores were statistically calculated using 
SPSS version 22.  
 
Table 3: 
Experimental group’s level of motivation before it was exposed to context-based 
method of teaching (n=49) 
This table illustrates experimental group’s level of motivation before it was exposed 
to context-based method of teaching.  
SN Theme Sub-theme Responses Calculation Interpretation 

Strongly 
disagree 

Disagree Neither 
agree 
nor 
disagree 

Agree Strongly 
agree 

Mean SD 

I Enthusiasm  
 

1. I feel 
enthusiastic 
about 
observing 
chemical 
events 
occurring in 
the flow of 
life.  

22% 35% 23% 10% 10% 2.51 1.22 Disagree 

2. With the 
help of my 
knowledge in 
chemistry, I 
am able to 
interpret the 
events 
happening 
around me 
(effects of 
the 
toothpaste, 
whitening 

20% 28% 22% 18% 12% 2.74 1.29 
Neither agree 
nor disagree 
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effect of the 
bleacher.  
3. I like using 
my 
knowledge in 
chemistry 
outside the 
classroom.  

30% 20% 18% 20% 12% 2.64 1.40 
Neither agree 
nor disagree 

4. Chemistry 
becomes 
important to 
me when I 
am able to 
attribute 
scientific 
meanings to 
the chemical 
events I 
come across 
in my daily 
life.  

17% 23% 20% 25% 15% 2.98 1.33 
Neither agree 
nor disagree 

5. I would 
like to give 
scientific 
explanations 
for chemistry 
related events 
with which I 
encounter in 
everyday life.  

20% 31% 19% 17% 13% 2.72 1.31 
Neither agree 
nor disagree 

6. I wish the 
topics in 
chemistry 
would help 
me in solving 
the problems 
I came across 
in my life.  

20% 20% 10% 31% 19% 3.09 1.44 
Neither agree 
nor disagree 

7. I would 
like to carry 
out the 
experiments 
that I learnt 
from 
chemistry 
lessons at 
home with 
the 
equipment 
used in daily 
life.  

20% 23% 11% 25% 21% 3.04 1.46 
Neither agree 
nor disagree 

8. The more 
chemistry is 
related to the 
daily life, the 
more 
meaningful it 
becomes for 
me to explain 
the events I 
come across.  

15% 25% 15% 23% 22% 3.12 1.39 
Neither agree 
nor disagree 

  9. The 
science of 
chemistry is 
important to 
me as long as 
I am able to 
attribute 
meanings to 
the events I 
come across 

20% 21% 19% 23% 17% 2.96 1.39 
Neither agree 
nor disagree 
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in my daily 
life. 

II Efficacy  
 

10. I like this 
subject; 
because 
chemistry 
topics 
include 
events that I 
come across 
in my daily 
life.  

11% 34% 12% 21% 22% 3.09 1.36 
Neither agree 
nor disagree 

11. I can 
relate the 
daily events 
which I hear 
from the 
media and 
internet with 
the 
chemistry.  

30% 30% 20% 10% 10% 2.40 1.28 Disagree 

12. I am 
interested in 
chemistry; 
because the 
development 
is chemistry 
contributes to 
the 
development 
of 
technology.  

30% 40% 12% 10% 8% 2.26 1.21 Disagree 

  13. I can 
explain 
chemical 
reasons of 
the events 
which I 
encountered 
everyday life 
with my 
chemistry 
knowledge.  

30% 34% 14% 12% 10% 2.38 1.29 Disagree 

14. I am able 
to keep the 
chemistry 
topics in my 
mind through 
relating each 
of them with 
the events I 
come across 
in my daily 
life.  

33% 41% 10% 10% 6% 2.15 1.16 Disagree 

15. My 
knowledge in 
chemistry 
allows me to 
interpret the 
daily life 
from various 
perspectives. 

20% 33% 13% 19% 15% 2.76 1.36 
Neither agree 
nor disagree 

III Performance  
 

16. I 
understand 
the chemistry 
subjects more 
quickly when 
the teacher 
tells these 
subjects by 
linking them 

25% 40% 15% 12% 8% 2.38 1.21 Disagree 



                         

 190 

with 
everyday life.  
17. Teaching 
of chemistry 
through 
giving 
examples 
from daily 
life would be 
interesting 
for me.  

20% 25% 13% 25% 17% 2.94 1.41 
Neither agree 
nor disagree 

18. 
Chemistry 
classes are 
fun if I am 
able to relate 
the chemistry 
topics with 
my life.  

20% 25% 11% 27% 17% 2.96 1.41 
Neither agree 
nor disagree 

19. 
Performing 
experiments 
in the 
classroom 
with 
materials 
from daily 
life (glass, 
teaspoon, 
etc.) would 
increase the 
level of my 
interest 
towards the 
lesson.  

19% 41% 13% 15% 12% 2.60 1.28 Disagree 

20. I would 
like the 
questions of 
the chemistry 
test to be 
prepared 
using the 
real-life 
events. 

29% 41% 8% 11% 11% 2.34 1.30 Disagree 

Average 22.55% 30.50% 14.90% 18.20% 13.85% 2.70 1.36 
Neither agree 
nor disagree 

NOTE: 
1.00-1.80=Less motivated 
1:81-2.60=Just motivated 
1.61-3.40=Moderately motivated 
3.41-4.20=Well-motivated 
4.21-5.00=Highly motivated 
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Table 4:  
Experimental group’s level of motivation after it was exposed to context-based 
method of teaching (n=49) 
SN Theme Sub-theme Responses Calculation Interpretation 

Strongly 
disagree 

Disagree Neither 
agree 
nor 

disagree 

Agree Strongly 
agree 

Mean SD 

I Enthusiasm  
 

1. I feel 
enthusiastic 
about 
observing 
chemical 
events 
occurring in 
the flow of 
life.  

15% 22% 10% 23% 30% 3.31 1.47 Moderately 
motivated 

2. With the 
help of my 
knowledge in 
chemistry, I 
am able to 
interpret the 
events 
happening 
around me 
(effects of the 
toothpaste, 
whitening 
effect of the 
bleacher.  

11% 19% 12% 24% 34% 3.51 1.40 Well-
motivated 

3. I like using 
my 
knowledge in 
chemistry 
outside the 
classroom.  

10% 20% 10% 22% 38% 3.58 1.42 Well-
motivated 

4. Chemistry 
becomes 
important to 
me when I 
am able to 
attribute 
scientific 
meanings to 
the chemical 
events I come 
across in my 
daily life.  

10% 17% 10% 24% 39% 3.65 1.40 Well-
motivated 

5. I would 
like to give 
scientific 
explanations 
for chemistry 
related events 
with which I 
encounter in 
everyday life.  

10% 14% 10% 33% 33% 3.65 1.33 Well-
motivated 

6. I wish the 
topics in 
chemistry 
would help 
me in solving 
the problems 
I came across 
in my life.  

18% 10% 10% 30% 32% 3.48 1.47 Well-
motivated 

7. I would 
like to carry 
out the 

14% 16% 10% 23% 37% 3.53 1.47 Well-
motivated 
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experiments 
that I learnt 
from 
chemistry 
lessons at 
home with 
the 
equipment 
used in daily 
life.  
8. The more 
chemistry is 
related to the 
daily life, the 
more 
meaningful it 
becomes for 
me to explain 
the events I 
come across.  

5% 15% 10% 35% 35% 3.80 1.21 Well-
motivated 

  9. The 
science of 
chemistry is 
important to 
me as long as 
I am able to 
attribute 
meanings to 
the events I 
come across 
in my daily 
life. 

10% 10% 15% 35% 30% 3.65 1.28 Well-
motivated 

II Efficacy  
 

10. I like this 
subject; 
because 
chemistry 
topics 
include 
events that I 
come across 
in my daily 
life.  

6% 24% 11% 22% 37% 3.60 1.35 Well-
motivated 

11. I can 
relate the 
daily events 
which I hear 
from the 
media and 
internet with 
the 
chemistry.  

10% 15% 10% 34% 31% 3.61 1.33 Well-
motivated 

12. I am 
interested in 
chemistry; 
because the 
development 
is chemistry 
contributes to 
the 
development 
of 
technology.  

17% 10% 10% 38% 25% 3.44 1.40 Well-
motivated 

  13. I can 
explain 
chemical 
reasons of the 
events which 
I encountered 
everyday life 
with my 
chemistry 

10% 13% 10% 38% 29% 3.63 1.29 Well-
motivated 
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knowledge.  
14. I am able 
to keep the 
chemistry 
topics in my 
mind through 
relating each 
of them with 
the events I 
come across 
in my daily 
life.  

11% 19% 10% 26% 34% 3.53 1.40 Well-
motivated 

15. My 
knowledge in 
chemistry 
allows me to 
interpret the 
daily life 
from various 
perspectives. 

10% 16% 10% 29% 35% 3.63 1.36 Well-
motivated 

III Performance  
 

16. I 
understand 
the chemistry 
subjects more 
quickly when 
the teacher 
tells these 
subjects by 
linking them 
with 
everyday life.  

14% 10% 10% 38% 28% 3.56 1.36 Well-
motivated 

17. Teaching 
of chemistry 
through 
giving 
examples 
from daily 
life would be 
interesting 
for me.  

10% 13% 10% 35% 32% 3.66 1.31 Well-
motivated 

18. 
Chemistry 
classes are 
fun if I am 
able to relate 
the chemistry 
topics with 
my life.  

10% 12% 8% 35% 35% 3.73 1.32 Well-
motivated 

19. 
Performing 
experiments 
in the 
classroom 
with 
materials 
from daily 
life (glass, 
teaspoon, 
etc.) would 
increase the 
level of my 
interest 
towards the 
lesson.  

19% 11% 10% 24% 36% 3.47 1.53 Well-
motivated 

20. I would 
like the 
questions of 
the chemistry 
test to be 
prepared 
using the 

9% 21% 9% 33% 28% 3.50 1.33 Well-
motivated 
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real-life 
events. 

Average 11.45% 15.35% 10.25% 30.05% 32.90% 3.58 1.38 Well-
motivated 

NOTE: 
1.00-1.80=Less motivated 
1:81-2.60=Just motivated 
1.61-3.40=Moderately motivated 
3.41-4.20=Well-motivated 
4.21-5.00=Highly motivated 

Context-based method helps the teachers relate the concept being thought to 
the students into real world situations leading to student’s motivation to learn the 
concepts by connecting it to their day-to-day experiences. As shown in Table 4, 
experimental group motivation mean score increases from 2.70 to 3.58 while the 
control group motivation mean score remains almost the same. Statistically, the mean 
difference between groups obtained mean value 2.71 which is less than the mean 
value of 3.58; thus, these results indicated that there is a significant difference on 
motivational attitudes of the students between experimental and control group in favor 
of the experimental group. This further means that the students who were taught with 
the context-based approach had a significantly higher motivation towards context-
based learning than those students who were taught the same lessons in the traditional 
way.  

Table 4 reveals that after the intervention used in the experimental group, the 
group mean scores in the achievement test increases from -- (Table 3) to -- as 
compared to the control group mean score that increases from -- to --. Indeed, the 
control group achievement mean scores also increased after teaching the chemistry 
lesson. However, results prove that the experimental group performed better 
compared to the control group showing a mean value = -- which is smaller than the --. 
This result indicates that the there is a significant difference on students’ performance 
after the treatment as measured by the achievement test. This significant difference 
could be claimed as the effects of context-based approach in teaching which was used 
in teaching the students in the experimental group. Results also show that contextual 
learning activities increased students’ achievement through increased cognition of 
chemistry concepts. The findings further show that better learning took place when 
students were given contexts from everyday life as basis for the discussions of 
chemistry concepts.  
 

Discussion 
Higher attitudinal rating is indicative of favorable motivation towards 

chemistry as a subject. The finding implies that there were quite a number of the 
students who favorably changed their motivation towards chemistry, thus the higher 
motivational rating. For the experimental group, their mean post-motivational rating 
shows that the use of the contextual teaching approach contributed to their positive 
outlook towards the subject. It was observed that the students in the experimental 
group got more motivated and excited as they tried to relate contexts based on 
community-based materials, processes and everyday applications to chemistry 
concepts which helped develop students’ motivation towards chemistry lessons.  
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Conclusion 
Contextual teaching of chemistry makes the contents of the subject more 

relevant to students’ lives as it connects everyday life activities to chemistry concepts. 
By linking the macroscopic level that is, the students’ everyday experiences and the 
microscopic level in terms of the general content of the course, students’ appreciation 
of the contribution of chemistry to their lives are enhanced. Students‟ perceptions of 
chemistry being too abstract and difficult are then gradually changed to more of 
interest, excitement and attention towards the lessons which motivates and encourages 
them to develop positive attitudes towards chemistry. Motivation and positive 
attitudes foster learning thereby increasing the achievement level of students in 
chemistry. A gradual shift of chemistry teachers’ teaching styles from the traditional 
lecture method towards the use of context-based approach in their chemistry teaching 
may be considered for the improvement of chemistry education in the country. Based 
on the findings of the study it is hoped that innovation on different teaching 
pedagogies like context-based approach could make positive contributions to the 
chemistry teaching process. Therefore, it can be concluded that the use of the context-
based approach in the teaching of Inorganic Chemistry has brought about significant 
positive changes in the achievement level, attitudes, and motivation levels of students 
toward chemistry lessons. The use of contexts based on locally available and 
observable community resources and processes, and which integrate real-life 
examples provide learning experiences that increase students’ achievement through 
increased cognition of chemistry concepts as well as develop students’ positive 
attitude and motivation levels towards chemistry. 
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Abstract 
The aim of this study is to explore how English teachers’ views and 

experience are involving in preparing for global citizenship education (GCE) in terms 
of the Experiential Learning Cycle (ELC) model. This study focused on English 
language teachers, to explore how their students participated in ELC model and how 
the teachers engaged in preparing GCE. The purposeful or purposive sampling was 
employed, through a questionnaire that was distributed to 45 teachers and an 
interview survey with 12 teachers at different universities of Myanmar. According to 
the findings, teacher participants expressed their views that Experiential Learning 
Cycle (ELC) model allows the development of citizenship, especially in concrete 
experience and reflective observation stages within the Myanmar community. 
Moreover, the lack of knowledge about integrating global citizenship education into 
ELT courses was also articulated by the teachers themselves. It may be helpful to 
provide ELT educators at all levels with in-service training on integrating global 
citizenship education into ELT so that they can organize the teaching-learning 
environment according to global citizenship education. This study highlights the need 
for more researches on global citizenship education, global studies trainings and 
programs in Myanmar.  
 

Keywords:  English Teachers, Global Citizenship Education, Experiential Learning 
Cycle (ELC) Model, ELT 

 

Introduction  
As the world becomes more interdependent, scholars and practitioners have 

increasingly recognized the imperative for an interdisciplinary program that explores 
a range of pressing global citizenship-related issues from the environment to 
education, security, and human rights (Huitt, 2013. Reimers et al., 2016). Our world is 
becoming increasingly complex and intricate—humans have never been more 
connected or interdependent. These changes have brought life to the concept 
of Global Citizenship, or the idea that we are one global community, and therefore, 
our choices and actions may affect people and communities locally, nationally or 
even internationally. Researches on experiential learning cycle that has focused on 
English language teachers themselves have mostly looked at the effect from an 
academic standpoint and have not addressed the global citizenship education. 
Furthermore, many studies have examined service-learning projects conducted by 
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university students and with elementary students as the more passive “recipients.” 
Hsiu-Lien and colleagues (2018) and Lindo and colleagues (2018) both found that 
elementary students experienced positive academic outcomes as a result of 
participating in service-learning projects conducted by university students. Despite 
these studies and concerns, some steps have been taken to further the goals of global 
citizenship education and related fields of study. Brunell (2013) emphasizes, in 
particular, that the pedagogical method of experiential learning (learning through 
experience) elicits student interest in global issues, builds global civic skills, and 
helps groom global citizens. Scholars and practitioners have called for updating 
curricula (Waks, 2003) and additional ways to address insufficient training and lack 
of teacher professional development (Levine, 2010). The lack of teacher’s capacity 
has been identified as one of the barriers to global citizenship education. As key 
actors in ensuring quality education, teachers face a lot of pressure and they are 
required to deepen their knowledge base and pedagogic skills in response to new 
demands and changing curriculum. Great teaching needs practice and teachers must 
be nurtured through high-quality training and continuous learning. According to a 
recent UNESCO report, many countries have not made global citizenship education 
as a mandatory part of their traditional teacher education programs (McEvoy, 2016). 
Some studies have addressed specific curricular topics and teaching methods in global 
citizenship education.  At the same time, more studies must examine how teachers 
can prepare students to think critically on controversial global issues particularly 
through experiential learning. 

   

Experiential Learning Cycle (ELC) Model 
The theory of experiential learning helps students learn about relevant global 

issues through civic participation (Brunell, 2013). He argues that the goal of 
education is to prepare students to function as active and participatory citizens within 
a democratic society (Dewey, 1916).  Along these lines, Dewey (1938) expressed his 
support for experiential civic education, which allows for the development of 
citizenship through experiences and interactions within the community. Kolb's (1984) 
Experiential Learning Cycle (ELC) model proposes that learning occurs in four 
stages: concrete experience (CE), reflective observation (RO), Abstract 
Conceptualization (AC), and active experimentation (AE) (Kolb, 1984). Under this 
model, the learner:  

(i) actively participates in an activity (Concrete experience);  
(ii) reflects on that experience (Reflective observation);  
(iii)   conceptualizes a theory based on his or her observation  
         (Abstract conceptualization); and  
(iv)   tests the theory or plan for an imminent experience  
         (Active experimentation).  
Concrete experiences are vital in experiential learning, as a central tenet is that 

students learn best by engaging in concrete experiences. These experiences should be 
relevant to students’ own lives and experiences (Wehbi, 2011). Learners must reflect 
upon their ideas and their experiences (Reflective Observation) before experimenting 
with what they have taken from the three previous stages of the cycle (their ideas, 
experiences, and reflections) (Kolb, 1984; Pugh, 2014). Once learners are exposed to 
an abstract idea or concept (Abstract Conceptualization), they learn more about that 
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idea through meaningful and concrete experiences. In this stage, learners attempt to 
conceptualize a theory or model of what is observed focusing on the reflection 
questions: “What? So What? Now What?” (Eyler et al., 1996).   Active 
experimentation completes the experiential learning cycle (Kolb, 1984). In this stage, 
learners are given the chance to test their newly acquired ideas or experiences (Kolb, 
1984; Pugh, 2014).  

This study was informed by the work of Dewey and a model of experiential 
learning that is based on Kolb’s work. The experiential learning cycle is the most 
widely recognized and used concept in Experiential Learning Theory (ELT) (Kolb 
2015; Kolb & Kolb 2017). Important in Kolb’s conception is that experiential 
learning is cyclical— an individual can begin at any stage. Kolb and Kolb (2005) 
insisted that the ELC should not be viewed as consisting of distinct steps, but as a, 
“learning cycle or spiral where the learner ‘touches all the bases’— experiencing, 
reflecting, thinking and acting—in a recursive process that is responsive to the 
learning situation and what is being learned”.   

 

Preparing Teachers for Global Citizenship Education  
  Global Citizenship Education (GCED) aims to empower learners of all ages to 
assume active roles, both locally and globally, in building more peaceful, tolerant, 
inclusive and secure societies. GCED is based on the three domains of learning - 
cognitive, socio-emotional and behavioral (UNESCO). Teachers can support the 
students’ voice and active engagement with global issues. Teachers might provide 
safe spaces for the students to develop and voice their ideas and opinions. They might 
provide spaces and opportunities for informed action on a local or global issue which 
is of concern to them. Being a globally competent teacher requires embracing a 
mindset that translates personal global competence into professional classroom 
practice. It is a vision of equitable teaching and learning that enables students to 
thrive in an ever-changing world (Ariel Tichnor-Wagner, Hillary Parkhouse, Jocelyn 
Glazier, J.Montana Cain (2012). In the previous studies, it was examined that how the 
United States and other countries have promoted global citizenship education through 
teacher preparation (pre-service and professional development programs), and active 
learning. However, there is little scholarship addressing American pre-service and in-
service high school teacher training in global citizenship education and it is still in 
continuous need to research more areas with different contexts in other countries. As 
such, this strand primarily examines how other countries have trained English 
teachers in this discipline. 
 

Pre-Service Training 
Pre-service training is the training that teachers and other educators receive 

before they actually begin teaching in a classroom. What this pre-service training 
looks like will vary from country to country – and the requirements for pre-service 
training may be very different from community to community (UNESCO). Pre-
service training is vital because adequately-prepared teachers contribute to better 
student performance, higher school effectiveness, and the efficiency of an entire 
system of education in a country. If teachers do not meet expectations, educational 
activities in a school may not be successful. Several scholars have stressed that 
increased content knowledge and pedagogical training are necessary to prepare 



                         

 200 

prospective educators for global citizenship (Carr, Pluim, & Howard, 2014; Gallavan, 
2008; Howe, 2013; Rapoport, 2013).  Gallavan (2008) adds that teacher candidates 
must be competent, confident, and ready to share the complexities associated with 
world citizenship (p. 252).  Proficiency in global citizenship education also requires 
competency. To prepare teachers for this field, universities and education departments 
have begun to incorporate global components into general education courses 
connecting global citizenship education (GCE) to university curricula. 

 

In-Service Professional Development 
Effective professional development is “structured professional learning that 

results in changes in teacher practice and improvements in student learning 
outcomes” (Darling Hammond, Hyler, & Gardner, 2017, p. v). The idea is that 
professional development improves teachers’ ability to make decisions that will 
positively impact student achievement (Yoon, Duncan, Lee, Scarloss, & Shapley, 
2007). Training that is concurrent with official teaching responsibilities to improve 
teachers’ qualifications and skills. In-service training can be compulsory relating to 
official professional development activities to maintain or upgrade professional 
qualifications or it can also be optional with the sole purpose to improve skills 
(UNESCO). New forms of technology and online resources offer ways for teachers to 
educate for global citizenship (Johnson, Boyer, & Brown, 2011; Lim, 2008; Maguth, 
2012).  While educators in social studies have not always embraced the "educative 
potential of technology" in the digital age (Maguth, 2012, p. 70), one study out of 
Singapore shows how technology can help educators grow as global citizens (Lim, 
2008).  After all, the advent of the Internet has transformed the way that teachers 
instruct their students (Luan, Fung, Nawawi, & Hong, 2005).  Furthermore, a study 
on the impact of the Internet on International Baccalaureate teachers across more than 
30 countries shows how online discussion forums empower them to formulate diverse 
beliefs (Harshman & Augustine, 2013).   

 

Active Learning  
To create "an active global citizen and worker capable of taking on a new 

global identity and responsibility" (Vásquez, 2006, p. 48), some studies have shown 
that a more inclusive global curriculum helps students better understand other 
countries and cultures along with their place in the world (Johnson, Boyer, & Brown, 
2011; Myers, 2010).  As students engage in "active learning" and consider "diverse 
perspectives," they can become more globally aware citizens (Johnson, Boyer, & 
Brown, 2011, p. 513). According to Oxfam (2006), global citizens of all ages should 
actively engage in and learn about issues that have varying and contentious opinions. 
Niens and Reilly (2012) agree that students should study controversial issues, 
particularly with regard to their country's history.  For instance, a study of students 
from nine schools across Northern Ireland shows that global citizenship education 
may help students begin to repair fractured local identities (Niens & Reilly, 2012).  In 
some cases, however, teachers have shown reluctance to address these "complex 
contemporary issues" (e.g., war and conflict) (Yamashita, 2006, p. 38) in the 
classroom, highlighting the challenges confronting students and teachers in this 
endeavor. Finally, to cultivate engaged, active learners in the study of global 
citizenship education, it can be helpful to create a student-centered learning 
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environment outside and inside the classroom (Reimers et al., 2016). Teachers, for 
instance, need to integrate more field experiences (e.g., service-learning, community 
initiatives, and special out-of-school projects), and travel outside the community to 
another state or country (Gallavan, 2008).  Classroom instructions, along with field 
experiences, service-learning, cultural activities, and study abroad programs, also help 
foster global values and attitudes (Gallavan, 2008; Wynveen, Kyle, & Tarrant, 2012).  
   

Research Objectives  
This study will extend the answers concerning with English language 

teachers’perspectives and their training experience at Myanmar universities. The 
objectives are as the following:   

(i) To investigate the teachers’ views on how the stage of experiential 
learning occurs in the English language classrooms in terms of 
Experiential Learning Cycle (ELC) model 

(ii) To explore how English teachers engage their training in preparing for 
Global Citizenship Education 

 

 Methodology  
This presents the route by which the study was conducted to present a detailed 

description of research methodologies. The qualitative phenomenological study was 
conducted to address the research participants, the research instruments and the 
procedures of the study for data collection and analysis.  

 

Participants  
This study took place at different universities in Myanmar, with 45 English 

language teachers.  Like the sample size of other studies, this study included 
interviews of 12 participants. The participants were aged 35-56 from the English 
departments of different universities. Most of the participants identified as female and 
only with a small number for male.  
Table 1:  
Demographic Information of Participants (n= 45) 

No. Participants Total No Male Female Age Range 

1 Teachers 45 5 40 35-56 

 

Research Instruments  
  The research has been done through structured questionnaires based on the 
four stages in terms of Experiential Learning Cycle (ELC) model which filled up by 
English language teachers from different universities of Myanmar and followed by 
open-ended interview questions concerning with their experience on pre-service 
training and in-service professional development. The statistics was used to analyze 
the data. Through mixed-method approach, this study researched the following:         

(i) How do the teachers perceive on the four stages where English language 
learning in the undergraduate course occurs in terms of Experiential Learning 
Cycle (ELC) model?  
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(ii) What are the teachers' perspectives of global citizenship regarding the stages 
of experiential learning occurs in the English language classrooms in a global 
society?     

(iii)What trainings do the teachers currently engage in preparing for Global 
Citizenship Education?  

   

Procedures of the Study  
The researchers used a questionnaire that was distributed to 45 teachers at the 

English Department at different universities; the statements of the questionnaire were 
designed to answer the research questions. Also, the researchers conducted interviews 
with 12 instructors and asked them four questions at selected Universities. After that, 
the researchers analyzed the questionnaire and discussed the results of both, the 
questionnaire, and the interviews. The first phase of questionnaires focused on the 
participants' academic background, teaching experience on four stages where learning 
occurs in terms of Experiential Learning Cycle (ELC) model. The second phase of the 
data collection process included interviewing 12 English teachers in the study. The 
data analysis process included the use of multiple sources of evidence (triangulation), 
through a case study database. Before interviewing the participants, I obtained each 
interviewee's consent and assured confidentiality to the greatest extent possible. I also 
described the purpose of the study, noted that the interview would be recorded, and 
detailed other procedures related to the study. I conducted one-on-one interviews 
(ranging from 45 minutes to an hour) with teachers after school.  The interviews 
included open-ended questions designed to elicit wide-ranging, personal responses 
about their trainings in preparing for Global Citizenship Education. Then, the 
participants were asked to describe the role of experiential learning in their course and 
how, if at all, the course fosters civic engagement through academic and 
extracurricular activities. At the end of each interview, I thanked the participants for 
sharing their perspectives, reiterated that confidentiality will be maintained to the 
greatest extent possible, and offered to provide them with a summary of the results. 
Interviews were recorded using recording applications and the recorded responses 
were then transcribed the recordings of the interviews and memorialized the findings 
by using the Transcribe software into MS word. The Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) was used to analyze the data from the responses. Some frequencies 
and percentages generated using SPSS were exported to MS Excel to produce charts 
and MS Word to produce tables.  
 

Results 
This research study explored how the teachers perceive on the four stages 

where English language learning in the undergraduate course occurs in terms of 
Experiential Learning Cycle (ELC) model. Results from the study will be presented 
mainly on two main areas in relation to the teachers’ perspectives regarding the stages 
of experiential learning in the English language classroom and their training 
experience in preparing Global Citizenship Education. 
Questionnaire Survey towards Teachers’ views on Four Stages where Learning 
Occurs in Terms of Experiential Learning Cycle (ELC) Model  
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In the following table 1, English language teachers are selected from different 
universities in Myanmar to collect the data how they perceive on four stages where 
learning occurs in terms of Experiential Learning Cycle (ELC) model. 
Table 2:  
Teachers’ Views on Four Stages where Learning occurs in terms of Experiential 
Learning Cycle (ELC) model (n=45) 

SN     Stages            Statements Theme 
Responses Calculation Interpretation 

Never Rarely Sometimes Often Always   Mean SD  
1 Concrete 

experience 
My students 
actively 
participate in 
classroom 
activities. 

experiencing 5% 4% 6% 13% 72% 4.43 1.10 
Completely 

positive 

2 Reflective 
observation 

My students 
reflect on 
that 
experience. 

reflecting 1% 6% 10% 20% 63% 4.38 0.96 
    Completely    

positive 

3 Abstract 
conceptualization

My students 
conceptualize 
a theory 
based on 
their 
observation. 

thinking 17% 17% 20% 13% 33% 3.28 1.49 Positive 

4 Active 
experimentation 

My students 
test the 
theory or 
plan for an 
imminent 
experience. 

acting 17% 24% 21% 17% 21% 3.01 1.39 Positive 

Average  10.00
% 

12.7
5% 

14.25% 15.7
5% 

47.2
5% 

3.78 1.41 Very 
positive 

NOTE: 
1.00-1.80=Slightly positive 
1.81-2.60=Moderately positive 
2.61-3.40=Positive 
3.41-4.20=Very positive 
4.21-5.00= Completely positive 

As seen in Table 1, teachers’ views on four stages where learning occurs in 
terms of Experiential Learning Cycle (ELC) model were presented. The first category 
that emerged with respect to the concrete experience as most of the participants 
addressed as the highest stage. According to the data, the learners actively participate 
in an activity (concrete experience) (Mean=4.43); they reflect on that experience 
(reflective observation) (Mean=4.38) conceptualizes a theory based on his or her 
observation (abstract conceptualization) (Mean=3.28); and they test the theory or plan 
for an imminent experience (active experimentation) (Mean=3.01). According to the 
findings, teacher participants expressed their completely positive views on 
Experiential Learning Cycle (ELC) model allows the development of citizenship 
through experiences and interactions especially in concrete experience and reflective 
observation stages within the Myanmar community. Survey findings perceived the 
data from the English language teachers’ views on four stages of learning in terms of 
experiential learning cycle (ELC).  
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Interview Responses  
Through the interview, this study researched the following questions to 

explore what trainings the teachers are currently engaging in preparing for Global 
Citizenship Education.    

 

Interview Questions 
i. Can you please describe any previous experiences that prepared you to 

teach a undergraduate course?  
ii. What pre-service (teacher education programs) or in-service opportunities 

(professional development workshops) in global citizenship education 
(content knowledge and pedagogical training) should be offered to prepare 
prospective or current university teachers for teaching global studies?   

iii. What professional development opportunities (e.g., seminars, workshops) 
have you attended inside or outside this school that assisted you in 
implementing the curriculum and teaching the course?  

 

Interview data in preparing English teachers for Global Citizenship 
Education (n=12) 

The following statements from the interview transcripts extend how English 
teachers engage their training in preparing for Global Citizenship Education. To 
express the findings, the first theme concerned their experience about pre-service 
training and the second theme concerned with their in-service professional 
development. A majority of the participants (10 out of 12) stated that there have been 
repeated concerns about the lack of globally relevant skills among the teachers in 
preparing global citizenship education, along with the challenges of course books and 
insufficient training experience including mainly dominant cultures to enhance global 
education in the Myanmar. For the questions concerning with the pre-service training 
experience, some participants (2 out of 12) stated that they attended pre-service 
training (teacher education programs) which included teaching pedagogies and 
classroom management but they lacked of the training for teaching global studies to 
prepare prospective or current university teachers. The results showed that there has 
been unsatisfactory level and insufficient training courses in teaching the curriculum 
and in preparing global citizenship education at all levels. Through the responses of 
12 participants, it may be summarized that greater emphasis on global citizenship 
education at the undergraduate level helps teaching students increase interest in 
learning, improve analytical skills, appreciate multiple perspectives and diversity, and 
commit to action. But, still one of them added the point that postgraduate programs 
which focus on global citizenship issues (e.g., cultural diversity, social justice, etc.) 
can be effective as well by mentioning the fact that a master's degree can help 
teachers learn about this important field of study. Concerning with in-service 
professional development, all the participants revealed the importance of professional 
development and all the individual participants attended professional development 
training courses, seminars and workshop officially offered by Ministry of Education 
in Myanmar. The result showed that the categories reached from the responses of 
other ten participants (10 out of 12) expressing that they still have the challenges in 
implementing the curriculum and teaching the course though they had attended some 
seminars, workshops for professional development opportunities that assisted them in 
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implementing the curriculum and teaching the course. One of the participants (1 out 
of 12) suggested that online discussion forums can bring global citizenship educators 
together to share professional and pedagogical teaching practices not only for 
professional growth, but also for personal reflection. Finally, all the participants 
except one suggested that they need more effective professional development training 
courses, workshops, seminars and conferences for their effective teaching in global 
needs and trends and for their practical knowledge and understanding to address 
issues, phenomena and catastrophes in preparing global citizenship education. 
Interview findings perceived the data from the pre-service training and in-service 
professional development of ELT Teachers in preparing global citizenship education.  
 

Discussion 
One of the recurring themes of the previous studies is the need for pre-service 

teachers to gain more exposure to global issues before entering the classroom 
(Ferguson-Patrick, Macqueen, & Reynolds, 2014). However, too often teacher 
education programs in the United States fail to impart the relevant knowledge, skills, 
and values (e.g., lack of teacher capacity) needed to teach global citizenship 
education (Myers & Rivero, 2019; O'Meara, Huber, & Sanmiguel, 2018). As a result, 
too many teachers are ill-prepared to discuss basic multicultural or global concepts in 
the classroom (Gayle-Evans & Michael, 2006), while others feel ill-equipped to 
apply such content to their classroom lessons or unit plans (Brown & Kysilka, 1994). 
And while there are some colleges and universities that offer majors, concentrations, 
or certificate programs in global studies or global citizenship education related 
content (Kopish, 2017), there are not enough opportunities. Colleges and universities 
need to offer more of these programs and courses to create the conditions for global 
citizenship education to succeed. Recently, the ministry of education, local and 
organizational entities, and the private sectors have made efforts to refocus the 
curricula and training programs in Myanmar.  
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Figure 1:  
Experiential Learning Cycle (ELC) model (n=45) 

Throughout the findings of questionnaire and interview, the results expressed 
the teachers’ positive views on four stages where learning occurs in terms of 
Experiential Learning Cycle (ELC) model and how to incorporate their experiential 
learning practices in implementing global citizenship education into the English 
language classroom. This study advances two primary findings through the first 
phase of questionnaires and second phase of interview. First, the importance of 
experiential learning, among other forms of pedagogy and instructional practices, in 
furthering the goals of global citizenship education was explored through the 
questionnaires survey. According to the findings, teacher participants expressed their 
positive views that Experiential Learning Cycle (ELC) model allows the 
development of citizenship especially in concrete experience and reflective 
observation stages within the Myanmar community. Although they showed that they 
are positive on other two learning experiential learning: abstract conceptualization 
and active experimentation, there still need to practice more than before. In 
Myanmar, the university students still need to be practiced and trained to be active 
global citizens on their learning process at undergraduate level according to the data 
that perceived from the survey. In doing so, the role of teachers plays a vital role and 
it still needs to prepare them for global citizenship education. Second, the need for 
pre-service and in-service training for teachers of global studies related courses, 
including teacher education and professional development programs and the need for 
class projects, international education programs, and other experiential learning 
opportunities (such as training courses, workshops, seminars, national and 
international conferences or community programs) to cultivate the teachers’ progress 
and to prepare the teachers for global citizenship education. Upon reflection, this 
study also highlights the need for global studies related courses to explore the 
connection between liberal democratic values and the goals of global citizenship 
education.  

Finally, all the individuals emphasized that schools should offer more 
effective pre-service or in-service opportunities in global citizenship education to 
prepare global studies teachers. To teach a global studies course, it helps to have a 
social science background in subjects like history, geography, philosophy, sociology, 
or economics and it also finds it helpful for other global studies teachers to attend the 
national and international conferences. To teach global citizenship effectively, all the 
respondents agreed that teachers should be well-versed in various subject areas, and 
should receive appropriate training and professional development. It has been 
concluded from the study that ELT teachers have insufficient levels of knowledge, 
skills, attitude and action related with global citizenship education. It may be helpful 
to provide ELT educators at all levels with in-service training on integrating global 
citizenship education into ELT so that they can organize the teaching-learning 
environment according to global citizenship education. This study highlights the 
continuing need for increased pre-service and in-service training opportunities for 
teachers of global studies related courses, including teacher education and 
professional development programs.  
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Recommendations 
This study highlights the need for more researches within the field of global 

citizenship education. First, more researchers should conduct studies related to the 
development and design of global studies curricula and courses. This would help 
practitioners enhance curricular standards to better reflect current and topical global 
content. In addition, administrators would benefit from more literature when making 
the case to education committees or local district boards of education to offer global 
studies related courses. However, it should be remembered that this study was 
carried out through interviews with 45 English language teachers working at 
different universities in Myanmar. Similar studies with larger samples with mixed 
methods can provide significant contributions in terms of clarifying the subject in 
global citizenship education. In addition, other qualitative studies to be carried out at 
primary, secondary and high school level can be useful in explaining the issue in 
depth. Empirical studies, case studies and action research that integrate global 
citizenship education with ELT courses will also make a great contribution to the 
field.  
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Abstract 
This study aimed to explore how grammar assessment in the EFL classroom 

was implemented at the English Department of the selected universities in Myanmar. 
The researcher investigated learners’ perspectives regarding the congruence of the 
grammar assessment with the planned learning, assessment authenticity, transparency, 
and their capability in the classroom. A total of 69 fourth-year students of the English 
specialization responded to the questionnaire with 24 five-point Likert scale items. 
The quantitative data of Students’ Perceptions of Assessment Questionnaire (SPAQ) 
items were descriptively analysed using the SPSS 16.0 program. The result offers 
significant insights into the ways students viewed classroom-based grammar 
assessments. It was shown that students perceived a similarity between grammar 
assessment and planned learning, as well as adequate transparency regarding the 
purpose, authenticity, and assessment forms. Moreover, the result designates that their 
perceived capability in taking the assessment was rather satisfactory.  
 

Keywords: Students’ Perception, Grammar, Assessment, Language Learning, 
Classroom Assessment 

 

Introduction 
The role of grammar in language acquisition has remained relatively 

significant. Grammar is deemed to be worthy of study – to the extent that in the 
Middle Ages in Europe, it was thought to be the foundation of all knowledge and the 
gateway to sacred and secular understanding (Hillocks and Smith, 1991). Black and 
William (1998) reviewed more than 250 articles and books to examine the effect of 
formative assessment on students’ performance. They found that employing different 
methods to assess students during the course would enhance students’ success. As it 
notably contributes to the success of language learning program, classroom-based 
grammar instruction must be taken into serious account with regard to its task design, 
teaching process and most importantly, classroom assessment. Purpura (2004) stated 
that the grammar-translation approach which was included in a summative assessment 
had become more about learning a set of linguistic rules than about learning to use the 
language for a communicative. This type of assessment regularly asks students to 
choose correct grammatical forms by answering multiple-choice questions. Such tests 
can be useful for measuring students’ knowledge of language forms. However, 
instructors need to revisit and consider the goal of language learning, in which 
learners should aspire to be fluent communicators by displaying authentic language 
use. Students should be ready to use their English to communicate in a real-life 
situation and perform superb communication skills. Therefore, an appropriate 
grammar assessment will significantly influence the favourable target of language 
learning. The works on formative assessment suggest that new approaches to increase 
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valuable feedback will change classroom practices and bring adjustment in learning 
and teaching. At the English Department, the lecturers had a wide variety of grammar 
assessments. Some lecturers provided authentic material and delivered precious 
feedback to the students, while others still performed a grammar-translation method 
and designed a dysfunctional evaluation in the classroom. This distinction reflects the 
assumption on whether the assessment is used to improve language instructions or 
maintain the repeated latent routines. Struyven, Dochy & Janssens (2005) claimed 
that the experience of learning that was diminished by assessment methods were 
perceived to be inappropriate. Hence, students’ perceptions need to be investigated, 
especially on whether the assessment forms are congruent with the validity, 
authenticity and transparency of the test. Further, students’ awareness of their 
capabilities is also needed to design better grammar teaching and learning instruction.  

It is clear that students’ perception is relevant to the success of classroom 
assessment. There are different perceptions about the roles of grammar. Some have 
positive perceptions and some have negative perceptions. Basically, Perceptions 
refers to the ability to choose something through the senses such as smelling, hearing, 
seeing and touching. Perceptions is the process of interpreting and recognizing 
sensory stimulation. Ronald (2008) suggested that perception is an important process 
that covers the selection, organization, and interpretation of sensory data which help 
other people define their world and influence their behaviour. It also includes how to 
respond to the information, information something meaningful.  

Thus, pointing to gain insights into the perspectives of English specialization 
students of Myanmar University on their grammar assessment is quite significant. 
Additionally, the information gained from students’ perception about grammar 
assessment will not only encourage and accommodate teachers to demonstrate 
appropriate classroom assessment activities but also boost students’ achievement. 
Further, students’ perceptions of assessments will affect their learning approach and 
will change the extent to which they are successful in their classrooms (Mussawy, 
2009). Moreover, classroom assessment holds an essential part in language teaching 
and learning. Assessment, defined as “a systematic process for gathering data about 
student achievement,” is an integral component of education (Dhindsa, Omar, and 
Waldrip, 2007, p.1261 

Based on the explanation that this study tries to investigate students’ 
perceptions toward grammar in English classroom, this research focuses on about 
perceptions student’s grammar at Myanmar universities.  
 

Grammar 
Grammar is famous to be enormously vital in language, but many students are 

stressed to learn it. So, if the students do not get the results they really want, they may 
be disappointed. Grammar learning needs a broad commitment and practice to retain 
its mastery. Obliviously, any English student should understand that the essence of 
oral and written discourse is grammar as the English language is based on grammar. 
Besides, both students and teachers accept that grammar study is not sufficient, 
whereas for the real-life communication grammar is also important and is a valuable 
aspect for oral or written communication. There is no doubt that Grammar is very 
important and may affect one’s success in English. Grammar has a big role in the 
teaching of English as a foreign language. The most obvious thing related to this 
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study is that grammar is one of the factors that determine students’ success in study 
English. The description of grammar is the learning of how words and component 
parts combine to sentences. It is sometimes described grammar as the "rules" of a 
language. Although grammar is important, there are many types of difficulties faced 
by students on the effect of grammar instruction in the ESL/EFL context. Although 
grammar is important, there are many types of difficulties faced by students on the 
effect of grammar instruction in the ESL/EFL context. Haudeck in Sani (2016), many 
learners have difficulty in internalizing grammar rules, although these have been 
taught intensively. 
 

Grammar Assessment  
There are numerous reasons why students’ perception is of great significance 

for classroom assessment. First, evaluating assessment procedures is one viable way 
to determine the right path to the goal of the teaching-learning process. Since students 
are the primary information source for evaluating assessment procedures, thus the 
quality of assessment methods implemented in the classroom can be observed from 
their attitudes and viewpoints. As quoted from Rowntree’s (1987, p.1) work, if “we 
wish to discover the truth about an educational system, we must first look to its 
assessment procedures”. Second, students’ involvement in classroom assessments 
makes the learning process more meaningful. For instance, if students are aware that 
the assessments given to them are not congruent to the goal of language learning, they 
will supposedly speak up their voice to the teachers. As Dhindsa, Omar, and Waldrip 
(2007) noted, by examining students’ perceptions of the assessment, it stimulates 
teachers to develop an authentic and realistic approach for evaluation in the future. 
Additionally, the information gained from students’ perception about grammar 
assessment will not only encourage and accommodate teachers to demonstrate 
appropriate classroom assessment activities but also boost students’ achievement. 
Further, students’ perceptions of assessments will affect their learning approach and 
will change the extent to which they are successful in their classrooms (Mussawy, 
2009). For example, the empirical research done by Alkharusi, Aldhafri, Alnabhani & 
Alkalbani (2014) has proved that students’ perceptions towards classroom assessment 
practices can be associated with students’ academic progression on self-efficacy. By 
collecting data from 1,457 students and 99 teachers, their research has gained pleasant 
collaboration between the teaching staff and students to improve the quality of 
teaching-learning.  
 

Objectives of the Study 
The significance of the present research relies on learners’ perceptions towards 

the implementation of grammar assessment, which are expected by educational 
authorities and instructors to indicate the quality of grammar teaching and learning. It 
is no doubt that students’ perception is relevant to the success of classroom 
assessment. Thus, the objective of the research is to gain insights into the students’ 
perspectives of the English Departments of universities on their grammar assessment.  
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Method  
Research design prior to undertaking the investigation, ethical clearance was 

obtained from fourth-year English specialization students at the university. This study 
employed total sampling. The participants were selected because they had been taught 
by and acquainted with more grammar lecturers in the department than their juniors. 
Seventy-four students who were divided into three groups were given a questionnaire. 
Sixty-nine of them returned the questionnaire. The participants were assisted by the 
researcher in order to avoid any misconception or misunderstanding of the questions, 
when filling in the questionnaire. The Student Perceptions of Assessment 
Questionnaire (SPAQ) was selected as the instrument of the research. It was adopted 
from the questionnaire developed by Dorman and Knightley’s (2006) Perceptions of 
Assessment Tasks Inventory (PATI), with 24 items included. The instrument was 
used to inquire about students’ perceptions in five dimensions (scales). The 
questionnaire was divided into five subscales. The five subscales and their respective 
descriptions are: Scale 1 (Items 1-5) measures the element of congruence with 
planned learning; Scale 2 (Items 6-10) measures authenticity; Scale 3 (Items 11-15) 
measures student consultation; Scale 4 (Items 15-20) measures transparency; and 
Scale 5 (Items 21-24) measures student capabilities. A quantitative method was used 
to investigate the learners’ perceptions of grammar assessment at the English 
Department of University. The instrument investigated both students’ perceptions and 
opinions. More specifically, with 24 five-point Likert scale items, it was used to 
investigate learners’ perspectives regarding the congruence of the teaching-learning 
plan, assessment authenticity, transparency, consultation, and students’ capability in 
the classroom. The items on the scale were coded as Strongly Disagree, Disagree, 
Undecided, Agree, and Strongly Agree. The questionnaire was distributed in three 
different classes. All classes were provided with the same instructions by the 
researcher to avoid error and misunderstanding. Statistical significance was analysed 
using the SPSS 16.0 program. This research aims to address one main research 
question: How do students in the English Department of selected Universities 
perceive their classroom-based grammar assessment with regard to the congruence 
with the planned learning, assessment authenticity, transparency, students’ 
consultation, and their capability in the classroom?  
 

Results 
The data were analysed using descriptive statistics to demonstrate the overall 

perception of students based on the five-scale (24 items) assessment questionnaire. 
Those five scales were: congruence with planned learning, assessment authenticity, 
students’ consultation about assessment, transparency of assessment, and students’ 
capabilities.  

Table 1 shows congruence with planned learning items on questionnaire 
SPAQ. It clearly states between grammar assessment and planned learning. 
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Table 1:  
Congruence with Planned Learning Items on Questionnaire (n=69) 
Sr 
No 

Item Responses Calculation Interpretation 
Strongly 
disagree 

Disagree Neutral Agree Strongly 
agree 

Mean SD 

1 My assessment in 
grammar class tests 
what I memorize.  

4% 10% 11% 34% 41% 3.98 1.13 Very similar  

2 My assessment in 
grammar class tests 
what I understand.  

7% 9% 12% 32% 40% 3.89 1.22 Very similar  

3 My assignments are 
about what I have done 
in class.  

2% 5% 11% 31% 51% 4.24 0.97 Completely 
similar 

4 How I am assessed is 
similar to what I do in 
class.  

1% 1% 10% 34% 54% 4.39 0.79 Completely 
similar 

5 I am assessed on what 
the teacher has taught 
me. 

2% 4% 8% 33% 53% 4.31 0.92 Completely 
similar 

Average 3.20% 5.80% 10.40% 32.80% 47.80% 4.16 1.04 Very similar  

 
On congruence with planned learning items on questionnaires, item 4 is found 

the highest value (Mean= 4.39). The second highest mean value is found as item 5 “I 
am assessed on what the teacher has taught me”. (Mean= 4.31). The third highest 
mean score is item 3 “my assignments are about what I have done in class”. 
(Mean=4.24)  
NOTE: 
1.00-1.80=Slightly similar 
1.81-2.60=Moderately similar 
2.61-3.40= Similar  
3.41-4.20=Very similar  
4.21-5.00= Completely similar 

From Table 1, students’ responses to the item 1 and item 2 show a slight 
variance. The mean value for question 1 (‘what students memorize’) is a little bit 
higher than ‘what students understand’ in question 2, with the mean score comparison 
of 3.98 > 3.89. It indicates that students perceived the assessment given in the 
classroom as only a measure of memorization rather than a measure of understanding. 
Interestingly, there was no significant difference between item 4 and item 5. In other 
words, students admitted that they were assessed based on what teachers had taught 
them and given similar tasks in accordance with what they had done in the class. It is 
strong evidence to show that students indeed learn strategically in order to maximize 
their chances of obtaining good grades.  

 
Table 2 represents the authenticity items on questionnaire. The responses of 

the participants indicate that the grammar assessment was not authentic for students. 
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Table 2:  
The Authenticity Items on Questionnaire (n=69) 
Sr 
No 

Item Responses Calculation Interpretation 
Strongly 
disagree 

Disagree Neutral Agree Strongly 
agree 

Mean SD 

6 I am asked to apply my 
learning to real life 
situations.  

4% 10% 11% 34% 41% 3.98 1.13 Very 
transparent  

7 My grammar class 
assessment tasks are 
useful for everyday life.  

7% 9% 12% 34% 38% 3.87 1.21 Very 
transparent  

8 I find my grammar class 
tasks are relevant to what 
I do outside of class.  

2% 5% 11% 31% 51% 4.24 0.97 Completely 
transparent 

9 Assessment in grammar 
class tests my ability to 
apply what I know to 
real-life problems.  

1% 1% 10% 34% 54% 4.39 0.79 Completely 
transparent 

10 Assessment in grammar 
class examines my ability 
to answer everyday 
questions  

2% 4% 8% 33% 53% 4.31 0.92 Completely 
transparent 

11 I can show others that my 
learning has helped me 
do things.  

7% 7% 5% 30% 51% 4.11 1.21 Very 
transparent  

Average 3.83% 6.00% 9.50% 32.67% 48.00% 4.15 1.07 
Very 

transparent  

NOTE: 
1.00-1.80=Slightly transparent 
1.81-2.60=Moderately transparent  
2.61-3.40=Transparent  
3.41-4.20=Very transparent  
4.21-5.00= Completely transparent 

According to table 2, it was found that the highest mean score was (M=4.39) 
from item number 9, which indicates that the assessment given in the classroom was 
to examine students’ ability to apply what they know to real-life problems. The 
second highest mean score was item 10 which means Assessment in grammar class 
examines their ability to answer everyday questions. Further, statistical tests revealed 
that Item 7 was the one having the lowest score (M=3.87). This implies that little of 
the grammar assessment was viewed to bring benefits to students’ daily 
communication. This particular item investigates whether students were facilitated by 
the assessment to use correct grammar in productive skills like speaking and writing. 
The real purpose of studying grammar was somewhat damaged if the students 
perceived that the test given was not authentic. It shows the design of tests need to 
highlight realistic (but fair) complexity.  

 
Table 3 illustrates student consultation items on questionnaire. It shows 

students participation on grammar classroom assessment. 
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Table 3: 
 Student Consultation Items on Questionnaire  
Sr 
No 

Item Responses Calculation Interpretation 
Strongly 
disagree 

Disagree Neutral Agree Strongly 
agree 

Mean SD 

12 In grammar class I am 
clear about the types of 
assessment being used.  
 

4%a 10% 11% 34% 41% 3.98 1.13 Very 
satisfactory 

13 I am aware how my 
assessment will be 
marked.  

7% 9% 14% 32% 38% 3.85 1.22 Very 
satisfactory 

14 My teacher has 
explained to me how 
each type of assessment 
is to be used.  

2% 5% 11% 31% 51% 4.24 0.97 Completely 
satisfactory 

15 I can have a say in how I 
will be assessed in 
grammar class Valid N 
(listwise)  

1% 1% 10% 34% 54% 4.39 0.79 Completely 
satisfactory 

Average 3.50% 6.25% 11.50% 32.75% 46.00% 4.12 1.06 
Very 

satisfactory 

NOTE: 
1.00-1.80=Slightly satisfactory  
1.81-2.60=Moderately satisfactory  
2.61-3.40=Satisfactory 
3.41-4.20=Very satisfactory 
4.21-5.00= Completely satisfactory 

Table 3 shows a narrow rate of students’ consultation in the grammar 
classroom assessment. The mean scores of items 12 (Mean=3.98) and 13 
(Mean=3.85) hint that students were not aware of the types of assessment being used 
by the teachers and how they would be graded. Meanwhile, the other two items 
marginally averaged higher at M=4.24 and M=4.39. This means that teachers had 
given students little chance to decide how they would be assessed, and they had 
limited participation in grammar classroom assessment.  

Table 4 shows items represented “Transparency “on questionnaire SPAQ.  
Table 4: 
Transparency Items on Questionnaire  
Sr 
No 

Item Responses Calculation Interpretation 
Strongly 
disagree 

Disagree Neutral Agree Strongly 
agree 

Mean SD 

16 I understand what is 
needed in all grammar 
class tasks.  
 

5% 10% 10% 33% 42% 3.97 1.17 Very 
transparent  

17 I am told in advance 
when I am being 
assessed.  
 

5% 9% 12% 34% 40% 3.95 1.15 Very 
transparent  

18 I am told in advance on 
what I am being 
assessed.  
 

2% 5% 1% 21% 71% 4.54 0.90 Completely 
transparent 

19 I am clear about what 
my teacher wants in my 
assessment tasks.  
 

1% 1% 4% 30% 64% 4.55 0.71 Completely 
transparent 

20 I know how a particular 
assessment task will be 
marked. 

5% 10% 2% 32% 51% 4.14 1.17 Very 
transparent  

Average 3.60% 7.00% 5.80% 30.00% 53.60% 4.23 1.07 Completely 
transparent 
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NOTE: 
1.00-1.80=Slightly transparent 
1.81-2.60=Moderately transparent  
2.61-3.40=Transparent  
3.41-4.20=Very transparent  
4.21-5.00= Completely transparent 

Overall, the transparency of grammar classroom assessment in the English 
Department was rather unsatisfactory. All of the questionnaire items of transparency 
were rated below average. One positive point was gained from item 18, which 
somewhat became the most striking one. Item 19 I am clear about what my teacher 
wants in my assessment tasks is found completely transparent. The item’s mean score 
indicates that the students were informed about what they were being assessed. 
However, item 20 tells us that students barely knew how specific assessment tasks 
would be graded.  

The study suggests that a shared understanding exists among the faculty 
members and students concerning the primary purpose of classroom assessment, 
improving instruction and increasing learning. Classroom assessment holds an 
essential part in language teaching and learning. Assessment, defined as “a systematic 
process for gathering data about student achievement,” is an integral component of 
education (Dhindsa, Omar, and Waldrip, 2007, p.1261). Udoukpong and Okon (2012) 
explained that information gathered in assessments and evaluations is used to shape 
strategies for improvement at each level of the education system. Specifically, at the 
classroom level, teachers may collect information on students’ understanding of the 
instruction and adjust teaching to meet identified learning needs. On the other hand, 
Black and William (1998) asserted that assessment is more of collaborative activities 
between teachers and students. They defined assessment broadly as a term which 
includes all activities teachers and students undertake to get information that can be 
used analytically to alter teaching and learning. This definition considers proper 
assessment that involves continuing preparation, practice, and evaluation to be an 
essential component of language learning. A related study was conducted by Cheng, 
Wu, and Liu (2015) by involving 620 university students from three universities to 
investigate the relationship between students’ perceptions of assessment tasks and 
classroom assessment environment within the context of teaching English as a foreign 
language (EFL) in China. The instrument that was used to measure students’ 
perceptions of the classroom assessment environment was designed based on Dorman 
and Knightley’s (2006) Perceptions of Assessment Tasks Inventory (PATI) and 
Alkharusi’s (2011) scale. From the results, it can be inferred that there was a match 
between assessment and learning from these students’ point of view. Yet, the students 
were scarcely involved in determining the criteria of evaluation which led to the 
performance-based assessment. Another research on students’ perceptions of 
assessment was investigated by Al Kadri, Al-Moamary, Magzoub, Roberts, and van 
der Vleuten (2011).  
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Table 5 characterizes students’ responses of capabilities items on 
questionnaire.  
Table 5: 
Students Capabilities Items on Questionnaire 
 
Sr 
No 

Item Responses Calculation Interpretation 
Strongly 
disagree 

Disagree Neutral Agree Strongly 
agree 

Mean SD 

21 I can complete the 
assessment tasks by the 
given time. 

2% 3% 10% 24% 61% 4.39 0.93 Completely 
prudent 

22 I am given a choice of 
assessment tasks.  

9% 12% 12% 32% 35% 3.72 1.30 Very prudent  

23 I am given assessment 
tasks that suit my ability.  

3% 4% 7% 25% 61% 4.37 0.99 Completely 
prudent 

24 When I am confused 
about an assessment task, 
I am given another way 
to answer it.  

8% 14% 20% 32% 26% 3.54 1.24 Very prudent  

Average 5.50% 8.25% 12.25% 28.25% 45.75% 4.01 1.19 Very prudent  

NOTE: 
1.00-1.80=Slightly prudent 
1.81-2.60=Moderately prudent  
2.61-3.40= prudent  
3.41-4.20=Very prudent 
4.21-5.00= Completely prudent 

Table 5 presents the information related to students’ capabilities in the 
grammar class. It can be seen from the low mean scores of items 24, 22, and 23 (that 
the students were hardly given choices of assessment tasks suitable with their ability. 
Also, there were limited options for students to accomplish the tasks when they faced 
difficulties during the grammar teaching-learning process. However, a slightly higher 
mean score in item 21 suggests that students may be able to finish the tasks and 
homework given at a proper time even though the teachers gave them few choices of 
tasks in the grammar class.  

In this study, it can be concluded that cultural differences and emotions can 
affect students’ perceptions towards the implementation of assessment in the 
classroom and their learning styles. In addition to those previous studies, this research 
aims to explore the perceptions of undergraduate students in the English Department 
of the State Islamic University of Ar-Raniry on the grammar assessment given by 
their lecturers. This research, further, investigates the students’ awareness of the 
grammar teaching-learning process and how the experiences led to their successful 
language learning.  

 
Table 6 shows averaged mean scores of overall students’ responses on 5-Scale 

assessment questionnaire which can be seen the results of the whole study. 
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Table 6:  
Averaged Mean Scores of Overall Students’ Responses on 5-Scale Assessment 
Questionnaire  
Sr 
No 

Item Responses Calculation Interpretation 
Strongly 
disagree 

Disagree Neutral Agree Strongly 
agree 

Mean SD 

1 Congruence with 
Planned Learning  

3.20% 5.80% 10.40% 32.80% 47.80% 4.16 1.04 Better 

2 Authenticity of 
Assessment  

3.83% 6.00% 9.50% 32.67% 48.00% 4.15 1.07 Better 

3 Student Consultation 
about Assessment  

3.50% 6.25% 11.50% 32.75% 46.00% 4.12 1.06 Better 

4 Transparency of 
Assessment  

3.60% 7.00% 5.80% 30.00% 53.60% 4.23 1.07 Best 

5 Students’ Capabilities 5.50% 8.25% 12.25% 28.25% 45.75% 4.01 1.19 Better 
Average 3.93% 6.66% 9.89% 31.29% 48.23% 4.13 1.09 Better 

 
Based on the averaged mean scores of overall students’ responses on five-

scale assessment questionnaire in Table 6, none of them reaches a maximum averaged 
score of 5. However, the study shows that students perceived ‘transparency of 
assessment’ to have the highest mean (M =4.23) compared to the other four scales. 
Students in this case realized that the purposes and forms of assessment tasks are 
well-defined and clear to the learner. When students become aware that what they are 
learning in the class will be tested on assessment tasks, they become more enthusiastic 
about investing time and energy in teaching-learning activities (Brookhart & 
Bronowicz, 2003; McMillan, 2000). Besides, drawn from table 6, students perceived 
the ‘authenticity of grammar assessment’ (M=4.15) to be comparatively lower in 
score than ‘transparency of assessment’. In other words, they were tested in 
accordance with what they had understood and learnt. However, the usefulness of 
grammar learning for everyday life was still lacking. Therefore, it is imperative that 
teachers and staff who are involved in the assessment decision process understand 
what real-life situations students are really concerned with. In terms of student 
consultation, the scale was marked as having the second lowest averaged score 
(M=4.12). This suggests that students viewed rather negatively the types of 
assessment being used in their class and indicates that they could barely have a say in 
how they would be assessed in their classes. Struyven, Dochy, and Janssens (2005) 
reported that there is a strong relationship between student perceptions of assessments 
and how they approach learning. In addition to that, they also highlighted the 
significance of focusing more on students’ role because when students feel included 
in the decision making of assessment modes, they become more eager to participate in 
the teaching-learning activities. Regarding the capabilities of students in performing 
in the assessment tasks, students perceived their assessment tasks to be strictly lower 
than student consultation (M=4.01). This implies that a few students may probably 
finish their assessment tasks at the given time. Yet, they were less likely to be given 
the choices of assessment formats and alternatives to approach a question when they 
were confused. Finally, the authenticity was perceived to be a little more favourable 
(M=4.15) compared to consultation and student capabilities, despite the fact that it 
was still far from the maximum score. Thus, it is important to attribute more 
information about how the assessments were designed and how teachers marked 
them.  
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Discussion  
By examining students’ views on grammar assessment by using the SPAQ, the 

result of this quantitative research presents considerable insights into the ways 
students distinguish grammar in the classroom assessments. This study helps readers 
appreciate not only the prominent character of classroom-based grammar assessments 
but much more beyond that through separating the multi-dimensional nature of 
student perceptions. The findings conclude that, while grammar assessments 
demonstrated congruence with planned learning and transparency, there was still a 
long way to go for further development, for example by increasing the authenticity of 
assessment tasks and involving students in the decision process.  However, due to the 
cross-sectional data and geographically homogeneous student sample, the result of the 
current study should be interpreted with carefulness.  

 

Recommendations 
Future researchers are suggested to build a complete picture of student 

perceptions of language assessments, especially grammar assessments by trying to 
obtain a larger sample of students from various levels and regions 
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Abstract 
In Myanmar, like any other parts of the world, the government has enormously 

been enthusiastic supporter of technology to uplift the education quality. However, 
without students' positive computer attitudes, students will not be successful nor will 
be prepared to acquire new knowledge to achieve good results. To this end, the 
present survey identifies the computer enjoyment (CE), explores the computer anxiety 
(CA), examines the computer utility (CU), and finally investigates the computer 
familiarity (CF) among Myanmar university students. Therefore, the questionnaire 
data are interpreted quantitatively, whereas the semi-structured interview data are 
treated qualitatively. The statistical tools are used in order to help analyze and 
interpret data by making use of percentages, frequencies, mean and standard 
deviation. As a case in point, questionnaire data are analyzed quantitatively using 
different statistical tools assisted by the Statistical Package of the IBM statistics 
program (SPSS), version 22. According to the findings, learning with technology has 
positive effects on students’ motivation and enjoyment. 
 

Keywords:  Academic achievement, Computer attitudes, University students, 
Myanmar 

 

I. Introduction 
Technology has become a significant means for the uplifting of educational 

quality. In Myanmar, like any other parts of the world, the government invested 
efforts to establish policy frameworks that would help Myanmar to be capable of 
managing its moves into knowledge-based society. The country tries to 
institutionalize a reliable policy to benefit from the opportunities offered by 
technological advancements for the purpose of restructuring the objectives, and 
content of education. Otherwise stated, researchers like Alexander and McKenzie 
(1998) pinpoint that while implementing the new technology into the process of 
teaching and learning, educators stress the paramount importance of how this new 
technology can influence learning. To be clear, exploring students’ computer 
attitudes, namely computer enjoyment, computer anxiety, computer utility, and 
computer familiarity, helps students to learn in different ways. In such types of 
learning, ICT is considered as the glue that binds the learning achievement. 
 

1.1 Students’ Attitude towards the Acceptance of Computers in the 
Field of Educational Technology 

Students’ attitude is a critical factor in enhancing the acceptance of computers 
in the field of educational technology. In their cross-cultural technology training and 
education program, Chisholm, Irwin and Carey (1998) explore computer training 
preferences, computer attitudes, and computer access among Chinese, Ghanaian, and 
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American college students. The results exhibit that the Chinese and Ghanaian 
students have positive attitudes towards computers, though they have no prior 
computer experience, and training. Along the same line of thought, Staehr, Martin 
and Byrne (2001) examine attitudes to computers among students enrolled in an 
introductory computing course. The results reveal that ownership of a computer at 
home has a positive impact on computer attitude subscales as anxiety and computer 
confidence. Shaw and Marlow (1999) assess students’ initial attitudes towards the 
use of technology in which about ninety-nine university science students 
participated. Learning style questionnaire (Honey & Mumford, 1986) and attitude 
questionnaire including six dimensions as ‘comfort’, ‘interactivity’, ‘self-
satisfaction’, ‘value new technology’, ‘experience’ and ‘context’ are used. The 
findings reveal that the participants exhibit low scores in their attitude dimensions of 
‘value new technology’, ‘interactivity’ and ‘context’ indicating discomfort with 
computers, and lack of personal contact. The results also report a significant 
correlation between the ‘theorist’, the ‘interactivity’, and ‘context’ attitudes. In the 
same vein, Shaw et al. (1999) evidence that first year students show more positive 
attitudes towards ICT-based learning than second- or third-year students. The 
researchers conclude that technology-aided learning may be limited by negative 
attitudes toward a style of teaching which is not consistent with students’ past 
learning experiences. Computer Attitude Scale (CAS) is mainly used to measure 
students’ components of computer attitudes such as anxiety, confidence, liking, and 
usefulness. The findings demonstrate that respondents’ computer usefulness is more 
positive than their computer anxiety, confidence, and liking. More importantly, the 
findings display that computer experience, degree of access, and computer 
ownership have significant effects on computer anxiety, computer confidence, 
computer liking, computer usefulness, and overall computer attitude, while age and 
class standing are found to be ineffective on any of the computer attitude scales. The 
number of computer courses and higher-grade point average significantly affect 
computer confidence, computer usefulness, and overall attitude scales. The 
researchers conclude that computer attitudes are a very significant factor in 
educational technology. 
 

1.2 Research Objectives 
The present study primarily has the purposes to explore students’ computer 

attitudes within a Moroccan institution of higher education. Inspired by computer 
attitudes as highlighted in the review of the literature, the present study is designed 
to address the following objectives: 
Research objective 1: To explore the students’ computer attitude  
Research objective 2: To investigate the students’ computer enjoyment  
Research objective 3: To examine the existing type of computer utility and computer 
familiarity adopted by the students 

As a matter of fact, the sequential quantitative method research design is 
adopted in this study. phenomenon under study” (Patton, 2002, p. 248). The 
respondents of the current investigation are non-randomly 81 university students 
within the department of undergraduate studies. They are targeted on the basis of 1) 
their availability and willingness, and 2) the researcher of the present study has a 
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specific group of students in mind with the expectation that they will give unique 
and rich information of value to the study.  
 

II. Research Methodology 
2.1 Participants 

This research employed a qualitative method. The data collection was 
conducted in selected universities of Myanmar. The survey was conducted in 
November 2021. The students involved was 17 to 22 years old (n=81) and has been 
learning in the university for 1 to 4 years.  

2.2 Research Instruments  
In this research, questionnaires are used as the main instruments which are 

based on the Computer Attitude Scale (CAS), Computer Enjoyment Scale (CES), 
Computer Utility Scale (CUS) in the field of educational technology. According to 
Christensen & Knezek (2000), the Computer Attitude Questionnaire (CAQ) is 
reported to be a sound, efficient and outstanding theoretical tool to explore students’ 
computer attitudes. Therefore, the questionnaire is used to measure three 
dimensions: (a) Computer Attitude (CA), (b) Computer Enjoyment (CE), and (c) 
Computer Utility (CU). Furthermore, the questionnaire also allows the participants 
to choose from 1 to 3 point on a scale which ranges from “disagree” to “agree”. To 
achieve the research purposes in terms of interpretation of the data obtained, two 
different types of data analysis are used. The questionnaire responses are analyzed 
quantitatively using statistical tools assisted by the Statistical Package of the IBM 
statistics program (SPSS), version 22. Descriptive statistics such as frequencies, 
means, and standard deviations are also calculated for all scales and statements.  
 

III. Research Findings 
The computer attitude questionnaire (CAQ) has been used to measure 

students’ attitudes towards computers. In order to draw a detailed profile of students’ 
attitude towards computer, it is essential to pinpoint their position on the basis of the 
four major categories. The responses are calculated after having reversed the 
negatively worded items. The findings refer to the number of responses to each of 
the three options of every item in the Likert scale. 
 

3.1 Findings of the Computer Attitude Scale (CAS) Questionnaire 
Computer attitude scale consists of four dimensions: CAS, CES, CUS, and 

CFS (Items 1 through 20). The results are reported in Table 1. The findings with CE 
dimension demonstrating the highest mean score, and the CA scale representing the 
lowest mean. This is followed by both the CF and CU scales with mean and mean, 
respectively. 
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Principal Components’ Analysis for the Computer Attitude Scale (CAS) 
Data were gathered using a 3-point rating scale of 1=Disagree to 3=Agree.  
Table 1:  
Student participants ‘responses towards the Computer Attitude Scale (CAS) 
SN Components Responses Calculation Interpretation 

Disagree Neutral Agree Mean SD 
1 Computers 

intimidate me 
because they seem 
so complex. 

27% 35% 38% 2.11 0.8
0 

Considered of 
moderate 
attitude 

2 I feel intimidated by 
computers. 

28% 31% 41% 2.13 0.8
2 

Considered of 
moderate 
attitude 

3 Computers make 
me uncomfortable 
because I do not 
understand them. 

30% 30% 40% 2.10 0.8
3 

Considered of 
moderate 
attitude 

4 Computers are 
difficult to 
understand and 
frustrating to work 
with. 

33% 30% 37% 2.04 0.8
4 

Considered of 
moderate 
attitude 

5 The overuse of 
computers may be 
harmful and 
damaging to 
humans. 

29% 30% 41% 2.12 0.8
3 

Considered of 
moderate 
attitude 

6 Computers are 
dehumanizing to 
society. 

57% 23% 20% 1.63 0.8
0 

Considered of 
negative 
attitude  

7 Computers are 
lessening the 
importance of too 
many jobs now 
done by humans. 

49% 30% 21% 1.72 0.7
9 

Considered of 
moderate 
attitude 

8 People are 
becoming slaves to 
computers. 

39% 21% 40% 2.01 0.8
9 

Considered of 
moderate 
attitude 

9 Computers turn 
people into just 
another number. 

27% 51% 22% 1.95 0.7
0 

Considered of 
moderate 
attitude 

10 Computers are 
responsible for 
many of the good 
things we enjoy. 

26% 24% 50% 2.24 0.8
4 

Considered of 
moderate 
attitude 

11 The use of 
computers is 
enhancing our 
standard of living. 

11% 23% 66% 2.55 0.6
8 

Considered of 
positive 
attitude 

12 Life will be easier 
and faster with 
computers. 

22% 6% 72% 2.50 0.8
3 

Considered of 
positive 
attitude 

13 Computers are a fast 
and efficient means 
of getting 
information. 

13% 1% 86% 2.73 0.6
8 

Considered of 
positive 
attitude 
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14 Soon our lives will 
be controlled by 
computers. 

8% 3% 89% 2.81 0.5
6 

Considered of 
positive 
attitude 

15 Soon our world will 
be completely run 
by computers. 

9% 2% 89% 2.80 0.5
8 

Considered of 
positive 
attitude 

16 Computers will 
replace the need for 
working human 
beings. 

9% 15% 76% 2.67 0.6
3 

Considered of 
positive 
attitude 

17 Computers are 
bringing us into a 
bright new era. 

3% 1% 96% 2.82 0.5
8 

Considered of 
positive 
attitude 

18 Computers will 
never replace 
human life. 

60% 21% 19% 1.59 0.7
9 

Considered of 
negative 
attitude  

19 Computers can 
eliminate a lot of 
tedious work for 
people. 

13% 22% 65% 2.52 0.7
1 

Considered of 
positive 
attitude 

Average 26.26% 21.00% 52.74% 2.26 
0.8
5 

Considered of 
moderate 
attitude 

 
NOTE: 
1.00-1.66=Considered of negative attitude  

1.67-2.33=Considered of moderate attitude 

2.34-3.00=Considered of positive attitude 

The present study has demonstrated that the majority of the students show 
moderate computer attitude (CA) (Average=2.26). As expected, not only are the 
respondents aware that computers cannot replace the teacher’s job or face-to-face 
interaction, but they are also determined not to let the computer spoil their traditional 
learning, “computer is addictive and enslaving”. This is also confirmed by the 
second rated item, “Soon our lives will be controlled by computers.”, and third rated 
item, “our world will be completely run by computers”. Findings prove that students 
with high CA may support their learning of language and increase their learning 
achievement. The mean scores for item 17 reveal that the respondents are aware of 
the utility of the computer in their current practices as computers are bringing them 
into a bright new era (Mean=2.82). Therefore, there is awareness among university 
students that the computer has been invented to make education easier, by relieving 
them of some routine, time-consuming learning duties so that their lives will be 
controlled by computers (Mean=2.81). By the moderately positive responses 
registered, they also say that the world will be completely run by computers soon as 
computers are a source of impetus to double students’ efforts in learning 
(Mean=2.80). It is no doubt that the respondents have positive attitude towards 
computers due to technology utility and its usefulness. The finding goes in line with 
EFL learners in other studies who have positive computer attitudes.  
 
 
 



                         

 226 

3.2 Findings of the Computer Enjoyment Scale (CES) Questionnaire 
Focus on Enjoyment of Computers, the findings are reported in detail in Table 

2. The computer enjoyment scale is composed of the five items. Data were gathered 
using a 3-point rating scale of 1=Disagree to 3=Agree.  
Table 2:  
Student participants’ responses towards the Computer Enjoyment Scale (CES) 
(n=81) 
SN Components Responses Calculation Interpretation 

Disagree Neutral Agree Mean SD 
1 I enjoy doing jobs 

which use a 
computer.  

27% 24% 49% 2.13 0.8
0 

Enjoyable 

2 I am tired of using 
the computer.  

29% 30% 41% 2.12 0.8
3 

Enjoyable 

3 I enjoy lessons on 
the computer. 

10% 30% 60% 2.50 0.6
7 

Completely 
enjoyable 

4 I enjoy computer 
games very much  

39% 30% 31% 1.92 0.8
3 

Enjoyable 

5 I concentrate on a 
computer when I 
use one. 

29% 30% 41% 2.12 0.8
3 

Enjoyable 

Average 26.80% 30.80% 42.40% 2.16 0.8
2 

Enjoyable 

NOTE: 
1.00-1.66=Not enjoyable  

1.67-2.33=Enjoyable 

2.34-3.00=Completely enjoyable 

Computer Enjoyment is also reported as one of the central features in 
educational software (Kerawalla & Crook, 2005), and contributes to students’ 
experience in any technology learning environment (Finneran & Zhang, 2005). 
According to the data, students feel that the computer helps them improve the 
productive as well as receptive skills, i.e., writing/speaking, and reading/listening, 
through developing their way of thinking and motivating them for more interaction 
(Mean=2.50). The findings of the present study also reveal similar results to a few 
previous studies. In that, Cazares (2010) finds no significant relationship between 
proficiency and attitude towards computer technology concluding that achievement 
level is not predicted by attitude, be it negative or positive. Nevertheless, students’ 
positive attitude towards computers motivates them to approve of learning and 
teaching strategies exploited, and thus achieve more in the exams (Mean=2.13). 
Smith, Caputi and Rawstorne (2000) examine students’ positive or negative 
responses to computers as a language learning approach. They conclude that there is 
a significant relationship between students’ attitude toward the type of 
teaching/learning and their attitude toward a particular computer-based activity.  
 

3.3 Findings of the Computer Utility Scale (CUS) Questionnaire 
For each statement‚ decide whether students disagree or agree with the 

statement using the following 3-point scale ranging from strongly disagree to 
strongly agree. In the box to the right of each statement‚ they fill in the number on 
the 3-point scale that best describes their level of disagreement or agreement. 
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Table 3:  
Student participants’ responses towards the Computer Utility Scale (CUS) (n=81) 
SN Components Responses Calculation Interpretation 

Disagree Neutral Agree Mean SD 
1 I feel insecure about 

my ability to interpret 
a computer printout. 

23% 35% 42% 2.19 0.7
8 

Useful 

2 I look forward to 
using a computer in 
my job. 

30% 20% 50% 2.20 0.8
7 

Useful 

3 I do not think I would 
be able to learn a 
computer 
programming 
language. 

30% 24% 46% 2.16 0.8
6 

Useful 

4 The challenge of 
learning about 
computers is exciting. 

35% 20% 45% 2.10 0.8
9 

Useful 

5 I am confident that I 
can learn computer 
skills. 

29% 20% 51% 2.22 0.8
7 

Useful 

6 Anyone can learn to 
use a computer if they 
are patient and 
motivated. 

13% 7% 80% 2.67 0.6
9 

Very useful 

7 Learning to operate 
computers is like 
learning any new skill 
– the more you 
practice‚ the better 
you become. 

9% 11% 80% 2.71 0.6
2 

Very useful 

8 I am afraid that if I 
begin to use 
computers, I will 
become dependent 
upon them and lose 
some of my reasoning 
skills. 

57% 23% 20% 1.63 0.8
0 

Not useful  

9 I am sure that with 
time and practice I 
will be as comfortable 
working with 
computers. 

17% 31% 52% 2.35 0.7
5 

Very useful 

10 I feel that I will be 
able to keep up with 
the advances 
happening in the 
computer field. 

26% 14% 60% 2.34 0.8
6 

Very useful 

11 I dislike working with 
machines that are 
smarter than I am. 

59% 25% 16% 1.57 0.7
5 

Not useful  

12 I feel apprehensive 
about using 
computers. 

52% 26% 22% 1.70 0.8
1 

Useful 

13 I have difficulty in 
understanding the 

33% 41% 26% 1.93 0.7
6 

Useful 
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technical aspects of 
computers. 

14 It scares me to think 
that I could cause the 
computer to destroy a 
large amount of data 
by hitting the wrong 
key. 

58% 23% 19% 1.61 0.7
9 

Not useful  

15 I hesitate to use a 
computer for fear of 
making mistakes that 
I cannot correct. 

69% 22% 9% 1.40 0.6
5 

Not useful  

16 You have to be a 
genius to understand 
all the special keys 
contained on most 
computer terminals. 

59% 25% 16% 1.57 0.7
5 

Not useful  

17 If given the 
opportunity‚ I would 
like to learn about 
and use computers. 

8% 2% 90% 2.82 0.5
5 

Very useful 

18 I have avoided 
computers because 
they are unfamiliar 
and somewhat 
intimidating to me. 

61% 20% 19% 1.58 0.7
9 

Not useful  

19 I feel computers are 
necessary tools in 
both educational and 
work settings. 

3% 22% 75% 2.72 0.5
1 

Very useful 

Average 35.32% 21.58% 43.11% 2.08 0.8
8 

Useful 

 
NOTE: 
1.00-1.66= Not useful  

1.67-2.33=Useful 

2.34-3.00=Very useful 

The data findings to determine the computer utility (CU) among university 
students have been found to be significant (Average mean=2.08). In other words, 
since computers play a very useful part of language learning at different language 
levels, they have potential effect on students’ achievement. Besides, the most 
important criterion for students to yield positive achievement results is learning 
about and using computers according to its pedagogical use and integrating it 
successfully in the curriculum (Mean=2.82). It has been also discovered that a great 
number of the students favor in both educational and work settings (Mean=2.72). 
This is further confirmed by the second rated item among respondents. This 
illustrates that the respondents can learn more from computers than from books, 
which is a restatement of the positive attitude to computers as a major competitor of 
the book. The third item is “Learning to operate computers is like learning any new 
skill – the more you practice‚ the better you become” (Mean=2.71) while the last 
used item concerns “I hesitate to use a computer for fear of making mistakes that I 
cannot correct” (Mean=1.40).  
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Table 4: 

 Internal Consistency/Reliability for CA Scale (n=81) 
SN Components Responses Calculation Interpretation 

Disagree Neutral Agree Mean SD 
1 Computer 

Attitude 
Scale (CAS) 

26.26% 21.00% 52.74% 2.26 0.85 
Considered of 

moderate 
attitude 

2 Computer 
Enjoyment 
Scale (CES)  

26.80% 30.80% 42.40% 2.16 0.82 Enjoyable 

3 Computer 
Utility Scale 
(CUS)  

35.32% 21.58% 43.11% 2.08 0.88 Useful 

 
As previously stated, the study has been designed to assess three computer 

attitude dimensions. As suggested by Table 1, 2 and 3, the respondents' mean scores 
on the three scales range from the CAS with the average mean (2.26), CES (average 
mean=2.16), and CUS (average mean=2.08) are scored in the respected order. The 
results of the analysis demonstrate that the majority of the respondents express their 
satisfaction on overall items among participants of the computer potentials and their 
importance for educational purposes. According to the data, for the respondents, 
computers are highly important and useful. Additionally, the participants are 
motivated to engage in computer-based learning.  
 

IV. Discussion  
This study demonstrates that computer attitudes have a crucial role in 

determining the extent to which students accept the computer as a learning tool. A 
sample of 81 undergraduate students is examined for their computer attitudes using a 
Likert-type questionnaire with three subscales: Computer attitude, computer 
enjoyment, and computer utility. The results reveal that participants have positive 
attitudes towards computers. This is evidenced that the majority of the students who 
enjoy computer technology gain confidence in their learning process. In other 
studies, investigations have been conducted to examine students’ enjoyment toward 
computers and learning language skills. For example, Gunn and Brussino’s (1997) 
study investigates participants’ attitudes towards technology-supported learning for 
specific language skills. First, the findings demonstrate that students exhibit positive 
attitudes toward technology-based learning in general, but computers in specific are 
found to be preferred, namely for listening and writing. This is followed by speaking 
and reading skills. Similar findings have been revealed by Lasagabaster and Sierra 
(2003) when they discover that participants favor computer software for listening 
purposes. Undoubtedly, it can be concluded that positive attitudes are attributed to 
high levels of motivation and negative attitudes are associated with lack or low 
levels of motivation. It is acknowledged by several scholars (Teo, 2008) that 
Computer Enjoyment plays a key role in influencing students' acceptance of 
computers, and their willingness to use them for future learning. Thus, according to 
Garcia (2001), students prefer to use computers in language learning because 
computer tools can help them search information related to their studies. Learners 
can also develop their listening, speaking, reading, and writing English through real-
world situations (Yang & Chen, 2007). This is supported by research studies 
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(Cybinski & Selvanathan, 2005) where learning with technology has positive effects 
on students’ motivation and enjoyment.  
 

V. Conclusions 
The ultimate purpose of the present investigation is to examine the students’ 

computer attitude and their level of scholastic achievement in ICT-based 
environment. This study examines the students’ attitude to technology for specific 
language skills and their level of achievement. The findings reports that student who 
make use of multimedia enhancement excel significantly compared to the traditional 
ways of learning. The present study is an attempt to explain and make a better use of 
respondents’ existing types of Computer Attitude and fix any flaws affecting their 
academic achievement. Among its top implications, attitude towards computers 
constitutes an important factor in determining the failure or success of ICT use in 
education. Finally, ICT is not an independent technological tool; rather it integrates a 
number of technologies that can be incorporated in a discrete or integrative manner.  
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Abstract 
The aim of this study is to explore the perceptions of ELT teachers working at 

a higher education institution in Myanmar regarding integrating global citizenship 
education into ELT courses. The study was carried out by using phenomenological 
design, which is one of the qualitative studies. The data were collected using 
interview method and a semi-structured interview form. The participants were 
selected on the basis of easily accessible sampling method, one of the purposeful 
sampling methods. The participants comprise of 49 English teachers who work at a 
higher education institution in the different regions in the academic year 2018-2019. 
Teachers’ opinions were taken regarding (i) how they described global citizenship, 
what were their (ii) roles and responsibilities in educating students as global citizens, 
how they (iii) practiced global citizenship education in their classes in ELT courses. 
Data were analyzed with content analysis technique. Findings revealed that 
participants mostly focused on the (i) “value” dimension of global citizenship such as 
respect, sensitivity, sense of belonging, responsibility, openness and humanitarian 
assistance. The teachers deemed their roles and responsibilities in preparing students 
as global citizens as (ii) an informer and role model. While most of the participants 
stated that they did not involve any (iii) specific teaching practices in their classes to 
educate students as global citizens, as they thought ELT lessons and global 
citizenship education were irrelevant, addressing global issues in the courses and role 
modelling were conducted by few teachers to promote global citizenship. As a result, 
it was concluded that ELT teachers have insufficient levels of knowledge, skills, 
attitude, and action related with global citizenship education.  
 

Keywords:  global citizenship, global education, global issues in ELT 
 

I. Introduction  
According to Burrows (2004, p.1), global citizenship refers to realizing the 

powers and the effects of these powers on human life, understanding cultures and 
cultural differences, analyzing the problems of the world from different perspectives, 
and producing new ideas for the world. In Lima and Brown's (2007) study, a global 
citizen is defined as an individual who: (1) speaks multiple languages; (2) 
understands about different cultures; (3) has no prejudice and respects diversity; (4) 
is willing to help those in need; (5) plays important roles in the society; (6) uses 
technology effectively; and (7) is informed about what is going on in their country 
and/or the world. Raising individuals as global citizens requires some changes in 
traditional educational approaches as individuals who are able to adapt to the 
changing world order and act within those circumstances can only be trained through 
education and training activities (Topkaya, 2016). In this regard, Akcay (2003) states 
that education is not only a means of globalization or integration, but it is also a tool 
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for overcoming the problems created by globalization. That’s why it is of great 
importance that the education system must renew itself in this sense and contribute to 
this process. In this context, global citizenship education has recently gained 
importance in education systems around the world. Davies (2006) argues that global 
citizenship education infuses learners the idea of not only belonging to their nation, 
but also to the world and includes global issues such as democracy, social justice and 
human rights. According to Cates (2000, p.241), the aims of global education are 
divided into four as; knowledge about world countries and cultures, and about global 
problems, etc.; skills of critical thinking, co-operative problem solving, conflict 
resolution, etc.; attitudes of global awareness, cultural appreciation, respect for 
diversity, etc.; and action: thinking globally and acting locally. Global citizenship 
can be integrated with many subject areas, and each of them has an important 
contribution to develop the key elements of active and responsible global citizenship. 
It would not be wrong to say that one of the areas in which global citizenship 
education can be effectively implemented is foreign language programs. Indeed, in 
recent years, many educators in the field of English Language Teaching (ELT) 
around the world have touched on the importance of global (citizenship) education 
for English as a Second Language (ESL) and English as a Foreign Language (EFL) 
(Cates 1997; 2000; 2009; Chowdhury, 2013). According to Cates (1997), there is a 
certain subject flexibility in foreign language courses which does not exist in others. 
Pramata and Yuliati (2016) noted that the sole task of foreign language teachers is 
not to teach vocabulary, grammar, pronunciation, listening, speaking, reading and 
writing; they have a responsibility to train students who will actively participate in 
the solution of global issues or at least develop awareness and understanding of these 
issues. This responsibility may challenge the teacher to be more resourceful and 
creative on the latest global issues; not only educating students but also conducing 
teachers' growth (Sato, 1999). For this reason, teachers should have a positive 
attitude towards global citizenship; be knowledgeable about designing an educational 
environment that integrates global citizenship education into their courses and 
arranging the classroom environment to implement these practices. Hosack (2011) 
suggests that global issues should be addressed in ELT courses as a way of teaching 
for global citizenship. In this context, many researchers argue that one of the best 
ways to address global issues in class is content-based / theme-based instruction 
(Gursoy, 2010; Serrano, 2008). Content based instruction refers to a language 
teaching approach in which teaching is organized around themes and topics, instead 
of grammar, functions or situations. Content educators such as Brinton, Snow & 
Wesche (1989) and Mohan (1986) emphasize that language is an instrument in 
learning the world and suggest the use of motivational themes and authentic 
materials in classroom teaching. Even though it is possible to mention a certain level 
of awareness about integrating global citizenship education and ELT courses around 
the world, there is limited study on this subject. These studies have revealed that 
students develop a positive attitude towards the course, learn the foreign language 
meaningfully and purposefully, and gain awareness of global issues. The general 
purpose of this study is to examine the perceptions of teachers about integrating 
global citizenship education into ELT courses. In accordance with this purpose, the 
answers of the following questions were sought:  
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1. What does global citizenship mean according to the teachers’ 
perceptions?  

2. What are the roles and responsibilities of the ELT teachers in 
educating students as global citizens as perceived by them?  

3. What are the teachers’ teaching practices in preparing students for 
“global citizenship?” (If any)?  

 

II. Research Methodology  
This research was carried out by using phenomenological design, which is 

one of the qualitative studies. Phenomenological studies require careful and detailed 
comprehension and definition of how individuals perceive, describe, feel, criticize, 
and understand certain phenomenon (Patton, 2002, p.104). The phenomenon 
investigated in this study is integrating global citizenship education into ELT 
courses. By using phenomenological design in the study, perceptions of the teachers 
about integrating global citizenship education into ELT courses, the practices they 
perform in their classes, the challenges they encounter during these practices have 
been tried to examine in depth.  
 
2.2 Participants  

The participants of the research consist of 49 English teachers who work at a 
higher education institution in Myanmar in the academic year 2019-2020. 
Convenience sampling method, which is one of the purposeful sampling methods 
was used in the research. The convenience sampling method gives speed and 
practicality to the researcher because in this method the researcher selects a situation 
that is close and easy to access (Yıldırım & Şimşek, 2005).  
 
Table 1: Demographic data of the participants (n=49) 
SN Information Number Percentage 
1 Gender Male 11 22.45% 

Female 38 77.55% 
2 Educational 

Qualification 
Master's degree  
holders 

47 95.92% 

Doctoral degree 
holders 

  2   4.08% 

3 Seniority 1-5 years 10 20.41% 
6-10 years 22 44.90% 
11-15 years 11 22.45% 
16 years and up of 
seniority 

  6 12.24% 

Among the participants, only 11 of the teachers are male, 38 of them are 
female. 47 of the teachers have Master's degree, whereas only 2 are doctoral degree 
holders. Seniority of the teachers are as follows: two of them have 1-5 years, three of 
them have 6-10 years, five of them have 11-15 years, and three of them have 16 
years and up of seniority. 
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2.3. Instrument  
Semi-structured interview method was used in the research. The semi-

structured form used in the interviews was prepared by the researcher through 
literature review and the opinions of two lecturers who are experts in qualitative 
research were also benefitted. The questions on the interview form are as follows:  

1. How would you define the concept of “global citizenship” in your own 
words? What characteristics do you think a global citizen should have?  
2. How do you define your role and responsibility as an English Instructor in 
preparing students as “global citizens?”  
3. What types of teaching practices do you involve in your classroom in 
preparing students for “global citizenship?” (If any)?  

 

III. Findings  
The data collected through the interview were analyzed with content analysis 

technique. In addition to this, to reflect the views of the participants, findings were 
presented without any comment, often with a direct quotation. A voice recorder was 
used with the permission of the participants to prevent data loss in the study. In 
qualitative research, the involvement of more than one researcher is a measure taken 
to increase internal credibility. 
 
3.1  Findings Regarding the Research Question (i) 

Research Question (i): How would you define the concept of “global 
citizenship” in your own words? What characteristics do you think a global citizen 
should have?  
In the concept of global citizenship, three groups of categories namely, values and 
attitudes, skills, and knowledge and understanding were reached according to the 
definitions made by the teachers regarding the concept of global citizenship. The first 
category that emerged with respect to the global citizenship definitions of 
interviewed teachers is values and attitudes as most of the participants addressed 
global citizenship in terms of the values and attitudes dimension of the concept. 
Response examples from the definitions of the categories regarding the perceptions 
of teachers on the concept of global citizenship are shown as follows.  
 
3.1.1 Category 1: Values and attitudes  

When the interviewee was asked about the concept of global citizenship, his 
answer is concerned with values and attitudes.  
 
Interviewee 1 

He said that global citizenship should have concern and a share of 
responsibility for what is happening to our planet. He also said that global citizen 
should have values such as respecting human rights, gender equity, cultural and 
religious diversity, humanitarian assistance, and sensitivity to environmental issues.  
 
According to response of interviewee 2, it was interpreted as respect. 
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Category 1a: Respect 
Interviewee 2  

The teacher’s response was that global citizenship is a term that asserts there 
should be no race, religion or other type of discriminations among people. He also 
thinks that people have barriers in their minds. They behave others according to their 
religion, hometown, country and race.  
 
Category 1b: Sensitivity  
His answer is about sensitivity according to his response. 
Interviewee 3 

The interviewee’s answer was that global citizenship refers to a sense of 
belonging to a broader community and common humanity. Therefore, it was 
interpreted as sense of belonging.                         
 
Category 1c: Responsibility  
Interviewee 4 

The interviewee 4 believed that the value of a global citizen was 
responsibility. In his opinion, the responsibilities of global citizens are to protect 
cultural diversity and make connections and build social and working relationships 
with people from other countries.               
 
Category 1d: Openness  
Interviewee 5 

According to her response, she thought that the value of a global citizen was 
openness. In her view, a global citizen is aware of and understands the world and they 
take an active role in their community and work with others to make the world 
peaceful. 
 
Category 1e: Humanitarian Assistance  
Interviewee 6 

The teacher believed that humanitarian assistance was important in global 
citizenship. It is intended to save lives, maintain human dignity during and after wars 
and disasters. When her answer is analyzed, it is interpreted as humanitarian 
assistance. 
Findings of the research revealed that teachers mostly focus on the “values and 
attitudes” dimension of global citizenship such as respecting diversities, human 
rights, gender equity and sensitivity to global issues. 

The second category found out from the teachers' definitions of global 
citizenship is skills. The only code reached regarding the skills category was conflict 
resolution skills and was expressed in terms of finding solutions to global problems 
such as racial discrimination. According to the findings of the research, although 
participants included conflict resolution skills within the context of global 
citizenship, they were not aware that skills such as critical and creative thinking, 
empathy, cooperation, ability of managing complexity and uncertainty, 
communication etc. were also included within the concept global citizenship. 
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3.1.2 Category 2: Skills 
Global citizenship requires people to have the ability to resist any kind of 

inequality for a fairer and more livable world. 
The interviewees were asked the concept of global citizenship and what 
characteristics a global citizen should have. Their answers were seen as follows. 
 
Category 2a: Conflict resolution skill 
Interviewee 7 

When the interviewees are asked about the skills of global citizenship, most 
of them answer that conflict resolution skill is required in global citizenship. Their 
answer is that global citizenship is the ability to find solutions to global problems 
such as poverty, racial discrimination, wars and conflicts, etc. These problems 
seriously threaten humanity. 
 
Category 2b: Knowledge and understanding 
Interviewee 8 

When the interviewee was asked about knowledge and understanding of 
global citizenship, her answer was that global citizenship means having knowledge 
about different cultures and countries.  
 
Category 2c: Identity and diversity  

A global citizen should be aware of what is happening around the 
neighborhood and should know that region’s culture, habits or customs. Her response 
was interpreted as identity and diversity. 
 

Category 2d: Global Issues  
Interviewee 9 

The interviewee 9 thought that global citizenship is about having information 
about what is happening in the whole world instead of being only limited by one’s 
narrow surrounding. He also believed that it is about improving oneself on global 
issues such as what is happening in different parts of the world, how other people 
live, what are their happiness, joy, sorrow, etc. His answer was analyzed as global 
issues. 
 

3.1.3 Category 3: Identity, diversity and global issues 
Interviewee 10 

The third category emerged from participants' global citizenship definitions is 
knowledge and understanding and was expressed as identity, diversity and global 
issues. This result clearly shows the lack of knowledge of the participants about this 
topic and is not inexplicable when taking into account that global citizenship has 
been currently studied in certain subject areas in our country.  
 
3.2  Findings Regarding the Research Question (ii) 

Research Question (ii): How do you define your role and responsibility as an 
English Instructor in preparing students as “global citizens?” 
Examples from the categories regarding perceived roles and responsibilities of ELT 
teachers in preparing students as global citizens are shown as follows.  
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When the teachers were asked about the roles and responsibilities in preparing 
students as global citizens, their answers were categorized as an informer and a role 
model. 
 
3.2.1 Theme 1: Teaching about national and global citizenship 
Interviewee 1  

The response of the interviewee 1 was concerned with teaching about 
national and global citizenship. Her answer was that as the native people of this 
country, her students should know what their national and traditional values are and 
learn how to preserve them, and then go on with similar universal values: What is 
being a Myanmar citizen, and a world citizen? What are the differences and 
connections between them? As they study units, they can discuss relevant global 
issues considering the above-mentioned questions.  
 
Interviewee 2 

The teacher answered that he should inform the students about their country 
or region.  His students should recognize their own life. They should know where 
they are coming from. He tried to teach from a lot of different cultures and do not 
stick to one. Therefore, he is an informer for his students in preparing them as global 
citizens. 
 
3.2.2 Theme 2: Teaching about different cultures   
Interviewee 3 

When the interviewees teach literature to students, they usually tell students 
different cultures of the different countries to arouse students’ background 
knowledge. According to their response, they are informers for the students when 
they teach about different cultures. 
 
Theme 2: Behaving and speaking in a less discriminative manner 
Interviewee 4 

The interviewee thought that behaving and speaking in a less discriminative 
manner can contribute building a role model in my students’ mind. He also believed 
that teachers should be role models of the students. 
 
3.2.3 Theme 3: Being conscious about global issues 
Interviewee 6 

The interviewee’s answer was that nowadays, all of the teachers need to be 
aware of global issues and should try to keep abreast of the current situations. He 
assumed that teachers need to be role models of the students to be conscious about 
global issues. 
 
3.2.4 Theme 4: Being respectful of diversities 
Interviewee 7 

When the interviewee was asked about being respectful of diversities, her 
answer was that as a teacher, she respected and valued all of the diversities of the 
students in the classroom. She also agreed that teachers must be role models for 
students. 
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Thus, it can be concluded that the categories reached from the responses of 

other teachers expressing that they have a role and responsibility in preparing 
students as global citizens were identified as an informer and a role model. It was 
determined that being an informer was applied by, teaching about national and global 
citizenship, and teaching about different cultures. Role modelling was practiced by 
behaving and speaking in a more discriminative manner, being conscious about 
global issues and being respectful of diversities. Instructors expressed their views on 
this issue with varieties of statements.  

 
3.3  Findings Regarding the Research Question (iii) 

Research Question (iii): What types of teaching practices do you involve in 
your classroom in preparing students for “global citizenship?” (If any)?  Is there 
anything that you do differently or add to the curriculum at your classes to promote 
global citizenship?  
The categories reached in line with the responses of the participants who said that 
they integrated global citizenship education with ELT are presented.  

Categories regarding the implementation of teaching practices with respect to 
the integration of global citizenship with ELT, teachers were asked what types of 
teaching practices with respect to the integration of global citizenship with ELT they 
used. There are two categories; addressing global issues and role-modelling emerged 
according to their responses. 
 
3.3.1 Category 1: Addressing global issues 
Interviewee 1           

The interviewee responded that he used to make discussions about global 
issues when he addressed global issues. He also encouraged his students to discuss 
global issues such as environmental protection, poverty alleviation, cultural and 
religious diversity, human rights etc. Therefore, making discussions are need to 
address global issues. 
 
Interviewee 2 

The teacher responded that he used reading passages on global topics that are 
very useful for students. He assumed that these texts increase the level of their 
knowledge. According to his response, it is seen that using reading texts about global 
issues is useful for addressing global issues. 
 
3.3.2 Category 2: Role-modelling 
Interviewee 3 

This interviewee said that he reflected global citizenship on his behavior. 
According to her response, it was assumed that role-modelling is also useful to 
prepare students as global citizens. 

It can be observed that two categories were reached namely, addressing 
global issues and role modelling in line with the responses of the five teachers who 
said that they integrated global citizenship education with ELT courses. It was found 
out that while addressing global issues were practiced by making discussions about 
global issues and using reading texts about global issues, role modelling is 
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implemented by reflecting global citizenship on one’s behavior. Participants stated 
that they did not involve any specific teaching practices in their classroom to prepare 
students as global citizens, and they justified this by stating that English lessons and 
global citizenship education were irrelevant.  
 

IV. Discussion  
This research was conducted by interviewing ELT teachers working at higher 

education institutions in Myanmar to examine their perceptions regarding 
incorporation of global citizenship education into ELT. According to Byram (2003), 
the main task of language educators is not to teach only language; but also, to teach 
young people the experience of thinking, valuing and behaving in other ways. 
Likewise, Jacobs and Cates (1999) state that language teachers may play a role in 
making the world a better place while they develop their students’ language 
competencies. Some teachers who participated in the study, however, stated that they 
did not think they had a role in preparing students as global citizens. The fact that 
global citizenship education is a very new concept in the field of ELT corresponds to 
the other findings of the study. Teachers' lack of knowledge about the skill 
dimension of global citizenship, lack of awareness of their roles and responsibilities 
in global citizenship education, and exclusion of activities that contribute to the 
development of students as global citizens in the lessons can be thought of as a 
reflection of its being a very recent topic in ELT. It is thought that this stems from 
teachers’ perception of global citizenship as an issue only limited to certain subject 
areas. The research findings revealed that the teachers who thought that they had a 
role and responsibility in preparing students as global citizens deemed themselves as 
informers and role-models. Teaching about national and global citizenship and 
different cultures, behaving, and speaking in a less discriminative manner, being 
conscious about global issues and being respectful of diversities were what they did 
for preparing students as global citizens.  
 

V. Recommendations 
The lack of knowledge about integrating global citizenship education into 

ELT courses was also articulated by the teachers themselves. Other instructor-based 
challenges were expressed as being obliged to following the syllabus and depending 
on course books. The teachers were unable to get out of the syllabus and course book 
because they had to carry out their courses depending on them. The research findings 
also revealed that according to the participants, students were reluctant to receive 
global citizenship education and they had some social and cultural barriers about the 
subject. Another student-based challenge as perceived by the teachers was that 
students only focused on passing exams regarding English classes. Teachers’ lack of 
awareness about the subject may have caused them not to struggle enough to raise 
students’ awareness on this issue. It is thought that ELT teachers/ teachers have great 
roles and responsibilities in educating students as global citizens. However, it has 
been concluded from the study that ELT teachers have insufficient levels of 
knowledge, skills, attitude, and action related with global citizenship education. It 
may be helpful to provide ELT educators at all levels with in-service training on 
integrating global citizenship education into ELT so that they can organize the 
teaching-learning environment according to global citizenship education. 
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Abstract 

English and ICT have become essential literacy skills for a vast amount of 
non-native English speakers to ensure full participation in the information society 
which is directly related to the wide spread of English and ever-growing technological 
advancements today. The purpose of this research was to shed light on the students’ 
technology usage patterns and levels of ICT skills and the teachers’ use of computers 
and Internet in teaching English in Myanmar university context. The qualitative 
results from the teachers’ interview survey revealed that ICT is definitely a 
complement to conventional teaching, especially when developing reading, writing, 
and listening skills in English. According to questionnaire data, the student 
participants perceived that speaking was the only skill which was not enhanced 
because of ICT. Finally, some implications in terms of future studies to better 
understand how to adequately implement and integrate ICT into the English foreign 
language classroom have been discussed. In conclusion, the data obtained from this 
study revealed that by using ICT strategically, it would help to improve the teaching 
and learning process for students learning the L2. 
 
Keywords: Information and Communication Technology,  

CALL (Computer Aided Language Learning), EFL Classroom,  
Non-Native English Teachers 

 

Introduction 
Technology and language learning are not new, this way of thinking has been 

around for more than forty-five years. CALL (Computer Aided Language Learning) 
can be organized into three distinct phases which are Behaviorist CALL, 
Communicative CALL and Integrative CALL (Warschauer, 1996). There were a 
number of various CALL programs developed during this period. Many of which 
were centered on paced. The last phase, which concentrates on the past few years can 
be described as Integrative CALL: Multimedia. Multimedia can be defined as 
simultaneous, combined use of several media at the same time such as films, slides, 
flashing lights and music. (Stein, 1982) The internet can be defined as a computer 
network consisting of a worldwide network of computer networks that use the 
network protocols to facilitate data transmission and exchange. (Freedman, 1999) 
There is also hypermedia, which makes the internet and multimedia even more 
powerful in that multimedia sources are linked together. The mouse only needs to be 
clicked in order to obtain the information. Overall, the history of CALL shows us that 
computers can serve a variety of uses in regards to language teaching. It can be a tutor 
where everything that is heard has to be repeated, practice drills in order to help you 
perfect the language, as well as a starting point for discussions or a tool for writing 
and research. The last phase Integrative CALL has given 18 teachers access to an 
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array of authentic information, which in itself is something that has been longed for in 
language classes around the world (Warschauer 1996). 
 

1.1  ICT in Language Teaching  
What is ICT and how can it be used in teaching English as a Foreign Language? ICT 
stands for Information, Communication and Technology, which emerged in the 
1980’s. The acronym ‘ICT’ which is the combination of both terms Information and 
Communication, were put together in order to emphasize the merging of both 
technologies. This phrase is also used to describe a range of technologies in order to 
gather, store, retrieve, process, analyse and transmit information. Student authoring in 
computer-based material designed for foreign language learning has been shown to 
enhance vocabulary learning. It has been asserted that on-line debate is an excellent 
medium for generating social construction of knowledge. Jarvis (1998) believes that 
by integrating basic IT skills in the EFL classroom, we are developing language skills 
and equipping learners with technology skills. The applications of these technology 
skills go beyond the EFL Thesis McDougald Use of ICT & CALL 20 classroom into 
the workplace and/or subject specific studies at colleges and universities.  
 

1.2  ICT in Myanmar 
There have been numerous projects at the University level along with the Myanmar 
Ministry of Education in terms of implementing ICT into the curriculum. Most of 
these projects have been done as small-scale projects in order to introduce technology 
into the classrooms. The intention in Myanmar is not to replace the face-to-face class 
with a totally online version. The Myanmar Ministry of Communications has invested 
a great deal of money on technology. There are still regions throughout Myanmar 
where internet access is still not available, other cases where there is no broad band 
only a dial up connection. There are projects that are being led by the Myanmar 
Ministry of Education, The national Project on “Use of New Technologies & 
Methodologies in Higher Education”. As well as private Universities where they have 
a research centre started in 2005 as a way to support face-to-face classes in higher 
education, by incorporating ICT in the academic environment, thereby providing 
alternatives that can accompany teachers in designing virtual environments as support 
to face-to-face classes  
 

1.3 The General Purpose of the Study  
The general purpose of the study was to explore the use of ICT in learning English 
among undergraduate students in selected universities of Myanmar. More specifically, 
the current study aimed to illuminate (a) students’ technology ownership, usage 
patterns, and levels of ICT skills; (b) the relationships among learner demographic 
characteristics (e.g., gender, age) and ICT use and writing skills; (c) their concepts of 
computers, the Internet, English and learning English; and (d) sociocultural contextual 
information as to their learning ICT and English. The main objective of the current 
study is to define how Information and Communication Technology (ICT) can be a 
complement to conventional teaching in the “New Technology for English Teaching” 
which is delivered using, Content Based Instruction, to promote L2 (English) among 
non-native English Teachers. To be in line with the research objectives, research 
questions have been set as follows: 
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1. What are the uses of ICT in the EFL classroom in order to be used as a 
teaching tool to promote L2 (English) among non-native English teachers?  
2. What are the different uses (skill development) of Information and 
Communication Technology (ICT) in the English Teaching classroom among non-
native English Teachers?  
3. What are the learners’ preferences (activities/tasks) when integrating ICT into 
the classroom?  
4. According to the use of ICT, how can writing be improved?  
5. How to improve the general use of ICT in the English Teaching class in order 
to enhance the learners’ experience? 
 

Method 
The researchers used a questionnaire that was distributed to 115 students at the 

selected universities; the statements of the questionnaire were designed to answer the 
research questions. Also, the researchers conducted interviews with 12 instructors and 
asked them four questions regarding ICT. After that, the researchers analysed the 
questionnaire and discussed the results of both, the questionnaire, and the interviews.  

2.1 Research Design of the Investigation  
The study employed a mix of quantitative and qualitative approaches by way 

of using questionnaires that included both open-ended and closed-ended questions. 
The investigation design was chosen in order to accommodate the research questions 
that were addressed in the current study. The current study collected both quantitative 
and qualitative data simultaneously by using the questionnaire to explore the use of 
ICT among the students. Furthermore, the analysis of qualitative data from a series of 
interview questions would further elaborate the findings from quantitative data. Due 
to the nature of questionnaires, all aspects of the study were able to be explored. 
Factual questions were asked so that demographic characteristics could be identified 
such as gender, age and experience.  
 

2.2 Population and Study Sample  
This study took place at universities located in Myanmar. The participants 

were 115 undergraduate students and 12 teachers. This investigation, “The use of 
Information and Communication Technology (ICT) in the EFL Classroom as a 
teaching tool to promote L2 (English) among non-native English Teachers”, took 
place between two semesters in 2021 until 2022.  
 

2.3 Participants                                                               
The participants used for the current study were undergraduate students. The ages 

ranged from 17 to 21 years of age. There was a total of 100 question items that were 
sent out overall. There were first sent out by email, and then there were delivered 
personally, where students were asked to complete the questionnaires and return them 
as soon as possible. The students were chosen simply because they were enrolled in 
the same class. 
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Results 
The results of the research have two parts: one about teachers’ interview 

results and one about students’ questionnaire results. 

3.1 Interview Results 
The purpose of implementing interviews was to expand the obtained data on 
questionnaires as well as to explore the reasons students proposed for their previous 
elicited answers. Being in constant contact with the internet and technology in 
addition to having first-hand knowledge at what Information, Communication and 
Technology can do; without a doubt it is a tremendous aid in the classroom. (n=12) 
Interviewee 1 
As an English teacher, I am aware of what I did not have in my movement to learn English. The 
difference now, is that the internet and modern technology has done a wonderful job in bringing the 
rest of the world together all in the convenience of your home, office, or classroom. In my years of 
teaching, the one thing that has been consistent is the importance of communicative language. Having 
worked in various English departments, technology - ICT is not a replacement for teachers, but it is 
definitely a plus, if used correctly, in the EFL classroom.  

 
Interviewee 2 
I discovered that through the proper use of ICT and modern technology, languages could be learned as 
a secondary effect. Teachers all around the world are using ICT and bringing languages and culture 
into the classroom. ICT is just as much or even more a communicative language. However, it is not the 
last resort or the only resort for language teaching, but if used properly it can be very affective in the 
EFL classroom. 

 
Interviewee 3 
Writing: some ICT tools (i.e. Blogs) provide you with things that ordinary journals don’t.   
Writing can be improved tremendously by using ICT, students are able to interact with native speakers, 
emails, blogs, chats and the like are in constant use, Word processors are used on a daily basis in 
order to perfect writing skills.    

 
Interviewee 4 
Listening: You can access real language, and tons of exercises ready to be used form anywhere, 
anytime.   Listening, because if you do not have the opportunity to travel abroad and practice English, 
you can do so through the use of technology.   Listening can also be improved due to technology 
nowadays, there are news broadcast throughout the world that can be heard, there are sites with 
authentic audio designed specifically to help L2  

  
Interviewee 4 
Reading can be improved, because there are all sorts of interesting things to read at different levels.   

 
Interviewee 5 
All of the skills could be improved by proper use and implementation of ICT in the classroom.  

 
According to the interview responses, the interviewees have positive views on the 
uses of ICT in the EFL classroom. Of course, ICT is not a replacement for teachers, 
but it is definitely a plus, if used correctly, in the EFL classroom. 
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3.2 Questionnaire Results  
This part will reveal the detailed results of the study. 

3.2.1 Different Uses of ICT  
Question1: What are the different uses of ICT in the EFL Classroom to develop each 
skill? 
 
 Table 1:  
Different uses of ICT in the EFL classroom to develop each skill (n=115) 
Sr 
No 

Different uses of ICT 
Response Calculation 

Interpretation 
Rarely Sometimes Always Mean SD 

1 Reading real language  23% 64% 13% 1.90 0.59 Considered of 
moderate usage  

2 Pronunciation  21% 44% 35% 2.14 0.74 Considered of 
moderate usage  

3 Reading comprehension  10% 50% 40% 2.30 0.64 Considered of 
moderate usage  

4 Downloading 
worksheets   

13% 55% 32% 2.19 0.64 Considered of 
moderate usage  

5 Reading software 44% 20% 36% 1.92 0.89 Considered of 
moderate usage  

6 Current events  7% 53% 40% 2.33 0.60 Considered of 
moderate usage  

7 Levelled reading 
activities  

29% 34% 37% 2.08 0.81 Considered of 
moderate usage  

8 Writing Blogs online  74% 23% 3% 1.29 0.52 Considered of 
low usage  

9 Diaries  59% 22% 19% 1.60 0.79 Considered of 
low usage  

10 Collaborative writing 
drills  

36% 33% 31% 1.95 0.82 Considered of 
moderate usage  

11 Worksheets online 
about the English 
program "Reading"  

48% 30% 22% 1.74 0.80 Considered of 
moderate usage  

12 Developing all activities 
available in this 
technology   

27% 50% 23% 1.96 0.71 Considered of 
moderate usage  

13 Emails 23% 13% 64% 2.41 0.84 Considered of 
huge usage 

14 Forums 49% 37% 14% 1.65 0.71 Considered of 
low usage  

15 Chats  20% 45% 35% 2.15 0.73 Considered of 
moderate usage  

16 Journals 26% 33% 41% 2.15 0.80 Considered of 
moderate usage  

17 Listening real language  63% 23% 14% 1.51 0.73 Considered of 
low usage  

18 Practice drills  55% 41% 4% 1.49 0.57 Considered of 
low usage  

19 Quizzes   54% 35% 11% 1.57 0.68 Considered of 
low usage  
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20 Worksheets online 
about the English 
program "Reading" 
 

43% 35% 22% 1.79 0.78 Considered of 
moderate usage  

21 Group tasks  36% 33% 31% 1.95 250.00 Considered of 
moderate usage  

22 Movies  29% 37% 34% 2.05 0.79 Considered of 
moderate usage  

23 Songs  17% 48% 35% 2.18 0.70 Considered of 
moderate usage  

24 Listening exercises 
online   

63% 13% 24% 1.61 0.85 Considered of 
low usage  

25 Using CD's, DVD's, 
audio & video  

20% 45% 35% 2.15 0.73 Considered of 
moderate usage  

26 Live news feeds  14% 39% 47% 2.33 0.71 Considered of 
moderate usage  

27 Speaking exercises   25% 31% 44% 2.19 0.81 Considered of 
moderate usage  

28 Online interviews   62% 21% 17% 1.55 0.77 Considered of 
low usage  

29 Flashcards  81% 18% 1% 1.20 0.42 Considered of 
low usage  

30 Toys & tools for 
developing the alphabet 
and spelling   

78% 18% 4% 1.26 0.52 Considered of 
low usage  

31 Forums   52% 36% 12% 1.60 0.69 Considered of 
low usage  

32 Panel discussion  84% 12% 4% 1.20 0.49 Considered of 
low usage  

33 Doing activities that are 
in these programs  

75% 22% 3% 1.28 0.51 Considered of 
low usage  

34 Online chats  17% 47% 36% 2.19 0.70 Considered of 
moderate usage  

35 Conferences  47% 31% 22% 1.75 0.79 Considered of 
moderate usage  

36 Video Chat  25% 39% 36% 2.11 0.77 Considered of 
moderate usage  

          Average 40.25% 34.17% 25.58% 1.85 0.80 Considered of 
moderate usage  

 
NOTE: 
1.00-1.66=Considered of low usage  
1.67-2.33=Considered of moderate usage  
2.34-3.00=Considered of huge usage 
The results from the questionnaire indicate that emails (Mean=2.41) and live news 
feeds (Mean=2.33) were considered of huge usage the most in order to develop 
language skills in the EFL classroom. However, a larger majority of the students also 
selected reading comprehension exercises online (Mean=2.30) to enhance writing.  
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Question 2: What are your favourite activities when integrating ICT into the 
classroom? Please give reason why? 
Table 2:  
Favourite activities when integrating ICT into the classroom (n=115) 

Sr 
No 

Items 

Responses Calculation 

Interpretation 
Not 

attempted 
Totally 

Not 
Useful 

Useful Very 
Useful 

Mean SD 

1 Surfing the Net  0% 7% 30% 63% 3.56 0.62 Very useful 
2 Web quest 

specific learning 
pages 

14% 45% 28% 13% 2.40 0.88 Totally Not 
Useful  

3 News to stay up to 
date  

0% 0% 27% 73% 3.73 0.44 Very useful 

4 Networking 
collaborative work  

7% 4% 33% 56% 3.38 0.86 Very useful 

5 E-mail  4% 6% 31% 59% 3.45 0.78 Very useful 
6 Setting and 

receiving 
homework  

10% 13% 33% 44% 3.11 0.98 Useful 

7 Sending and 
receiving 
assignments 

12% 13% 38% 37% 3.00 0.99 Useful 

8 Used as a peer 
evaluation as a 
tool to record and 
make corrections 

10% 16% 40% 34% 2.98 0.95 Useful 

9 Thesis matters 1% 3% 26% 70% 3.65 0.59 Very useful 
10 Practicing writing  16% 30% 33% 21% 2.59 0.99 Useful 
11 Discussing tasks 

that were not 
finished in the 
classroom, kind of 
like an extension 
activity  

5% 12% 30% 53% 3.31 0.87 Very useful 

12 Chat with audio  5% 7% 30% 58% 3.41 0.83 Very useful 
13 Practicing 

pronunciation  
6% 40% 31% 23% 2.71 0.89 Useful 

14 Because learners 
have the chance to 
practice L2 with 
native speakers  

3% 24% 37% 36% 3.06 0.85 Useful 

15 Practice 
pronunciation and 
conversational 
skills with peers  

7% 27% 28% 38% 2.97 0.96 Useful 

16 Chat with audio 
and video  

3% 3% 28% 66% 3.57 0.70 Very useful 

17 Improve listening 
and speaking  

15% 20% 39% 26% 2.76 1.00 Useful 

18 Discuss specific 
tasks, not touched 

1% 20% 40% 39% 3.17 0.78 Useful 
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on in class, seems 
real, where there 
is constant 
interaction and 
feedback at 
different levels  

19 Forums  13% 24% 26% 37% 2.87 1.06 Useful 
20 The chance to 

express your 
opinion (written) 
using both formal 
and informal 
language  

7% 10% 36% 47% 3.23 0.89 Useful 

21 Portfolio 
construction  

30% 53% 11% 6% 1.93 250.00 Totally Not 
Useful  

22 Spending less 
time on 
organization  

4% 5% 23% 68% 3.55 0.77 Very useful 

23 Word processing  1% 6% 23% 70% 3.62 0.64 Very useful 
24 To help write 

essays and other 
written documents  

1% 3% 24% 72% 3.67 0.58 Very useful 

25 There are very 
convenient to use 
in process writing 
at all levels of 
development  

18% 55% 14% 13% 2.22 0.89 Totally Not 
Useful  

26 Web Site 
construction 

29% 56% 13% 2% 1.88 0.70 Totally Not 
Useful  

         Average 8.54% 19.31% 28.92% 43.23% 3.07 0.98 Useful 

 
NOTE: 
1.00-1.75=Not attempted  
1.76-2.50=Totally Not Useful  
2.51-3.25=Useful 
3.26-4.00=Very useful 
According to the results regarding favorite activities, the students (Mean=3.65) find 
ICT very useful for thesis matters. Second to this is for using for word processing 
(Mean=3.62) and  
the third is for surfing the Net (Mean=3.56). 
 

3.2.2 Learner's Preferences and/or Usefulness  
Question 3: How useful have you found the following applications of technology as 
part of your learning English?  
Table 3:  
Applications of technology as part of your learning English (n=115) 
  

Sr 
No 

Items 

Responses Calculation 

Interpretation 
Not 

attempted 
Totally 

Not 
Useful 

Useful Very 
Useful 

Mean SD 

1 Power Point 
Presentations  

0% 0% 25% 75% 3.75 0.43 Very useful 
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2 Using MS Office 
(Word, Excel, 
Access, etc.) 
applications  

0% 0% 12% 88% 3.88 0.32 Very useful 

3 Using Internet to 
find information  

0% 0% 22% 78% 3.78 0.41 Very useful 

4 Accessing 
information from 
CD-ROMs  

5% 20% 42% 33% 3.03 0.85 Useful 

5 Accessing 
information from 
DVD's  

14% 20% 30% 36% 2.88 1.05 Useful 

6 Using Emails  0% 8% 25% 67% 3.59 0.63 Very useful 
8 Downloading 

Lecture notes and 
messages from 
Intranet  

4% 28% 22% 46% 3.10 0.94 Useful 

9 Using message 
boards and chat 
rooms on Intranet  

11% 20% 35% 34% 2.92 0.99 Useful 

10 Using Self-
assessment tests  

64% 24% 7% 5% 1.53 0.83 Not 
attempted  

11 Taking Online 
tests and quizzes 
with instant 
electronic 
feedback  

51% 24% 18% 7% 1.81 0.97 Totally Not 
Useful  

12 Submitting work 
via email  

4% 5% 24% 67% 3.54 0.77 Very useful 

13 Following web 
links provided for 
extra information  

7% 13% 23% 57% 3.30 0.94 Very useful 

14 Tracking your own 
progress on the 
Internet  

3% 7% 44% 46% 3.33 0.74 Very useful 

Average 12.54% 13.00% 25.31% 49.15% 3.11 1.05 Useful 

 
NOTE: 
1.00-1.75=Not attempted  
1.76-2.50=Totally Not Useful  
2.51-3.25=Useful 
3.26-4.00=Very useful 
According to the results regarding the applications of technology as part of learning 
English, MS office (Word, Excel, Access, etc) applications are the most useful with 
(Mean=3.88). Using Internet to find information is second to this (Mean=3.78). The 
third most is for power point presentations (Mean=3.75). 
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Question 4: Which of the below ICT applications promote and/or support writing in 
the EFL classroom?  

Table 4:  
ICT applications that can promote and/or support writing in the EFL classroom 
(n=115) 

Sr 
No 

Items 
Responses Calculation 

Interpretation Not 
attempted 

Totally Not 
Useful 

Useful Very 
Useful 

Mean SD 

1 Emails  1% 1% 31% 67% 3.64 0.56 Very useful 
2 Blogs  9% 21% 24% 46% 3.07 1.01 Useful 
3 Letters  2% 20% 30% 48% 3.24 0.84 Useful 
4 Postcards  11% 24% 35% 30% 2.84 0.98 Useful 
5 Articles  19% 27% 31% 23% 2.58 1.04 Useful 
6 Reports  0% 1% 31% 68% 3.67 0.49 Very useful 
7 Web Log 

Writing  
8% 30% 39% 23% 2.77 0.89 Useful 

8 Others  85% 15% 0% 0% 1.15 0.36 Not 
attempted  

Average 16.88% 17.38% 27.63% 38.13% 2.87 1.10 Useful 

 
NOTE: 
1.00-1.75=Not attempted  
1.76-2.50=Totally Not Useful  
2.51-3.25=Useful 
3.26-4.00=Very useful 
The results from writing indicated that the students are very active in using a wide 
array of applications to promote their writing. According to the responses, report 
writing, emails and writing drills work sheets are useful applications and they have 
become a part of our day to day routine. Emails are used for formal and informal 
writing, students use it to submit assignments, communicate with peers as well as 
their instructors; exchange information among themselves, communicate on the go, 
etc.  
Question 5: How could learning L2 be improved in "CALL" using ICT?  
Table 5:  
Learning L2 be improved in "CALL" using ICT (n=115) 

Sr 
No 

Items 

Responses Calculation 

Interpretation 
Not 

attempted 
Totally 

Not 
Useful 

Useful Very 
Useful 

Mean SD 

1 Through different 
strategies using 
technologies such as 
internet resources, 
presentations by 
video beam 
encouraging students 
to the proper use of 
ICT. 

5% 1% 38% 56% 3.45 0.75 Very useful 

2 CALL could improve 
my learning L2 
process throughout 

10% 12% 31% 47% 3.15 0.98 Useful 



                         

 253 

activities that 
promote interaction 
among different 
people and situations 
that demand writing 
and understanding 
process and 
activities.    

3 CALL lets the 
students to improve 
their creativity.  

0% 0% 20% 80% 3.80 0.40 Very useful 

4 Using more 
frequently all the 
equipments and ways 
that the new 
technology on 
computers and 
internet are available 
to teach L2.  

9% 5% 37% 49% 3.26 0.91 Very useful 

5 You can use tools 
that are provided by 
ICT that make it 
easier for students to 
give feedback to each 
other, as well as to 
spend less time on 
organizing 
information.    

3% 4% 45% 48% 3.38 0.70 Very useful 

6 These tools also 
provide you with an 
easier way to access 
real world language 
(newspaper, 
magazines, chatting, 
etc.)    

5% 5% 22% 68% 3.53 0.81 Very useful 

Average 5.33% 4.50% 32.17% 58.00% 3.43 0.81 Very useful 

 
According to the results, CALL lets the students to improve their creativity 
(Mean=3.80). ICT is very useful in providing them with an easier way to access real 
world language (newspaper, magazines, chatting, etc.) (Mean=3.53). 
Question 6: Which skills, if any, do you think would be easier learnt by greater use of 
technology?  
Table 6:  
Skills that would be easier learnt by greater use of technology (n=115) 

Sr 
No 

Items 
Responses Calculation 

Interpretation Not 
attempted 

Disagree Not 
decided 

Agree Mean SD 

1 Reading  0% 6% 13% 81% 3.75 0.55 Very useful 
2 Writing  3% 6% 23% 68% 3.56 0.74 Very useful 
3 Speaking  6% 13% 24% 57% 3.32 0.92 Very useful 
4 Listening  1% 1% 21% 77% 3.74 0.52 Very useful 
5 All of 

them  
5% 4% 23% 68% 3.54 0.79 Very useful 

Average 3.00% 6.00% 20.80% 70.20% 3.58 0.74 Very useful 
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According to the results, the students perceive that reading, writing, listening and 
speaking could be learned easier by a greater use of technology. The results revealed 
that ICT is definitively a complement to conventional teaching, especially when 
developing reading, writing, and listening skills in English. It was also determined by 
this small-scale study that speaking was the only skill that was not enhanced.  
 
Question 7: The use of ICT has improved my ability in language skills 
Table 7:  
The use of ICT has improved my ability in language skills (n=115) 

Sr 
No 

Items 
Responses Calculation 

Interpretation Not 
attempted 

Disagree Not 
decided 

Agree Mean SD 

1 Reading  7% 6% 23% 64% 3.44 0.89 Very useful 
2 Writing  10% 5% 25% 60% 3.35 0.96 Very useful 
3 Speaking  9% 3% 34% 54% 3.33 0.91 Very useful 
4 Listening  13% 11% 29% 47% 3.10 1.04 Useful 
5 All of 

them  
3% 4% 33% 60% 3.50 0.71 Very useful 

Average 8.40% 5.80% 28.80% 57.00% 3.34 0.92 Very useful 

 
The results reveal that the students feel that ICT improved their abilities in English 
(Average mean=3.34). More specifically, students strongly agree that their reading 
skills (Mean=3.44) are greatly improved due to ICT.  
 

Discussion  
The quantitative results that were taken from the questions of the questionnaire 

that was applied are discussed. All the research questions will be addressed in detail. 
There was a total of 115 students that responded to the questionnaire 91 females 
(79%) and 24 males (21%). This is quite common in the teaching field here in 
Myanmar to have more female teachers than males. All four skills were analysed in 
order to determine a connection between skill development and ICT in the EFL 
classroom. Open ended questions were used in interview survey to establish this 
connection. In terms of reading, the responses were as follows; real language, 
pronunciation, reading comprehension, worksheets (downloadable), reading software, 
current events and levelled reading activities. Surprisingly, reading comprehension 
was chosen in opportunities. Needless to say, real language, pronunciation and 
downloadable worksheets had a very low response rate, where each of them was only 
mentioned twice.  
 

Conclusions and Recommendations    
The success of ICT depends on teachers. In addition, it is very important that 

teachers are well versed in using the tools surrounding ICT in order to fully take 
advantage of the benefits that ICT offers a conventional classroom. It is widely 
assumed that technology has enormous potential to improve learners’ achievement by 
expanding students’ learning experience, increasing motivation, facilitating 
collaboration, fostering learner autonomy, and promoting global understanding, not to 
mention developing language skills if it is used effectively in the context where 
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learning takes place. Furthermore, with all of the technological advances that are 
presented nowadays, ICT is becoming more important in the teaching learning 
process in the L2 language classroom. There is no doubt that the role of teachers is of 
great importance in the process of integrating ICT into the classroom. Moreover, 
offering constant training to teachers is very crucial in that they should adapt 
themselves to the changing society, emerging technologies, and new learning and 
teaching environment. A larger scale project should follow this initial attempt to 
integrate ICT into conventional foreign language classrooms. It would also be 
interesting to investigate a correlation between experienced teachers and new teachers 
in terms of how ICT is implemented into the English foreign language classroom, 
since the majority of all new teachers have had training in ICT prior to teaching and 
experienced teachers were introduced to ICT throughout their teaching career. In 
addition, a comparative study among the different semesters should be done to 
analyse what tools, applications or activities directly enhanced or improved the 
progress and proficiency in English. These future studies would be very important in 
understanding how to adequately implement and integrate ICT into the English 
foreign language classroom so that local curriculum guidelines and pedagogy can be 
updated accordingly.  
 

Limitations of the Investigation  
First, since the participants of this study came from selected institutions, they 

cannot be a statistical representation of Myanmar university students. The findings of 
this study clearly demonstrated university students’ learning experiences while using 
ICT in the capital of Myanmar in which economic, socio-cultural and educational 
conditions are quite different from other major cities throughout Myanmar. However, 
it was essential to use a questionnaire for this type of investigation due to the large 
amount as well as variety of information that was being solicited. Third, the lack of 
research and literature regarding English language education and ICT overall in 
Myanmar was not available so it was difficult to get a better understanding of the 
students and ICT. Nevertheless, my in-depth review of ICT and English language 
education as a whole, enormously helped me to better understand how other students 
and similar contexts function with ICT.  
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Abstract 

An online survey, focusing on gender equality issues, was completed by 
students over a seven-week period January-March 2022. Most students with a view 
perceived that university promotes gender equality, there were very few instances of 
perceived gender-based unfair treatment by students or staff and none of gender-based 
harassment or bullying. Most participants were extremely positive about the gender 
equality aspects of university. Based on their experience, participants felt that men 
and women postgraduate students on their university postgraduate program are treated 
equally in most of the areas such as workload expectations, provision of feedback, 
academic advice, and support policies as well as procedures, and project or PhD 
supervision. Regarding participants’ positive views and experience of gender equality 
in university, participants have witnessed no gender discrimination from university 
staff towards postgraduate students. Moreover, students are treated equally by other 
postgraduate students regardless of their gender and they have opportunities to 
become involved in the wider research community. Thoughtful responses provided 
more detail of particular issues and suggestions which might be a focus of future 
university.  
 
Keywords: Postgraduate students, Gender equality, Myanmar university context 
 
Introduction 

Higher education and research are key instruments for empowerment and 
social change. Universities can be powerful institutions for promoting gender 
equality, diversity and inclusion, not only in the higher education context, but also in 
society at large. Nevertheless, universities remain both gendered and gendering 
organizations (Rosa, Drew, & Canavan, 2020). The persistence of gender imbalances 
and pay gaps at both the top and the bottom levels of the academic hierarchy; gender 
segregation across academic disciplines and activities; the lack of integration of 
gender perspectives in teaching and research; and the extent of sexual harassment and 
assault on campuses, largely silenced and denied until the recent movement, reveal 
the extent to which gender still structures, in very significant ways, the divisions of 
academic labour and capital (Caprile et al., 2012; Schiebinger, 1999). The discussion 
about the experiences of tackling gender inequality in higher education and research is 
timely for two main reasons. First, while men remain at the centre of power in 
academia, gender binary systems are being politically challenged as never before by 
the rights of gender minorities, thus subverting hegemonic gender patterns. Moreover, 
the Covid-19 pandemic and the prevention measures imposed have enhanced existing 
gendered inequalities and amplified enduring privileges and disadvantages in society 
at large, including in higher education and research (Gewin, 2020). In fact, both 
Myanmar girls and boys are getting much more education today than they were 60 



                         

 257 

years ago. The average level of education among adult men was 4.1 years in 1960 and 
more than double that—8.6 years—in 2010. The share of men with no formal 
education dropped from 37 percent to 10 percent over the same period. In the 
competitive context of the universities, where gender equality policies are routinely 
jeopardized by a ‘merit’ system conceptualized as gender-neutral (Rosa & 
Clavero, 2020), social distancing and strict lockdowns, as well as the closures of 
educational institutions, can hinder academic careers by reinforcing barriers to 
combining paid work and private life. Recent studies show that when academics faced 
a reorganization of working time and space amidst lockdowns, women published 
fewer papers as first/corresponding authors and co-authors than men (King & 
Frederickson, 2021; Billings, & Aldape, 2021) and that their voices have been heard 
less in the scientific response to the pandemic (Saglamer, Drew, & Caglayan, 2021, p. 
6).  
 
1.1 Women and Care Practices in Universities  
Women and care practices in universities, Gaudet, Marchand, Bujaki and Bourgeault (    
) assess care practices and how they offer a new understanding of equity in academia. 
Academics are routinely engaged in care activities for their students, colleagues, 
institutions, and families, yet care is often overlooked in the performance-oriented 
culture of academia. Drawing on responses of female professors, the study explores 
the extent, variety, and lived experiences of care practices in academia. It shows how 
female academics perform caring for undergraduate and postgraduate students and for 
colleagues through academic tasks. Although these care tasks are at the heart of their 
daily work at universities, they are invisible. The authors highlight that 
acknowledging care as a value and practice may reduce gender inequalities within an 
organization by improving its responsiveness to the needs of different community 
members, and recommend rethinking how universities, as bureaucracies, develop 
responsiveness strategies to the vulnerabilities of their employees and students. 
 
1.2 Gender Equality in Myanmar 
The status of women in Myanmar is evolving against a backdrop of stark exclusion 
from public life. Women struggle to secure decision-making positions. Structural (and 
psychological) impediments block their participation in certain sectors or occupations: 
for example, until October 2013, women were only allowed entry into entirely 
feminised roles in the army: secretaries, nurses, and support staff. Women have also 
not been accepted into the Myanmar Police Force in any significant numbers. 
Currently women comprise 3.4% of personnel. While the 2008 Constitution positively 
states that ‘The Union shall not discriminate [against] any citizen of the Republic of 
the Union of Myanmar based on race, birth, religion, official position, status culture, 
sex and wealth’, Section 352 of the Constitution codifies discrimination by stating: 
“nothing…shall prevent the appointment of men to the positions that are suitable for 
men only.” Constitutional change in line with international standards is therefore a 
priority for many of AGIPP’s associate organizations/networks. The reality of overt 
pervasive gender-based violence (GBV) further undermines women’s sustained 
involvement in public life. The scale of GBV in Myanmar is yet to be fully 
understood. This in turn is inhibiting evidence-informed policy.  
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Gendered norms and biases, reinforced by media reporting, inform public perceptions 
regarding women in politics, and in decision-making more broadly. As Myanmar 
women involved in the peace processes have noted: “Traditional culture in Myanmar 
has a significant influence on attitudes towards women in leadership roles”. In 
Myanmar, women and girls are socially obligated and expected to be in charge of the 
household, children, elderly relatives, and take on other caring responsibilities. The 
expectation that males are leaders, combined with the social expectation that women 
play supportive roles, is entrenched in daily Myanmar life. 
Exclusionary policies and practices—spoken and unspoken—undermine women’s 
capacities, resulting in many women lacking the confidence to claim space and argue 
their case and cause. It is frequently stated that women are “decorative”. The 
necessity for women in Myanmar to claim political space cannot be overstated and 
aims to contribute to this regard. In doing so, we work within established parameters 
and create new ones. 
 
1.2 Aim of the Research 
This research has been done to explore the postgraduate students’ gender equality in 
Myanmar university context. Since opening its borders in 2010, Myanmar's high 
levels of gender inequality have begun to be recognized. Statistics indicate that both 
men and women have equal access to education. However, women have lower labor 
force participation, leading to weakened long term political and economic 
empowerment. This research focuses on the experiences of undergraduate students 
towards gender equality items. The university postgraduate students participated in 
the questionnaire survey. The questionnaire included:  
i. basic demographic and degree descriptor items.  

ii. questions about dependents, perceptions of gender equality, discrimination and 
bullying within university  

iii. a series of issues (e.g., ‘assessment’; ‘non-academic advice and support’; 
‘access to personal tutor or supervisors’) which participants were asked to rate 
in respect of whether men and women were treated equally or not.  

iv. a series of statements (e.g., ‘I believe university staff act as visible role models 
for gender equality’; ‘I have opportunities to become involved in the wider 
research community, beyond university’) to which participants were asked to 
rate their (dis)agreement.  

The survey was administered online for seven weeks, from 15th May to 4th July 
2021. Several reminder emails, with brief information, information on the current 
response and links to the survey were sent to students over this period.  
 
Methodology 
According to the data, the experiences of students may be somewhat different, and 
their data have been analyzed separately. The final response was 84 students (66 
females – 79%; 18 males – 21%). Centrally available data suggests that it is also 
possible to examine responses by degree type: the questionnaire was completed by 66 
female and 18 male students. 
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Respondents’ Characteristics 

Gender 
Male 

Female 

Type of Study 
Postgraduate  

Research Professional 
Doctorate 

Age Group 

<=25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56+ 

Year of Study 

1st year 
2nd year 
3rd year 
4th year 

 
 
Results  

In Myanmar, women and girls are socially obligated and expected to be in 
charge of the household, children, elderly relatives, and take on other caring 
responsibilities. The expectation that males are leaders, combined with the social 
expectation that women play supportive roles, is entrenched in daily Myanmar life. 
Gender equality involves empowering all students and providing them with the same 
human rights. It also includes correcting biases students hold about themselves or 
gender identities other than their own. 
 
3.1 Postgraduate Students’ Experience of Gender Equality in University  
There are three factors that Contribute to gender inequality in the classroom: 
Contributing Factor1: Teachers Pay More Attention to Boys; Contributing Factor 2: 
Interactions with Boys are More Public, Contributing Factor 3: Praise & Criticism 
Differ Between Boys & Girls. Based on students’ experience, postgraduate students 
feel that men and women on their postgraduate program are treated equally in the 
following areas. 
Table 1:  
Postgraduate students’ experience of gender equality in university (n=46) 

SN Items 

Responses Calculation

Interpretation 
Disagree

Prefer 
not to 
say 

Agree Mean SD 

1 
University staff are visible 
role models for gender 
equality. 

2% 5% 93% 2.91 0.35 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 



                         

 260 

2 

University postgraduate 
students are given 
opportunities to represent 
University regardless of 
gender. 

6% 4% 90% 2.84 0.50 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 

3 
Social activities are 
welcoming to both men and 
women. 

2% 1% 97% 2.95 0.30 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 

4 

Postgraduate students are 
treated equally by 
university staff regardless 
of their gender. 

0% 2% 98% 2.98 0.14 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 

5 

Students are treated equally 
by other postgraduate 
students regardless of their 
gender. 

2% 2% 96% 2.94 0.30 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 

6 

Male/female postgraduate 
students are supported in 
considering future career 
options. 

3% 1% 96% 2.93 0.35 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 

7 
University is a great place 
to study for women. 

0% 1% 99% 2.99 0.10 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 

8 
University is a great place 
to study for men. 

0% 1% 99% 2.99 0.10 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 

9 
I have opportunities to 
become involved in the 
wider research community. 

19% 36% 45% 2.26 0.76 
In practice, it is 
often applied. 

10 
I did not feel discriminated 
against in the university 
community. 

2% 15% 83% 2.81 0.44 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 

11 
I have never been bullied in 
the university community. 

1% 8% 91% 2.90 0.33 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 

Average 3.36% 6.82% 89.82% 2.86 0.43 

In practice, it is 
always 

completely 
applied. 
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NOTE: 
1.00-1.66= In practice, it is sometimes applied. 
1.67-2.33= In practice, it is often applied. 
2.34-3.00= In practice, it is always completely applied. 
 
Differences in education are a type of sex discrimination in the education system 
affecting both men and women during and after their educational experiences. Men 
are more likely to be literate on a global average, although higher literacy scores for 
women are prevalent in many countries. Equality in education is necessary for 
students to have the same opportunities to start off with positive educational 
outcomes, and equity helps to make sure those equal opportunities are adjusted to 
make room for students who might need extra help and attention. However, based on 
their experience, postgraduate students felt that men and women on their university 
postgraduate program are treated equally in all areas. Feelings of having been treated 
less favorably or discriminated against on the basis of gender were reported 
participants; none reported personal experience of gender-based harassment or 
bullying while studying within university. Men and women were treated equally in 
respect of all specified issues (workload expectations; assessment; provision of 
feedback; academic advice & support; policies & procedures such as reviews; project 
or PhD supervision; and access to personal tutor or supervisors) except one. Equality 
simply means everyone is treated the same exact way, regardless of need or any other 
individual difference. Equity, on the other hand, means everyone is provided with 
what they need to succeed. In practice, gender equality is always completely applied 
in universities. 
 
Discussion 

The achievement of equality between girls and boys, women and men, of all 
cultural and ethnic origins, is crucial to the very functioning of democracy, its 
development and the realization of human rights. Education plays a very basic role in 
this work. In wider society, the movement towards gender equality began with the 
suffrage movement in Western cultures in the late-19th century, which sought to 
allow women to vote and hold elected office. This period also witnessed significant 
changes to women's property rights, particularly in relation to their marital status. As 
Table 1 shows, most participants were positive about most aspects of gender equality 
in university, social activities are welcoming to both men and women,  students are 
treated equally by university staff regardless of their gender,  students are given 
opportunities to represent university regardless of gender, my supervisor helps them 
identify their training/development needs, students have opportunities to become 
involved in the wider research community, beyond university and students are treated 
equally by other students regardless of their gender. Thus, universities are great places 
to study for gender equality. Only a few reported having witnessed gender 
discrimination from university students. However, only a few (strongly) agreed 
‘university staff are visible role models for gender equality’ and ‘male/female 
Postgraduate students are supported in considering future career options’, ‘university 
makes it clear that unsupportive language is not acceptable’ and – importantly, only a 
quarter that ‘part time and full-time students get the same opportunities. Three-
quarters (strongly) agreed that ‘my program of study fits with my other 
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commitments’, but only two-thirds that apart from teaching/supervision, all university 
meetings, seminars, workshops and social gatherings took place within core hours and 
half reported ‘there is a lot of pressure on me to study late or at weekends to get all 
my work completed’.  
 
Conclusion 

The Ministry of Education has shown strong leadership in their efforts to 
address the challenges faced by children and young people, such as gender 
inequalities, and sexual and reproductive health. UNESCO shares this commitment to 
positively impact young people’s lives and look forward to continuing to work in 
partnership the curriculum core team and the Teacher Education Colleges to integrate 
CSE into the new curriculum for teacher education,” Min Jeong Kim said. Delegates 
at the policy seminar discussed ways in which to introduce comprehensive sexuality 
knowledge and related life skills to current and future generations of children and 
young people in Myanmar. The seminar provided a platform that bridged key 
stakeholders such as public service providers, development partners and non-
Government organizations, with a view to starting a dialogue on comprehensive 
sexuality education, understanding the gaps and identifying the best way forward for 
full implementation. 
 
Recommendations 

Gender equality is when people of all genders have equal rights, responsibilities, 
and opportunities. Everyone is affected by gender inequality - women, men, trans and 
gender diverse people, children, and families. It impacts people of all ages and 
backgrounds. In many ways, universities have been a positive force in the journey 
towards gender equality. Academic research has exposed the ways in which girls and 
women are discriminated against, while the increasing enrolment and recruitment of 
female students and staff have led to more women in positions of power and more 
women with agency over their lives. But universities also have a wider role to drive 
forward gender equality in their communities.  
(i) Continued communication and awareness-raising with all university students in 

respect of gender equality issues both formally within course content and 
informally, to ensure they understand progress that has been made (e.g. student 
paternity leave) and that student and staff equality issues are high on 
university’s agenda.  

(ii) Ensuring acknowledgement of gender is not done in a tokenistic fashion and 
that students understand why, for example, mixed-gender groups are required 
for a particular task.  

(iii) Ensuring there is a (well publicized) route for students to report any incidences 
of gender discrimination and that any student who experiences difficulties in 
their relationship with, or lack of support from, supervisors really feels able to 
raise this as an issue which will be taken seriously and without impacting on 
their future degree or career success.  

(iv) Considering the balance of men and women within smaller university groups, 
rather than just across university as a whole.  

(v) Ensuring all instances of discriminatory comments or actions are addressed 
clearly and immediately.  



                         

 263 

(vi) Ensuring that University works as best it can within the constraints of university 
and academic career structures so that women at an early stage of their 
academic careers are not discriminated against in terms of contracts and 
promotions – but also that, whenever possible, university staff question those 
structures.  

(vii) There might be a need to consider specific issues for DClinPsy students since 
the vast majority are female, they may perceive themselves as ‘separate’, may 
be less aware of what is going on in university more generally, and are on a 
course which is only offered full-time.  

(viii) It might be useful to consider practical issues such as the gender-mix of offices 
and availability of female sanitary products.  
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Abstract 
This study aims to understand why and how the pesantren, one unique 

boarding school system, is constructed in Indonesia particularly in the cultural context 
of Islamic education. Discourse analysis is conducted in this study to analyze the case 
of Al Fitrah Surabaya Indonesia, one pesantren in the region of East Java, from the 
perspective of social construction. It is found in this study that the purpose of 
pesantren is built for developing students’ character by habituation in their life 
through whole day staying in pesantren for religious, discipline, tolerance, 
environmental care, and nationalism, and operated via the constitution of Kyai (the 
leader of Pesantren), pondok (the habituation space of Pesantren) , santri ( the calling 
of the students who study in Pesantren), and kitab kuning(yellow book, the textbook 
of Islamic knowledge). Pesantren is the oldest form of institution education in 
Indonesia and remains active nowadays for Indonesian Islamic education. 
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Abstract  
This paper investigated and assessed the mental health status, such as stress, 

anxiety, and depression levels of Burapha University International College (BUUIC) 
students during the Covid-19 pandemic. Besides it also examined the difference 
between gender and educational levels of BUUIC students experiencing mental 
distress during the Covid-19 pandemic. An online survey was conducted among 
BUUIC students via Google Forms. The Coronavirus Anxiety Scale, Zung Self-
Rating Anxiety Scale, and Zung Self-Rating Depression Scale were employed to 
assess the mental health status (stress, anxiety, and depression) of BUUIC students. A 
total of 370 collegiate students took part in the study, among which 25 students (11 
male and 14 female - 6.8%) showed having dysfunctional anxiety associated with the 
Covid-19 crisis. Moreover, 35 students (11 male and 24 female - 9.5%) showed mild-
to-moderate anxiety levels, and one male student (0.3%) showed marked-to-severe 
anxiety levels. Besides, 26 students (10 male and 16 female - 7%) showed a mildly 
depressed, and two male students showed a moderately-depressed. There was no 
significant difference between gender in experiencing mental distress during the 
Covid-19 pandemic. However, there is a highly significant difference between the 
educational levels of BUUIC students experiencing mental distress during the Covid-
19 pandemic. The proportion of respondents experiencing mental distress during the 
Covid-19 pandemic is alarming. BUUIC should implement an appropriate 
psychological skills training program to help students cope with stress, anxiety, and 
depression during the Covid-19 pandemic outbreak and in a time of uncertainty in 
their lives. 
 

Keywords:  Covid-19; mental distress; collegiate students 
 

Introduction 
On 31 December 2019, the new coronavirus infection (Covid-19) has 

suddenly identified as an outbreak of historical disease pneumonia in Wuhan, China. 
A few weeks later, more than 100,000 cases and thousands of deaths were increasing 
rapidly and globally daily (Lee, 2020a; Wang et al., 2021). Many governments had 
ordered to close their national borders to prevent the outbreak, shut down many 
activities that gathered many people, banned traveling, and asked their citizens to stay 
at home for a long, uncertain time (Mukhtar, 2020). Moreover, many universities and 
colleges worldwide have closed and moved to online classrooms to lower the 
infectious power of Covid-19 (Murphy, 2020).   

With a flood of information in real-time updates from journals and health 
officers worldwide, people are experiencing mental distress resulting in repeated too 
much media exposure about the Covid-19 pandemic outbreak (Garfin et al., 2020). As 
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this thing keeps going on, it will also affect people and students' physical and mental 
health day by day. Mental distress happened because students are familiar with new 
technology, and global news shows 24/7 can lead them to false news (Murphy, 2020). 
For this time, many people live in uncertain times with many unknowns about who 
they are and how they interact in a new post-Covid-19 outbreak time (Charles & 
Anderson-Nathe, 2020; Torales et al., 2020).  

There are many findings pointed out the relationship between pandemic-
related anxiety and increasing symptoms of stress, anxiety, depression, contamination 
concerns, post-traumatic stress, and even suicidality (Chong et al., 2004; Wheaton et 
al., 2012; Wu et al., 2009; Yip et al., 2010). As a result, seeking the best mental health 
intervention increases in sequence to cope with stress, anxiety, and depression 
responses in many people (Garfin et al., 2020).  

The need to investigate and assess collegiate students' mental health to address 
concerns as soon as possible is crucial for protecting their mental health during the 
Covid-19 pandemic outbreak (Holmes et al., 2020; Zhai & Du, 2020). However, to 
our awareness, there is limited research conducted on Thailand collegiate students' 
mental health status during the Covid-19 pandemic outbreak. So, this study aimed to 
investigate and assess the mental health status (primary outcome), such as stress, 
anxiety, and depression levels of Burapha University International College (BUUIC) 
students during the Covid-19 pandemic outbreak. Moreover, it also examined the 
difference between gender and educational levels of BUUIC students in experiencing 
mental distress during the Covid-19 pandemic outbreak. 
 

Research Objectives 
The purpose of this study was to investigate and assess the mental health status, 

such as stress, anxiety, and depression levels of Burapha University International 
College (BUUIC) students during the Covid-19 pandemic outbreak with the following 
questions: 

1. Are there any differences between genders in experiencing mental distress 
during the Covid-19 pandemic outbreak? 

2. Are there any differences between educational levels in experiencing mental 
distress during the Covid-19 pandemic outbreak? 
 

Literature Review 
On 31 December 2019, the new coronavirus infection (Covid-19) has 

suddenly identified as an outbreak of historical disease pneumonia in Wuhan, China. 
A few weeks later, more than 100,000 cases and thousands of deaths were increasing 
rapidly and globally daily (Lee, 2020a; Wang et al., 2021). Many governments had 
ordered to close their national borders to prevent the outbreak, shut down many 
activities that gathered many people, banned traveling, and asked their citizens to stay 
at home for a long, uncertain time (Mukhtar, 2020). Besides, many collegiate 
students, patients, and healthcare providers are the victims of mental distress such as 
anxiety, sadness, depression, and fear brought by the Covid-19 pandemic outbreak 
(Song, 2020) 

In response to the Covid-19 pandemic outbreak, several universities and 
colleges worldwide have closed and moved to online classrooms to lower the 
infectious power of the Covid-19 virus (Murphy, 2020). Teaching and learning online 
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platforms were challenging for both students and lecturers because they do not have 
this kind of experience before (Eliyana, 2021; Sahu, 2020). Research conducted by 
Hasan and Bao (2020) emphasized that both "e-Learning crack-up" and "fear of 
academic year loss" are the significant factors that influenced student's mental health, 
while "fear of academic year loss" was responsible for mental distress during the 
Covid-19 pandemic outbreak. In addition, a report by Savitsky et al. (2020) also 
showed that collegiate students had higher stress levels than non-students during the 
last semester examinations of their studies.  

With a flood of information in real-time updates from journals and health 
officers worldwide, people are experiencing mental distress resulting in repeated too 
much media exposure about the Covid-19 pandemic outbreak (Garfin et al., 2020). As 
this thing keeps going on, it will also affect people and students' physical and mental 
health day by day. Mental distress happened because students are familiar with new 
technology, and global news shows 24/7 can lead them to false news (Murphy, 2020). 
For this time, many people live in uncertain times with many unknowns about who 
they are and how they interact in a new post-Covid-19 outbreak time (Charles & 
Anderson-Nathe, 2020; Torales et al., 2020).  

Browning et al. (2021) discovered that spending more time on screens and 
knowing someone infected with Covid-19 leads to higher stress levels among college 
students. Consistent with Pramukti et al. (2020), Thai collegiate students are 
significantly affected by information gathered from the internet. That is why they had 
very high levels of anxiety but deficient confidence levels in pandemic control and 
available resources for fighting Covid-19. Additionally, Choompunuch et al. (2021) 
also found that Thai collegiate students experienced high stress levels during the 
Covid-19 pandemic outbreak.  

There are various findings mentioned about the relationship between 
pandemic-related anxiety and increasing symptoms of stress, anxiety, depression, 
contamination concerns, post-traumatic stress, and even suicidality (Chong et al., 
2004; Wheaton et al., 2012; Wu et al., 2009; Yip et al., 2010). As a result, seeking the 
best mental health intervention increases in sequence to cope with stress, anxiety, and 
depression responses in many people (Garfin et al., 2020). The Coronavirus Anxiety 
Scale (CAS) was created as a brief mental health screener to identify the Covid 
pandemic outbreak's dysfunctional anxiety (Lee, 2020a). The CAS is a 5-item Likert 
scale, ranging from 0 ("Not at all") to 4 ("nearly every day over the last two weeks") 
with a highly reliable Cronbach alpha coefficient (a = 0.93) and strong psychometric 
properties. That is why the CAS has used worldwide, such as United States (Lee, 
2020a, 2020b; Lee et al., 2020), Bangladesh (Sakib et al., 2020), Turkey (Evren et al., 
2020), Canada (Taylor et al., 2020), Mexico (Mora-Magaña et al., 2020), Iran 
(Ahorsu et al., 2020), Italy (Soraci et al., 2020), and South Korea (Choi et al., 2020). 
If the total score is equal to or over 9, that person is classified as having dysfunctional 
anxiety associated with the Covid-19 pandemic outbreak crisis (Lee, 2020a).  

The Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS) and the Zung Self-Rating 
Depression Scale (SDS) were used respectively to measure anxiety and depression 
levels of collegiate students in this study (Zung, 1965; Zung, 1971). Both of them had 
20 items and contained a 4-Likert scale (1 for “a little of the time,” 2 for “some of the 
time,” 3 for “a good part of the time,” and 4 for “most of the time”). The total raw 
score is summed up and ranging from 20 to 80. The SAS measures the anxiety 
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feelings while the SDS evaluates the depression degree. For SAS, five items (5, 9, 13, 
17, and 19) used the positive words and need to reverse the integration order from 4 to 
1. The anxiety levels sort as the following: 20-44 = “Normal range”; 45-59 = “Mild to 
Moderate”; 60-74 = “Marked to Severe”; and 75 and above = “Extreme”. For SDS, 
ten items (2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, and 20) used the positive words and need to 
reverse the integration order from 4 to 1. The depression levels sort as the following: 
25-49 = “Normal range”; 50-59 = “Mild Depressed”; 60-69 = “Moderately 
Depressed”; and 70 and above = “Severely Depressed”.  

The need to investigate and assess collegiate students' mental health to address 
concerns as soon as possible is crucial for protecting their mental health during the 
Covid-19 pandemic outbreak (Holmes et al., 2020; Zhai & Du, 2020). However, to 
our best knowledge, there is limited research on Thailand collegiate students' mental 
health status during the Covid-19 pandemic outbreak. So, this study aimed to 
investigate and assess the mental health status (primary outcome), such as stress, 
anxiety, and depression levels of Burapha University International College (BUUIC) 
students during the Covid-19 pandemic outbreak. Moreover, it also examined the 
difference between gender and educational levels of BUUIC students in experiencing 
mental distress during the Covid-19 pandemic outbreak. 

The purpose of this study was to investigate and assess the mental health 
status, such as stress, anxiety, and depression levels of Burapha University 
International College (BUUIC) students during the Covid-19 pandemic outbreak with 
the following questions: 

1. Are there any differences between gender in experiencing mental distress 
during the Covid-19 pandemic outbreak? 

2. Are there any differences between educational levels in experiencing mental 
distress during the Covid-19 pandemic outbreak? 

This research was the first step of establishing the appropriate psychological 
interventions for collegiate students in general and for BUUIC students to lessen the 
mental distress caused by the Covid-19 pandemic outbreak. In the meantime, 
implementing psychological skills training should help collegiate students regulate 
and mitigate the mental health problems during the Covid-19 pandemic outbreak. 
 

Research Methodology 
An online survey was conducted among BUUIC students via Google Forms 

from April to May 2021. The Coronavirus Anxiety Scale, Zung Self-Rating Anxiety 
Scale, and Zung Self-Rating Depression Scale were employed to assess the mental 
health status (stress, anxiety, and depression) of BUUIC students. By using the non-
probability sampling technique, 370 collegiate students (age 18-23) volunteered to 
participate in this study during that time. The researcher informed the students that 
they could withdraw from the survey anytime without any penalties. There were more 
female (n = 229, 61.9%) than male (n = 141, 38.1%). The educational levels were as 
follows: 50.3% Freshman (n = 186), 21.9% Sophomore (n = 81), 7.3% Junior (n = 
27), and 20.5% Senior (n = 76).  

Statistical analysis  
According to CAS scoring criteria, the data was divided into dysfunctional 

anxiety and non-dysfunctional anxiety groups. If the total score is equal to or over 9, 
that person is classified as having dysfunctional anxiety associated with the Covid-19 



                         

 270 

pandemic outbreak crisis (Lee, 2020a). The anxiety and non-anxiety groups were 
formed along with the SAS scoring standard (20-44 = “Normal range”; 45-59 = “Mild 
to Moderate”; 60-74 = “Marked to Severe”; and 75 and above = “Extreme”), while 
depression and non-depression groups were separated with the SDS scoring 
conditions (25-49 = “Normal range”; 50-59 = “Mild Depressed”; 60-69 = 
“Moderately Depressed”; and 70 and above = “Severely Depressed”) (Zung, 1965; 
Zung, 1971).  

SPSS 25 was used for all statistical analyses as following: 
1. Descriptive analysis was used to measure the demographics such as gender, 

age, and educational levels.  
2. An Independent t-test was applied to measure the differences between gender 

in experiencing mental distress during the Covid-19 pandemic outbreak.  
3. One-way ANOVA with Post Hoc tests was employed to determine significant 

differences in educational levels experiencing mental distress during the Covid-19 
pandemic outbreak. 
 

Results  
Table 1. CAS score compared by gender 
Gender Dysfunctional 

anxiety, n (%) 
Normal, 

n (%) 
Total, 
n (%) 

Male 11 (3) 130 (35.1) 141 (38.1) 
Female 14 (3.8) 215 (58.1) 229 (61.9) 
 
Table 2. CAS score compared by educational levels 
Educational 

levels 
Dysfunctional 
anxiety, n (%) 

Normal, 
n (%) 

Total, 
n (%) 

Freshman 8 (2.2) 178 (48.1) 186 (50.3) 
Sophomore 3 (0.8) 78 (21.1) 81 (21.9) 

Junior 1 (0.3) 26 (7.0) 27 (7.3) 
Senior 13 (3.5) 63 (17) 76 (20.5) 

Table 1 and 2 showed that 25 students (11 male and 14 female - 6.8%) had 
dysfunctional anxiety associated with the Covid-19 crisis classified as freshman (n=8, 
2.2%), sophomore (n=3, 0.8%), junior (n=1, 0.3), and senior (n=13, 3.5%).  
 
Table 3. SAS score compared by gender 
Gender Marked to 

Severe, n (%) 
Mild to  

Moderate, n (%) 
Normal, 

n (%) 
Total, 
n (%) 

Male 1 (0.3) 11 (3.0) 129 (34.9) 141 (38.1) 
Female 0 24 (6.5) 205 (55.4) 229 (61.9) 
 
Table 4. SAS score compared by educational levels 
Educational 

levels 
Marked to 

Severe, n (%) 
Mild to  

Moderate, n (%) 
Normal, 

n (%) 
Total, 
n (%) 

Freshman 0 17 (4.6) 169 (45.7) 186 (50.3) 
Sophomore 0 3 (0.8) 78 (21.1) 81 (21.9) 

Junior 0 2 (0.5) 25 (6.8) 27 (7.3) 
Senior 1 (0.3) 13 (3.5) 62 (16.8) 76 (20.5) 
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Table 3 and 4 revealed that 35 students (11 male and 24 female - 9.5%) showed mild-
to-moderate anxiety levels linked to the Covid-19 crisis classified as freshman (n=17, 
4.6%), sophomore (n=3, 0.8%), junior (n=2, 0.5), and senior (n=13, 3.5%). One senior 
male student (0.3%) showed marked-to-severe anxiety levels.   
 
Table 5. SDS score compared by gender 
Gender Moderately 

depressed, n (%) 
Mildly 

depressed, n (%) 
Normal, 

n (%) 
Total, 
n (%) 

Male 2 (0.5) 10 (2.7) 129 (34.9) 141 (38.1) 
Female 0 16 (4.3) 213 (57.6) 229 (61.9) 
 
Table 6. SDS score compared by educational levels 
Educational 

levels 
Moderately 

depressed, n (%) 
Mildly 

depressed, n (%) 
Normal, 

n (%) 
Total, 
n (%) 

Freshman 1 (0.3) 9 (2.4) 176 (47.6) 186 (50.3) 
Sophomore 0 6 (1.6) 75 (20.3) 81 (21.9) 

Junior 0 2 (0.5) 25 (6.8) 27 (7.3) 
Senior 1 (0.3) 9 (2.4) 66 (17.8) 76 (20.5) 

Table 5 and 6 pointed out that 26 students (10 male and 16 female - 7%) exhibited 
mildly depressed levels related to the Covid-19 crisis classified as freshman (n=9, 
2.4%), sophomore (n=6, 1.6%), junior (n=2, 0.5), and senior (n=9, 2.4%). Two 
freshman and senior male students (0.5%) showed moderately depressed levels.  
 
Table 7. Summary results of the independent sample test between gender 

 Male (n=141) Female (n=229) t P value 
Mean SD Mean SD 

CAS 1.94 3.229 2.10 3.110 -0.461 0.645 
SAS 34.39 8.030 35.44 7.582 -1.261 0.208 
SDS 40.01 8.279 39.44 7.174 0.700 0.484 

There were no significant differences between gender in experiencing mental distress 
such as CAS, SAS, and SDS during the Covid-19 pandemic outbreak; t(368) = (-
0.461, -1.261, 0.700), p = (0.645, 0.208, 0.484) > 0.05 
 
Table 8. Summary results of one-way ANOVA and Post Hoc test 

 ANOVA Post Hoc test 
F Sig  

CAS 5.771 0.001 There was a significant difference in dysfunctional anxiety 
between educational levels. 

SAS 0.941 0.421 There was no difference in anxiety levels between educational 
levels. 

SDS 0.460 0.711 There was no difference in depression levels between educational 
levels. 
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Discussion and Conclusion 
The results indicated that 6.8% (11 male and 14 female) had dysfunctional 

anxiety associated with the Covid-19 crisis. This outcome has strongly associated 
with mental distress due to Covid-19 pandemic outbreak reports by other countries 
such as United States, Bangladesh, Turkey, Canada, Mexico, Iran, Italy, South Korea, 
and Thailand (Ahorsu et al., 2020; Choi et al., 2020; Choompunuch et al., 2021; 
Evren et al., 2020; Lee, 2020a, 2020b; Lee et al., 2020; Mora-Magaña et al., 2020; 
Sakib et al., 2020; Soraci et al., 2020; Taylor et al., 2020). Also, it has the same 
conclusion with four studies that women had higher stress than men during the Covid-
19 pandemic outbreak (Bitan et al., 2020; Jungmann & Witthöft, 2020; Reznik et al., 
2020; Sakib et al., 2020). One possible reason to explain why women had higher 
stress than men is that women had higher disgust sensitivity and fear of contamination 
than men (Olatunji et al., 2005). Another explanation is that women tend to increase 
the risk for mental distress following stressful life events than men (Tolin & Foa, 
2008). 

 9.5% (11 male and 24 female) showed mild-to-moderate anxiety 
levels, and 0.3% (one senior male student) showed marked-to-severe anxiety levels 
linked to the Covid-19 crisis. Although the proportion of respondents showing 
students’ anxiety is lower than studies in the United States (71%), Malaysia (29.8%), 
Ethiopia (27.7%), Bangladesh (33.3%), and China (17.8%), however, this is an 
alarming sign that requites immediate attention support such as counseling services or 
a psychological skills training program for students during Covid-19 pandemic 
outbreak (Alrasheedy et al., 2021; Aylie et al., 2020; Khan et al., 2020; Son et al., 
2020; Sundarasen et al., 2020; Wu et al., 2021). Likewise, it is consistent with 
previous studies that female had suffered more anxiety than male (Gao et al., 2020; Li 
et al., 2020; Xiao et al., 2020; Zhang et al., 2020). The answer for that reason is that 
females have more emotional sensitivity than males and tend to think more 
negatively, especially experiencing mental distress during the Covid-19 pandemic 
outbreak (Zhan et al., 2021).   

In this study, 7% (10 male and 16 female) exhibited mildly depressed levels, 
and 0.5% (2 male) showed moderately depressed levels related to the Covid-19 crisis. 
The students’ depression levels percentage is not as high as some studies from the 
United States (48.14%), France (43%), Bangladesh (72%), and China (23.3%) (Chi et 
al., 2020; Essadek & Rabeyron, 2020; Faisal et al., 2021; Wang et al., 2020). 
However, this predictive depressive symptom is something that university needs to 
consider caring for students’ mental health. Otherwise, it will lead to a more 
complicated situation, such as suicide thoughts (18.04%), depression, and self-harm 
behaviors (Wang et al., 2020). The findings revealed that females also developed 
depressed levels more than males, which is in line with many previous 
epidemiological studies (Alonso et al., 2004; Lim et al., 2018; Solomou & 
Constantinidou, 2020; Vesga-López et al., 2008).  

There were no significant differences between gender in experiencing mental 
distress such as CAS, SAS, and SDS during the Covid-19 pandemic outbreak; t(368) 
= (-0.461, -1.261, 0.700), p = (0.645, 0.208, 0.484) > 0.05. The answer contrasts with 
four previous studies that women had higher stress than men (Bitan et al., 2020; 
Jungmann & Witthöft, 2020; Reznik et al., 2020; Sakib et al., 2020), and females also 
developed depressed levels more than males during the Covid-19 pandemic outbreak 
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(Alonso et al., 2004; Lim et al., 2018; Solomou & Constantinidou, 2020; Vesga-
López et al., 2008). Because the finding contradicts with gender, so more studies need 
to be conducted to explain why gender has a significant impact on dysfunctional 
anxiety, stress, and depression during the Covid-19 pandemic outbreak seen in other 
studies (Atkinson, 2020; Wang et al., 2020; Wang et al., 2021).  

There were no significant differences between educational levels in 
experiencing mental distress such as anxiety and depression during the Covid-19 
pandemic outbreak. It is similar to some studies that found no difference in anxiety 
and depression levels between educational levels and educational disciplines for 
collegiate students (Ickes et al., 2015; Liu et al., 2019; Saleh et al., 2017). This study 
explained that educational levels negatively impact BUUIC students' mental health 
during the Covid-19 pandemic outbreak even though students had to do quarantine, 
lack physical contact with friends, teachers, and study online (Długosz, 2021). 
However, there was a significant difference between educational levels in 
experiencing dysfunctional anxiety during the Covid-19 pandemic outbreak. The 
discovery supports research conducted by Hasan and Bao (2020) emphasized that 
both "e-Learning crack-up" and "fear of academic year loss" are the significant factors 
that influenced student's mental health, while "fear of academic year loss" was 
responsible for mental distress during the Covid-19 pandemic outbreak. Another 
explanation is that students had higher stress levels than non-students during the last 
semester examinations of their studies (Savitsky et al., 2020). 

The proportion of respondents experiencing mental distress during the Covid-
19 pandemic is alarming. That is why the next phase of this study will conduct the 
eight weeks psychological skills training programs, including goal setting, imagery, 
arousal regulation, and positive self-talk for two weeks each. This training will help 
students cope with stress, anxiety, and depression during the Covid-19 pandemic 
outbreak and in a time of uncertainty in their lives. Moreover, students will benefit 
from this research as the psychological skills training program becomes a part of 
mental training in counseling services provided by BUUIC.     

There are some limitations of this research that should be taken into 
consideration. First, the sample size was collected by the non-probability sampling 
technique, and therefore, the responses may have chances to contain some biases. 
Second, this research also did not survey students’ existing mental health issues, so 
the results might not clarify the level of distress from the pandemic or pre-existing 
one. Lastly, this study focused on BUUIC students as the target group, so the results 
of this study may be different from other faculties or other universities in different 
regions. 
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Abstract 
 Measurement of the business brand value there are a number of ways, but not 
all that suitable for any brand. It is difficult to manage to increase the value of the 
brand if a business does not know the true potential of its brand. This paper study on 
how to measure the value of a brand to make business survive which consisting of 2 
methods 1) level of attitudes, the study mentions  brand dynamics model, conversion 
model and equitrend model to measure the values in quality, salience and equity by 
multiplying quality point with salience point. 2) financial aspect methods can be 
applied to suit any business and creating effective marketing strategy and brand value 
building that will eventually respond to further demands of customers. 
 

Keywords:  measurement, brand value, business survive 
 

Introduction 
 In current competitive business environment, consumers are not only 
purchasing products but they are giving more value on a strong brand equity. Strong 
brand equity needs a lot of time, effort and investment to build to ultimately achieve 
the brand value. The decent brand value in consumers’ perception will represent the 
products that helps increasing customers’ confidents and reducing customers’ 
vulnerable acknowledgement and customers’ purchasing experiences will be 
cherished. This leads to reach consumers satisfaction, willing to pay more, and brand 
loyalty. Brand value is attracting to new customers, benefiting in long term profit and 
sustainable development, the value of a brand can be measured from attitudes of 
customers. In financial aspect measuring, it is the notion that measures the value 
based on business money flow. For example, the stock price that reflecting brand 
value transformation which this measuring uses financial factors as indicators such as 
stock price, market share and profit. There are many techniques in measuring the 
value of a brand by combining components to encourage the value in consumers’ 
perception is crucial and the marketing teams should always prioritize to the 
measurement of brand value. Customers always uses the value of a brand as parts of 
their consideration. They relate the strong point of brand in their experience to quality 
of products and services whenever customers have enough information about quality 
of products and services, their purchases will base on the quality. On the other hand, 
when customers are not certain about quality of different brands or any brand-new 
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products and services, customers will depend on perceived quality of products and 
services via the value of a brand instead. There are concepts that provide guideline to 
person in charge to acknowledge any issues in organizations by understanding 
variables that constructing business brand. They are brand existence, identity, image, 
loyalty, and quality perception. The author will explain how a brand can change to 
organization financial value in 2 methods of the value of a brand measurement. 

1. Measuring the value of a brand from customers’ levels of attitudes, 
emotion attachments, and perception relationship between customers and 
brand. 

2. Measuring the value of a brand in financial aspect. 
 

The Value of a Brand Measurement from Customers’ Levels of 
Attitudes 
 Customers’ levels of attitudes have been used for general indicator to 
measure the value and evaluate individual perception of a brand. The attitudes of 
customers to a brand depend on brand recognition. This is a strong factor that can 
illustrate consumers’ behaviors (Shimp, 2010). For example, “Jai Craft Design” brand 
founded by neo elders (the elder with modern life style) that their research the 
technique to emphasized on measuring knowledge and understanding of target group. 
These neo elders, who are in love with arts, together composing beautiful print pattern 
on silk. They have been creating emotional asset to designers, customers, and person 
who received the products as a gift. Thailand is turning to ageing society, but not so 
many people know what elders can be capable of and consider elders as takers only. 
They want to change this kind of perspective, so they had created the term “neo 
elders” to represent elders in their retirement state that are willing to learn and 
develop themselves. Neo elders can rely on themselves and use their potential to 
create timeless products. Every piece of arts at Jai Craft Design has label telling the 
story of brand and products. When customers know that the products were designed 
by elders and realize about their intensions, customers will appreciate Jai Craft 
Design’s value. This can present how a brand can be a connection between people 
from different generation. By combining experience and expertise of elders together 
with notions of young generation, they have been creating the brand that has 
emotional asset and business opportunities (Brand Buffet, 2019) 
The value of a brand measurement is normally related to quality, characteristic, and 
information of organization in brand knowledge communication. Even though an 
attitude evaluation is hard to relate to financial profit, but an attitude evaluation can 
benefit marketing team for better understanding about how customers’ attitudes can 
boost the value of a brand. Marketing research businesses have developed many tools 
and methods to evaluate and analyst customers in many aspects to review Brand 
health, Brand strength, and Brand value. To make readers obtaining better 
comprehension in perspectives, author would like to explain the most popular 4 
models of the value of a brand measurement from customers’ levels of attitudes (Don 
and Heidi, 2003: 321). 
1. Brand Dynamics model, the model that measures the value of a brand by 5 levels of 
relationship with a brand. This model has the most similarity to Hierarchy of effects 
model among 4 models because it measures relationship between attitudes and a 
brand. This analysis aims to encouraging organizations to conceive characters and 
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forms of relationship between target group and their brand. This relationship can be 
illustrated in Pyramid model. 
 
Figure 1: Brand Dynamics Pyramid Model 
 
 

 
Source: Don and Heidi, 2003 
 
Figure 1 has shown relationship between customers and brand on each level. 
1.1 Presence, measuring active familiarity of customers to a brand. Customers have 
no awareness in a brand and cannot recognize a brand. Marketing team must consider 
about brand communication investment by conducting new information design and 
communication channel. 
1.2 Relevance, measuring a relevant between a brand and customers’ needs. If the 
relevant score appears too low, marketing team must demonstrate products or present 
product by personal selling that customers can relate. 
1.3 Performance, measuring a perception of delivery of acceptable product 
performance in quality, efficiency, endurance, etc. If target group is perceiving that 
products cannot deliver what it promised, marketing team must illustrate product 
performance via demonstration, testing, trial, etc. 
1.4 Advantage, measuring a perception of emotional or rational advantage over 
another brand. Normally consumer products tend to gain low score in this aspect. If a 
brand has outstanding characteristic, marketing team must communicate with 
consumers about this point of view. 
1.5 Bonding, measuring emotional and rational attachment between customers and a 
brand. It is the highest level of loyalty with a brand. Marketing team must take good 
care of customers in this level. Bonding has been discussed that it can indicate 
customers’ behaviors more precious comparing to former methods since former 
methods were only relying on customers’ satisfaction to predict consumers’ 
behaviors. Studies about bonding showed how customer relationship affects their 
response in loyalty and word of mouth. Bonding has been influencing customers’ 
loyalty which is a goal of organization and leading to word of mouth that will help 
increasing new customers. Study case of AIS and Starbucks shows the positive 
relationship with customers’ response that reflecting how effective bonding is to 
customers’ response. The relationship simulates relation path between AIS and 
Starbucks with customers that leading to loyalty pathway. This path is beginning with 
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brand recognition from its unique. Building brand familiarity. Conducting strategies, 
sale promotion for example, to encourage customers purchase. If customers receive 
products and services matched their expectation, customers will be satisfied, 
repurchase, and eventually gain their loyalty with a brand (Fisher-Buttinger & 
Chichester, 2008). Customers may start word of mouth as studies show relation 
between loyalty and word of mouth. Loyalty customers tend to suggest, support, and 
refer to the brand they trust (Y. K. Lee, K. H. Park, D.H. Park, K. A. Lee & Kwon, 
2005) 
In essence, the Brand dynamics model can measure movement of a brand and 
competitor by percentage of target group in each level. This model may consider only 
one side of customers’ perspective about their attitude toward a brand, that isn’t 
related to a brand financial evaluation. Marketing team must propose 
products/services to target group (Presence) to acknowledge an impact of 
products/services on them (Relevance). Showing how products/services are working 
(Performance) and benefitting customers more than others (Advantage). This process 
will lead to strong relationship between customers and a brand (Bonding) that 
effecting both emotional and rational consideration whenever customers want to 
purchase any products/services. 

 
2. Conversion model was developed to measure customer commitment to a brand. 
Customer commitment can be measured together with classic advertisement and 
image perception measurement by questioning these 4 factors as followed: 1) 
Relationship with type of product 2) Satisfaction with a brand 3) Bias on competitor 
brand 4) Hesitation with a brand. Information from 4 factors displays 8 kinds of 
relationship as in figure 2. 
 
Figure 2: Relationship of customers in Conversion model 
Current customer   

Secure users Vulnerable users   

Entrenched Average Shallow Convertible   

  Available 
 

Ambivalent Weakly 
univalent 

Strongly 
univalent 

  Open nonusers Unavailable nonusers 

  Noncustomers 

Source: Don and Heidi, 2003 
 
From figure 2, the first 4 relationships are reflecting current customer and level of 
commitment that customers have with a brand as per following details. 
2.1 Entrenched, customers have extremely committed to a brand. They have very rare 
potential to change to another brand in near future. Considered that they immune to 
other brands. 
2.2 Average, customers have moderately committed to a brand. They are familiar with 
a brand and have small chance to change in near future. 
2.3 Shallow, customers have loosely committed to a brand. They can always change 
to other brands. This customer group normally considers other brands as options. 
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2.4 Convertible, customers have unacceptable experience with a brand or just want to 
change to something new. They will change to other brands in near future. 
The other 4 relationship are reflecting new customers, research tools are focusing on 
potential that this group will change from other competitor brands. 

1) Available, customers haven’t committed to any brand yet. This 
group have potential in near future. 

2) Ambivalent, customers are using other brands but also equally 
interesting in our brand.  

3) Weakly univalent, customers have committed to other brands. This 
group needs strong persuasion to change their mind. 

4) Strongly univalent, customers have extremely committed to 
another brand. They have very rare potential to change to other 
brands in near future. 

Conversion models can illustrate marketing team an impact of 
marketing activities to customers and predict result from marketing 
activities. 
 

3. Equitrend model, this model has studied more than 1000 brands on every type of 
products twice a year via online research. Sample group will be asked to rate 100 
brands, 20 brands are main subjects and other 80 brands are rotating subjects. 
Studying on 3 aspects.1) quality, rating from 0-10. 0 is unacceptable quality and 10 is 
excellent quality. 2) salience, proportion of people that know these brands and have 
enough information to rate these brands. 3) equity, multiplying Quality with Salience. 
Equitrend model can measure quality brands known by customers. The customers can 
rate products/services of these brands and show how decent those brands are. 

 
4. Brand Asset Valuator model is the most famous model among 4 models that 
collecting information from world-class brands. They collecting data from more than 
121 times in 40 countries, having more than 180,000 customers in database. 
Considering as one of the finest brand measuring models that is most reliable. This 
model is utilizing 46 indicators to analyze and conclude into 4 keys of brand 
performance as followed: 
4.1 Differentiation, indicating level of impact that a brand can produce comparing to 
other similar brands. 
4.2 Relevance, indicating level of personal influence that a brand has with customers. 
4.3 Esteem, indicating level of appreciation that customers enrich and favor a brand. 
4.4 Knowledge, indicating level of information that customers acknowledge and 
understand a brand. 
To build up a vigorous brand is never an easy task but proper management in 4 keys 
of brand performance could improve the value of a brand as per illustrated in figure 3 
below. 
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Figure 3: Four Key Brand Asset Valuator Analysis 

 
Source: Don and Heidi, 2003: 330 

 
Figure 3 shows that when combining first 2 keys, Differentiation and Relevance 
indicates as brand strength. When combining the other 2 keys, Esteem and 
Knowledge indicates as brand stature. Brand Asser Valuator model is based on 
structural brand characteristic building. Starting from building up Differentiation, then 
creating Relevance as a starting point of Brand Strength. Conducting Esteem and 
developing to pinnacle point that customer are truly acknowledged about a brand. At 
this point, a brand will achieve Brand Stature. This process uses Differentiation as a 
primary key to build up other components, though every key is dynamic and can 
change at any time. A brand can lose value in both Strength and Stature, even not in 
the same rate. 
The Brand Power Grid illustrate provide better understanding and comparing different 
brands on scoring system. 
 
Figure 4: Brand Power Grid 

 
Source: Don and Heidi, 2003 

 
Figure 4 shows Brand Power Grid that weak brands are on the lower left of the table. 
These weak brands are normally new or subtle brand that customers don’t 
acknowledge nor understand their point. On the higher left, these brands have 
Strength but not Stature. They have potential to grow up in near future since their 
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capability is still unknown. On the higher right, they are pinnacle brands such as 
Starbucks, Sony, Samsung, etc. These brands have high values in both aspects, 
customers’ loyalty and marketing performance. Maintaining Brand Strength requiring 
proper management system though, improper management system may cause a brand 
to lose its Differentiation and Relevance. 
 In conclusion, Brand Asset Valuator model is the tool that can indicate business 
potential, stop brand regression and encourage marketing team to understand brand 
value by comparing with other brands in the same tier. Though the model cannot 
indicate financial value of a brand nor return of investment if a brand can increase 
Differentiation and Relevance. 
 

How to Measure Financial Value of a Brand 
 This concept of Financial Value Measurement of a brand aims to indicate 
money flow within a brand by monitoring the movement of stock price. It will use 
financial factors (stock price, market share, profits, etc.) as indicators. For example, 
many mobile operators have been competing in a few aspects. These aspects are 
communication technology, service pattern, monthly fee, extra service, and additional 
benefits. Even they are using different terms, but the core service that every operator 
is providing to customers is identical. In case study of DTAC, AIS, and 
TRUEMOVE. DTAC has offered Internet Cap Max program that have 1,500 THB 
monthly fee for unlimited Mobile Internet Service. AIS has offered Internet Worry 
Free service to its customers. TRUEMOVE had offered the identical service for its 
customers too. They are using different name for their services, but the essence of 
services is identical. When one operator has offered another package for mobile 
Internet for 799 THB monthly fee, other operators immediately offer the same 
package to their customers while using different name. Because of this situation, 
many operators will struggle to create differentiation. Therefore, studying financial 
value of a brand measurement helps understanding component from customers’ 
perspectives that encouraging differentiation and making magnificent brand (Narison 
Rakwana, 2011: 83). There are many methods that can be used for example, Historic 
Cost method, Replacement Cost method, Marketing Value method, Royalty Relief 
method, and Economic Use method that authors are going to explain as followed; 
1. Historic Cost method is the whole amount of invested fund that owner had used to 
create and develop a brand from beginning to present. This number normally includes 
investments in marketing communication, packaging, logo, symbolic, etc. The brand 
“Café Amazon” for example, this brand is employing on fresh coffee shop in every 
PTT gas station in the country. Since Café Amazon has fine taste, proper price, 
environmentally friendly packaging, and standard services, it has been accepted by 
customers. The brand becomes famous and remarkable within few years. They 
promoting the brand equity and brand value both domestic and international investors 
are interesting in joining with them in ASIAN during AEC era. However, there are 
some issues according to this method. The difficulty in collecting investment number 
recorded from long time ago making it almost impossible to identify any expense or 
investment in current market price. This method isn’t reflecting the value of a brand 
in term of cash flow and legitimate buying price if business wants to sell a brand. 
2. Replacement Cost method is an estimation costs of marketing, communication, 
design, and other funds that organizations require if they want to rebuild the exact 
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brand that they measure. Though defining related funds and needs in current and 
future market of a brand can be complicated. This method was borrowed from a 
classic accountant process that a value of property is tangible and can be estimated by 
defining expense of property replacement. Even some organizations are adopting this 
method for the value of a brand measurement, it might not suit for measuring dynamic 
subject as a brand. 
3. Marketing Value method is to define a market price of a brand if organization sell 
that brand. This method can specify the value of a brand in brand purchaser 
perspective but is not very useful for organization that want to estimate the value of a 
brand for benefiting property and resource management for future investment, not 
actually selling a brand. So Marketing Value method may not benefit organization in 
term of management and investment even it can define an accurate market price of a 
brand. 
4. Royalty Relief method is defining the value of a brand via franchise cost or royalty 
fee if others want to use their brand. From the value of a brand measurement 
perspective, it considers from how much organization can reduce cost if they own that 
brand comparing to pay royalty fee to other organization to use their brand for 
example, Black Canyon brand that is café and restaurant located in many locations 
including department store, modern trade, gas station, commercial airport, and many 
countries in Asia has been gaining a large amount of licensing fee from franchises. It 
can be role model for conducting Brand Equity. When measuring the value of Black 
Canyon brand, it has high value and considered as outstanding Thailand brand. To 
specify royalty fee, organization can compare it with other company in same business 
or acquire service from expert. There is a large database that containing tariffs of 
royalty fee of many organizations. Even with this information, a primary concern or 
Royalty Relief method is to find a related brand to compare and difficulty in 
developing transparent and effective definitive structure. 
5. Economic Use method is measuring future income that owner of a brand will be 
received. This method entrusts on structural value measurement can display impact of 
a brand to whole business model and benefiting organization in term of management. 
Financial value of a brand measurement can illustrate value or reputation of 
organization in financial number based on suitable information, precision, and 
utilization. These methods help organizations to monitor and analyze status of 
business, resulting in the most efficient business strategy management. 

 

Conclusion 
 The precious value of a brand measurement causes efficient value of a brand 
management. If we cannot reach our genuine target group, then the value of a brand 
management is meaningless. Many techniques of value measurement have been 
conducted. They can be separated to 2 major methods as followed: 
1. Measuring Levels of Attitudes, Emotion Attachment, and Perception Relationship 
between customers and a brand. There are 4 models based on customers’ perspective. 

1.1 Brand Dynamic model. Measuring value of a brand according to 
relationship characteristics in 5 levels 1) Presence 2) Relevance 3) 
Performance 4) Advantage 5) Bonding. 

1.2 Conversion model. Measuring 4 keys 1) Relation 2) Satisfaction 3) 
Bias toward other brands 4) Hesitation. 
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1.3 Equitrend model. Measuring 3 keys 1) Quality by scoring 0-10, 0 is 
unacceptable and 10 is excellent 2) Salience, the proportion of 
customers that acknowledge and have enough information to score a 
brand 3) Equity, multiplying Quality with Salience. 

1.4 Brand Asset Valuator model. Measuring 4 dimensions of a brand 1) 
Differentiation, impact level that a brand can create comparing to 
other similar brands 2) Relevance, level of personal relation with 
customers 3) Esteem, level of appreciation from customers 4) 
Knowledge, and level of acknowledgement that customers realize. 

2. Financial value of a brand measurement. This concept indicates cash flow of a 
brand by monitoring stock price movement to measure value of a brand. 

1.5 Historic Cost method. Measuring total investment that owner invest 
to create and develop a brand until current state. 

1.6 Replacement Cost method. Estimating cost of marketing, 
communication, design, and other funds that required if organization 
wants to rebuild exact same brand. 

1.7 Marketing Value method. Defining market price of a brand if 
organization sell it. 

1.8 Royal Relief method. Defining the value of a brand via franchise cost 
or royalty fee if others want to use their brand. It considers how much 
organization can reduce cost if they own that brand comparing to pay 
royalty fee to other organization to use their brand. 

1.9 Economic Use method. Measuring future income that owner of a 
brand will be received. 

The more accuracy measurement leads to the more efficient value of a brand 
management. There are so many methods of measurement that had been invented and 
developed to suit variable perspective and objective of marketing team. Eventually, 
maintaining Brand Equity is to discover genuine characteristic of a brand, finding out 
what customers expect from us and also figure it out what is our strength, weakness, 
and selling point. The committing brand discovery considering from what is our goal 
of a brand that we have intended to by comparing with customers’ perspective and 
current market situation. To committing Brand Audit we need to know if our brand 
meet the expectation to improve what we overlook and listing all important 
components. The company should clarifying if target group are still interesting in a 
brand and want to make a purchase. These crucial points will aids the value of a brand 
measurement to make business survive. 
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Abstract 
This research aimed to study factors that affecting online purchase decisions 

of college students and to study predictor equation of factors that affecting online 
purchase decisions of college students in Ubon Ratchathani province during COVID-
19 pandemic. The sample of this research is college students in Ubon Ratchathani 
province. The Sample size were 380 students using random sample selection method. 
Research instrument was questionnaire with 5 level rating scale, content validity 
index at .91. Using percentage, mean, standard deviation, and multiple regression for 
data analysis statistics. The research results showed: 1) factors affecting the online 
purchase decisions of college students in Ubon Ratchathani during COVID-19 
pandemic were at high level in every aspects (product, price, promotion, privacy, 
personalization, place) 2) the multiple regression data analysis showed that factors 
influencing prediction of the decisions of college students on online purchase during 
COVID-19 pandemic was 74.40 percent thus were personalization, place, promotion, 
product, and privacy. 
 

Keywords:  Online purchase, Decision of college students, Covid-19 pandemic 
 

Background and Significance of the Research 
Since 2019, Thailand has been facing severe circumstance from COVID-19 

pandemic. Many regulations had been issued to prevent the COVID-19 pandemic. 
Since direct contact has been considered as major factor causing the pandemic, online 
purchase has been encouraged for customers instead. Online purchase is an electronic 
transaction activity from online store carried out by customers directly through a 
device that is connected to the internet (Harahap & Amanah, 2018). According to Lee, 
Park, & Ha (2008), the consumer's pursuit to purchase the product is called with a 
purchase decision. Therefore, a purchasing decision is a procedure that buyers make 
by choosing one of the numerous options and then finishing with a real purchase 
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action. The next step is the purchaser to evaluate the purchases and then determine the 
behavior of satisfied or unsatisfied. Firms need to recognize and implicate the roles 
for designing products, determining messages and allocating promotional budget costs 
and creating marketing programs that suit buyers (Swastha & Handoko, 2008). 
Nowadays, 71 percent of consumers agree that convenient factor is the first priority in 
shopping. More than 81 percent of consumers demand fluid online shopping 
experience. The social media has been proved to be efficient sale channel for E-
commerce. More than 76 percent of Instagram users have purchased products via 
social media because its convenience making e commerce an outstanding sale 
channel. On digital global overview report (2021) survey about internet usage 
behavior showed that in 2021 Thai people used internet for 8.44 hours/day, most 
popular activities on internet were gaming at 96.60%, online shopping at 83.60%, 
social media at 78.70%. Internet user in Thailand from January 2020 to January 2021 
connecting via mobile phone was 90.66 million people, considered 129.70% of Thai 
population. Internet user in Thailand was 48.59 million people in January 2021, 
increasing by 3.4 million people (7.40%) comparing to 2020. People were able to 
access Internet for 48.59 million people which was 69.5% of population.  The social 
media users in 2020 were 55 million people or 78.7% of population. 
The above information had inspired researchers to study about factors affecting the 
decisions of college students in Ubon Ratchathani province on online purchase during 
COVID-19 pandemic since this is a crucial market share of online business and 
becomes new way of life during the COVID-19 pandemic situation. 
 

Research Objectives 
1) To study factors that affecting online purchase decisions of college 

students in Ubon Ratchathani province during COVID-19 pandemic. 
2) To study predictor equation of factors that affecting online purchase 

decisions of college students in Ubon Ratchathani province during 
COVID-19 pandemic. 

 

Concept and Related Theories 
Online marketing mix is a new marketing component consisting of 6 P’s: 

Product, Price, Place, Promotion, Privacy, and Personalization. These components 
have correlation and important for online marketing (Wichien Wongnitchakul, 2007). 

1. Product presenting to customers for responding demand of target group. 
There are 3 types of products which is physical goods, digital goods, and 
services. 

2. Price: according to Kotler (2014) "Price is the amount of money that 
consumers exchange for the benefits of owning or using products and 
services. also defining value of products in currency term or acceptable 
exchange amount of offered products to consider while fixing a price are 
including market price, expense cost, transportation cost, convenience, 
cheap price doesn’t mean big sale and cheap price may come with bulk 
sale instead. 

3. Place or distribution meaning process of product transportation from 
producers to customers or target group to consider while conducting 
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website for online distribution channel are including ease of use, fast 
connection, fast file transfer, outstanding presentation, and data security. 

4. Promotion to communicate marketing information between seller and 
buyer. Prioritizing on reminder, information, persuasion, and affiliation. 
To advertise, it needs many preparations including proper information, 
noteworthy user experience that makes users intend to join website 
activities, considering target group and budget.  Advertising is to make 
customers realize of products and services, to stimulate their demand and 
purchase. Many types of advertisements are banner, e-mail, paid 
advertisement with other websites, word of mouth, link exchange, and 
search engine, for example. 

5. Privacy to conduct regulations that a business announce to public how 
personal information will be kept. This concerns trust issue, so a business 
must have concrete policy to protect privacy information such as phone 
number and credit card number. 

6. Personalization initiating interactive services between a business and 
individual customer, as known as One-to-One Marketing to support 
customers’ desire, facilitate and impress them, creating friendliness. 

Buyer’ Decision Process is decision step of customer consisting of 5 steps (Siriwan 
Sereerat, 2009) 

1. Need Recognition is a starting point of purchasing process that customers 
realize their needs or demand. Customers are comparing their reality to 
their desiring state. Their desire may occur from Internal Stimuli that 
arousing ordinary desire like hunger or sexual drive. 

2. Information search when consumers already realized their needs, they will 
harvest information to support their decision. Combining fair amount of 
information and desire, the decision will be benefited. 

3. Evaluation of alternative, consumers use information to examine pros and 
cons of product properties and price of products. 

4. Purchase decision in evaluation state, consumers will prioritize brand, 
volume, etc. Normally consumers will commit purchase decision on their 
most favorite brand. 

5. Post-Purchase Behavior is the final state after their purchase, consumers 
will use a product and perceive a product brand by themselves. Repurchase 
behavior depend on customer perception on a brand. 

Online Marketing Motivation is expectation from online customers that are expecting 
benefit from products. For example, variety products will motivate online customers 
(Brown, et al., 2003). 
 

Research Methodology 
The population of this research was 35,250 college students in Ubon 

Ratchathani province by Ministry of Higher Education (2021). The sample size 
comparing to Krejcie and Morgan’s table (1970) was 380 people in total. Using 
random sampling group from higher education institutions in Ubon Ratchathani 
province. Independent variables were marketing component factors containing 
product, price, place, promotion, privacy, personalization. Dependent variable was 
online purchase decision during COVID-19 pandemic. 
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Figure 1: Conceptual Framework 

 
Independent Variables       Dependent Variable 
                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 The research consist 3 parts which are: 1) population information of 
participant was multiple choice questions. 2) information on marketing component 
factors effecting online purchase decision in 6 aspects: Product, Price, Place, 
Promotion, Privacy, Personalization. 3) information on online purchase decision. The 
questionnaires in part 2 and 3 were Likert scale consisted of 5 level: highest, high, 
medium, low, and lowest. The questionnaires were validated from 3 experts for 
Content Validity. Researchers applied untargeted group of 30 students from Sisaket 
Rajabhat University to validate CVI (content validity index) and analyze CVI by 
alpha coefficient showed CVI at .96. Data analysis statistic was using mean, 
percentage, standard deviation, and multiple regression. 
 

Research Result 
 There were 380 students separated by general information. Most of them were 
female at 77.63% following by male at 22.37%. Age between 21-22 years at 80.00%, 
18-20 years 15.76%, and 23-25 years 4.21%. Most of them were sophomore at 
35.79%, junior at 35.00%, senior at 20.00, and first year students was at 9.21%, 
respectively. 
 
Table1: Marketing component factors affecting online purchase decision 

Subject  S.D. Level of Attitude 

Marketing component factors affecting online 
purchase decision 3.79 .39 high 

Product  3.85 .41 high 
Price  3.80 .47 high 
Place  3.77 .44 high 
Promotion  3.79 .47 high 
Privacy  3.77 .48 high 
Personalization 3.78 .48 high 

Online purchase decision during COVID-19 
pandemic 3.78 .41 high 
 

Online purchase decision during 
COVID-19 pandemic 

Marketing component factors 
- Product 
- Price 
- Place 
- Promotion 
- Privacy 
- Personalization 
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Table 1 had shown that marketing component factors affecting online purchase 
decision had high level of attitude. Descending aspects from mean are Product, Price, 
Promotion, Personalization, and Privacy equaled to Place. Online purchase decision 
during COVID-19 pandemic had high level of attitude. Independent variables in these 
aspects: Product, Price, Promotion, Personalization, Privacy, Place had correlation 
with dependent variable at significant statically level at 0.01 and correlation 
coefficient from .634 to .784. Considering correlation between independent variables 
showed correlation coefficient from .555 to .737. Correlation level between 
independent variables may not too high (Thongbai Sudcharee, 2006). It should be 
between .20 - .80 to prevent multicollinearity issue. Therefore, these independent 
variables were fine and can be used for multiple regression analysis. 
 
Table 2: Multiple Regression Analysis Using Stepwise Method 

Prediction variables VIF B Beta t P 
Personalization aspect 2.549 .290 .342 8.238 .00* 
Place aspect 2.856 .144 .155 3.533 .00* 
Promotion aspect 2.863 .148 .172 3.908 .00** 
Product aspect 1.832 .164 .165 4.706 .00* 
Privacy aspect 2.664 .147 .173 4.082 .00* 
F = 221.494 Constant = .396 df = 379 SE= .206 
R = .865 R2 = .748 R2

adj = .744 Sig F = .00  
 
* Statistically significant level at .05 
  
Table 2 had shown that multiple regression analysis using Stepwise method (n = 380) 
of online purchase decision of college students in Ubon Ratchathani province with 6 
independent variables (Product, Price, Place, Promotion, Privacy, Personalization) 
and dependent variable (Online purchase decision) for 5 aspects personalization 
aspect, place aspect, promotion aspect, product aspect, privacy aspect) can predict 
online purchase decision at 74.40 percent (R2

adj = .744) with statistically significant 
level at .05. Correlation coefficient level at .865 (R - .865). These 5 variables for 
purchasing prediction products of Giffarine Skyline Unity Company Limited can be 
put in equation as per below: 
 
Regression Equation in Standard Score Form 

Z  (Online purchase decision)  = .342(Personalization aspect) + .155(Place aspect) + 
.172(Promotion aspect) + .165(Product aspect) + .173(Privacy aspect) 

 

Discussion 
The study on factors effecting prediction of online purchase decision among 

college students in Ubon Ratchathani Province during COVID-19 pandemic can be 
discussed in these major points as followed: 

1. In personalization aspect is the highest level that affecting online purchase 
decision considering on overall attitude, it’s on fifth order of studied 
variables. Personalization had high level. The part that had the most score 
was seller can answer question and solve problem. The study shows that 
consumers in generation Y demanding personalization were highly 
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reflecting consumer characteristic which correlation with concept of 
Wichian Wongnitchakul (2007) explained personalization was interactive 
services between business and individual customer, as known as One-to-
One marketing to accommodate, comfort, and impress customer offering 
what customer desires were correlation with Noppawan Meesomboon 
(2009) studied on marketing factors affecting product and service purchase 
via online marketing on mobile phone. The case study on students of 
Dhurakij Pundit University showed that personnel factor was receive high 
importance level at second order. 

2. In place aspect is second level affecting online purchase decision 
considering on overall attitude, it’s on last order of studied variables 
together with privacy aspect had high level. The part that had the most 
score was the name of the store that easy to remember. The study showed 
that store name that was easy to remember can impact students’ online 
purchase decision even it seems to be minor thing which correlation with 
Wandee Rattanakaikaew (2011) studied online purchase behavior on 
Facebook. Case study: Bangkok showed that the most influencing 
marketing mix was Place. 

3. Promotion aspect is third level affecting online purchase decision 
considering on overall attitude, it’s on third order of studied variables. The 
promotion had high level. The part that had the most score was suitable 
promotional activities. The study showed that students as consumers had 
been influenced from promotion accordance with Suthamas Chanthaworn 
(2013) studied Marketing mix effecting Bangkok population online 
purchase on Facebook. Showing marketing mix factor having most 
influence is promotional characteristic factor. 

4. Product aspect is forth level affecting online purchase decision considering 
on overall attitude, it’s on the first order of studied variables. Product had 
high level. The part that had the most score was high quality product. 
Study showed that even students were young, they were demanding 
products with quality, reputation, branding, and popularity accordance 
with Noppawan Meesomboon (2009) studied on marketing factors 
affecting product and service purchase via online marketing on mobile 
phone of Dhurakij Pundit University students, the study showed personnel 
factor was receive high importance level at fourth order. 

5. Privacy aspect is fifth level affecting online purchase decision considering 

on overall attitude, it’s on the last order of studied variables. The privacy 

had high level. The part that had the most score was personal data security 

from the study showed that students as consumers wanted to purchase 

from shop with high security and clarified privacy policy statement which 

accordance with Noppawan Meesomboon (2009) studied on marketing 

factors affecting product and service purchase via online marketing on 

mobile phone. The case study of Dhurakij Pundit university students 

showed that personnel factor was receive high importance level at fifth 

order. 
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Suggestion 
1. Personalization is the most influencing factor to online purchase decision. 

The Online business must prepare personalized channel for customers 

from college students in Ubon Ratchathani province to gain large amount 

of order. 

2. Place is second influencing factor to online purchase decision, while 

participants gave it the last order of importance. The online business must 

invest in online application that easily access to gain more customer such 

as Facebook or Instagram. 

3. Promotion is third influencing factor to online purchase decision, while 

participants gave it third order of importance. Online business may not 

invest too much on promotion, though they can do seasonal promotion 

instead. Seasonal promotions are beginning of semester, summer semester, 

welcoming, final exam, etc. 

4. Product is forth influencing factor to online purchase decision, while 

participants gave it the first order of importance. So online business may 

emphasize on product quality, not product diversity. 

5. Privacy is the last influencing factor to online purchase decision, while 

participants gave it the last order of importance. Online business may 

prepare security system to protect consumer personal information, but 

don’t invest too much fund. 
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Abstract 
This research aimed to study factors that influencing environmental friendly 

(eco-friendly) products on Generation Y consumer purchase decision, purchase 
behavior, and marketing factors in Ubon Ratchathani province. The sample group was 
people from Generation Y consumers. The study showed that most of consumers were 
female, marital status was single, education level was at bachelor’s degree, the 
occupation was entrepreneur, monthly income was between 10,001-20,000 THB, 
purchasing by themselves, the period of purchase was 2-5 years, purchasing products 
with sustainable packaging, the intension was to save and refine environment, 
consumer purchase in a department store, the purchase decision impacted by family, 
obtaining frugality via product utilization, product price was between 201-500 THB. 
The factors requirement were eco-friendly products had proper price and quality 
aspect, ease to purchase aspect, and communication aspect was influence the purchase 
decision. The female had relation with monthly expense behavior to eco-friendly 
purchase decision. Gender, marital status, education, and monthly income were 
affecting marketing factors in consumers’ perspective at statistically significant level 
at 0.05. 
 

Keywords:  Marketing factors, purchase behavior, environmental friendly products 
 

Introduction 
Since the world population has been increasing, economic activities have been 

rising especially in production sectors that need to fulfill demands of increasing 
population. The activities in industrial aspect, transportation aspect, and agricultural 
aspect have been increased. A huge number of resources were consumed, and 
environment was devaluated. Some resources are exhaustible and cannot be replaced: 
mineral, coal, and crude oil, for example. The environment had been overwhelmed 
with wastes and suffered severe damage. This becomes the Global issue. Global 
warming is one of the major issues that is consequence of many activities that are 
releasing Greenhouse Gas. Many activities of people such as burning fossil fuel, 
deforestation, agriculture, and industrials are causing greenhouse gas that stimulated 
global warming. Many countries are focusing on reducing this greenhouse gas. 
Nowadays, people are living their life in hurry and emphasize only on their 
convenience, then sometimes they are neglecting a hidden sabotage. In Generation Y 
consumers aged between 25-33 years, the environmental trend is becoming popular 
among them especially on consumer products. This generation is second largest 
population in Thailand and starting to build their foundation in family (Kanthira 
Phlaputra, 2020). They have knowledge and full of awareness about environmental 
marketing. They are ready for any incoming changes that can benefit the society 
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making it easier for them to realize the value of environment, to inherit this thought to 
the next generation. The benefits of environmental friendly products are 1) new 
alternative for products and services, stimulating new production and material 
acquiring process that reducing carbon footprint and having more participation in 
environmental activities. 2) reducing manufacturer cost and increasing manufacturer 
efficiency. This phenomenal is happening because people have been unrestricted 
consuming natural resources. It impacts directly to our earth and environment. To 
encounter the issues, environmentally friendly product, as known as Green Product, 
has been produced. Green product has eco-friendly properties consisting of 4Rs: 
reduce, reuse, recycle, and repair. Green product has potential in global market. The 
United Nation (UN) are expecting the value of global market of eco-friendly products 
to be 2,200 million USD in 2020. Displaying the trend of marketing value that will 
expand to Thailand market (Thai Environment Institute, 2020). Both government and 
private sectors have been stimulated to protect environment. A lot of evidence has 
showed that people around the world have been caring and carrying more 
responsibility toward environment. People prefer to alter their habits if it could help 
and protect environment. 

From aforementioned information, green product purchase behavior of 
consumers have investigated relation of different variables such as green product 
marketing, green product purchase intension, environmental consciousness, 
environmental knowledge and learning. These variables have demonstrated to be 
dominant in making customers socially and environmentally aware.  So researcher 
had decided to study marketing factors that affecting eco-friendly product purchase 
decision of Generation Y consumers in Ubon Rathchathani province. This study will 
be useful to government agencies and related agencies to conduct any appropriated 
environmental campaign also benefit marketing team and advertisers to have more 
understanding in this consumers to improve their production and manufacturing 
processes to create products and services that suit consumers’ behaviors. 
 

Research Objectives 
1. To study personal factors correlation to purchase decision of eco-friendly 

products in Generation Y consumers. 
2. To Study Gen Y purchase behaviors of eco-friendly products. 
3. To study marketing factors that affect eco-friendly product purchase decision 

of Generation Y consumers. 
 

Methodology 
The population of this research was 400 of Generation Y consumers, aged 25-

33 years, living in Ubon Ratchathani province (National Statistical Office, 2021). The 
sample group was chosen by random sampling method. The sampling size was 
determined by Taro Yamane formula (Yamane, 1973) at reliability level 95%, which 
was at 400. The studied factors were gender, marital status, education, occupation, 
and monthly income. The research instrument were analyzed by descriptive statistics, 
reliability and Pearson’s correlation among all understudies factors. Researcher 
applied SPSS application to measure percentage, frequency, mean, standard deviation, 
independent sample t-test, and Pearson’s product moment correlation coefficient. 
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Research Result 
Most of consumers from GenY were female, single, holding bachelor’s 

degree, occupation was mostly an entrepreneur, and monthly income was 10,001-
20,000 THB. The research result can be summarized as followed: 
Behaviors of environmentally friendly product consuming of Generation Y 

Their behaviors were mostly purchased by themselves, the period of purchase 
was 2-5 years, they purchased products with sustainable packaging, the reasons of 
purchase decision were environmental protection and enrichment, they purchased at a 
department store, their purchase decision based on how eco-friendly products suited 
their needs, the purchase decision influenced by family, receiving frugality via 
product utilization, and product price was around 201-500 THB. 
Factors affecting eco-friendly product purchase decision of Generation Y 

1. The demand of eco-friendly product aspect was at high level. Considering 
from each topic such as eco-friendly products were protecting actual environment, 
eco-friendly product were safe to use, eco-friendly products were variety and having 
many options for purchase were the mean score was  at 4.26, 4.25, and 3.99, 
respectively. 

2. The cost of eco-friendly product aspect was at high level. Considering on 
each topic, eco-friendly products had proper price and quality, willing to pay more to 
purchase eco-friendly products. Having mean score at 4.27 and 3.87, respectively. 

3. The convenience of eco-friendly product aspect was at high level. 
Considering on each aspect such as eco-friendly products were convenient to 
purchase, having label to identify eco-friendly product at mean score 4.14 and 4.11, 
respectively. 

4. The communication of eco-friendly products aspect was at high level. 
Considering on each aspect such as eco-friendly products had been advertised to 
establish awareness in environment, eco-friendly products had staffs that can inform 
customers about advice, advantage, and utilization of products, eco-friendly products 
had marketing promotions, the mean score was at 4.24 and 4.16, respectively. 
 
Table 1: Hypothesis analysis of correlation between personal factors and eco-friendly 
product purchase behaviors 

Eco-friendly product 
purchase behaviors 

Gender Marital 
status 

Education Occupation Monthly 
income 

1. Eco-friendly product 
purchaser 

- * - - - 

2. Period of purchase - * - - - 
3. Type of eco-friendly 
product 

- - - * * 

4. Reason of purchase - * * * - 

5. Place of purchase   - - - - - 

6. Purchase method - * - - - 

7. Participant in purchase 
decision 

- * * * * 
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8. Acquisition from 
purchase 

- * - - - 

9. Estimated monthly 
expense of purchase 

* * - - * 

Remarks * having statistically significant correlation level at 0.05, - having no 
correlation 
Table 1 showed that gender, marital status, and monthly income factors had 
correlation with behavior of estimated monthly expense of purchase at 201-500 THB. 
Marital status factor had correlation with behaviors of self-purchase, period of 
purchase, reason of purchase, purchase decision method, participant in purchase 
decision, acquisition from purchase, and estimated monthly expense of purchase.  
Education factor had correlation with behaviors of reason of purchase and participant 
in purchase decision. Occupation factor had correlation with behaviors of products 
with sustainable packaging, reason of purchase, and participant in purchase decision. 
Monthly income factor had correlation with behaviors of products with sustainable 
packaging, participant in purchase decision, and estimated monthly expense of 
purchase. 
Table 2: Hypothesis analysis of correlation between personal factors and marketing 
mix in consumer and environment perspective 

Marketing factors in 
consumer perspective 

Gender Marital 
status 

Education Occupation Monthly 
income 

Demand of eco-friendly 
products aspect 

 

1. Eco-friendly products 
were protecting actual 
environment 

 - - - - 

2. Eco-friendly products 
had equal or better quality 
comparing to others 

 - - - - 

3. Eco-friendly products 
were safe to use 

- - - - - 

4. Eco-friendly products 
were variety, having many 
options for purchase  

- - - - - 

Cost of eco-friendly 
products aspect 

     

1. Eco-friendly products 
had proper price and quality 

- - * - - 

2. Willing to pay more to 
purchase eco-friendly 
products 

- * * -  

Convenience of eco-
friendly products aspect   

 

1. Eco-friendly products 
were convenient to 

 - * -  
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purchase 

2. Having label to identify 
eco-friendly products 

 - - - * 

Communication aspect  

1. Eco-friendly products 
had been advertised to 
establish awareness in 
environment 

 - * - * 

2. Eco-friendly products 
had been advertised to gain 
more purchase 

 - - - - 

3. Eco-friendly products 
had marketing promotions 

 - - - - 

4. Eco-friendly products 
had staffs that can inform 
customers about advice, 
advantage, and utilization 
of products 

 - - - - 

5. Eco-friendly products 
had online sale channel via 
Internet 

 * * - - 

Remarks * having statistically significant correlation level at 0.05, - having no 
correlation 
Table 2 showed gender factor had correlation with marketing mix in communication 
aspect, eco-friendly products had staffs that can inform customers about advice, 
advantage, and utilization of products. Marital status factor had correlation with 
marketing mix in cost of eco-friendly products aspect, willing to pay more to purchase 
eco-friendly products. Divorced, widowed, and separated status had influenced more 
on willing to pay more to purchase eco-friendly products than single and married 
status. In communication aspect, eco-friendly products had online sale channel via 
Internet. Divorced, widowed, and separated status had influenced more on willing to 
pay more to purchase eco-friendly products than single and married status. 
Education factor had correlation with marketing mix in cost of eco-friendly products 
aspect. Bachelor’ degree level had influenced more on eco-friendly products had 
proper price and quality and willing to pay more to purchase eco-friendly products 
than diploma/vocational certificate level. Convenience of eco-friendly products 
aspect, eco-friendly products were convenient to purchase. Bachelor’ degree level had 
influenced more on eco-friendly product purchase than diploma/vocational certificate 
level. Convenience of eco-friendly products aspect, eco-friendly products had online 
sale channel via Internet. Diploma/vocational certificate level had influenced more on 
eco-friendly product purchase than bachelor’ degree level. Occupation factors had no 
correlation with marketing mix in consumer and environment perspective. Monthly 
income factor had correlation with marketing mix in cost of eco-friendly products 
aspect; willing to pay more to purchase eco-friendly products, and communication 
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aspect; eco-friendly products had been advertised to establish awareness in 
environment. Monthly income 10,001-20,000 THB had influenced more on product 
aspect; eco-friendly product, that monthly income 20,001-30,000 THB and monthly 
income more than 30,000 THB. 
 

Discussion 
From the result personal factors that have correlation to purchase decision of 

eco-friendly products in GenY showed that most of participants were female, single, 
education level was bachelor’s degree, occupation mostly was entrepreneur, monthly 
income was 10,001-20,000 THB. This study have shown that many factors such as 
had product with proper price and quality aspect, ease to purchase aspect, and 
communication aspect has positive and significant impact on green purchase decision 
and green purchase intensions. The results showed that the hypotheses are true. It was 
hypothesized that helping environmental protection, guide for environmental 
responsibility, green product understanding, social appeal and environment 
friendliness significantly influences green product purchase decision and green brand 
image conciliates their relationship. Which according to Natnicha Naisuk (2016) 
studied the factors affecting eco-friendly product purchase decision of consumers in 
Pak Kret District, Nonthaburi province , most consumers were female, aged 25-40 
years, bachelor’ degree, private sector occupation, monthly income 10,001-30,000 
THB, the sample group of consumers were aged 21-20 years, bachelor’ degree, 
monthly income 10,001-39,999 THB. Corresponding to Jariya Sricharoon (2016) 
studied eco-friendly packaging perception on consumers in Bangkok that most were 
female, aged 28-30 years, bachelor’ degree. On behavior of eco-friendly product 
consumption in Generation Y showed that most of them purchased by themselves, 
period of purchase 2-5 years. Which according to study of Pattarawan Ramsut (2016) 
the participants purchased products with eco-friendly packaging, 1-5 times a year, 
products had recyclable packaging, reasons of purchase were environment protection 
and enrichment, purchased at a department store. Corresponding to Pattarawan 
Ramsut (2016) studied of consumer behavior in eco-friendly packaging, Chiangmai 
province, the consumers purchased 1-5 times a year, purchased for everyday life, 
reason of purchase was part of environment protection, will buy again in the future, 
some customers won’t buy because of high price. Accordance with Darika Saenpuang 
(2021) the studied of factors about perception behavior of eco-friendly marketing 
affecting marketing mix for online market in Northeastern are the study showed 
factors on perception behavior affecting marketing mix for online market in 
Northeastern, consisted of market environment improvement, usability, performance, 
information, perception, and environmental issue. 

The Marketing factors affecting eco-friendly product purchase decision of 
Generation Y, the result from the study showed demand of eco-friendly product 
aspect was at high level. Eco-friendly products were variety, having many options for 
purchase was at high level. Corresponding to Thaweesak Dinprapha (2006) studied 
the factors affecting green product purchase decision of working age population in 
Pathumwan district, Bangkok, the study showed that personal factors had correlation 
to marketing factors in these aspects: quality, size, shape, and variety of green 
products. According to  Phawinee Thongyam (2018) studied of a causal relationship 
model of factors affecting development of green and environmental marketing among 
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consumers in Chanthaburi province, the study showed that model of green product 
purchase had causal relationship to green product marketing mix. The model of green 
product purchase and green product marketing mix factors had causal relationship 
with development of green and environmental marketing among consumers in 
Chanthaburi Province at statistically significant level 0.05. 

The eco-friendly products had proper price and quality factor was at the 
highest level. Corresponding to Thaweesak Dinprapha (2006) studied factors affecting 
green product purchase decision of working age population in Pathumwan District, 
Bangkok, the study showed that cost factor had high importance level and related to 
personal factors. Sample group will consider proper price and quality of green product 
that were comparable to ordinary products. 

On the convenience of eco-friendly products factors that had affected purchase 
decision at high level were eco-friendly products were convenient to purchase and 
having label to identify eco-friendly products. Corresponding to study of Rahbar and 
Wahid (2011), eco-friendly brand was a tool that differentiated products and leads to 
perception, behavior, and awareness of consumers. It influenced consumers’ 
behaviors of eco-friend product purchase. According to the study of Dinuk 
Arseculeratne and Rashad Yazdanifard (2013), channel of green product purchase 
factor can stimulate purchase because convenience and timesaving. Showing that 
consumers want convenience in purchase. Corresponding to study of Boosayamas 
Chuenyen (2018), the convenient of purchase factors influenced purchase of eco-
friendly consumer product. Consumers purchased eco-friendly products that had 
similar price and distributed near their neighborhood. 

On communication factors that affecting eco-friendly product purchase was at 
high level in total was eco-friendly products had been advertised to establish 
awareness in environment, eco-friendly products had marketing promotions, and eco-
friendly products had staffs that can inform customers about advice, advantage, and 
utilization of products. Corresponding to Hsuan-Hsuan Ku, et al. (2013) studied of 
green marketing communication influencing on purchase decision of customers in 
Taiwan. Products had been separated to 2 groups: environmental concern, and non-
environmental concern. Study showed that consumers had prioritized environmental 
concern product if it was related products. On the other hand, consumers who 
prioritized promotion over product hadn’t considered environmental concern. 
Corresponding to Naphatsawan Wongktawarin (2561) studied of factors influencing 
food product with sustainable packaging. In environment trend and COVID-19 crisis 
aspects. Environment trend had positive influence on relation of environmental 
protection support to purchase decision and repurchase intention. Environment trend 
had negative influence on relation of cost factor to word-of-mouth communication. 
COVID-19 crisis had negative influence on relation of environmental protection 
support to word-of-mouth communication. 
 

Conclusion 
In this paper the relationship of demand of eco-friendly product, eco-friendly 

products had proper price and quality, the convenience of eco-friendly products and 
green marketing communication with green product purchase decision by taking 
green brand image as a mediator was studied. Data was collected through 
questionnaires which were distributed among 400 of genY consumers completely 
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filled questionnaires, the results were obtained by data processing through SPSS 
showed positive and significant relationship between the aspects. From the research 
most of participants were female, single, education level was bachelor’s degree, 
occupation was mostly an entrepreneur, and monthly income was 10,001-20,000 
THB. The study on behavior of eco-friendly product purchase decision showed that 
different population factors (gender, marital status, education, occupation, monthly 
income) had correlation with eco-friendly product purchase decision at statistically 
significant level .05. The different population factors (gender, marital status, 
education, monthly income) had correlation with marketing mix in consumer 
perspective at statistically significant level at .05. This study will help government 
agencies and marketing professionals to understand attitude and behavior of GenY 
consumers related to green product purchase decision and to encourage entrepreneurs 
to build a green products brand image. 
 
Suggestion  

1. Private sectors can utilize research data to conduct marketing strategy that 
suits their target group. The study showed that female had more eco-friendly 
product purchase behaviors than male. This can be used to develop products 
that can respond demands of female customer and younger generation 
customer to support growth of market for environmentally friendly products. 
Developing environmentally friendly products that can reach every customer 
in every economic level. Encouraging all customers to actual commitment to 
environmentally friendly products. Academics should develop more study in 
environment and environmental products. 

2. Any business can present their image based on environmental issues, using 
them for CSR tool. By agreeing to voluntarily show cooperate social 
responsibility and to commit to environmental laws. Consumers always 
interest in reputation of organizations. This can lead to purchase behavior of 
eco-friendly products of organizations. Government sectors should support 
and encourage private sectors to illustrate more responsibility in social and 
environment. 

Suggestions for next research 
1. Next study can compare between sample groups from major cities in each 

region. 
2. Structural Equation Modeling (SEM) can be used for studying factors 

effecting eco-friendly product purchase decision to analyze more complicated 
issues. 
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Abstract 
Aspergillus species are classified in Ascomycota phylum. Aspergillus 

fumigatus, A. flavus, A. niger and A. terreus, etc. are opportunistic pathogen causing 
a severe disease called invasive aspergillosis. The disease occurs in respiratory system 
of patients with weak immune system. Knowing the reservoirs of Aspergillus species 
in human resident areas may decrease the incidence. Therefore, 56 surface samples of 
electric fans (30 EF) and air conditioners (26 AC), from 31 different locations, were 
investigated by mycological cultivation and identification. The result showed that 
Aspergillus spp. were found in 54 (96.4%) samples (28 EF+26 AC). Aspergillus 
niger, A. flavus, A. terreus, A. vesicolor, A. nidulans and A. fumigatus were found in a 
number of samples of 47, 12, 11, 2, 2 and 1, respectively. In conclusion, electric fans and 
air conditioners were sources of Aspergillus spp., and regular maintenance and cleaning 
both house appliances might possibly decease the incidence of aspergillosis. 
 

Keywords: Aspergillus, House appliances, Domestic fungi 
 

Introduction 
 Aspergillus is a genus of hyphomycetes mold that presents with hyaline 
branching septate hyphae and produces conidia in an asexual state. With DNA 
analyses, the genus is a member of phylum Ascomycota. Some species of Aspergillus 
have a sexual state that can produce ascospores confirming the characteristics of the 
phylum (de Hoog et al., 2000; Raja et al., 2011). 
 Aspergillus members thrives in indoor and outdoor environments of human 
such as soil, air, decaying materials, household appliances etc. The genus includes 
approximately 180 species, but less than 40 are reported to cause infections in 
humans. Aspergillus spp. are ones of the opportunistic fungal pathogen those can 
cause many forms of lung diseases in different group of people. Aspergillus fumigatus 
is the most common cause of human Aspergillus infections. Other common species 
include A. flavus, A. terreus, and A. niger (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2021; de Hoog et al., 2000). 
 Aspergillus species cause a disease called aspergillosis. The fungi get into 
human body via respiration. The disease presents in various forms such as allergic 
bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) in people suffering asthma or cystic fibrosis, 
aspergillomas in tuberculosis patients, chronic pulmonary aspergillosis in chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) or sarcoidosis patients, and invasive 
aspergillosis (IA) in people who have weakened immune system resulted from organ 
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transplantation, chemotherapy cancer or high doses of corticosteroids (Centers for 
Disease Control and Prevention, 2021). 
 Invasive aspergillosis is a rare disease but a very severe condition with high 
morbidity and mortality. It mostly occurs in the lung and spread rapidly to brain, 
heart, kidney or skin. Aspergillosis of the central nervous system (CNS) is usually the 
worst manifestation of invasive aspergillosis, comprising about 10-20% of cases 
(Denning, 2000; Mayo Clinic, 2022). Invasive aspergillosis also has been reported 
among hospitalized patients with severe influenza (Duan et al., 2021) and COVID 19 
(Kuehn, 2021). 
 Thailand has reported cases of invasive aspergillosis periodically, especially in 
tertiary-care patients who weakened in immune systems resulted from many 
underlying diseases such as diabetes mellitus, cancer, autoimmune, COPD, HIV 
infection etc (Kiertiburanakul et al., 2007; Petchkum & Phuphuakrat, 2017; 
Pongbhaesaj et al., 2004; Pruksakorn et al., 2020; Thammahong et al., 2015), and 
might associate to resident areas and working environment (Seehapanya et al., 2021). 
 Thailand is a hot and humid country where the weather favors growth of many 
microorganisms. Many house areas with closed, less sunlight and humid such as 
bathroom, toilet, kitchen etc., are always easily to find the signs of fungal growth. The 
home appliances made from wood such as wardrobes, shelves and cub boards, and 
cloths are often covered by molds in rainy season. Aspergillus species are ones of 
those molds. Because of hot and humid weather, an electric fan and an air-conditioner 
are common air cooling facilities used in most Thai resident areas. The distribution of 
molds colonizing inside the house may come from these air cooling machines. Our 
study is interested to investigate the hypothesis that these air cooling machines may 
take part in a pathogenesis of aspergillosis. The machines may play a role as a fungal 
reservoir for growth and colonization, and with function of blowing the air may 
continuously distribute Aspergillus conidia into domestic air. The amount of 
dispersing conidia filled and maintained by the machines may increase a chance of the 
conidia to get into human lung and start the process of infection especially in immune 
weakened patient. Taking good care of these house appliances may help in decreasing 
the incidence of aspergillosis. 
 

Objective 
 To assess Aspergillus species colonizing in electric fans and air conditioners 
in human resident areas in Khon Kaen municipality, Thailand. 
 

Methodology 
1. Samples collection 
 The samples were visible dust or fungal mycelium on a surface of electric fan 
compositions such as a propeller fan blade or a cage fan, and a surface of air flow out 
channel of air conditioner. The samples were collected by the surface swab sampling 
method using a sterile cotton swab rotating to collect a sample. The samples were 
collected from surfaces of those house appliances in resident areas at different 
locations in Khon Kaen municipality, from November 2021 to December 2021. 
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2. Cultivation of Aspergillus species 
 To isolate the Aspergillus species from those samples, each swab sample was 
applied on two agar plates containing sabouraud dextrose agar (SDA) with 4 mg/L 
chloramphenicol. Those plates were incubated at 25oC for up to seven days with daily 
observation. After the growth of the colonies, the single colony was isolated and 
transferred to a tube containing SDA and incubated at 25oC for later identification. 
3. Identification of Aspergillus species 
 The identification of Aspergillus species was conducted by the conventional 
methodology, based on macro-morphological characteristics observed from growth on 
media and micro-morphological characteristics observed from its structures under 
microscope. Firstly, each colony suspected as Aspergillus species was cultivated on 
SDA plate or potato dextrose agar plate (PDA). The agar plate was incubated at 25oC 
for up to two weeks or until mycelium colony and conidia were revealed. The 
characters of colony and conidia color were noted. The structures of mycelium and 
conidial formation of each colony were prepared by using tease mount technique or 
slide culture technique, and they were stained by wet mount technique with lacto-
phenol cotton blue. Finally, the conidial characteristics of each Aspergillus species 
were investigated with a light microscope. 
 

Results 
1. Samples collection 
 Total 56 samples were collected from 31 resident houses at different locations 
in Khon Kaen municipality. These samples were swabbed from 30 electric fans (EF) 
and 26 air conditioners (AC). 
2. Isolation and identification of Aspergillus species 
 The results showed that all samples harbored many fungal species, both molds and 
yeast species. However, 54 samples (96.4%) had found the existing colonies of Aspergillus 
species. These included 28 (93.3%) of electric fan samples and 26 (100%) of air conditioner 
samples. Two of electric fan samples did not find Aspergillus spp. A total of six Aspergillus 
species were identified, which were A. niger, A. terreus, A. flavus, A. vesicolor, A. 
fumigatus, A. nidulans, respectively. 
 The distribution of airborne Aspergillus spp. isolated from EF and AC samples 
was showed in Table 1. The most isolated species from all samples was Aspergillus niger, 
it was found in 47 (83.9%) samples (26 EF, 21 AC) followed by A. flavus in 12 (21.4%) 
samples (7 EF, 5AC) and A. terreus in 11 (19.6%) samples (5 EF, 6 AC). Aspergillus 
vesicolor, A. fumigatus and A. nidulans were also detected in less than 4% of samples. 
 

Table 1 Distribution of airborne Aspergillus spp. isolated from EF and AC samples 
Type of samples 

 
 
Isolated Aspergillus spp. 

EF 
(n=30) 
n (%) 

AC 
(n=26) 
n (%) 

Total number of 
samples 
(n=56) 
n (%) 

A. niger 26 (86.7%) 21 (69.2%) 47 (83.9%) 
A. flavus 7 (23.3%) 5 (19.2%) 12 (21.4%) 
A. terreus 5 (16.7%) 6 (23.1%) 11 (19.6%) 
A. vesicolor 2 (6.7%) 0 (0%) 2 (3.6%) 
A. fumigatus 0 (0%) 1 (3.8%) 1 (1.8%) 
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A. nidulans 1 (3.3%) 1 (3.8%) 2 (3.6%) 

No Aspergillus spp. 2 (6.7%) 0 (0%) 2 (3.6%) 

Found Aspergillus spp. 28 (93.3%) 26 (100%) 54 (96.4%) 

 

Discussion  
 Several studies have already shown that exposure to indoor airborne fungus 
might have negative health consequences particularly Aspergillus species (Hedayati et 
al., 2009; Monteiro et al., 2019). 
 Aspergillus species can cause a variety of chronic, noninvasive infections with 
similar symptoms, from the formation of a fungus ball (aspergilloma) to a persistent 
inflammatory and fibrotic process known as chronic pulmonary aspergillosis (Latgé & 
Chamilos, 2019). Therefore, a better understanding of their reservoirs will reduce the 
contact airborne fungus including Aspergillus species. 
 Aspergillus species was known for a long time for having their reservoirs in 
domestic environments such as resident house, work place, hospital etc. It is 
commonly found in the air, floor, ceiling and water systems (Nicolle et al., 2011; 
Richardson & Rautemaa-Richardson, 2019). 
 People spend most of their time in indoor environment, so indoor air quality 
has a major influence on overall health and quality of life especially children, elderly 
(Cincinelli & Martellini, 2017) and patients suffered from chronic illness (Smith & 
Schatz, 2010). However, the specific assessment of the surfaces of cooling machines 
such as air conditioners and electric fans is rarely reported. 
 In this study, 96.4% of the samples collected from electric fans and air 
conditioners found a number of Aspergillus species those can cause aspergillosis. The 
most common species of Aspergillus in our study was A. niger, followed by A. terreus 
and A. flavus, in contrast, A. vesicolor, A. fumigatus and A. nidulans were less 
common species. There was no difference of dominant Aspergillus species between 
EF and AC. Thus, the reason of A. niger, A. terreus and A. flavus were dominant species 
in the both EF and AC, is supposed to be a positive correlation to the speed of growth and 
the ability to produce and release their spores as our daily observation. 
 What's remarkable that also found A. fumigatus, which is the most prevalent 
and life-threatening airborne opportunistic fungal pathogen in humans, with 
immunocompromised hosts being particularly vulnerable. In spite of only one sample 
in an air conditioner, however, that was previously observed to be a reservoir of A. 
fumigatus that could aggravate ABPA (Agarwal, 2009). 
 To limit the possibility of an allergy developing, Aspergillus species must not 
be permitted to overgrowth in indoor environment. The colonization in domestic 
appliances must be recognized and cleaned, before moisture encourages growth of 
Aspergillus species. 
 Humid and dirty are the factors encouraging Aspergillus species to colonize 
air conditioners and electric fans, and turn them to be their reservoirs. According to 
several studies, humid has involved in the fungal growth in houses which might affect 
healthy human respiratory systems (Dannemiller et al., 2016; Kettleson et al., 2015; 
Pasanen et al., 2000). There was reported that the fungi colonizing particularly in 
children's beds and rooms where they spent their majority of activities, involved in 
development of asthma (Dannemiller et al., 2013; Tischer et al., 2011). 
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 Humid is hardly controlled neither by air conditioner mechanism nor by 
weather, but dirty can be managed. Regular maintenance and cleaning the electric 
fans and air conditioners in domestic areas such as resident house, working place, 
public place, etc. must be an effective resolution to decrease a number of Aspergillus 
species and finally, may reduce an incidence of aspergillosis including many air-born 
infectious diseases. 
 

Conclusion 
 Aspergillus species could grow easily and colonize appliances such as electric fans 
and air conditioners. They also can produce, distribute the fungal spores into the air, and 
possibly infect the residents especially vulnerable subjects. The regular maintenance and 
cleaning of both house appliances are suggested, and these can contribute a part to 
increasing air quality and may probably decrease the incidence of aspergillosis. 
 

Acknowledgements 
 This works was supported by a Khon Kaen University Scholarship. Khon 
Kaen, Thailand. 
 

References 
Agarwal, R. (2009). Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis. CHEST, 135(3), 805–

826. https://doi.org/10.1378/chest.08-2586 
Centers for Disease Control and Prevention. (2021, January 8). Where Aspergillosis 

Comes From. Retrieved March 15, 2022, from 
https://www.cdc.gov/fungal/diseases/aspergillosis/causes.html 

Cincinelli, A., & Martellini, T. (2017). Indoor Air Quality and Health. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 14(11), 1286. 
https://doi.org/10.3390/ijerph14111286 

Dannemiller, K. C., Mendell, M. J., Macher, J. M., Kumagai, K., Bradman, A., 
Holland, N., Harley, K., Eskenazi, B., & Peccia, J. (2013). Next-generation 
DNA sequencing reveals that low fungal diversity in house dust is associated 
with childhood asthma development. Indoor Air, 24(3), 236–247. 
https://doi.org/10.1111/ina.12072 

Dannemiller, K. C., Weschler, C. J., & Peccia, J. (2016). Fungal and bacterial growth 
in floor dust at elevated relative humidity levels. Indoor Air, 27(2), 354–363. 
https://doi.org/10.1111/ina.12313 

de Hoog, G. S., Guarro, J., Gené, J., & Figueras, M. J. (2000). Atlas of Clinical fungi 
(2nd ed.). Centraalbureau voor Schimmelcultures/Universitat Rovira I Virgili. 

Denning, D. W. (2000). Aspergillus species. In G. L. Mandell, J. E. Raphael, & R. 
Dolin (Eds.), Principles and practice of infectious diseases (5th ed., pp. 2674–
2685). Philadelphia : Churchill Livingstone. 

Duan, Y., Ou, X., Chen, Y., Liang, B., & Ou, X. (2021). Severe Influenza With 
Invasive Pulmonary Aspergillosis in Immunocompetent Hosts: A 
Retrospective Cohort Study. Frontiers in Medicine, 7. 
https://doi.org/10.3389/fmed.2020.602732 

 
 



                         

 312 

Hedayati, M. T., Mayahi, S., & Denning, D. W. (2009). A study on Aspergillus 
species in houses of asthmatic patients from Sari City, Iran and a brief review 
of the health effects of exposure to indoor Aspergillus. Environmental 
Monitoring and Assessment, 168(1–4), 481–487. 
https://doi.org/10.1007/s10661-009-1128-x 

Kettleson, E. M., Adhikari, A., Vesper, S., Coombs, K., Indugula, R., & Reponen, T. 
(2015). Key determinants of the fungal and bacterial microbiomes in homes. 
Environmental Research, 138, 130–135. 
https://doi.org/10.1016/j.envres.2015.02.003 

Kiertiburanakul, S., Thibbadee, C., & Santanirand, P. (2007). Invasive aspergillosis in 
a tertiary-care hospital in Thailand. Journal of the Medical Association of 
Thailand, 90(5), 895–902. 

Kuehn, B. M. (2021). Aspergillosis Is Common Among COVID-19 Patients in the 
ICU. JAMA, 326(16), 1573. https://doi.org/10.1001/jama.2021.17973 

Latgé, J. P., & Chamilos, G. (2019). Aspergillus fumigatus and Aspergillosis in 2019. 
Clinical Microbiology Reviews, 33(1). https://doi.org/10.1128/cmr.00140-18 

Mayo Clinic. (2022, January 6). Aspergillosis. Retrieved March 15, 2022, from 
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/aspergillosis/symptoms-
causes/syc-20369619 

Monteiro, C., Pinheiro, D., Maia, M., Faria, M., Lameiras, C., & Pinto, E. (2019). 
Aspergillus species collected from environmental air samples in Portugal—
molecular identification, antifungal susceptibility and sequencing 
ofcyp51Agene onA. fumigatus sensu strictoitraconazole resistant. Journal of 
Applied Microbiology, 126(4), 1140–1148. https://doi.org/10.1111/jam.14217 

Nicolle, M. C., Benet, T., & Vanhems, P. (2011). Aspergillosis: nosocomial or 
community-acquired? Medical Mycology, 49(S1), S24–S29. 
https://doi.org/10.3109/13693786.2010.509335 

Pasanen, A. L., Kasanen, J. P., Rautiala, S., Ikäheimo, M., Rantamäki, J., Kääriäinen, 
H., & Kalliokoski, P. (2000). Fungal growth and survival in building materials 
under fluctuating moisture and temperature conditions. International 
Biodeterioration & Biodegradation, 46(2), 117–127. 
https://doi.org/10.1016/s0964-8305(00)00093-7 

Petchkum, P., & Phuphuakrat, A. (2017). Rhinocerebral Aspergillosis in an 
Immunocompetent Patient: A Case Report. Journal of Infectious Diseases and 
Antimicrobial Agents, 34(2), 51–56. 

Pongbhaesaj, P., Dejthevaporn, C., Tunlayadechanont, S., Witoonpanich, R., 
Sungkanuparph, S., & Vibhagool, A. (2004). Aspergillosis of the central 
nervous system: A catastrophic opportunistic infection. The Southeast Asian 
Journal of Tropical Medicine and Public Health, 35(1), 119–125. 

Pruksakorn, V., Thithuan, T., & Chaitusaney, T. (2020). An Invasive Aspergillosis 
with Large Orbital Abscess with Intracranial Extension in HIV Infection: A 
Case Report. The THAI Journal of OPHTHALMOLOGY, 34(1), 11–17. 

Raja, H., Schoch, C. L., Hustad, V., Shearer, C., & Miller, A. (2011). Testing the 
phylogenetic utility of MCM7 in the Ascomycota. MycoKeys, 1, 63–94. 
https://doi.org/10.3897/mycokeys.1.1966 



                         

 313 

Richardson, M., & Rautemaa-Richardson, R. (2019). Exposure to Aspergillus in 
Home and Healthcare Facilities’ Water Environments: Focus on Biofilms. 
Microorganisms, 7(1), 7. https://doi.org/10.3390/microorganisms7010007 

Seehapanya, S., Chaiear, N., Ratanawatkul, P., Samerpitak, K., Intarawichian, P., & 
Wonglakorn, L. (2021). A Lung Granuloma Case Possibly Associated with a 
Working Environment: A Case Report. Safety and Health at Work, 12(2), 
268–271. https://doi.org/10.1016/j.shaw.2021.03.001 

Smith, J. C., & Schatz, B. R. (2010). Feasibility of Mobile Phone-Based Management 
of Chronic Illness. AMIA Annual Symposium Proceedings, 757–761. 

Thammahong, A., Thayidathara, P., Suksawat, K., & Chindamporn, A. (2015). 
Invasive Aspergillus Infections in a Thai Tertiary-Care Hospital during 2006–
2011. Advances in Microbiology, 05(05), 298–306. 
https://doi.org/10.4236/aim.2015.55029 

Tischer, C., Chen, C. M., & Heinrich, J. (2011). Association between domestic mould  
and mould components, and asthma and allergy in children: a systematic 
review. European Respiratory Journal, 38(4), 812–824. 
https://doi.org/10.1183/09031936.00184010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

 314 

The Evaluation of the Effectiveness of Disinfectant Wipes and the 
Prevalence of Nosocomial Pathogens in Medical Intensive Care Unit 

(MICU) of Tertiary care Hospital in Khon Kaen, Thailand 
 

Thint Myat Thu 1 / Waewta Kuwatjanakul2 / Antibordee Meesing3 /  
Umaporn Yordpratum4 

1Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand 
E-mail: thintmyatthu.th@kkumail.com  

2Clinical Microbiology Unit, Faculty of Medicine, Srinagarind hospital, Khon Kean University, 
Thailand 
E-mail: pwaewt@kku.ac.th  

3Division of Infectious Disease and Tropical Medicine, Department of Medicine, Faculty of Medicine, 
Khon Kean University, Thailand 
E-mail: atibordee@kku.ac.th  

4Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Thailand 
Corresponding author E-mail: umapornyo@kku.ac.th 
 

Abstract 
Hospital environment is a significant role in Hospital-associated infections 

(HAIs) because of the variety of microbial population persist on the hospital 
environment. This study aimed to determine the prevalence of nosocomial pathogens 
in Medical Intensive Care Unit (MICU) environment in tertiary care hospital of Khon 
Kaen province, the antibiotic resistance profiling in Gram negative bacteria (GNB) 
and the efficacy of disinfectant wipes against MICU environmental isolates on 
various material surface. Objects around patient beds and fomites in MICU were 
collected by using normal saline moisten cotton swabs. The bacteria were cultured 
and identify relied on the morphological and biochemical characteristics, followed by 
the antibiotic susceptibility test. The efficacy of disinfectant wipes was performed. A 
total of 104 isolates were obtained from 69 surfaces, Coagulase-negative 
Staphylococci (CoNS) was the most common prevalence with the range of 76%, 
followed by A. baumannii (10%), Enterococcus spp. (5%), S. aureus (4%), 
Enterobacter spp. (4%) and P. aeruginosa (2%), respectively. The most frequently 
contaminated sites were objects around patient bed rather than fomites. Among Gram-
negative bacteria (GNB), all A. baumannii were extremely resistance to most 
antibiotics but still susceptible to colistin. Most A. baumannii (10/10) and 
Enterobacter spp. (4/4) have been reported as Extensively drug-resistant bacteria 
(XDR) and Multidrug-resistant (MDR) bacteria contaminated in MICU environment. 
All three disinfectant wipes were effectively reduced S. aureus and A. baumannii 
from the range of 96.7% to 100% on the three different kinds of surfaces. This study 
has been reported that the most common nosocomial pathogens are contaminated and 
the MDR bacteria are observed in MICU environment in Tertiary care Hospital. Our 
data suggested that the hospital should improve of its infectious controlling program. 
 

Keywords:  MICU environment isolates, Disinfectant wipe, multidrug resistant 
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Introduction 
Hospital-associated infections (HAIs) have recently been identified as the 

leading cause of death and morbidity among patients who admitted to intensive care 
units (ICUs). Patients in ICU are the most common risk for HAIs worthy of invasive 
medical procedures during their hospitalizations. Various studies suggest that HAIs 
outbreaks has been possibly related to the dissemination of nosocomial pathogens in 
the environment (Suleyman et al., 2018). The most prevalence pathogens of HAIs 
including ‶ESKAPE″ microorganisms (Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 
baumannii, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa 
and Enterobacter spp.) and E. coli are frequently contaminated in ICU environment. 
Those microorganisms are multidrug resistant bacteria which are responsible for the 
increasing of HAIs in ICU (Pons & Ruiz, 2019). WHO published Global Priority 
Pathogens List in 2017, which described 42,136 published articles have been 
identified as the most serious MDR organisms. Among those, Methicillin-resistant 
Sureus aureus (MRSA) was the most prevalence pathogens, followed by Extended-
spectrum β-lactamase Enterobacteriaceae (ESBLE), carbapenem-resistant 
Pseudomonas aeruginosa, carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii and 
vancomycin-resistant Enterococcus faecium, (Asokan et al., 2019). In Thai National 
Survey 2018, the most common nosocomial pathogens were K. pneumoniae (18.1%), 
A. baumannii (17.8%) and P. aeruginosa (12.6%) (Moolasart et al., 2019). 
Hospital environment is a significant role in Hospital-associated infections (HAIs) 
because of the variety of microbial population persist on the hospital environment. 
Several investigations were studied in hospitals where have emphasized the possible 
place of the inert environment as a contamination reservoir of patients, because of the 
persistent of MDR bacteria (Caselli et al., 2019). Moreover, various studies proved 
that hospital-acquired pathogens frequently contaminate in the patient environment, 
including porous surfaces (e.g., curtains) and nonporous surfaces (e.g., bed rails and 
medical equipment). Hospital-acquired pathogens can survive on many surfaces in a 
hospital from a few days to long period that can even go beyond 90 days (Chaoui et 
al., 2019). Contaminated surfaces serve as source of a reservoir for transmission of 
pathogens which directly contact with patient and the environment or indirectly cross 
contamination of health care workers' hands and gloves (Han et al., 2015). 
Environmental decontamination is important for prevention and controlling of HAIs, 
especially in ICUs (Oztoprak et al., 2019). Several studies have discovered that 
reducing environmental contamination may assist the hospital for monitoring the 
spread of some antibiotic-resistant bacteria (Wong et al., 2018). A valuable practice of 
cleaning and disinfection, including chemical disinfection, ultraviolet germicidal 
irradiation, and heat, etc. play a critical role in inhibiting cross-contamination and 
transmission of HAIs. Among all disinfection strategies, the application of chemical 
disinfectant is widely applied in hospitals, healthcare centers and food industry 
because it can easy to use and a wide range of antimicrobial activity. In the 
implementation of disinfectant, the ‶ready-to-apply″ disinfecting wipes (RDW) are 
becoming more acceptable for the decontamination of high-touch surfaces because of 
its easy application and trustworthy implementation. RDW mainly comprise of 
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towelette and disinfectant that contain different chemical composition. In spite of 
RDW has been commonly applied in the decontamination of the hospital 
environment, its efficacy needs to always discuss (Song et al., 2019). The efficacy of 
RDW which used in this study have been lacked of its antimicrobial sustainability. 
So, this study aimed to determine the prevalence of nosocomial pathogens in MICU 
environment in tertiary care hospital; the antibiotic resistance profiling in Gram 
negative bacteria; and the efficacy of disinfectant wipes against MICU environmental 
isolates. 
  

Materials and methods 
Study design 

This study performed at tertiary care Hospital, Khon Kean, Thailand. Two 
MICUs (6-beds unit and 7-beds unit) environments were focused on this study, where 
accomplished the sampling procedure once every two weeks during December 2021 
to February 2022.   
 
Sample collection 

The surface samples were collected by using a sterile cotton swab previously 
moistened with 0.9% normal saline solution. The swab sampling method performed 
on objects around patient beds (including bedrail, overbed table, ICU monitor, 
ventilator, stethoscope, infusion pump, bedside table drawer handle) and fomites 
(including computer keyboard, telephone reservoir, table, door sensor, sink tap, 
medication trolly, medical record, mobile phone and tablets, corner of floor and 
curtain). After sampling, each swab sample were immersed into the 5 ml of sterile 
tryptic soy broth and transported to the laboratory immediately 
 
Bacterial isolation and identification 

The contaminated swabs were incubated at 37°C for 24 h for the pre-
enrichment culturing. The enrichment cultural swabs were streaked onto MacConkey 
agar and 5% sheep blood agar plates by the quadrant streaking method and incubate at 
37°C for 24 h. After incubation, the different colonies were selected by size, color and 
shape of morphology and then performed subculture onto the blood agar to obtain 
pure culture which were done for the identification of bacteria. The identification 
carried out based on conventional microbial diagnostic methods as colony 
morphology, color, the hemolysis and Gram staining. The following biochemical tests 
were performed by catalase, coagulase, phenol red mannitol test (PR-mannitol), 
phenol red glucose test (PR-glucose), oxidase, triple iron sugar (TSI), motility, indole, 
nitrate reduction test, urease, citrate, gelatin liquefaction, lysine decarboxylase test, 
10% lactose, phenylalanine deaminase test, oxidation and fermentation glucose test 
(OF glucose) and oxidation and fermentation maltose test (OF maltose). 
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Antibiotic susceptibility test 
The Gram-negative bacteria (GNB) such as A. baumannii, P. aeruginosa and 

Enterobacter spp. were cultured at 37°C for overnight. A loop of overnight culture 
was inoculated into 2 ml of MHB and cultured for 2h at 37°C. The bacterial 
suspension was adjusted with 0.9% normal saline to maintain the optical density equal 
to MacFarland no.5. The ready to use 96-wells with antibiotics plates were purchased 
from the manufacturer to perform Minimal Inhibitory Concentration (MIC) 
determination. Then, 50 µl of adjusted bacterial suspension were added into each well 
of the AST kit and incubated into Sensititre Aris 2X for 24 h and interpret the MIC 
according to breakpoint of Clinical and laboratory standards institute (CLSI). 
 
Determining the efficacy of disinfectants 

Three different kinds of surfaces such as stainless-steel plate, plastic and 
furniture boards were used to evaluate the effectiveness of disinfectant wipes 
including 75% alcohol wipe pad (Mei Shi Yu alcohol wipe), Quaternary compounds 
0.21% (POSEQUAT PAD) and Benzethonium choride 0.28%+Isopropyl alcohol 18% 
(Clinicare ultra disinfectant wipe). All three wipe pads were tested against on S. 
aureus and A. baumannii. Before conducting the experiment, the boards were 
sterilized in the autoclave at 121°C for 30 minutes under 15 pound per inch square. 
The optical density of bacterial suspension was adjusted with 0.9% normal saline to 
equal to 0.5 MacFarland standard. After preparing, bacterial suspension was spread 
onto the boards (5 cm x 5 cm) and labeled to the applied area and allowed the 
bacterial colonizing for 24 h. The disinfectant wipes were applied onto the bacterial 
inoculated area according to the manufacture instruction and swabbed after 
disinfection 10 mins. After swabbing, each contaminated sample were placed into 
phosphate buffer saline (PBS) and vortexed the tube for 1min to release the bacteria 
from the cotton swabs. The two-fold serial dilution was performed and 10 µl of each 
diluted samples were dropped onto the Mueller–Hinton Agar (MHA). After the plates 
were incubated at 37°C for 48 h, colonies were counted as CFU/ml and log reduction 
were performed for determining the efficacy of disinfectants. 
 

Results 
Prevalence of nosocomial pathogens in MICU environment 

A total of 104 isolates were obtained from 69 surfaces (49 objects around 
patient bed and 20 fomites) in MICU environment, which were identified as 
Coagulase Negative Staphylococci (CoNS), Enterococcus spp., S. aureus, A. 
baumannii, P. aeruginosa and Enterobacter spp. CoNS was the most common 
prevalence with the range of 76%, followed by A. baumannii (10%), Enterococcus 
spp. (5%), S. aureus (4%), Enterobacter spp. (4%) and P. aeruginosa (2%). Figure 1 
represented for the most frequently contaminated surfaces were objects around patient 
bed in which overbed table was highly contaminated site with CoNS (15/79) and A. 
baumannii (3/10); stethoscope (CoNS (12/79), S. aureus (1/4) and A. baumannii 
(1/10)); ventilator (CoNS (11/79) and Enterobacter spp. (1/4)); infusion pump (CoNS 
(8/79) and P. aeruginosa (1/2) and Enterobacter spp. (1/4)); bedrail (CoNS (6/79), S. 
aureus (1/4), A. baumannii (2/10) and Enterococcus spp. (1/4)); bedside table (CoNS 
(4/79), S. aureus (1/4), A. baumannii (2/10) and Enterobacter spp. (1/4)); and ICU 
monitor was the lowest contaminated object with CoNS (4/79). Among fomites, the 
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maximum contamination rate with CoNS (4/79) and A. baumannii (1/10) was 
observed on medical record; computer keyboard (CoNS (1/79) and Enterococcus spp. 
(2/4)); door (CoNS (3/79)); mobile phone (CoNS (3/79)); work phone (CoNS (3/79)); 
medication trolly (CoNS (2/79) and Enterococcus spp. (1/4)); curtain (CoNS (1/79) 
and Enterococcus spp. (1/4)); table surface (S. aureus (1/4) and Enterobacter spp. 
(1/4)); floor (A. baumannii (1/10) and P. aeruginosa (1/2)) and no contamination at 
sink tap. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 The prevalence of nosocomial pathogens in MICU 
 
Antibiotic resistance profiling 

The antibiotic resistance profiling was conducted on 20 different antibiotics 
under seven classes. Among 16 GNB, all A. baumannii were the highest MDR strains 
that possessed the resistance activity on ampicillin-sulbactam (100%), cefepime 
(100%), cefotaxime (100%), ceftazidime (100%), ceftriaxone (100%), ciprofloxacin 
(100%), doripenem (100%), imipenem (100%), gentamicin (90%), trimethoprim-
sulfamethoxazole (100%), amikacin (90%) and netilmicin (90%). The antibiotic 
resistance profiling of Enterobacter spp. showed on amoxicillin-clavulanic acid 
(100%), ampicillin (100%), ampicillin-sulbactam (100%), cefoxitin (100%), 
ciprofloxacin (50%), levofloxacin (50%), trimethoprim-sulfamethoxazole (50%) and 
cefuroxime (25%), although Enterobacter spp. retained its antibiotic susceptibility to 
most antibiotics. On other hands, almost antibiotics strongly inhibited P. aeruginosa 
as 100 percent. In contract, all isolates were unable to inhibit the colistin (100%) 
Table 1 
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Table 1 Antibiotic resistance profile 

Antibiotics 
MIC interpretation (%) 

A. baumannii 
(n=10) 

Enterobacter spp. 
(n=4) 

P. aeruginosa 
(n=2) 

Amoxicillin/Clavulanic Acid NI R (100%) NI 

Ampicillin  NI R (100%) NI 

Ampicillin/Sulbactam R (100%) R (100%) NI 

Piperacillin-Tazobactam NI S (100%) NI 

Cefepime R (100%) S (100%) S (100%) 

Cefotaxime R (100%) S (100%) NI 

Cefoxitin NI R (100%) NI 

Ceftazidime R (100%) S (100%) S (100%) 

Ceftriaxone  R (100%) S (100%) NI 

Cefuroxime (sodium) 
NI S (50%), I (25%), 

R (25%) 
NI 

Ciprofloxacin R (100%) R (50%), S (50%) S (100%) 

Levofloxacin NI R (50%), S (50%) S (100%) 

Colistin S (100%) NI S (100%) 

Doripenem R (100%) S (100%) S (100%) 

Ertapenem NI S (100%) NI 

Imipenem  R (100%) S (100%) S (100%) 

Meropenem NI S (100%) S (100%) 

Gentamicin  R (90%), S (10%) S (100%) S (100%) 

Amikacin R (90%), S (10%) S (100%) S (100%) 

Netilmicin R (90%), I (10%) S (100%) S (100%) 

Trimethoprim/Sulfamethoxazole R (100%) R (50%), S (50%) NI 

*R; Resistance; S: Susceptible; NI: Not interpret 
 

Determining the efficacy of disinfectant wipes 
The tested organisms were effectively reduced by all disinfectant wipes from 

the range of 96.7% to 100% on the three different kinds of surfaces (Table 2).  All 
disinfectant wipes strongly inhibited to S. aureus on plastic surface, whereas A. 
baumannii was completely eradicated on steel surface. Among three disinfectant 
wipes, 75% alcohol wipe showed the less effective reducing A. baumannii on plastic 
and furniture surfaces than the other type of wipes. 
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Table 2 Log reduction percentage of different disinfectant wipes on different surfaces 
(10 min after disinfection) 

Plastic surface 

Test organisms 75% Alcohol Posequat Clinicare 

S. aureus 100% 100% 100% 

A. baumannii 97.5% 99.5% 99.9% 

  Furniture surface 

S. aureus 99.9% 100% 99.9% 

A. baumannii 96.7% 100% 99.9% 

  Steel surface 

S. aureus 100% 99.9% 99.9% 
A. baumannii 100% 100% 100% 

 

Discussion and Conclusion 
Hospital environment surfaces are provided as the potential source of hospital-

acquired pathogens for contamination reservoir and transmission (Sehulster & Chinn, 
2003). In the reports of observational studies, the non-invasive ICU devices such as 
electronic equipment or hard to disinfect surfaces are the majority of contamination  
(Lestari et al., 2013).  MDR bacteria has been frequently contaminated on the surfaces 
of medical devices and high-touch surfaces (e.g., computer keyboard, telephone and 
medical charts) in ICU (Russotto et al., 2015). Whittington et al. demonstrated that 
bacteria is largely contaminated from both earpieces (67%) and diaphragms (95%) of 
stethoscopes utilized in ICU. S. aureus and Acinetobacter spp. were the leading 
pathogenic bacteria in which one of A. baumannii resistant to antibiotics (Whittington 
et al., 2009). According to Sui et al., 70.6-100 % S. aureus and P. aeruginosa 
contaminated on the surface of ventilator (Sui et al., 2012). Teng et al. reported that 
90% of the surface of medical charts in ICU were contaminated with CoNS, K. 
pneumoniae and A. baumannii (Teng et al., 2009). In this study, CoNS were the most 
commonly found in MICU environment, followed by XDR-A. baumannii, 
Enterococcus spp., S. aureus, MDR Enterobacter spp., and P. aeruginosa. All A. 
baumannii were extremely resistant to most antibiotics but except colistin. The 
surface contamination rate of our study was related with the previous studies because 
bacterial contamination was highly observed high-touch surfaces of objects around 
patient bed in which the surface of overbed table was very high number of 
contaminations. The reason of highly contamination on overbed table may be placing 
the medications during patient caring; the medications might be transferred from one 
contaminated area to another. Among fomites, medical record was greatly 
contaminated with CoNS and A. baumannii due to it may be moved to one surface to 
another surface which might be contaminated with bacteria. Various studies 
investigated that 80-90% of the surfaces of medical charts/record were observes as the 
contamination (Russotto et al., 2015). 
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The ‶ready-to-apply″ disinfecting wipes are becoming more acceptable for the 
decontamination of high-touch surfaces because of its easy application and 
trustworthy implementation (Song et al., 2019). So, one object of our study was to 
determine the efficacy of disinfectant wipes on MICU environmental isolates. The 
result of this study indicated that all disinfectant wipes were effectively reduced or 
eradicated the contamination on smooth plastic, steel and furniture surfaces. Our 
study was demonstrated on the smooth surfaces but not in the real-world clinical 
settings. The efficacy of disinfectant wipe in real-world clinical settings may not be 
powerful because hospital environments are composed of dry inanimate surfaces 
which cause the bacterial survive up to months. Moreover, health care workers’ hands 
serve as a key role of environmental contamination during their patient care (Pittet et 
al., 2006). Thus, future studies need to determine the efficacy of disinfectant wipes in 
real-world clinical settings. 
 

Conclusion 
 This study has been reported that the most common nosocomial pathogens are 
contaminated and the MDR and XDR bacteria are observed in MICU environment in 
tertiary care Hospital. Our data suggested that the hospital should improve of its 
infectious controlling program. 
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Abstract 
This research aimed to study human resource management satisfaction and 

compare different demographic factors and satisfaction of human resource 
management in Warin Chamrap municipality, Ubon Ratchathani province. The 
sample group of this research was 227 personnel staffs from Warin Chamrap 
municipality, Ubon Ratchathani province using questionnaires to collect data. The 
statistics used for data analysis were descriptive statistics, inferential statistic t-test, 
and one-way Anova with statistics package for social sciences (SPSS) application. 
The research showed 1) most of personnel from Warin Chamrap municipality, Ubon 
Ratchathani province were female, 131 people (57.7%), 108 people aged between 25-
35 years (47.6%), 124 people had position in academic personnel (54.6%), 176 people 
had bachelor’s degree (77.5%) and 120 people had more than 5 years in work 
experience (52.9%). 2) the satisfaction level of human resource management was at 
high level in total of ▁x  at 3.71 considering on each aspect, all aspects had high level 
of satisfaction including personnel right aspect, personal achievement on benefit 
society to organization aspect, human resource recruitment aspect, human resource 
development aspect, and human resource strategy aspect, they had ▁x  value at 3.71, 
3.66, 3.65, 3.59, and 3.58, respectively. 3) personnel staff in Warin Chamrap 
municipality had different gender, age, position, work experience, and education had 
different level of human resource management satisfaction at statistically significant 
at 0.05. 
 

Keywords:  Human resource management, Satisfaction,  
Warin Chamrap Municipality 
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Introduction 
The global is encounter tremendous changes with technology, development, 

organizational practices, market structures and government policies (Collins and 
Smith, 2006; Lall and Teubal, 1998; Malik and Kotabe, 2009). All fields of 
production are escalating with competitive, and firms experience intense competition 
with rival firms in their industry (Coad and Teruel, 2013). At present, a firm unable to 
succeed and maintain its position in the market if it does not execute strategic 
planning and resource optimization (Ahlvik et al., 2016). In the worldwide economy, 
an organization require to strengthen itself through prudent design of commercial 
policies to attain an accomplishment and sustainability in the industry. Human 
resources is a vital resource for any corporation, and adequate management of human 
resource can help corporation attain their goals and ambitions (Abdul-Halim et al., 
2016). Science and art in human resource management are becoming crucial skills for 
every management in every level of any fields. Human resources play important roles 
and can lead organization to success operation (Wassika Rumakom, 2020). Human 
resource management satisfaction is positive emotion and attitude towards 
components in human resource management happened when personnel have been 
responded to their physical and mental needs. Personnel staff can achieve their work, 
contributing to objectives of organization (Phornpat Rungmongkolsub 2015). Staff 
satisfaction is the factor that provide understanding about the emotions of staff related 
to their workplace and job. Seibert, et al. (2004) describe staff satisfaction as the 
feeling of the employee related to the job or set of staff ’s satisfaction. Human 
resource management satisfaction can influence work and organization achievements. 
It can provide happiness to individual too. Many organization has failed to obtain 
decent human resource management then it will dissatisfy personnel. Dissatisfied 
personnel will produce less work and lower operation quality. Forcing them to absent, 
resign, and many more issues in organization operation. Warin Chamrap municipality, 
Ubon Ratchathani province is government agency that has been focusing on 
improving quality of life, education, infrastructure, and local cultures of people. Their 
vision is to make Warin Chamrap a living city with excellent infrastructures, 
economic, environment, ethics, and local culture preservation. This requires both 
cooperation from every staff and excellent human resource management to achieve. 
From above information, researchers aimed to study the satisfaction of human 
resource management in Warin Chamrap municipality, Ubon Ratchathani province. 
The management team can utilize information from this research to define effective 
management guideline and to enrich human resource management. This will benefit 
Warin Chamrap municipality to gather further achievements. 
 

Research Objectives 
1. To study human resource management satisfaction of Warin Chamrap 

municipality, Ubon Ratchathani province. 
2. To compare different demographic factors and satisfaction of human 

resource management in Warin Chamrap municipality, Ubon Ratchathani 
province. 
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Research Hypothesis 
The personnel staff in Warin Chamrap municipality have different 

demographic factors and different level in human resource management satisfaction. 
 

Research Methodology 
The population of this research was 523 personnel staff of Warin Chamrap 

municipality, Ubon Ratchathani province (Warin Chamrap Municipality, Ubon 
Ratchathani Province, 2021: Online). The sample group of this research was 
personnel staff from Warin Chamrap municipality using Taro Yamane (1973) 
sampling method. The sample size after calculated was 227 people and chose by 
convenience sampling. The questionnaires distributed by researchers sending to 
personnel staff from Warin Chamrap municipality, Ubon Ratchathani. The 
independent variables were demographic factors containing gender, age, position, 
work experience, education. The dependent variables containing human resource 
strategy aspect, human resource recruitment aspect, human resource development 
aspect, personal right aspect, personal achievement on benefiting society to 
organization aspect. The research consisted 3 parts of questionnaires which were: part 
1) information of demographic factors containing gender, age, position, work 
experience, education with 5 choices of close ended questions. Part 2) information of 
satisfaction factors consisted of human resource strategy aspect, human resource 
recruitment aspect, human resource development aspect, personal right aspect, and 
personal achievement on benefiting society to organization aspect. Part 3) 
suggestion/opinion according to human resource management satisfaction of Warin 
Chamrap municipality, Ubon Ratchathani province. 
 

Data analysis 
1. Descriptive statistics were used for data analysis. 

1.1 Percentage and frequency were used with demographic factors 
containing gender, age, position, work experience, education. 

1.2 Mean and Standard Deviation were used with satisfaction factors in 
human resource management satisfaction of Warin Chamrap 
municipality, Ubon Ratchathani province containing human resource 
strategy aspect, human resource recruitment aspect, human resource 
development aspect, personal right aspect, personal achievement on 
benefiting society to organization aspect. These were close ended 
questions with 5 choices. 

2. Inferential Statistics were used for data analysis. 
2.1 t-test were applied to divide gender in human resource management 

satisfaction from Warin Chamrap municipality. 
2.2 One-Way Analysis of Variance: One-Way Anova were used with 

satisfaction factors in human resource management by gender, age, 
position, work experience, education. 
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Research results 
The data analysis on demographic factors showed that personnel staffs from 

Warin Chamrap Municipality, Ubon Ratchathani province were 131 (57.7%) female, 
108 people were aged between 25-35 years (47.6%), 124 people had position in 
academic personnel (54.6%), 176 people had bachelor’s degree (77.5%) and 120 
people had more than 5 years in work experience (52.9%). Data analysis on 
satisfaction factors of human resource management in Warin Chamrap Municipality, 
Ubon Ratchathani province was at high level in total, at 3.71. Considering on each 
aspect, all aspects had high level of satisfaction. Personel right aspect, personal 
achievement on benefiting society to organization aspect, human resource recruitment 
aspect, human resource development aspect, and human resource strategy aspect had 

at 3.71, 3.66, 3.65, 3.59, and 3.58, respectively.  
Table 1: Satisfaction level of human resource management in Warin Chamrap 
Municipality, Ubon Ratchathani Province 
Satisfaction level of human resource management Mean S.D Level 

Human resource strategy aspect 3.58 .616 High 
Human resource recruitment aspect 3.65 .604 High 
Human resource development aspect 3.60 .582 High 
Personal right aspect 3.71 .596 High 
Personal achievement on benefiting society to 
organization aspect 

3.66 .634 High 

Total 3.71 .596 High 
 
Inferential data analysis to test hypothesis 

The Results of difference comparison of demographic factors and human 
resource management by gender, age, position, work experience, and education can 
be summarized as per below. 
Hypothesis 1.1: Personnel with different gender had no different satisfaction level at 
statistically significant .05. 
Hypothesis 1.2: Personnel with different age had different satisfaction level at 
statistically significant .05. As shown in table 1.2. 
Table 1.2: Results of difference comparison of demographic factors and human 
resource management satisfaction in Warin Chamrap Municipality, Ubon Ratchathani 
Province by gender, using F-test 
Source of variance SS df MS F Sig. 

Human 
resource 
strategy aspect 

Difference between 
group 

3.531 3 1.177 3.183 .025* 

Difference in group 82.440 223 .370   

Total 85.970 226    

Human 
resource 
recruitment 
aspect 

Difference between 
group 

6.627 3 2.209 6.493 .000* 

Difference in group 75.861 223 .340   

Total 82.487 226    

* Statistically significant level at 0.05 
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Hypothesis 1.3: Personnel with different position had different satisfaction level in 
human resource strategy aspect, human resource recruitment aspect, personal right 
aspect, and personal achievement on benefiting society to organization aspect at 
statistically significant .05. As shown in table 1.3. 
Table 1.3: Results of difference comparison of demographic factors and human 
resource management satisfaction in Warin Chamrap Municipality, Ubon Ratchathani 
Province by position, using F-test 
Source of variance SS df MS F Sig. 

Human 
resource 
strategy aspect 

Difference between group 5.230 3 1.743 4.815 .003* 

Difference in group 80.740 223 .362   

Total 85.970 226    

Human 
resource 
recruitment 
aspect 

Difference between group 4.349 3 1.450 4.137 .007* 

Difference in group 78.139 223 350   

Total 82.487 226    

Personal right 
aspect 

Difference between group 4.795 3 1.598 4.720 .003* 

Difference in group 75.513 223 .339   

Total 80.308 226    

Personal 
achievement 
on benefiting 
society to 
organization 
aspect 

Difference between group 8.754 3 2.918 7.908 .000* 

Difference in group 82.284 223 .369   

Total 91.038 226    

* Statistically significant level at 0.05 
Hypothesis 1.4: Personnel with different work experience had different satisfaction 
level in human resource strategy aspect, human resource recruitment aspect, human 
resource development aspect, personal right aspect, and personal achievement on 
benefiting society to organization aspect at statistically significant .05. As shown in 
table 1.4. 
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Table 1.4: Results of difference comparison of demographic factors and human 
resource management satisfaction in Warin Chamrap Municipality, Ubon Ratchathani 
Province by work experience, using F-test 
Source of variance SS df MS F Sig. 

Human 
resource 
strategy aspect 

Difference between group 4.981 2 2.490 6.888 .001* 

Difference in group 80.990 224 .352   

Total 85.970 226    

Human 
resource 
recruitment 
aspect 

Difference between group 10.507 2 5.254 16.349 .000* 

Difference in group 71.980 224 .321   

Total 82.487 226    

Human 
resource 
development 
aspect 

Difference between group 4.419 2 2.210 6.854 .001* 

Difference in group   
72.214 

224 .322   

Total 76.634 226    

Personal right 
aspect 

Difference between group 8.405 2 4.203 13.093 .000* 

Difference in group 71.902 224 .321   

Total 80.308 226    

Personal 
achievement 
on benefiting 
society to 
organization 
aspect 

Difference between group 7.892 2 3.946 10.630 .000* 

Difference in group 83.147 224 .371   

Total 91.038 226    

* Statistically significant level at 0.05 
Hypothesis 1.5: Personnel with different education had different satisfaction level in 
human resource strategy aspect, human resource recruitment aspect, human resource 
development aspect, personal achievement on benefiting society to organization 
aspect at statistically significant .05. As shown in table 1.5. 
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Table 1.5: Results of difference comparison of demographic factors and human 
resource management satisfaction in Warin Chamrap Municipality, Ubon Ratchathani 
Province by education, using F-test 
Source of variance SS df MS F Sig. 

Human 
resource 
strategy aspect 

Difference between group 4.271 2 2.136 5.855 .003* 

Difference in group 81.699 224 .365   

Total 85.970 226    

Human 
resource 
recruitment 
aspect 

Difference between group 2.209 2 1.104 3.082 .048* 

Difference in group 80.279 224 .358   

Total 82.487 226    

Human 
resource 
development 
aspect 

Difference between group 3.969 2 1.985 6.118 .003* 

Difference in group 72.664 224 .324   

Total 76.634 226    

Personal 
achievement 
on benefiting 
society to 
organization 
aspect 

Difference between group 6.069 2 3.034 8.000 .000* 

Difference in group 84.969 224 .379   

Total 91.038 226    

* Statistically significant level at 0.05 
 

Discussion 
The Demographic factors of personnel in Warin Chamrap municipality, Ubon 

Ratchathani province, mostly were female aged between 25-35 years old, obtain 
academic personnel staff position, holding bachelor’s degree, and had more than 5 
years in work experience. In Accordance with Panchok Panchinda (2019) studied 
work satisfaction affecting performance of staff, case study: Thailand post office at 
Chiang Rai province. The study showed that most participants were female, aged 
between 20-29 years, had bachelor’s degree, and had more than 5 years in work 
experience. The satisfaction level of human resource management was at high level in 
total. Considering on each aspect had high level of satisfaction. These aspects were 
including personal right aspect, personal achievement on benefiting society to 
organization aspect, human resource recruitment aspect, human resource development 
aspect, and human resource strategy aspect. Corresponding to Wassika Rumakom 
(2020) studied the correlation between private school efficiency in Pathum Thani 
province and satisfaction level of teachers, the study showed that private school in 
Pathum Thani province had high efficiency level in total. From the result personnel 
staffs in Warin Chamrap municipality, Ubon Ratchathani province had different 
gender, age, position, work experience, and education had different level of human 
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resource management satisfaction at statistically significant 0.05 accordance with 
Wipawee Rattanakul (2020) studied factors affecting work satisfaction of employees 
in Pathum Thani province the study showed that personal factors including age, 
education, work experience, and monthly income, had affected work satisfaction of 
employees in Pathum Thani province differently. 

 

Suggestion for next research 
1. The next research may focus on other factors that affecting satisfaction of 

human resource management in Warin Chamrap Municipality, Ubon 
Ratchathani Province. New information could be utilized to create 
guideline for better human resource management that can respond needs of 
personnel staffs in Warin Chamrap Municipality, Ubon Ratchathani 
Province. 

2. Conducting more research to study encouragement and motivation of 
personnel in Warin Chamrap. New information could be utilized to 
encouragement and motivation that can respond needs of personnel in 
Warin Chamrap Municipality, Ubon Ratchathani province. 
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Abstract  
The purpose of this research is to examine people's behaviors when purchasing 

local souvenirs and the factors that influence their decision to purchase local 
souvenirs. The sample group of 1,200 people included tourists who had visited 
Thailand's lower northeastern region. Use questionnaires as a tool to collect data. 
Descriptive statistics were used to describe general information and local souvenir-
buying behavior, and inferential statistics through the Multinomial Logit Model were 
used to study the variables influencing the purchase of local souvenirs. The study's 
findings revealed that the majority of the sample groups were females, between the 
ages of 31 and 40, with a bachelor's degree and a monthly wage ranging from less 
than 10,000 to 30,000 Baht. In terms, the perceived value of local souvenirs and 
attitudes towards local souvenirs, it was at the highest level. The source of 
information used to search for information on local souvenirs found that most of the 
samples searched for information from social media. As for the variables influencing 
the decision to purchase local souvenirs, it was found that age (AGE), income (INC), 
perceived value of local souvenirs (PER), and attitude towards local souvenirs (ATT), 
social media (CHAN2) and personal media (CHAN8) were statistically significant  
(p ≤ 0.05). 
 

Keywords:  decision to purchase; multinomial logit model 
 

Introduction 
Tourism is a segment of the Service industry that generates substantial 

amounts of money for the country and has a strong influence on other industries. 
Causing new jobs and money circulation in the economy, which is considered to 
enhance the economic and social prosperity of the country (Department of Tourism, 
2015). Tourism is currently slower owing to the spread of the COVID-19 virus. 
However, according to the Ministry of Tourism and Sports' Tourism Economic 
Report No. 2, both Thai and international visitors began to return to travel as the 
coronavirus situation steadily improved. That northeastern region of Thailand is 
reported to have the fewest tourists (Tourism Authority of Thailand, 2021).  

In addition to the visit of tourists who are interested in various attractions, 
what is likely to grow together with tourism activities is the business of selling 
souvenirs. Furthermore, the government has a system that supports each region to 
earn income and employment by producing and distributing souvenirs in the form of 
local items such as woven fabrics, basketry, earthenware, jewelry, etc. As a result, the 
souvenir business has increased in popularity and influence (Wongborwornluk et al, 
2017) 

As just a result, the researcher is curious in the factors that influence people's 
decisions to purchase local souvenirs in Thailand's lower northeastern region. Because 
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the lower northeastern area has a large center city, such as Nakhon Ratchasima 
Province. The also intend to enhance tourism in this area, and among the souvenirs to 
be studied are woven fabrics, basketry, earthenware, and jewelry. Such souvenirs are 
all made in the region. It will research the factors that influence tourists' decisions to 
purchase local souvenirs. To develop a plan for stores selling souvenirs in the lower 
Northeast in order to encourage more visitors to visit the region, as well as to entice 
tourists to buy more local souvenirs. 

 

Review of Literature 
There are 5 main theories for the concepts and theories used in the study, 

which are as follows: 1. Theories of demographic characteristics. 2. The theory of 
attitudes 3. Theoretical Consumer Behavior 4. The measurement concept, and 5. 
Multinomial Logit Model. 
1. Theories of demographic characteristics 

According to Satawatin (2003), people with various demographic features have 
distinct psychological qualities. The analysis was based on the following variables: 
gender, age, education, and socioeconomic status. 
2. The theory of attitudes  

According to Phanthumnawin (1981), attitude is a psychological variable that 
influences behavior more than other psychological traits like personality, motivation, 
and perception, resulting in a person acting adversely or favorably. As a result, a 
person is more inclined to respond in a specific manner to that person or scenario. 
3. Theoretical Consumer Behavior 

Solomon (1996) describes consumer behavior as "any activity of a purchaser that is 
directly connected to the selection, purchase, and usage of products and services." 
This includes the purchase decision process that directs or prescribes such action to 
satisfy the demand and needs of consumers. 
4. The measurement concepts 

The concept of the Likert Scale (Likert, 1932) was used to analyze and measure 
attitudes. The following are the scoring criteria: 

Very Important / Strongly Agree 5 scores 
Important / Agree 4 scores 
Moderately Important / Undecided 3 scores 
Slightly Important / Disagree 2 scores 
Unimportant / Strongly Disagree 1 score 

5. Multinomial Logit Model 
It is a model for studying the effect of an independent variable (X) on a dependent 
variable (Y), where the dependent variable is a qualitative multiple choice (more than 
two choices) (McFadden, 1978). 
 

Research Objectives 
1. To research the purchase behavior of local souvenirs in Thailand's lower 
northeastern region. 
2. To research the variables influencing the purchase of local souvenirs in Thailand's 
lower northeastern region. 
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Research Methodology 
This study was survey research, which was subsequently statistically evaluated and 
presented in a descriptive format. The demographic and sample groups, study 
instruments, and data analysis are as follows. 
Population and sample 
The population employed in this study was a group of 3,821,319 visitors that visited 
the lower Northeastern provinces in 2021 (Tourism Authority of Thailand, 2021). As 
a result, the researchers employed the Taro Yamane approach (Yamane, 1973) to 
construct a representative sample size of the population with a 95 percent confidence 
level. We collected a total of 400 computed samples. However, to confirm the 
accuracy of the calculations, we employed a total of 1200 samples, and queries were 
made between October and December 2021.  
Collection of data 
 In this study, a questionnaire was employed as a research technique. The questions 
were divided into three sections: 1) The sample group's personal information and 
behavior 2) perceived value of local souvenirs, and 3) attitude towards local 
souvenirs, That Parts 2 and 3 scored each sub-issue on 5 levels (Likert scale) (Likert, 
1932) by picking just one answer. Conduct a validation check to ensure the 
questionnaire's correctness. The questionnaire's reliability was determined using 
Cronbach's alpha (Cronbach, 1951), with a confidence level of 0.995. 
Data analysis 
The descriptive statistics were used to analyze the general data of the samples, and the 
inferential statistics were used to analyze the factors affecting the purchasing 
decisions of local souvenirs by using the Multinomial Logit Model. Variables 
employed in the study and their levels are given in Table 1. 
 
Table 1 The Levels of Variables Used in the Study 

Variables Levels of Variables 
Y Decision to purchase 

local souvenirs 
(SOUV) 

1: Woven fabric 
2: Basketry 
3: Earthenware 
4: Accessories/ Jewelry 

X1 Gender (GEN) 1: Male, 2: Female 
X2 Age group (AGE1-6) 1: < 21, 2: 21-30, 3: 31-40, 4: 41-50, 5: 51-60, 6: >60 
X3 Education (EDU1-3) 1: Below Bachelor's degree 

2: Undergraduate 
3: Higher than bachelor's degree 

X4 Income (INC) 1:  < 10,000 Bath 
2: 10,001-20,000 Bath 
3: 20,001-30,000 Bath 
4: 30,001-40,000 Bath 
5: 40,001-50,000 Bath 
6: > 50,000 Bath 

X5 The perceived value 
of local souvenirs 
(PER) 

It is an average value in the range of 1 to 5. 
1: Strongly Disagree  
2:  Disagree 
3: Undecided 
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4: Agree 
5: Strongly Agree  

Variables Levels of Variables 
X6 Attitudes towards 

local souvenirs 
(ATT) 

It is an average value in the range of 1 to 5. 
1: Strongly Disagree  
2:  Disagree 
3: Undecided 
4: Agree 
5: Strongly Agree  

X7 Information 
acquisition channel 
(CHAN1-8) 

1: Websites related to tourism agencies 
2: social media (ex: Facebook, Twitter)  
3: Brochure 
4: Television media 
5: Billboard 
6: Guidebooks 
7: Exhibition  
8: Personal media (ex: friends, parents) 

Results 
1.The sample's general personal, economic, and social data. 
The investigation of the general data of the sample indicated that the majority of the 
samples were female, accounting for 59.80 percent, and the majority were between 
the ages of 31 and 40 years old, accounting for 40.80 percent. The majority of the 
sample group graduated with a bachelor's degree, accounting for 57.80 percent, While 
the sample's monthly salary was largely in the range of 10,001-20,000 Baht per 
month, accounting for 27.80 percent, Next is the income range between 20,001-
30,000 Baht per month and less than 10,000 Baht per month, representing 25.00 and 
21.90 percent, respectively. The perceived value of local souvenirs, it was found that 
the mean value was 4.30, indicating that the perceived value of local souvenirs among 
the samples was at the highest level. And finally, the attitudes towards local souvenirs 
were found to average 4.28, indicating that the attitudes towards local souvenirs was 
at the highest level. 
The sample group's general purchase behavior of local souvenirs found that more than 
half of them would purchase jewelry the most, accounted for 66.60 percent. The 
information source used to find information about local souvenirs discovered that the 
majority of respondents (67.20 percent) sought for information on social media. 
 
2. Factors influencing the decision to purchase local souvenirs. 
The Multinomial Logit model was used to estimate the parameters of the factors 
influencing the purchase decision of local souvenirs. By comparing the decision by 
pair, the base case for comparison is in the case that the sample group chooses to buy 
woven fabrics. The results of the study can be shown in the following table. 
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Table 2 Comparison results by pairs for purchasing local souvenirs. (By using woven 
fabric as a benchmark for comparison) 

 

Variable 
 

Basketry Earthenware Accessories 

Coef. S.E. OR Coef. S.E. OR Coef. S.E. OR 

Gender (Male)1 

Female -0.45 0.79 0.63 0.31 0.16 1.37 0.99 0.35 2.69 

Age group (< 21)1 

21-30 -0.45 1.64 0.62 0.29 0.36 1.34 0.26 0.80 1.30 

31-40 -0.17 1.95 0.84 0.41 0.39 1.50 0.31 0.87 1.36 

41-50 17.66 0.01 0.03* 0.27 0.48 0.76* 0.11 1.03 0.89* 

51-60 2.24 1.72 0.10* 0.17 0.43 1.18* 1.79 1.54 6.03* 

> 60  0.98 0.39 2.68 0.64 0.31 1.91 0.90 0.30 2.21 

Education (Below Bachelor's degree)1 

Undergradua

te 

-3.25 2.18 0.03 0.19 0.40 1.21 0.68 0.62 1.97 

Higher than 

bachelor's 

degree 

-1.76 2.30 0.17 0.55 0.46 1.74 1.93 0.86 6.91 

Income (< 10,000 Bath)1 

10,001-20,000  2.04 1.16 0.12* 0.23 0.31 0.78* 0.22 0.58 0.79* 

20,001-30,000 3.60 1.47 0.02* 0.01 0.32 0.99* 0.95 0.59 2.59* 

30,001-40,000 -20.17 0.03 0.11 0.27 0.37 1.31 2.93 1.19 18.86 

40,001-50,000 -2.80 1.75 0.05 0.64 0.42 1.90 1.99 0.97 7.32 

> 50,000 -23.09 0.13 0.06 -0.23 0.46 0.79 0.47 0.97 1.60 

Perceive 6.04 1.23 0.01 36.61 0.33 1.57 0.13 0.93 1.14 

Attitude 18.23 1.56 0.05 0.66 0.48 0.51 1.16 0.77 3.20 

Information acquisition channel (Websites related to tourism agencies)1 

Social media 4.34 1.72 6.94* 0.28 0.45 1.32* 0.13 0.93 1.14* 

Brochure 1.15 1.21 3.18 0.46 0.30 1.59 1.16 0.77 3.20 

Television 

media 

0.94 1.48 4.58 0.50 0.29 1.65 2.35 0.62 10.57 

Billboard 1.52 1.08 4.58 0.21 0.26 1.23 0.82 0.54 2.28 

Guidebooks 1.56 1.63 4.79* 0.19 0.35 1.21* 2.18 0.59 2.87 

Exhibition  2.86 1.96 17.55 0.64 0.54 1.90* 2.64 1.31 14.10* 

Personal 

media 

2.08 1.54 8.06* 0.17 0.41 1.18* 15.69 0.29 2.02* 

Log 

likelihood 

function  

-496.402 

Pseudo R2 0.256 
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Notes: * indicate significant at the P≤0.05. 
 1 is the reference variable (Threshold). 
Table 2 shows the estimation results using the Multinomial Logit Model. The factors 
influencing the decision to purchase local souvenirs in the type of basketry compared 
to woven fabrics were found to be 41-60 years old (AGE4-5). Group income ranging 
from 10,000 to 30,000 Baht (INC2-3), the perceived value of local souvenirs (PER), 
the attitudes towards local souvenirs (ATT), and lastly the three sources of 
information are social media (CHAN2), Guidebooks (CHAN6), and personal media 
(CHAN8). 
The following factors influence the decision of purchasing local souvenirs in the form 
of earthenware as compared to woven fabrics: age (41-60) (AGE4-5), income (10,000 
to 30,000 Bath) (INC2-3), the perceived value of local souvenirs (PER), the attitudes 
towards local souvenirs (ATT), and finally, 4 sources of information are social media 
(CHAN2), exhibitions (CHAN7), Guidebooks (CHAN6), personal media (CHAN8). 
Factors influencing the probability of purchasing local souvenirs in the category of 
accessories compared to woven fabrics were age (41-60) (AGE4-5), income (10,000 
to 30,000 Bath) (INC2-3), perceived value of local souvenirs (PER). The attitudes 
towards local souvenirs (ATT) and finally, 3 sources of information are social media 
(CHAN2), exhibitions (CHAN7), personal media (CHAN8). 
When considering all types of souvenirs, it was found that, Gender (GEN) and 
educational level (EDU) had no influence on the purchasing of souvenirs. In terms of 
age, it was found that aged 41 to 60 years (AGE4-5) tended to result in purchasing 
souvenirs, through terms of income, it was discovered that income range from 10,000 
to 30,000 Baht (INC2-3) results in the purchase of all. The perceived value of local 
souvenirs (PER), as well as the attitude towards local souvenirs (ATT), all influenced 
the decision of the 3 souvenirs. Finally, the two information sources, social media 
(CHAN2) and personal media (CHAN8), have an influence on the purchasing of all 3 
types of souvenirs. All the above factors were statistically significant (p ≤ 0.05). In 
addition, all factors are all positive factors. 
 

Discussion and Conclusion 
The purpose of this research is to investigate the factors influencing the 

decision of local souvenirs from October to December 2021.The sample group was 
Thai tourists in the lower northeastern region. The study of the general data of the 
sample indicated that the majority of the samples were female, accounting for 59.80 
percent, and the majority were between the ages of 31 and 40, accounting for 40.80 
percent. Through education level, the sample group had the largest proportion of 
bachelor's degree holders, at 57.80 percent, the majority of the samples' monthly 
incomes varied from less than 10,000 to 30,000 Baht. In terms of perceived value of 
local souvenirs, the average was 4.30, suggesting that the sample group's value 
perception of local souvenirs was at the highest level. In terms of attitudes towards 
local souvenirs, the mean was discovered to be 4.28, suggesting that the degree of 
social attitude toward local souvenirs was at its height. Finally, it is the data source 
used to search for information on purchasing local souvenirs. It was found that most 
of the samples searched for information from social media the most. Accounted for 
67.20 percent. 
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Suggestions for further research 
1. This study focuses solely on tourists in the lower northeastern region, Thailand. As 
a result, in future studies, the scope of the study should be extended and covered, for 
example, by surveying provincial areas. Tourists in each location may differ in order 
to learn about the thoughts or attitudes of a wider range of consumers. 
2. Additional variables should be investigated. Behavioral variables, for example, may 
relate to the decision to purchase local souvenirs. Marketing factors, social factors, 
economic factors, psychological factors, and technological factors must all be 
considered, and the knowledge gathered must be used to enhance or develop goods or 
services that better meet the needs of customers. 
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Abstract 
This research aims to create a close-die forging mold and find the efficiency of 

a metal mold. The sample group consisted of 3 experts on molds. The research tool 
was questionnaire consisted of 2 dimensions, including: 1) overall satisfaction; 2) 
satisfaction towards structure; and 3) satisfaction towards usage. The standard mean 
was used for analyzing data were standard mean. 

The results yielded an attractive standard rectangle close-die forging mold 
with a width of 120 mm, a length of 200 mm, and a height of 104 mm. Each 
component was designed by using iron with the appropriate grade, so it had high 
strength. When testing the mold by pressing metal 500 times, the obtained work 
pieces met the standard as demanded by customers. Overall satisfaction of users was 
at its highest level. When considering each dimension, it was found that satisfaction 
towards structure and usage was at the highest level. 
 

Keywords:  forging mold, press machine, standard mean 
 

1.Introduction  
 The industry sector has been highly developed, leading to high competition on 
production because customers demand high quality products at a cheap price. Forging 
is a kind of production process that yields work pieces with higher strength and a 
cheaper price than those obtained from metal cutting like milling or shaping. 
Moreover, it could be manufactured more rapidly. The size of the work piece after 
production was similar or equal to the exact size, so it could manufacture work pieces 
with a more Near Shape size. Based on the technological advancement of molding 
that has been highly developed, the creation of forging molds required a shorter 
period of time. Therefore, demand for product manufacturing through forging was 
higher for surviving in markets with high competition in this world of borderless 
trading with rapid product development and changing in order to respond to demands 
of customers and more serious competition. The current development of the mold 
industry to support and respond to the demands of the industrial sector makes 
Thailand’s industrial sector rely on exported components, mainly causing high 
product costs. Therefore, several industrial companies in Thailand choose to design 
and create their own molds to reduce the cost of mold exportation and improve 
industrial capability. 
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2.Related Concepts, Theories, and Researches  
Creation of mold was as follows:  
 The close-die forging mold made of steel was considered a tool with a high 
content of carbon and chromium with the JIS SKD11 grade and it was hardened at 
60HRC. It was made of SCM435 stainless steel and had a circular shape with a 
diameter of 20 millimeters and a length of 145 millimeters. The researcher studied 
variables of mold affecting the wearing out of close-die forging mold. A test on 
wearing out was conducted directly, i.e., changes occurred at the punch, by measuring 
forging force and changing weight. 
 

 
Figure 1: Top Drawing of Lower Mold 

 

3. Methodology 
Populations and Sample Group  
Populations were close-die forging molds of 1 2  manufacturers from 5 4 9 

manufacturers with an assorted manufacturing schedule and a consecutive 
manufacturing schedule. 

The sample group consisted of 49 close-die forging molds from industrial 
manufacturers and an Assessment Form on the Creation of Mold obtained by using 
Cluster Random Sampling. 

Research Duration 
The manufacturing schedule was scheduled for 8 weeks with 3 hours per 

week, so the total house was 24 hours plus with 2 hours for doing pre-manufacturing 
and post-manufacturing tests. Therefore, the total research duration was 26 hours. 

 

4. Variables 
          Independent variable is the study on the creation of close-die forging mold. 

 
 The dependent variables are results of manufacturing scheduling on 3 
dimensions including: 1) overall satisfaction; 2) satisfaction towards structure; and 3) 
satisfaction on usage. 
 
 
 
 
 
 



                         

 341 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Top Drawing of Lower Mold 
 

5. Research Tools 
     1) Studied related data, documents, and research as the guidelines for creating 
a close-die forging mold. 

2) Created the questionnaire used in this study and asked for some suggestions 
from 3 qualified instructors before evaluating the content validity of each question 
and the objectives of this research. 

3) Improved questionnaire based on suggestions of experts before presenting it 
to the advisor for consideration and approval before using it in the research process. 

4) Forwarded a questionnaire that had already been edited and approved by the 
advisor to the experts for consideration and inspection in order to determine content 
validity. 

5) Based on the results of a three-expert inspection, we discovered an Index of 
Item Objective Congruence (IOC) between questions and content. 

6) Submitted questions and content of the objectives of creation to the experts 
for scoring and obtaining opinions as follows: 
  +1 means the experts ensured that questions were consistent with the 
definition of specific terms.  
   0 means the experts did not ensure that questions were consistent with 
the definition of specific terms.   
  -1 means the experts ensured that questions had no consistency with 
the definition of specific terms.     
       7) Gathered and concluded opinions and suggestions of the experts for improving 
and editing as well as finding consistency as suggested by the experts.  
        8) Presented the questionnaire to the advisor for self-study as the final inspection 
before printing.  
 
        9) Collected data. 
 The researcher gave the questionnaires to the sample group for evaluating the 
created close-die forging mold in order to find efficiency based on the defined 
questionnaire. Subsequently, gathered questionnaires were operated on according to 
the following procedures: 
 
 

Independent Variable 
Study on the creation of 
close-die forging mold. 

Dependent Variables 
Results of manufacturing scheduling 
on 3 dimensions:  
1) overall satisfaction  
2) satisfaction towards structure 3) 
satisfaction on usage 
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Figure 3: Hot Forging Machine 
 

6. Results    
The results of the study conducted to find the efficiency of close-die forging 

molds revealed that when pressing work pieces with a designed mold, the obtained 
work pieces have characteristics that meet the demands of customers. 
Table 1: Overall Results of Statistical Significance Test from Mean of Close-Die 
Forging Mold in Pre-Improvement and Post-Improvement Based on Mold Design in 3 
Dimensions    

Sample 
Group 

n  S.D. t df p 

Pre-
Improvement 

49 11.51 3.93 

8.56* 48 0.00 
Post-

Improvement 
49 15.33 2.20 

* Statistical significance of t was .05. 
From Table 1, it was found that the experts had a higher average score of post-
improvement than the average score of post-improvement by 8.56, with p<0.05 which 
was consistent with the hypothesis. Therefore, it could be concluded that the overall 
mean of mold design in post-improvement based on mold design was higher than that 
of pre-improvement with statistical significance on 3 dimensions, including: 1) 
overall satisfaction; 2) satisfaction towards structure; and 3) satisfaction towards 
usage. 
 
Table 2 : Overall Results of Statistical Significance Test from Mean of Close-Die 
Forging Mold in Pre-Improvement and Post-Improvement Based on Mold Design 
Regarding Satisfaction towards 3 Dimensions    

Sample 
Group 

n  S.D. t df p 

Pre-
Improvement 

49 2.80 1.63 

8.20* 48 0.00 
Post-

Improvement 
49 4.49 0.74 

* Statistical significance of t was .05. 
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From Table 2, it was found that the experts had higher average score of post-
improvement than that of post-improvement by 1.63. When considering on t, it was 
found that it was 8.20 with p<0.05 that was consistent with hypothesis. Therefore, it 
could be concluded that mean of mold design of post-improvement was higher than 
that of pre-improvement with statistical significance.   
Table 3 : Results of Statistical Significance Test from Mean of Close-Die Forging 
Mold in Pre-Improvement and Post-Improvement Based on Mold Design Regarding 
Satisfaction towards Structure     

Sample 
Group 

n  S.D. t df p 

Pre-
Improvement 

49 3.65 1.69 

5.47* 48 0.00 
Post-

Improvement 
49 4.94 1.46 

* Statistical significance of t was .05. 
From Table 3 , it was found that the experts had higher average score of pre-
improvement than that of post-improvement by 1 .69 . When considering on t it was 
found that it was 5.47  with p<0.05 that was consistent with hypothesis. Therefore, it 
could be concluded that mold design on satisfaction towards structure of post-
improvement was higher than that of pre-improvement with statistical significance. 
Table 4 : Results of Statistical Significance Test from Mean of Close-Die Forging 
Mold in Pre-Improvement and Post-Improvement Based on Mold Design Regarding 
Satisfaction towards Usage 

Sample 
Group 

n  S.D. t df p 

Pre-
Improvement 

49 5.08 1.74 

3.56* 48 0.00 
Post-

Improvement 
49 5.90 1.21 

* Statistical significance of t was .05. 
From Table 3 , it was found that the experts had a higher average score for pre-
improvement than that for post-improvement by 1.69. When considering the t, it was 
found that it was 5 . 4 7  with p<0 . 0 5  which was consistent with the hypothesis. 
Therefore, it could be concluded that mold design on satisfaction towards the 
structure of post-improvement was higher than that of pre-improvement with 
statistical significance. 
 

7. Discussion    
 The result obtained from the creation of a close-die forging mold was an 
attractive standard rectangle mold with high strength that may be caused by the 
appropriate grade of steel of each component. When testing the mold with a press 
machine for pressing work pieces 500 times, it was found that the obtained work 
pieces met the standards as demanded by customers because the punch and die were 
properly designed with appropriate shape and molding in each process. 
 Overall satisfaction of users was at the highest level on both dimensions. For 
structural dimension, when considering each item in descending order, it was found 
that the highest level was Item 1: mold structure design, because the mold was 
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properly designed and followed by Item 2: good materials because the designer had 
high experience in this field, therefore materials could be selected properly. Item 6: 
low cost because materials were properly selected, therefore the cost was under 
proper budget. Item 3: appropriateness of mold size because mold size matched with 
number of procedures, Item 5: convenience of disassembly because the mold size was 
quite big, therefore it may be difficult to disassemble, and Item 4: convenience for 
relocation because the mold size was quite big, therefore it must be relocated by using 
a forklift only. 
 Overall usage was at the highest level. When considering each item in 
descending order, it was found the highest level was Item 1: attractiveness of mold 
because it could be properly designed and manufactured as planned, followed by Item 
3: strength of mold because its large size and good materials could make it strong, 
Item 2: precise work pieces because all processes were properly designed, Item 5: 
safety of work piece manufacturing because it was safely designed for users, and Item 
4: duration of work piece manufacturing because it was quite big, therefore it could 
not press work pieces rapidly. 
 

8. Conclusion 
 The results based on records and opinions reflect that the creation of close-die 
forging molds requires the development of knowledge and analysis. The manufacturer 
has to utilize knowledge obtained from manufacturing experiences, group members, 
or existing experience in mold design to compete among groups in order to obtain 
appropriate learning. It can be seen that the manufacturer has to have actual 
knowledge with teamwork management, good conceptual system planning, and 
transfer that meets the objectives. 
 

9. Suggestions  
    9.1. Suggestions for Further Studies  
           1) There should be some studies on various types of mold in order to 
understand each type of mold.  
           2) There should be some studies on the reduction of the duration of component 
manufacturing duration of close-die forging molds in pressing work pieces. 
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Abstract 
Many companies have implemented ERP resource planning solutions for 

organizations in order to maintain their competitiveness. An ERP system is a 
packaged software system that allows organizations to consolidate their operations, 
business processes, and functions together through a common database. Anyhow, 
most ERP systems do not support the preventive maintenance (PM) scheduling 
process. The objective of a PM is to reduce equipment downtime using the 
organization’s limited resources. Therefore, it is important to prioritize PM activity 
for equipment. In this study, we proposed a fuzzy logic system for setting PM 
schedules to interpret character variables extracted from expert knowledge of 
equipment priorities, which can be integrated into custom-made modules in the ERP 
system. The system has been tested and proven to be reliable in solving PM 
scheduling problems. 
 

Keywords:  ERP, fuzzy logic, preventive maintenance, scheduling 
 

1. Introduction 
The main goal of this article is to use fuzzy logic to prioritize equipment 

activities for preventive maintenance in the ERP system through recommended 
custom-made modules. The motivation behind this project is that the ERP system is 
currently used to support various business processes and administrative work, but 
most ERP systems do not support maintenance scheduling. 

 

2. ERP and maintenance management 
Even though the maintenance is well recognized in the past but the there are 

not many reviews conducted on the maintenance system. In addition, only a few 
articles have been written about it. The proposed model focuses on efficient modeling 
of information systems related to planning and maintenance scheduling. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

 347 

2. Related theories 
2.1 Fuzzy Logic and Maintenance Management 
1. Fuzzy Inference Systems 
The adaptive fuzzy inference system consists of five function boxes as 
shown in Figure 1. 

 
Figure 1: Conclusion Finding System using Fuzzy Logic Processes (January 2019) 

 
2.2 Fuzzy Logic System in Maintenance 

The prioritization of the rules together with 6 main criteria through interviews with 
plant preventive maintenance experts and data collected for 6 sample equipment. The 
results are then presented to the experts who approved the prioritization. 
 

3. Research Methodology  
3.1 ERP Scheduling of fuzzy preventive maintenance in an ERP system 

The preventive maintenance program has the objective of reducing equipment 
downtime and the total cost of repairs and inspections as measured by loss in capacity 
or reduced product quality. Due to limited and scarce resources, preventive 
maintenance scheduling is required to ensure proper resource utilization in order to 
improve equipment availability and reduce operating and maintenance costs, as well 
as to gain knowledge in presenting a conclusion-finding system utilizing fuzzy logic 
processes.The structured knowledge base is as follows: There are five key criteria 
explaining the limitations and conditions of equipment that needs to receive 
maintenance. These criteria are used as inputs for adaptive fuzzy inferences leading to 
a single output (i.e. priority). Inference is defined by the rules shown in the second 
part of the extracted knowledge. 

3.1.1 Prioritization Criteria 
The main prioritization criteria for preventive maintenance 

activities are identified as follows:  
a. Severity of Failure (SOF) 
Severity can be categorized according to ratings using four language 

terms: very high, high, medium, and low, according to the failure criticality level. 

Crisp 
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Fuzzy Input 
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b. Criticality of Operation (COO) 
The criticality of operations can be estimated by using the percentage 

of production loss due to downtime during a specified period. 
c. Equipment of Availability (EA) 

Equation (1) shows how the EA is calculated: 
 
Equipment of Availability = Time Spent = Mean Time Between Failures 
     Total Time  = (Mean Time Between Failures / Mean Downtime) 
 

Whereas  MTBF is Mean Time Between Failures and 
                   MDT is Mean Downtime 

d. Craft Utilization (CU) 
The minimum use of skilled labor is about 10%, while the maximum 

use of skilled labor can reach 85% , taking into action to day-off, holiday/sick leave 
and break time. 

e. Availability of Spare Parts (AOSP) 
This can be estimated according to equation (2) 
 

OSP = The number of times that spare parts were requested and found to be available  X 100% X 

Number of times to request spare parts 

3.1.2 Guidelines for prioritizing equipment 
The above-mentioned criteria differ based on the priority impact of preventive 

maintenance according to the critical code of machines. 
 3.2 Conclusion finding system using fuzzy logic processes for maintenance 
scheduling. 

The final fuzzy member functions for input and output variables are shown 
in Figure (2). The next step in FIS design is to develop a fuzzy rule base. 
In theory, there are 324 rules, which are reduced to 44 based on the knowledge gained 
from the prioritization approach. Only the first six fuzzy rules can be given in Table 2. 
A Conclusion Finding System using Fuzzy Logic Processes for prioritizing PM 
activities is shown in Figure (3). An example of a 10 surface layout resulting from 
two inputs (such as SOF and COO) versus output P is shown in Figure (4). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2: MF of input and output variables. 
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Table 2: Final extracted rules for the fuzzy maintenance schedule system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“If (SOF is L) and (COO is M) and (EA is H) and (CU is H) and (AOSP is H), 
Therefore, (P is L).” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3: Conclusion finding system using fuzzy logic processes, FIS, for prioritizing 

preventive maintenance activities. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 4: FIS surface diagram (FIS model) of two inputs (COO and SOF) vs. output 
(P). 
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4. Research Results 
    4.1 Validation and Testing 
 To verify and test the proposed FIS on the quality and reliability of the tables 
that have been made, therefore, actual datasets relevant to the relevant medium-sized 
industrial companies were used. Table 3 shows the specified values of the 
prioritization criteria for the first 3 testing equipment and the resulting priorities, 
according to the results, Equipment No. 2, Equipment No. 8, Equipment No. 5, 
Equipment No. 6, Equipment No. 3, Equipment No. 4, Equipment No. 1, Equipment 
No. 9 and Equipment No. 7 are ranked 9th in priority respectively. Outcomes have 
been shown to maintenance expert who approves the said priority. 
 
Table 3: Values of Prioritization Variables and Outcome Prioritization Variables for 
Test Equipment. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

To show the logic of the prioritization, there are three scenarios for the 
equipment (e.g. Equipment No. 5, Equipment No. 6, and Equipment No. 8). It is clear 
that Equipment No. 8 should be the highest priority since the SOF is high. Both 
Equipment No. 5 and Equipment No. 6 have low SOF values. Although Equipment 
No. 6 is more important and has less availability or repair officers, it is more readily 
available than Equipment No. 5 with lower spare parts. Therefore, it is reasonable that 
Equipment No. 5 is the second priority, and Equipment No. 6 is the third priority. 
 
4.2 Proposed ERP module for PM scheduling  

Advanced modules are offered to achieve integration of the proposed 
intelligent PM scheduler into the ERP environment. Figure (5) shows the use of 
module implementation with an example of an ERP module guideline making it easier 
to prioritize equipment for PM and away from the arbitrary decisions and arbitrary of 
maintenance workers because this module uses both expertise and scientific 
knowledge. 
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Table 4. Equipment Prioritization for Preventive Maintenance 
Equipment Prioritization for Preventive Maintenance 

  
Equipment 

No. 1 
Equipment 

No. 2 
Equipment 

No. 3 
Additional 
Equipment 

Equipment 
details and 

PM 

Equipment Number 
Metal 

stamping 
machine 01 

Metal 
stamping 

machine 02 

Metal 
stamping 

machine 03 
 

Location 
Room 13-

Main 
Factory 

Main 
Production 

Area 

Quality 
Inspection 

Department 
 

PM task 
Filter 

Replacement 

Machine 
Screw 

Replacement 

Bearing 
Replacement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Table 5: Preventive Maintenance Tasks Prioritization 
 

Prioritization 

Result 

Prioritized 

Equipment 

Number  

10.56 10.36 10.31 

Metal 

stamping 

machine 01 

Metal 

stamping 

machine 02 

Metal 
stamping 

machine 03 

Workflow 

Table 

Work Order 

Number 
106 107 108 

Assigned To Chaiwat Pracha Prasit 

Assigned by Pracha Preecha Pracha 

Waiting Date 9/8/2562 9/8/2562 9/8/2562 

Requesting for 

Spare Part 
8:55 am. 8:55 am. 8:55 am. 

Scheduled Start 9/8/2019 9/8/2019 9/8/2019 
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Date 

Scheduled Start 

Time 
9:00 am. 9:00 am. 9:00 am. 

Estimated time 

(hours) 
13.5 11.5 10.5 

craftsman Preventive 
Maintenance 

Preventive 
Maintenance 

Preventive 
Maintenance 

spare parts Filter Screw Control Panel 

comment - - - 

 
5. Summary of Research Results 

In this research, there is a proposal and implementation of a fuzzy logic-based 
maintenance scheduling system (e.g. Smart PM Scheduler) in an ERP environment. 
The main conclusions from this work can be summarized as follows: 

 The scheduling environment has many limitations that are difficult to create in 
the data system. The new challenge is to apply theoretical research in maintenance 
scheduling and expand the potential of ERP systems to provide support to customers 
with maintenance scheduling problems. 

 When prioritizing PM activity for scarce resource-related equipment. This 
special problem arises from the fact that some of the information is insufficiently 
accurate or uncertain. Such information is often very important for management 
decisions. The fuzzy inference system (FIS) proposed in this article has been proven 
to be an innovative and practical solution for the scheduling problem described above, 
which gives reliable schedules through the proposed ERP module. 

 The last FIS based PM scheduler has a Mamdani type with 44 rules and five 
inputs, Severity of  

Failure, Criticality of Operation, Availability of Equipment, Using Difficulty, and 
Availability Of Spare Part and has one output priority. 

 The proposed ERP module has been tested and compared with the reliability 
and is proven to be very useful in ceasing arbitrary and subjective decision making 
and based on scientific knowledge in PM tasks The benefits of the proposed ERP 
modules will be clear through the integration of such modules into the true ERP 
package, and the success of implementing a fuzzy logic approach for PM scheduling 
indicates its continual use in maintenance and other industries. 
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Abstract  
 According to the objective of our country which is to get enough food for the 
peoples in Myanmar, one of the foods called sugar is needed essentially in 
manufacturing medicine and fulfilling vitamin in the nutrition of daily food. It can be 
produced only from sugar-cane stalks in Myanmar. Under the Administration 
Committee of Myanmar Sugar-cane Enterprise directed, Yedashe Sugar Mill No (6) 
has drawn a detailed plan of buying sugar-cane stalks and producing sugar for the 
production period (2020-2021) estimated the demand of sugar-cane stalks and served 
systematically to buy sugar-cane stalks enough, with the least amount of the charges 
to carry them and crush them. We did the research by formulating into a mathematical 
linear programming problem and solving it. We hope the research starting as a local 
need to remedy the decline of production sugar of Mill will be an advantageous 
support to Myanmar Sugar-cane Enterprise. 
 

Keywords:   Sugar-cane stalks, Transporting Sugar-cane stalks,  
linear programming problem. 

 

   
 

 
 
Introduction 
 For every year, the production period is from November to earlier days of 
March. Sugar-cane stalks are bought at the beginning of November by apportioning 
the cultivators. Crushing ability of the mill is 1500 tons of sugar-cane stalks per day, 
but within the last three years, only 1000 tons could be bought per day. We found the 
main cause was the costs of cultivating sugar-cane stalks have become larger and 
larger but the profit become lesser and lesser for the cultivators. So, the population of 

Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 
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the cultivators and the acres of sugar-cane stalks farms had also decreased. By the 15 
records of production periods from the year 2006-2007 to 2019-2020, the highest 
amount of sugar production was 17829 tons and the lowest amount was 5086.60 tons. 
Discussing, persuading with enticements and the loan of expense should be raised to 
cultivate sugar-cane stalks willingly done to cultivate more than now because sugar-
cane stalks is the crop essentially needed for our country. We did the research by 
accepting the directions of ministries, intending to be able to buy sugar-cane stalks 
enough and to reduce the transportation charges as possible by formulating into a 
mathematical linear programming problem and solving it.   
 

Aim and Objective 
 This research work intends to help the Yedashe Sugar Mill No (6) to be 
able to buy enough amounts of sugar-cane stalks and to reduce the transportation 
charges for remedies to the decline of sugar production. 
 

Performance on Field-Work 
  On 22.11.2021, we went to the mill and interviewed with the head of the 
mill and other staffs in order to get the detailed facts and data as follows 

 The estimated program of production for the production period (2020-2021). 
 Yearly records of the facts and data of production, Yedashe Sugar Mill No (6).  
 The record of fixing the transportation charges of sugar-cane stalks. 
 The program to buy and carry sugar-cane stalks. 
 The program of building roads to be used to carry the products of the 

production period (2020-2021) and tables showing demand of machines and  
 Fuel for transporting sugar-cane stalks to the mill. 
 The plan for buying and transporting sugar-cane stalks in the producing period 

(2020-2021) and the state of existence of sugar-cane stalks carriers. 

Finding on Field-Work 
(a) Table 1      Decline of the Production of Sugar   

Production 
period 

Buying 
sugar-cane 

stalks (tons) 

Crushing 
sugar-cane 

stalks (tons) 

Producing 
sugar (tons) 

Percentage of 
production 

2006-2007 150876 149463 11927 7.91% 
2007-2008 197772 197417 16732 8.46% 
2008-2009 200000 197500 17829 8.90% 
2009-2010 200338 200000 14125 9.41% 
2010-2011 180131 180043 14425 8.01% 
2011-2012 190653 184456 16693 8.76% 
2012-2013 193852 192388 16930 8.73% 
2013-2014 193154 193004 15633 8.09% 
2014-2015 100620 100420 8034 8.00% 
2015-2016 142223 141655 12749 9.00% 
2016-2017 155826 155820 12465 8.00% 
2017-2018 104165 103809 8067 7.74% 
2018-2019 65802 65802 5086.60 7.73% 
2019-2020 90172 90172 7394.15 8.20% 
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(b) When Studying on Buying Sugar-cane Stalks 

 
   
We found the highest amounts were 200338 tons in production period (2009-2010), 
nearly 200000 tons in the period (2007-2008) and nearly 100000 tons in the period 
(2014-2015). Not only in the period (2006-2007) but also in the period (2015-2016), 
about 150000 tons of sugar-cane stalks could be bought. In the periods later than 
2018, the amount of buying sugar-cane stalks become less and less. The production 
rate of sugar was still between 8 to 9 percentages. It shows that the crushing power of 
the mill has not decreased yet. We know all of the sugar-cane stalks are qualified and 
only a few was waste. So, their attempts to improve the amount of buying sugar-cane 
stalks were great and honorable. Sugar production was as less as the number of sugar-
cane stalks bought from cultivators. So, to buy enough amount of qualified sugar-cane 
stalks were the key point to improve the production of sugar. 
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(c) Performance Before Buying Sugar-cane Stalks 
 

   
            
         In 27 village, the estimated area of 
cultivating sugar-cane stalks was 10000 
acres, actual cultivating area was 9538, the 
area of new farms was 6755 acres and the 
area of renewed farms was 2783 acres.  
 
 
 
 
 
 

 
     

 
In the period (2020-2021), the 

first time of above measuring was 
done from the date (2.5.2020) to 
(16.5.2020), the second time was 
from (14.7.2020) to (20.7.2020) 
and the third time was from 
(12.8.2020) to (10.9.2020). 

 
 
 

 
 
 
 
The villages they measured were as follows 

(1) Yedashe (2) Myohla (3) The mill compound  
(4) Ngar Gyi kwayt (5)  Swar Kar - 1 (6)  Swar Kar - 2  
(7) Thit Yar Kone (8)  Aye Thar Yar (9)  Khin Tan Lay  
(10) Tha Phan Sin (11)  Kun Ohn (12)   Si Pin Aye 
(13) Doe Tan (14)  Hnaw Pin (15)  Kywe Yaing Pyin 
(16) Ohn Pin Kwayt (17)  Sin Gway (18)  Pi Tauk San 
(19) Paukchaung (20) Ahmat Gyi Khon (21) Ke Lin Seik  
(22) Kyoe Pin Htike (23) Nan Chun (24) Sat Tit 
(25) Pane Hne Pin (26) Thitchya Seik (27) Swar Wa Pauk. 
  
 
 
 

The sugar-cane 
stalks grown in 

farms 

The staff of Myanmar Sugar-cane 

Figure 6 
 

Figure 7 
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  The measuring sweetness capacity of juice was weekly and monthly done 
from the day (1.10.2020) to (31.10.2020). When harvesting, the best qualified sugar-
cane stalks was harvested first, if all was equal in quality, the sugar-cane stalks in the 
area which was easy to transport to the mill was chosen first. Charges of harvesting 
were loaned to cultivators by the mill. In this sector, the function of grouping the 
areas and lending money were included. 
  To borrow charges, at first, cultivators had to present the proposals that they 
would like to cultivate to the mill and their proposals were scrutinized and checked 
carefully step by step in detail by the officers of The Buying Sugar-cane stalks 
Department, Account Department. Then, the township officer of The Myanmar 
Sugar-cane Enterprise gave the permission in time with the direction of head of the 
mill and regional administration. 

                                    

The map of some villages they measured were as follows 
 

Figure 8 
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(d) Buying Sugar-cane stalks  
 
 

 
    
 
  
 
 
 
 
  
 
 
    
 
   For the period (2020-2021), the qualified sugar-cane stalks were bought in 
20 camps to transport by cars, in 5 camps to transport by motor-boats, in 2 camps to 
transport by trollergies. So, the total number of camps buying sugar-cane stalks was 
27. 
   Roads and bridges in the compound of the mill used in transportation of 
sugar were repaired and built yearly to be smooth in transportation. 
 
 
 
 
 

The Committee of Administration on buying sugar-cane stalks 

Figure 9 Figure 10 

Figure 11 
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(e)  Transporting Sugar-cane stalks 
   The demands of vehicles and fuel to transport 90000 tons of sugar-cane 
stalks for the production period (2020-2021) were as follow 
 

(i)   The List of transporting Sugar-cane stalks 
  

(a)   By cars    53390 tons 
(b)   By motor-boats    25629 tons 
(c)   By and trollergies    10981 tons 

                   Total tons  90000 tons 
 

(ii)   The Need of Vehicles 
 

(a)   Trucks (RTC)            50 
(b)   Trucks (Township Trucks Organization)          11 
(c)   Trucks (Mill)            14 
(d)   Trucks (cultivators)              2 
(e)   Trailers (others)            21 
(f)   Trailers (Rice Mill)              8 
(g)   Motor-boats            40 

 

(iii)   The Need of fuel 
 

(a)   For cars     55095 gallons 
(b)   For motor-boats     20257 gallons 

      Total gallons  75352 gallons 
 
 

(iv)   The Charges of Transporting Sugar-cane stalks 
 

(a)   Fees of a worker (1 ton)      4000kyats 
(b) Fees of car        
 1 ton, within 7 miles      16000kyats 

1 ton, from 7 miles to 14 miles     4375kyats 
 (1 ton, 1 mile) 
1 ton, from 14 miles to 21 miles     4000kyats 

  (1 ton, 1 mile) 
1 ton, from 21 miles to 28 miles     3500kyats 

   (1 ton, 1 mile) 
 1 ton, from 28 miles to 35 miles     3000kyats 
 (1 ton, 1 mile) 
1 ton, greater than 35 miles             2000kyats 

 (1 ton, 1 mile) 
(c)   Fees of motor-boat      2500kyats 

  (1 ton, 1 mile) 
(d)   Fuel distribution to cars 
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 8 miles, 6 tons (with goods)      1.0 gallon   
   8 miles, 6 tons (without goods)          0.75 gallon 
   One round of 7 miles      2.00 gallons 

(e)   Fuel distribution to motor-boats 
   Down-stream          1.00 gallon 
   (8 tons, 8 miles) 
   Up-stream          1.50 gallons 
        (8 tons, 8 miles) 
 

(v)   The Plan of Harvesting and Transporting Sugar-cane stalks 
 Carrying the sugar-cane stalks bought in camps onto the vehicle was done 
yearly with the direction of the Committee of Administration on Buying Sugar-cane 
Stalks in the camps as follows 
(a)   Harvesting and carrying by cultivators and their families. 
(b)   Harvesting and carrying by trucks in region of cultivators who possess many 

acres. 
(c)   Harvesting and carrying by the plan of the mill as a special case or by 

negotiating with regional administration, when buying sugar-cane stalks in distant 
acres. 
 

Mathematical Formulation to a Linear Programming Problem 
 Transporting Sugar-cane stalks from 15 of 27 camps to Yedashe Sugar Mill No 
(6) and Myohla Sugar Mill townships were selected as the best qualified and juicy 
ones. The tons of sugar-cane stalks were denoted as ‘variable’ and the fixing charges 
for 129329 tons of transporting sugar-cane stalks were calculated as follows 

  Let the tons of transporting sugar-cane stalks from 
Ngar Gyi kwayt to Yedashe Sugar Mill= , Ngar Gyi kwayt to Myohla Sugar Mill = , 
Swar Kar-1 to Yedashe Sugar Mill    =   Swar Kar-1 to Myohla Sugar Mill  = , 
Swar Kar-2 to Yedashe Sugar Mill    =  Swar Kar-2 to Myohla Sugar Mill  = , 
Thit Yar Kone to Yedashe Sugar Mill  = ,Thit Yar Kone to Myohla Sugar Mill  = , 
Aye Thar Yar to Yedashe Sugar Mill= , Aye Thar Yar to Myohla Sugar Mill  = , 
Khin Tan Lay to Yedashe Sugar Mill= , Khin Tan Lay to Myohla Sugar Mill  = , 
Tha Phan Sin to Yedashe Sugar Mill = , Tha Phan Sin to Myohla Sugar Mill  = , 
Kun Ohn to Yedashe Sugar Mill        = ,  Kun Ohn to Myohla Sugar Mill        = , 
Si Pin Aye to Yedashe Sugar Mill     = ,  Si Pin Aye to Myohla Sugar Mill  = , 
Doe Tan to Yedashe Sugar Mill       = , Doe Tan to Myohla Sugar Mill        = , 
Hnaw Pin to Yedashe Sugar Mill       = , Hnaw Pin to Myohla Sugar Mill  = , 
KyweYaingPyin to Yedashe Sugar Mill= ,KyweYaingPyin to Myohla SugarMill =  

Ohn Pin Kwayt to Yedashe SugarMill= , Ohn Pin Kwayt to Myohla SugarMill =  

Sin Gway to Yedashe Sugar Mill     = ,  Sin Gway to Myohla Sugar Mill         =  

Pi Tauk San to Yedashe Sugar Mill =    Pi Tauk San to Myohla Sugar Mill    =
  
Each variable could be at least zero. So, we get 

  ≤ 71927   
and  
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  It was considered that 71927 tons was the most amount of transporting 
sugar-cane stalks to the Mill and the most amount of transporting sugar-cane stalks to 
Myohla Sugar Mill was 57402 tons. 
  Then, the total tons of transporting sugar-cane stalks from  
Ngar Gyi Kwayt  =  +    = 5132, Swar Kar -1          =  +     = 
3310, 
Swar Kar -2  =   +    = 5772, Thit Yar Kone   = +    = 
5422, 
Aye Thar Yar  = +    = 7812, Khin Tan Lay   = +    = 
19946, 
Tha Phan Sin  = +   = 12838, Kun Ohn   = +  = 
7714, 
Si Pin Aye = +    = 9574, Doe Tan  = +  = 
7536, 
Hnaw Pin = +     = 4682, Kywe Yaing Pyin = +  = 
5266, 
Ohn Pin Kwayt = + = 5662, Sin Gway  = +   = 
4756, 
Pi Tauk San = + = 4760. 
    
  The charges were calculated with the distances among camps which we had 
known from the head of the mill. For example, the distance from Ngar Gyi Kwayt to 
Yedashe Sugar Mill No (6) was 15 miles and for 7 miles between them, the charge was 
4000kyats and for another 8 miles, the charge for 1 ton for 1 mile was 4375kyats. So, 
the charge for carrying 1 ton from Ngar Gyi Kwayt to Yedashe Sugar Mill No (6) was 
4000kyats + 8 miles × 4375 = 55000kyats. 
 

(a)    The charges of sugar-cane stalks transported for one ton from 
the camps to Yedashe Sugar Mill No (6) were as follows 
 
The charges of transporting sugar-cane stalks for one ton from  
Ngar Gyi Kwayt to Yedashe Sugar Mill   = 55000kyats,      
Swar Kar -1 to Yedashe Sugar Mill = 28750kyats, 
Swar Kar -2 to Yedashe Sugar Mill   = 24375kyats,       
Thit Yar Kone to Yedashe Sugar Mill   = 37500kyats, 
Aye Thar Yar to Yedashe Sugar Mill   = 37500kyats, 
Khin Tan Lay to Yedashe Sugar Mill   = 46250kyats, 
Tha Phan Sin to Yedashe Sugar Mill   = 37500kyats, 
Kun Ohn to Yedashe Sugar Mill     = 20000kyats,  
Si Pin Aye to Yedashe Sugar Mill  = 37500kyats, 
Doe Tan to Yedashe Sugar Mill  = 20000kyats, 
Hnaw Pin to Yedashe Sugar Mill   = 20000kyats, 
Kywe Yaing Pyin toYedashe Sugar Mill = 24375kyats, 
Ohn Pin Kwayt to Yedashe Sugar Mill  = 28750kyats, 
Sin Gway to Yedashe Sugar Mill  =37500kyats,  
Pi Tauk San to Yedashe Sugar Mill = 24375kyats 
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(b)   The charges of transporting sugar-cane stalks for one ton from 
the camps to Myohla Sugar Mill were as follows 
 
The charges of transporting sugar-cane stalks for one ton from  
Ngar Gyi Kwayt to Myohla Sugar Mill  = 24375kyats, 
Swar Kar -1 to Myohla Sugar Mill = 46250kyats,  
Swar Kar -2 to Myohla Sugar Mill  = 37500kyats, 
Thit Yar Kone to Myohla Sugar Mill  = 28750kyats, 
Aye Thar Yar to Myohla Sugar Mill  = 28750kyats,  
Khin Tan Lay to Myohla Sugar Mill  = 20000kyats, 
Tha Phan Sin to Myohla Sugar Mill  = 28750kyats, 
Kun Ohn to Myohla Sugar Mill   = 37500kyats,  
Si Pin Aye to Myohla Sugar Mill   = 28750kyats,  
Doe Tan to Myohla Sugar Mill  = 46250kyats,  
Hnaw Pin to Myohla Sugar Mill    = 37500kyats, 
Kywe Yaing Pyin to Myohla Sugar Mill  = 20000kyats, 
Ohn Pin Kwayt to Myohla Sugar Mill  = 24375kyats, 
Sin Gway to Myohla Sugar Mill  = 20000kyats, 
Pi Tauk San to Myohla Sugar Mill  =55000kyats.      
    
   When the results of calculation were added, a formulating of the 
mathematical linear programming Problem was got as follows: 
 
Minimize   P = 55000 + 28750 + 24375 + 37500 + 37500 + 46250 + 
37500 +20000 + 37500   + 20000  + 20000 + 24375  + 28750 + 
 37500  + 24375 + 24375 + 46250 + 37500 + 28750 + 28750 

+ 20000 + 28750 + 37500  + 28750 + 46250 + 37500  + 
20000  + 24375  + 20000 + 55000   
 
subject to    
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Problem Solving and Interpretation of Optimal Solution  
  
    When the problem above was solved by the software of TORA, the 
following results was got  

 = 0     = 0  = 5662   = 5422   = 0 
= 3310  = 7714  = 0   = 7812    = 0 

 = 5772 = 8078  = 4760   = 19946   = 0  
= 0   = 7536  = 5132   = 12838  = 0 

= 0   = 4682  = 0  = 0   = 4756 
= 0   = 5266  = 0   = 1496   = 0. 

 
P = 2756298750 kyats 
 
  According to the result of calculation by the software of TORA, unless the 
sugar-cane stalks from 14 camps was transported to Yedeshe Sugar Mill No (6) and 
Myohla Sugar Mill, the charges would be cheapest and estimated amount of sugar-
cane stalks could be bought enough. So, the sugar-cane stalks were not needed to be 
transported from 6 camps, Ngar Gyi Kwayt, Thit Yar Kone, Aye Thar Yar, Khin Tan 
Lay, Tha Phan Sin, and Sin Gway to Yedashe Sugar Mill. Also, the sugar-cane stalks 
were not needed to be transported from 8 camps, Swarkar -1, Swarkar -2, Kun Ohn, 
Doe Tan, Hnaw Pin, Kywe Yaing Pyin, Ohn Pin Kwayt, and Pi Tauk San to Myohla 
Sugar Mill. 
  Therefore, the great attempt should be paid to bought enough amounts of 
qualify and juicy sugar-cane stalks, motivation was needed to do for cultivators to 
cultivate enough amount of estimated sugar-cane stalks. 
 

Some comment and suggestion 
   The tasks of Myanmar Sugar-cane Enterprise and Sugar Mills were not 
completely finishes from the beginning of cultivating sugar-cane stalks to sending 
sugar-cane stalks to the mills after harvesting. They also provide other need to 
cultivators. Moreover, the roads and bridges are built along the way of carrying sugar-
cane stalks to the mill to be smooth in transportation. All the staff draws the plan 
systematically for such tasks and supervises and instructs all steps of tasks. So, 
experts, technicians and the employees who can serves to crush the qualified juicy 
sugar-cane stalks in time and educate to plant the best qualified sugar-cane stalks are 
needed much. 
   On internet, we know that molasses which was a kind of by product by 
distillation sugar can be manufactured into a kind of fuel, gaseous liquid, in India. 
Therefore, sugar-cane stalks were not only for producing sugar but also for 
manufacturing the fuel now. We realized that sugar-cane stalks have become an 
important project crop for producing sugar but also for manufacturing the fuel for our 
country. 
    Therefore, the loan of expense should be raised more and more steadily for 
the types of farms such as the long- yield, the moderate-yield, the slow-yield, the 
renewed and the new farms. Unless they were done, the sugar mill will have no sugar-
cane stalks to produce sugar in someday. When we studied the main cause was the 
profit has become so lesser although the cost of cultivating had become more. In 
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cultivating, the bio composer, the mixture of the Urea Super phosphate and natural 
fertilizer must be used. But, actually, cow-dung is not being used as fertilizer and the 
mixture of Urea Caustic and Potash are being used now. We think other qualified and 
cheaper fertilizer should be manufactured and substituted it. 
 We suggest other subjects should be done as research work. The tittles 
were as follows 
  The plan to improve the decline of buying sugar-cane stalks. 
   The performance to improve the decline production of sugar. 
 The way of manufacturing gaseous liquid from molasses, a by-product of 

producing sugar. 
 

Conclusion 
  We hope the research starting as a local need to remedy the decline of 
production sugar of Yedashe Sugar Mill No (6) will be an advantageous support to 
Myanmar Sugar-cane Enterprise. 
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Abstract 
This research aims to investigate the feeding habits of Oreochromis niloticus 

and Mystus vittatus from Sittaung Segments between Myot Gyi and Pauk Taw 
Village, Taungoo. The study period started December, 2019 to August 2020. The gut 
contents were analyzed using number method based on Hynes (1950). When the food 
found in the gut of these fish was analyzed, it was found that they were herbivores 
and carnivores respectively. During this investigation, five genera of zooplankton 
species comprising two genera of Brachiopoda and three genera of Monogononta 
were recorded in the gut contents of Oreochromis niloticus and Mystus vittatus. In 
particular, twenty-two genera of algae comprising nine genera of Bacillariophyceae, 
five genera of Chlorophyceae, three genera of Euglenoidea, three genera of 
Zygnematophyceae, one genera of Euglenophyceae, one genera of Trebouxiophyceae 
and some diatoms found in Oreochromis niloticus. This research could provide 
valuable information on the diet of fish, which is important in fish farming. 
 

Keywords:   Feeding Habits, Oreochromis niloticus, Mystus vittatus  
 

Introduction 
Fishes have different food habits for their growth. Fishes feed on a wide range 

material and obtain their nourishment from plants as well as animals. Fishes directly 
depend upon their surrounding aquatic environment for their food and feeding habits, 
using a lot of easily available food. The study of the food and feeding habits of 
freshwater fish species is a subject of continuous research because it include the basis 
for the development of a successful fisheries management programme on fish capture 
and culture. Das and Moitra (1963) classified fishes into herbivores, mainly feed on 
plant materials, carnivores, feed on animal materials and omnivores, feed on one or 
more groups of organisms, i.e., plankton, nekton or benthos and/or detritus. In Kenya, 
Njiru et al., (2004) stated the gut contents of Oreochromis niloticus and found to 
contain insects, algae, plant materials and zooplankton. Arockiaraj et al., (2004) 
reported that gut content of Mystus montanus mostly contained small fishes, 
cladoceans, molluscs, annelid worms, rotifers, insect larvae, copepods, detritus, 
crustaceans, fish scales, algae and unknown items as food items. Rosenfeld et al., 
(2005) reported that gut contents of Oreochromis niloticus were consisted of 
phytoplankton, detritus, zooplankton at all fish sizes. Babare et al., (2013) were 
studied gut content analysis of Wallago attu and Mystus (Sperata) seenghala. They 
observed the stomach content of fish species varies with the time of the day, size of 
the fish and season of the year but there was no significant difference in the food 
items ingested by the juvenile and adult stages. The main objectives of the study are 
to describe feeding habit, diet, monthly variation of different food classes in the gut, 
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feeding intensity and feeding activity. This research aims to investigate the feeding 
habits of Oreochromis niloticus and Mystus vittatus. According to this research, fishes 
are the most commonly eaten natural algae, so fishermen should feed organic food in 
addition to around the pond. Growing natural plants can also save on fish feed costs. 

 

Research Objectives 
To investigate the feeding habits of the selected fish species for feeding habits, 

the most frequently consumed food items and the gut contents of freshwater fishes. 
 

Research Methodology 
Fish samples were collected Oreochromis niloticus and Mystus vittatus from 

Sittaung segments between Myot Gyi and Pauk Taw Village, Taungoo Township. It is 
located between latitudes 18°55'10"N and 96°28'10"E. The study period started 
December, 2019 to August, 2020. 

 

Measurement of fish and dissected of the gut and gut content 
analysis 

Measurement of the fishes was recorded as their body weight in kilograms and 
the total length and standard length were measured to nearest centimeter by digital 
weighing balance and measuring tape. Each fish was dissected from the mouth to the 
anus with the help of a pair of fine scissors and forceps.  

Sampling of the guts were preserved in 10% formalin for subsequent analysis. 
The preserved guts were later uncoiled, cleaned off the attached fat. The gut of each 
fish was weighed by using Electronic balance and the length was recorded. Then, 
each gut was dissected longitudinally inside a clean petridish; the whole gut content 
was poured to vial and weighed. And then, gut contents of each fish were preserved in 
10% formalin for further analysis. 

 

Identification of phytoplankton and zooplankton species 

Zooplankton identification was done by Haney (2013) and Dang et al., (2015) 
and phytoplankton were identified followed after Plamer (1980). 
 

Analyses of Gut contents 
The gut contents were identified under compound light microscope 

(Magnification 4X, 10X, 40X) and stereoscopic microscope (Magnification 0.7X-
4.5X). The gut contents were analyzed using number method based on Hynes (1950). 
 

Number Method (Hynes, 1950) 

Where: 
%Ni is the percentage of food items i 
         Ni is the number of particular food item i 
 Nt is the total number of food (gut content) items 
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Materials used 
Compound light microscope, stereoscopic microscope, plastic bottle, pipette, 

cover slide, cotton wool, phone camera, ruler, tape, blue cloth, dissecting set, digital 
balance and electric balance. 

 

 
 
Source: Google Earth, Latitude18°55'10"N, 96°28'10"E. 
 
Fig.1 Location map of the study area 
 

   
 

A. Oreochromis niloticus B. Opening the abdomen C. Digestive tract 
 
 

   
 

A. Mystus vittatus  B. Opening the abdomen C.  Digestive tract 
 

Plate 1. Oreochromis niloticus and Mystus vittatu 
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Results 
A total of 66 species of two fish species, including to 19 families and 11 

orders were recorded in the present study. Only 36species can be classified down to 
species level. The remaining of 30 species were classified down to genus level. A 
total of 58 phytoplankton species including to 15 families and 9 orders were recorded 
in the present study. A total of 8 zooplankton species belonging to 4 families and 2 
orders were recorded in the present study. The study of the food items of 
Oreochromis niloticus revealed algae, insect parts, fish parts, crustaceans, rotifers, 
molluscs, unidentified and detritus. In December, algae and detritus was 32.52%, 
insect parts was 18.05%, fish parts was 0.21%, crustaceans was 16.55% and 
unidentified was 0.14%. In January, algae and detritus was 32.27%, insect parts were 
23.09%, fish parts were 0.68%, rotifers were 11.57% and molluscs was 0.11%. In 
February, algae and detritus was 37.1%, insect parts were 22.26%, crustaceans were 
0.35%, rotifers were 2.83% and unidentified was 0.35%. In March algae and detritus 
was 28.77%, insect parts were 38.59%, fish parts were 0.7%, crustaceans were 1.58%, 
rotifers were 0.35% and molluscs was 1.23%. The study of the food items of Mystus 
vittatus revealed algae, insect parts, crustaceans, rotifers, unidentified and detritus. In 
December, algae and detritus was 24.97%, insect parts were 0.13%, crustaceans were 
24.97% and rotifers was 24.97%. In January, algae and detritus was 48.84%, 
crustaceans were 2.28 and unidentified was 0.04%. In February, algae were 34.44%, 
rotifers were 31.12% and detritus was 34.44%. In March, algae and detritus was 
42.01%, insect parts were 0.29%, crustaceans were 10.45%, rotifers were 5.18% and 
unidentified was 0.05%. 
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Table1. Occurrence of different food items of Oreochromis niloticus 

 
No Phylum Class Order Family Genus Species 
1 Chlorophyta Chlorophyceae Sphaeropleales Scenedesmaceae Scenedesmus S. acuminatus 
2 

     
S. obiquus 

3 
     

S. quadricauda 
4 

     
S. bijugatus 

5 
    

Desmodesmus D. communis 
6 

   
Hydrodictyaceae Pediastrum P. dupex 

7 
     

P. simplex 
8 

   
Selenastraceae Ankistrodesmus Ankistrodesmus sp. 

9 
     

O.pulchrum 
10 

  
Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium O.ahlstrandii 

11 
     

Oedogonium sp. 
12 

     
Oocystis sp.1 

       
13 

 
Trebouxiophyceae Chlorellales Oocystaceae Oocystis Oocystis sp.2 

14 
     

Oocystis sp.3 
15 

     
E. acus 

16 
     

E. oxyuris 
17 Euglenozoa Euglenoidea Euglenales Euglenaceae Euglena E. spirogyra 
18      E.viridis 
19      Euglena sp. 
20 

    
Phacus P. longicauda 

21 
     

P. triqueter 
22 

     
Phacus sp. 

23 
    

Trachelomonas T. armata 
24 

 
Euglenophyceae 

  
Lepocinclis L. ovum 

25 Charophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium C.laeve 
26 

     
C. pericymatium 

27 
     

C. botrytis 
28 

     
Cosmarium sp.1 

29 
     

Cosmarium sp.2 
30 

     
Cosmarium sp.3 

31 
    

Staurastrum S. anatinum 
32 

     
S. arachne 

33 
     

S. sexangulare 
34 

     
Staurastrum sp. 

35 
   

Closteriaceae Closterium Closterium sp. 
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Table 2. Occurrence of different food items of Oreochromis niloticus and Mystus 
vittatus 
 

No Phylum Class Order Family Genus Species 

1 Ochrophyta Bacillariophyceae Thalassiosirales Stephanodiscaceae Cyclotella C. meneghiniana 

2 
  

Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia P. microstauron 

3 
   

Pleurosigmataceae Gyrosigma Gyrosigma sp.1 

4 
     

Gyrosigma sp.2 
5 

     
Gyrosigma sp.3 

6 
   

Naviculaceae Navicula Navicula sp.1 
7 

     
Navicula sp.2 

8 
     

Navicula sp.3 
9 

     
Navicula sp.4 

10 
   

Stauroneidaceae Craticula Craticula sp.1 
11 

     
Craticula sp.2 

12 
    

Stauroneis S. acuta 
13 

  
Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia N.sigmoidea 

14 
     

Nitzschia sp.1 
15 

     
Nitzschia sp.2 

16 
     

Nitzschia sp.3 
17 

  
Surirellales Surirellaceae Surirella S.elegans 

18 
     

Surirella sp.1 
19 

     
Surirella sp.2 

20 
     

Surirella sp.3 
21 

     
Surirella sp.4 

22 
     

Surirella sp.5 
23 

     
Surirella sp.6 

24 Arthropoda Brachiopoda Cladocera Bosminidae Bosminopsis B. deitersi 
25 

   
Daphniidae Daphnia D. longispina 

26 Rotifer Monogononta Ploima Mytilinidae Mytilina  M.ventralis 
27 

   
Brachionidae Keratella K.cochlearis 

28 
     

K. valga 
29 

     
K. americana 

30 
    

Notholca N.acuminata 
31 

     
N. caudata 
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Table 3. Measurement of fish and their mean gut contents and food items of 
Oreochromis niloticus and Mystus vittatus 
 

    Oreochromis niloticus Mystus vittatus 

M
ea

su
re

m
en

t 

SL (cm) 3.65 2.79 

TW (kg) 0.04 0.01 

TGL (cm) 158.2 11.53 

TGW(g) 10.31 1.78 

TGCW(g) 7.77 1.1 

F
oo

d 
it

em
s 

Algae 37.56 32.66 

Insect Parts 0.11 25.5 

Fish Parts - 0.4 

Crustacean 9.43 4.62 

Rotifers 15.32 3.7 

Unidentified 0.02 0.12 

Molluscs - 0.34 

Detritus 37.56 32.66 
SL-Standard length, TW-Total Weight, TGL-Total Gut Length, TGW-Total Gut 
Weight, TGCW-Total Gut Content Weight 
 

 
 
Variation of food items for study fishes during December to March. 
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Discussions 
In the present study, the feeding habits of Oreochromis niloticus and Mystus 

vittatus from Sittaung segment between Myot Gyi and Pauk Taw Village near the 
Law Goke Tayar Monestry. O. niloticus, the herbivore, whose gut length is 10 times 
longer than their standard length and some fish less than 10 times. An analysis of the 
feeding habits of the O.niloticus revealed algae, insect parts, crustaceans, rotifers, 
unidentified and detritus. The content of algae in five O.niloticus was highest in 
January and lowest in December. Rotifers were the second highest number in 
February and the lowest in December. Absolutely not found in January due to poor 
food availability. Mcconnell (1958) said that phytoplankton and diatoms as the major 
food items in O. niloticus. In Egypt, Tawwab and Marakby (2004) suggested that gut 
contents of O.niloticus were consisted of phytoplankton, detritus, zooplankton at all 
fish sizes. M.vittatus, whose gut length is 2 times shorter than their standard length 
and some fishes less than 2 times. M.vittatus the high levels of algae content are found 
in February due to the mild climate and the low levels of algae in March are due to 
bad weather and extreme temperatures. The absence of food in the other months 
mentioned above may also be due to poor food availability. It is also considered 
possible to break down food. So, the gut content of M.vittatus was determined to be 
the most common algae and the insect parts was the second most abundant. Chaklader 
(2014) the food and feeding habits of M.vittatus was mainly feed on plankton with 
preference to zooplankton in addition to fed mainly on copepods, cladocerans, 
rotifers, ostracods, insects, oligochaetes, Chlorophyceae, bascillariophyceae and 
debris. These finding provided a better understanding of food availability and food 
intake of freshwater fish in the Sittaung River in Taungoo. 
 

Conclusion 
The result of the present study, Oreochromis niloticus are herbivorous species, 

feeding on any available food items such as algae, rotifers, insect parts, crustaceans 
and diatoms, this makes it suitable for culture in fresh water ponds. The present study, 
Mystus vittatus are carnivorous species, feeding on any available food items in its 
environment such as algae, insect parts, fish parts, crustaceans. 
 

Recommendation 
Comparison of gut length, gut content and dentition of different fish species 

should be conducted. 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ในงานวิจยัครั� งนี�  คือ เพื�อศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยนัและพยากรณ์แนวโน้มในการ

ออมเงินและการลงทุนเพื�อการออมเงินและการลงทุนของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรค

ระบาดโดยกาํหนดกรณีศึกษาเป็นการออมและการลงทุนของคนที�เกิดระหว่างปี พ.ศ.����-พ.ศ.

���� ในสถานการณ์การระบาด Covid-�� ในเขตพื�นที�กรุงเทพฯ ผ่านการใช้เครื�องมือวิจยัชนิด

แบบสอบถามออนไลน์กบักลุ่มตวัอยา่งในกรุงเทพมหานครฯ จาํนวน ��� คน งานวจิยันี�จะพิจารณา

องคป์ระกอบเชิงยืนยนัผา่นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัและพยากรณ์แนวโนม้โดยสมการ

การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเส้นทาง ผลการวิจยัพบว่าองค์ประกอบเชิงยืนยนัต่อการลงทุนที�มีค่า

สัมประสิทธิ� การพยากรณ์ สูงสุดเป็น � ลาํดบัแรก ได้แก่ ความหลากหลายของแพลตฟอร์มการ

ลงทุนในระบบออนไลน์และอุปสงค์ต่อการถือเงินเพื�อใช้สอยในชีวิตประจาํวนั ในส่วนของการ

พยากรณ์แนวโน้มการลงทุนพบว่า อุปสงค์ต่อการถือเงินเพื�อใช้สอยในชีวิตประจาํวนัและรายได้

เป็นตวัแปรพยากรณ์ที�มีค่าสัมประสิทธิ� สูงสุด � ลาํดบัแรก ขณะที�องค์ประกอบเชิงยืนยนัต่อการ

ออมที�มีค่าสัมประสิทธิ� การพยากรณ์ สูงสุดเป็น � ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ นโยบายหรือผลิตภณัฑ์ส่งเสริม

การออมจากภาคเอกชนและจาํนวนผูพ้ึ�งพิงรายไดใ้นครอบครัว ในส่วนของการพยากรณ์แนวโน้ม

การออมพบวา่รายไดแ้ละอุปสงคต่์อการถือเงินเพื�อใชส้อยในชีวิตประจาํวนั 
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Abstract 

This research aimed to study factors effecting and forecast trends in saving and investing for 

saving and investing of Gen Y people in the epidemic situation by using savings and investment 

of people born between 1980-1999 In the situation of the Covid-19 pandemic in Bangkok area as 

a case study. This research examines factors effecting through Second-Confirmatory factor 

analysis and forecast trends by path analysis with multiple regression analysis by collecting data 

from questionnaires with a sample of 400 people in Bangkok. The results showed that the number 

of people who depended on family income and long-term savings policies or products from the 

private sector were the causal factors for savings with the highest multiple correlation coefficient 

being the top two. At the same time, the demand for holding money for daily living and the 

diversification of online investment platforms are the causal factors for investments with the 

highest multiple correlation coefficients among the top two. While forecasting the trend of 

savings, it was found that the number of people who depended on family income and the demand 

for holding money for daily use were the top two predictors with the highest coefficients. 

Percentage of holding money for daily living and income was the first two predictors with the 

highest coefficients. 

 

Keywords: Pandemic, Saving, Investment, Behavior, Generation Y 

 
บทนํา 

เมื�อเกิดการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา ���� (COVID-��) ที�มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั�ว

โลก ไดส่้งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวติของประชาชนทั�วโลกจาํนวนมาก และยงัไม่นบัรวมถึงมูลคา่ความ

เสียหายทางเศรษฐกิจที�เกิดขึ�นทั�วโลก ขณะที�การระบาดในประเทศไทยมาตั�งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.���� ซึ�งการ

ระบาดครั� งนี� ส่งผลกระทบกบัชีวติของประชาชนไทยทุกระดบัในทุกๆ มิติ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งมิติทางเศรษฐกิจที�

ปรากฏขอ้มูลวา่ประชาชนชาวไทยเกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมทางดา้นการใชจ่้าย การออมและการลงทุนไป

อยา่งมาก โดยที�ผลสาํรวจพบวา่การใชจ่้ายของคนไทยในยคุโควดิ-�� มีการใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�น และชี�ชดัใหเ้ห็นมาก

ขึ�นวา่คนไทยใหค้วามใส่ใจในการออมและสะสมทรัพยม์ากขึ�นอยา่งมาก (สวนดุสิตโพล, ����) ยิ�งไปกวา่นั�นมี

งานวจิยัที�ระบุไวว้า่ Gen Y ชี�ชดัวา่ในสถานการณ์การระบาดของโควดิ-�� ตลอดเวลาที�ผา่นมา Gen Y ให้

ความสาํคญักบัการลงทุนและสะสมความมั�งคั�งในหลกัทรัพยแ์ละสินทรัพยดิ์จิทลัอยา่งมาก โดยเกิดการลงทุนในธ
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รุกรรมแบบดิจิทลั โดยเฉพาะธุรกรรม Digital lending ที�ทาํใหเ้ขา้ถึงแหล่งสินเชื�อไดง่้าย (บริษทั ขอ้มูลเครดิต

แห่งชาติ จาํกดั, ����) ซึ�งขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการจดัการการเงินส่วนบุคคลทั�งการ

ออมและการลงทุนของคน Gen Y ในภาวะการณ์ที�เกิดโรคระบาด 

ดงันั�น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที�จะวจิยัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อเพื�อศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุและพยากรณ์แนวโนม้ใน

การออมเงินและการลงทุนเพื�อการออมเงินและการลงทุนของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด โดย

กาํหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยัไวเ้พื�อเพื�อศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตใุนการออมเงินและการลงทุนของคนกลุ่ม Gen Y 

ในสถานการณ์โรคระบาด และเพื�อพยากรณ์แนวโนม้การออมเงินและการลงทุนของคนกลุ่ม Gen Y ใน

สถานการณ์โรคระบาด ซึ�งผลที�ไดจ้ากการวจิยันี�จะเป็นประโยชนส์าํหรับหน่วยงานภาครัฐบาล สถาบนัทางการ

เงิน ภาคธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการออมและการลงทุนของประเทศไทยจะเขา้ใจปัจจยัเชิงสาเหตุในการออมเงินและ

การลงทุนของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด เพื�อนาํมาปรับกลยทุธ์ในการดึงดูดเงินของประชากร

กลุ่มนี� ใหอ้ยูใ่นระบบเศรษฐกิจ อีกทั�งหน่วยงานภาครัฐบาล สถาบนัทางการเงินของประเทศไทยและภาคธุรกิจที�

เกี�ยวขอ้งกบัการออมและการลงทุนจะเขา้ใจแนวโนม้การออมเงินและการลงทุนของคนกลุ่ม Gen Y ใน

สถานการณ์โรคระบาดที�ไดรั้บจากการพยากรณ์จากผลการวจิยัเพื�อนาํไปหาแนวทางป้องกนัวกิฤตการณ์การเงิน 

หากในอนาคตเกิดโรคระบาดขึ�นอีก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐบาล สถาบนัทางการเงิน และภาคธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการออมและการลงทุนของประเทศไทยสามารถพิจารณาแนวโนม้การออมเงินและการลงทุนของคนกลุ่ม 

Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาดที�ไดรั้บจากการพยากรณ์จากผลการวจิยัเพื�อนาํไปวเิคราะห์แนวทางในการ

ดึงดูดเงินของประชากรกลุ่มนี� ใหอ้ยูใ่นระบบเศรษฐกิจอีกครั� งหากในอนาคตเกิดโรคระบาดขึ�นอีก 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี�ยวกบัการออม สมมุติฐานรายไดส้มบูรณ์ไดอ้ธิบายสมมติฐานที�อธิบายถึงความสมัพนัธ์ของรายได ้

(Income) กบัการบริโภค โดยความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นความสมัพนัธ์เชิงบวก สรุปไดว้า่ เมื�อรายไดเ้พิ�มขึ�นการ

บริโภคจะเพิ�มขึ�นดว้ยแต่การบริโภคจะเพิ�มขึ�นไม่เท่ากบัการเพิ�มขึ�นของรายได ้โดยกาํหนดผา่น ฟังกช์นัการ

บริโภค (Consumption Function) (อมรทิพย ์แทเ้ที�ยงธรรม, 2544: 62-108) 

แนวคิดเกี�ยวกบัการลงทุน การกนัเงินไวจ้าํนวนหนึ�ง ในช่วงระยะเวลาหนึ�ง เพื�อก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับใน

อนาคต ซึ�งจะชดเชยใหแ้ก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับนี�  ควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อและคุม้กบัความไม่แน่นอนที�

จะเกิดแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต (อมรทิพย ์แทเ้ที�ยงธรรม, 2544: 62-108) 

แนวคิดและเรื�องมือของนโยบายการคลงั เครื�องมือของนโยบายการคลงั ประกอบดว้ยนโยบายทางดา้นรายจ่าย

ของรัฐบาล นโยบายทางดา้นรายได ้นโยบายดา้นหนี�สาธารณะ และนโยบายดา้นงบประมาณ ทั�งนี�  นโยบาย

รายจ่ายเกี�ยวขอ้งกบัการจดังบประมาณรายจ่ายดา้นต่างๆ ของรัฐบาลใหเ้กิดผลทางเศรษฐกิจไปในทิศทางที�

เหมาะสม (วนัรักษ ์มิ�งมณีนาคิน, 2546: 115-120)  

แนวคิดความตอ้งการถือเงิน (Demand for Money) หมายถึง แบ่งความตอ้งการถือเงินออกเป็น 3 ประเภท 

คือ ความตอ้งการถือเงินเพื�อใชจ่้ายในชีวติประจาํวนั ความตอ้งการถือเงินเพื�อใชจ่้ายเมื�อเกิดเหตุการณ์ที�ไม่ได้

คาดคิดไวล่้วงหนา้ และความตอ้งการถือเงินเพื�อแสวงหากาํไร จากการที�เคนส์เชื�อวา่ คนเราจะถือเงินส่วนหนึ�งไว้

เพื�อแสวงหากาํไร (วนัรักษ ์มิ�งมณีนาคิน, 2546: 59-63) 
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จากการนาํองคค์วามรู้ต่างๆ มาสกดัตวัแปรการวจิยัจึงไดโ้มเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของ

องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในการออมเงินของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาดตามภาพ 1 

 

 
 

ภาพที� � โมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัขององคป์ระกอบเชิงยนืยนัในการออมและการลงทุน 
 

วธีิการวจัิย 

พื�นที�เป้าหมาย 

พื�นที�ศึกษาอยูใ่น � เขตในกรุงเทพฯ ไดแ้ก่ เขตบางเขน เขตจตจุกัร เขตบางกะปิ เขตสายไหม และเขตลาดกระบงั 

จาํแนกในการสุ่มดว้ยสูตรคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ โดยสาเหตุที�เลือกเขตพื�นที�ดงักล่าวเพราะเป็นพื�นที�ที�

ประชากรกลุ่ม Gen Y กระจุกตวัอาศยัอยูม่ากที�สุด (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2564) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งนั�นผูว้จิยัไดอ้าศยัขอ้มูลกาํหนด เป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยเจาะจงผูก้ลุ่มประชากร 

Gen Y ที�มีรายไดท้างใดทางหนึ�งและเกิดการออมและการลงทุน โดยประชากรที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ 

ประชากรที�เกิดระหวา่งปี พ.ศ.����-พ.ศ.���� หรือประชากรอายรุะหวา่ง จาํนวน �,498,��� คน (สาํนกังานสถิติ
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แห่งชาติ, ����) ขณะกลุ่มตวัอยา่งสามารถคาํนวณไดจ้าํนวน ��� คนจากการแนวคิดการคาํนวณของยามาเน่ 

(Yamane, ����) ซึ�งกาํหนดค่าความคาดเคลื�อนไวที้�ร้อยละ � 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัใชแ้บบการสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น � ตอน ไดแ้ก่ ตอนที� 

� ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที� � พฤติกรรมการออมก่อนและหลงัการระบาดของไวรัสโควดิ-�� 

และตอนที� � พฤติกรรมการลงทุนก่อนและหลงัการระบาดของไวรัสโควดิ-�� ทั�งนี�  ผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบความ

เที�ยงของแบบสอบถามผา่นการทาํการทดสอบขอ้คาํถามก่อนวจิยั (Pre-Test) กบัผูบ้ริโภคจงัหวดันนทบุรี 

จาํนวน �� คน โดยใชว้ธีิการวดัความสอดคลอ้งภายในแบบ Cronbach’s Alpha ขอ้คาํถามที�มีคา่ความเชื�อมั�น

ตั�งแต่ �.�� ขึ�นไปซึ�งถือวา่มีความเชื�อถือไดค้่อนขา้งสูง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, ����) จากการทดสอบไดค้่าความ

เชื�อมั�น เท่ากบั �.��� ซึ�งถือวา่เชื�อถือไดจึ้งนาํแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์สาํหรับวจิยันี�จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ในส่วนที� � ไดน้าํสถิติที�มาใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ยค่าร้อยละ และการตีความแปลผลตามอนัตรภาคชั�น โดยขอ้มูลที�ใชมี้ 3 ดา้น คือ 

ประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ดา้นพฤติกรรมการออมทั�งก่อนและ

หลงัการระบาดของไวรัสโควดิ-�� และดา้นพฤติกรรมการลงทุนทั�งก่อนและหลงัการระบาดของไวรัสโควดิ-19 

ในส่วนที� 2 จะทาํการวเิคราะห์เสน้ทางความสมัพนัธ์เชิงเสน้โยงระหวา่งตวัแปรโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาํเร็จรูป AMOS วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) ในการหาอิทธิพล

ในการออมเงินและการลงทุนของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาดโดยกาํหนดโมเดลการวเิคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยนืยนัขององคป์ระกอบเชิงยนืยนัในการออมเงินของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด 

ในการวเิคราะห์ส่วนที� 3 จะทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความสมัพนัธ์ของปัจจยัที�มีอิทธิพล โดยใชส้มการการ

วเิคราะห์ถดถอยพหุแบบเสน้ทางสมัพนัธ์ (multiple regression analysis) ซึ�งจะคดัเลือกเฉพาะตวัแปรที�มี

ค่า Factor loading จากส่วนที� � ที�มีค่ามากกวา่ �.�� ขึ�นไปมาวเิคราะห์และพยากรณ์เพื�อสร้างตวัแบบการ

พยากรณ์แนวโนม้การออมและการลงทุนเมื�อเกิดโรคระบาดโดยการวเิคราะห์ในส่วนนี�จะเป็นการสาํหรับการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อพยากรณ์แนวโนม้การออมเงินและการลงทุนของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด

โดย 

 

ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาปัจจยัที�มอีทิธิพลและการพยากรณ์แนวโน้มการออมเงนิของคนกลุ่ม Gen Y  

การวจิยัในส่วนนี�  สามารถอภิปรายผลไดเ้ป็นหวัขอ้ ดงันี� 

องค์ประกอบเชิงยืนยนัต่อการออมเงนิของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด 

ผูว้จิยัจึงไดท้าํการทดสอบโมเดล โดยดูผลจากค่าทดสอบทางสถิติที�ผา่นเกณฑ ์ซึ�งมีเกณฑใ์นการพิจารณาความ

สอดคลอ้งกลมกลืนขององคป์ระกอบเชิงยนืยนั โดยทาํการวดัค่า Chi-square Probability เท่ากบั 0.186 ค่า 

Chi-square Relative เท่ากบั 1.293 ค่า GFI เท่ากบั 0.987 ค่า CFI เท่ากบั 0.996 ค่า RMR เท่ากบั 

0.010 ค่า RMSER เท่ากบั 0.027 จากนั�นจึงแปลความหมายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผล (Schumacher, R. 
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E., & Lomax, R. G. ,2010). ซึ�งทุกค่าผา่นมาตรฐานการตรวจสอบโมเดลซึ�งอธิบายไดว้า่ผลการตรวจสอบ

จะเห็นไดว้า่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน แสดงวา่โมเดลมีความถูกตอ้งของโมเดล จากนั�นจึงทาํการศึกษาองคป์ระกอบเชิง

ยนืยนัเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพื�อหา ค่าพารามิเตอร์ โดยใชว้ธีิการประมาณค่าแบบวธีิไลคลิ์ฮูด

สูงสุด (A Maximum Likelihood) ผา่นการกาํหนดโมเดลเพื�อทาํการวเิคราะห์การออมเงินของคนกลุ่ม 

Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด โดยการระบุความเป็นไปไดค้า่เดียวของตวัแบบ (Identification of 

model) ซึ�งระบุวา่ตวัแบบสามารถประมาค่าพารามิเตอร์ไดเ้ป็นคา่เดียว จากนั�นจึงทาํการประมาณค่าพารามิเตอร์

จากตวัแบบ (Parameter estimation from the mode) จากนั�นผูว้จิยัจึงทาํการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิง

ยนืยนัการออมเงินของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาดผา่นการวเิคราะห์ซึ�งสามารถหาแสดงค่า

นํ� าหนกัองคป์ระกอบจากการวเิคราะห์เสน้ทางความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปร โดยที�ไดท้าํการตดั 

Factor loading ที�ต ํ�ากวา่ 0.70 ออกจากโมเดล (Schumacher, R. E., & Lomax, R. G. ,2010). ดงั

แสดงในภาพที� 2 

 

 
ภาพที� 2 องคป์ระกอบเชิงยนืยนัการออมเงินของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด 

 

จากภาพ 2 สามารถนาํวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัการออมเงินของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรค

ระบาดโดยสงัเกตจากค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบของรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ จากนั�นจึงนาํค่านํ� าหนกั

องคป์ระกอบมาพิจารณาค่าสมัประสิทธิ� การพยากรณ์ (R2) ซึ�งเป็นการระบุระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง

องคป์ระกอบเชิงยนืยนัวา่ และสามารถนาํผลการวจิยัดงักล่าวมาอภิปรายถึงผลการวจิยัองคป์ระกอบเชิงยนืยนัที�ต่อ

การออมเงินของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด โดยสามารถแสดงค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบและค่า

สมัประสิทธิ� การพยากรณ์ ไดด้งัแสดงในตาราง 1 

 

ตารางที� 1 ค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสิทธิ� การพยากรณ์  

องค์ประกอบ/ตวัแปร ค่านํ�าหนักองค์ประกอบ สัมประสิทธิ�การพยากรณ์ 

ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ 0.89 0.79 

นโยบายลดภาระค่าใชจ่้ายประชาชน 0.74 0.54 

นโยบาย/ผลิตภณัฑส่์งเสริมการออมจากภาคเอกชน 0.77 0.59 
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ปัจจยัส่วนบุคคล 0.98 0.96 

ภาระหนี� สิน 0.73 0.53 

จาํนวนผูพ้ึ�งพิงรายไดใ้นครอบครัว 0.77 0.59 

รายได ้ 0.73 0.53 

อุปสงค์ต่อการถือเงนิ 0.93 0.86 

เพื�อใชส้อยในชีวติประจาํวนั 0.73 0.53 

เพื�อใชส้อยเพื�อสะสมทรัพย ์ 0.73 0.53 

เพื�อใชเ้พื�อใชย้ามฉุกเฉิน 0.70 0.49 

ที�มา: จากการสาํรวจและคาํนวณ 

 

ตารางที� 1 สามารถอภิปรายผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัองคป์ระกอบเชิงยนืยนัการออมเงินของคน

กลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด ดงันี� 

1) ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมีค่าสมัประสิทธิ� การพยากรณ์ เท่ากบั 0.79 โดยมีค่าสมัประสิทธิ� การ

พยากรณ์ ขององคป์ระกอบยนืยนั คือ นโยบายลดภาระค่าใชจ่้ายประชาชนเท่ากบั 0.54 และนโยบาย/ผลิตภณัฑ์

ส่งเสริมการออมจากภาคเอกชนเท่ากบั 0.59 สามารถอภิปรายไดว้า่ สิ�งที�กระตุน้ใหป้ระชากรกลุ่ม Gen Y เกิด

การออมมากขึ�นในสถานการณ์โรคระบาด คือ นโยบายลดภาระคา่ใชจ่้ายประชาชน เพราะการช่วยใหป้ระชาชนมี

ค่าใชจ่้ายในการบริโภคที�ลดลงก็จะส่งผลใหป้ระชาชนสามารถมีเงินเกิดไดเ้ยอะมากขึ�น 

2) ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนบุคคลมีค่าสมัประสิทธิ� การพยากรณ์ เท่ากบั 0.96 โดยมีค่าสมัประสิทธิ� การ

พยากรณ์ขององคป์ระกอบยนืยนั คือ ภาระหนี� สินเท่ากบั 0.53 จาํนวนผูพ้ึ�งพิงรายไดใ้นครอบครัวเท่ากบั 0.59 

และรายไดเ้ท่ากบั 0.53 เมื�อพิจารณาจะพบวา่ตวัแปรจาํนวนผูพ้ึ�งพิงรายไดใ้นครอบครัวมีค่านํ� าหนกัปัจจยัและค่า

สมัประสิทธิ� การพยากรณ์ สูงที�สุดในองคป์ระกอบในลาํดบัที� 1 ซึ�งนิรนยัไดว้า่การที�มีผูพ้ึ�งพิงรายไดข้องประชากร

กลุ่มนี�มากเกินไปจะส่งผลกระทบอยา่งสูงกบัการพิจารณาออมเงินของกลุ่มประชากร Gen Y 

3) อุปสงค์ต่อการถือเงนิ อุปสงคต์่อการถือเงินมีค่าสมัประสิทธิ� การพยากรณ์ เท่ากบั 0.86 ทั�งนี� มี คา่สมัประสิทธิ�

การพยากรณ์ ขององคป์ระกอบยนืยนั คือ เพื�อใชส้อยในชีวติประจาํวนั 0.53 เพื�อใชส้อยเพื�อสะสมทรัพย ์0.53 

และเพื�อใชเ้พื�อใชย้ามฉุกเฉินเท่ากบั 0.45 ทั�งนี�  องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของอุปสงคต์่อการถือเงินเป็น

องคป์ระกอบเชิงยนืยนัทั�งสิ�นสามารถนิรนยัไดว้า่การมีกระแสเงินสดไวก้บัตนเองมีสมัพนัธ์ที�สอดรับในทุกมิติ

ของการออม 

การพยากรณ์แนวโน้มการออมในสถานการณ์โรคระบาดของประชากร Gen Y  

จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัต่อการออมของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด ทาํใหไ้ด้

ทราบองคป์ระกอบเชิงยนืยนัที�เป็นปัจจยัสาํคญัที�ก่อใหเ้กิดการลงทุนโดยพิจารณาจากการที�ปัจจยัมีคา่

องคป์ระกอบเชิงยนืยนัมากกวา่ 0.70 จากนั�นจึงไดท้าํการนาํปัจจยัดงักล่าวมาพยากรณ์แนวโนม้โดยการใชโ้ดยใช้

สมการการวเิคราะห์ถดถอยพหุแบบเสน้ทางสมัพนัธ์ โดยผูว้จิยัไดท้าํการตรวจสอบค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวั

แปร (Correlation) พบวา่ ไม่มีตวัแปรใดที�มีความสมัพนัธ์เกิน 0.8 โดยตั�งค่านยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

โดยมีค่าความสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.381-0.586 จากนั�นจึงนาํขอ้มูลตวัแปรที�สกดัจาก factor 

loading ที�มากกวา่ 0.70 มาวเิคราะห์ความแปรปรวน โดยจากการตรวจสอบความแปรปรวนในการพยากรณ์



                         

 383 

การออมของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาดพบวา่ค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.00 จากนั�นจึงทาํการ

ประมวลผลเพื�อหาค่าสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธ์ถดถอยพหุคูณของตวัแปรพยากรณ์ที�ใชพ้ยากรณ์การออมของคน

กลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด แสดงในตาราง 2 

 

ตาราง 2 ค่าสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอนของตวัแปรพยากรณ์ 

ตวัแปรพยากรณ์ b S.E.B B t p 

อุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อใชใ้นชีวติประจาํวนั 0.144 0.051 0.135 2.815 0.005 

รายได ้ 0.251 0.051 0.248 4.895 0.000 

อุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อสะสมทรัพย ์ -0.114 0.051 -0.108 -2.220 0.027 

จาํนวนผูพ้ึ�งพิงรายไดใ้นครอบครัว 0.141 0.028 0.129 3.363 0.043 

ภาระหนี� สิน 0.170 0.051 0.164 3.367 0.001 

อุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อใชย้ามฉุกเฉิน 0.169 0.050 0.163 3.360 0.001 

นโยบายหรือผลิตภณัฑส่์งเสริมการออม 

จากภาคเอกชน 

0.126 0.052 0.117 2.422 0.016 

นโยบายลดภาระค่าใชจ่้ายประชาชน 0.174 0.050 0.156 3.467 0.001 

ค่าคงที� 0.121 

*p < 0.05 

 

จากตาราง 2 แสดงค่าสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธ์ถดถอยพหุคูณของตวัแปรพยากรณ์ที�ใชพ้ยากรณ์การออมของคน

กลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด จากผลวจิยันี�สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ไดด้งันี� 

Y = 0.121 + 0.141 (จาํนวนผูพ้ึ�งพิงรายไดใ้นครอบครัว) + 0.144 (อุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อใชใ้น

ชีวติประจาํวนั) + 0.251 (รายได)้ - 0.114 (อุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อสะสมทรัพย)์ + 0.170 (ภาระหนี� สิน) + 

0.169 (อุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อใชย้ามฉุกเฉิน) + 0.126 (นโยบาย/ผลิตภณัฑส่์งเสริมการออมจากภาคเอกชน) 

+ 0.174 (นโยบายลดภาระค่าใชจ่้ายประชาชน) 

จากสมการพยากรณ์แนวโนม้การออม พบวา่ รายไดมี้ค่าสมัประสิทธิ� สูงสุดเท่ากบั 0.251 ซึ�งสามารถอธิบายไดว้า่ 

เมื�อเกิดสถานการณ์โรคระบาดขึ�น หากประชากรกลุ่ม Gen Y มีรายไดไ้ป 1 หน่วยจะทาํการออมเปลี�ยนแปลง

ไป 0.251 หน่วย  

อยา่งไรก็ตามตวัแปรพยากรณ์ คือ อุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อสะสมทรัพย ์มีค่าติดลบเท่ากบั -0.114 ซึ�งสามารถ

อธิบายไดว้า่เมื�อเกิดสถานการณ์โรคระบาดขึ�น หากประชากรกลุ่ม Gen Y มีอปุสงคต์่อการถือเงินเพื�อสะสม

ทรัพยเ์ปลี�ยนแปลงไป 1 หน่วยจะทาํการออมเปลี�ยนแปลงไป 0.114 หน่วย ในทิศทางตรงขา้ม 

ผลการศึกษาปัจจยัที�มอีทิธิพลและการพยากรณ์แนวโน้มการลงทุนของคนกลุ่ม Gen Y  

ผลการศึกษาดา้นปัจจยัที�มีอิทธิพลและการพยากรณ์แนวโนม้การลงทุนของคนกลุ่มตวัอยา่งในสถานการณ์โรค

ระบาด สามารถอภิปรายผลไดเ้ป็นหวัขอ้ ดงันี� 

องค์ประกอบเชิงยืนยนัต่อการลงทุนของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด 
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การวเิคราะห์ส่วนนี�ใชห้ลกัการเดียวกนักบัการวเิคราะห์การออมที�ไดน้าํเสนอมาก่อนหนา้นี�  โดยสามารถแปล

ความหมายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผล โดยทาํการวดัค่า Chi-square Probability เท่ากบั 0.336 ค่า Chi-

square Relative เท่ากบั 1.446 ค่า GFI เท่ากบั 0.997 ค่า CFI เท่ากบั 0.996 ค่า RMR เท่ากบั 0.010 

ค่า RMSER เท่ากบั 0.075 จากนั�นจึงแปลความหมายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผล (Schumacher, R. E., & 

Lomax, R. G. ,2010). ซึ�งทุกค่าผา่นมาตรฐานการตรวจสอบโมเดล ซึ�งอธิบายไดว้า่ผลการตรวจสอบจะเห็น

ไดว้า่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน แสดงวา่โมเดลมีความถูกตอ้งของโมเดล จากนั�นผูว้จิยัจึงทาํการวเิคราะห์องคป์ระกอบ

เชิงยนืยนัการออมเงินของคนกลุม่ Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาดผา่นการวเิคราะห์ซึ�งสามารถหาแสดงค่า

นํ� าหนกัองคป์ระกอบจากการวเิคราะห์เสน้ทางความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปร โดยที�ไดท้าํการตดั 

Factor loading ที�ต ํ�ากวา่ 0.70 ออกจากโมเดล (Schumacher, R. E., & Lomax, R. G. ,2010). ดงั

แสดงในภาพที� 3 

 
ภาพที� 3 องคป์ระกอบเชิงยนืยนัการลงทุนของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด 

 

จากภาพที� 3 สามารถนาํวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัการลงทุนของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรค

ระบาดใชห้ลกัการเดียวกนักบัการวเิคราะห์การออมที�ไดน้าํเสนอมาก่อนหนา้นี�โดยสามารถแสดงค่านํ� าหนกั

องคป์ระกอบและสมัประสิทธิ� การพยากรณ์ ไดด้งัแสดงในตาราง 3 

 

ตารางที� 3 ค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสิทธิ� การพยากรณ์  

องค์ประกอบ/ตวัแปร ค่านํ�าหนักองค์ประกอบ ค่าสัมประสิทธิ�การพยากรณ์  

ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ 0.96 0.92 

ความหลากหลายของแพลตฟอร์มการลงทุน 

ในระบบออนไลน ์

0.75 0.56 

นโยบาย/ผลิตภณัฑส่์งเสริมการลงทุน 

จากภาคเอกชน 

0.70 0.49 

ปัจจยัส่วนบุคคล 0.90 0.81 
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ภาระหนี� สิน 0.70 0.49 

รายได ้ 0.73 0.53 

อุปสงค์ต่อการถือเงนิ 0.97 0.94 

เพื�อใชส้อยในชีวติประจาํวนั 0.80 0.64 

เพื�อใชส้อยเพื�อสะสมทรัพย ์ 0.70 0.49 

เพื�อใชเ้พื�อใชย้ามฉุกเฉิน 0.73 0.53 

ที�มา: จากการสาํรวจและคาํนวณ 

 

ตารางที� 3 จะเห็นไดว้า่ผลการพิจารณาค่าสมัประสิทธิ� การพยากรณ์ทุกๆ ค่าที�แสดงมีค่าเกิน 0.30 ทั�งสิ�นสามารถ

อภิปรายผลการวเิคราะห์ ดงันี� 

1) ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมีค่าสมัประสิทธิ� การพยากรณ์ เท่ากบั 0.92 โดยมีค่าสมัประสิทธิ� การ

พยากรณ์ ขององคป์ระกอบยนืยนั คือ ความหลากหลายของแพลตฟอร์มการลงทุนในระบบออนไลน์เท่ากบั 0.56 

และนโยบาย/ผลิตภณัฑส่์งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชนเท่ากบั 0.49 สามารถอภิปรายโดยอา้งอิงจากการได้

สมัภาษณ์หลายท่านพบไดว้า่ ประชากรกลุ่ม Gen Y มีความคุน้เคยและเชี�ยวชาญกบัการใชเ้ทคโนโลยแีละ

อินเทอร์เน็ต ประกอบกบัปัจจุบนัการลงทุนในหลกัทรัพยดิ์จิทลัมีหลายแพลตฟอร์ม มีความไม่ซบัซอ้นและไม่

จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมากนกั ประชากรกลุ่มนี� จึงชื�นชอบและนิยมที�จะออมและลงทุนผา่นสินทรัพย์

ดิจิทลัมาก 

2) ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนบุคคลมีค่าสมัประสิทธิ� การพยากรณ์ เท่ากบั 0.81 โดยมีค่าสมัประสิทธิ� การ

พยากรณ์ ขององคป์ระกอบยนืยนั คือ ภาระหนี� สินเท่ากบั 0.49 จาํนวนผูพ้ึ�งพิงรายไดใ้น และรายไดเ้ท่ากบั 0.53 

ซึ�งนิรนยัไดว้า่การที�มีประชากร Gen Y จะเกิดการลงทุนไดน้ั�นตอ้งพิจารณาถึงรายไดที้�หลงเหลือจากภาระ

หนี� สินเป็นสาํคญั 

3) อุปสงค์ต่อการถือเงนิ อุปสงคต์่อการถือเงินมีค่าสมัประสิทธิ� การพยากรณ์ เท่ากบั 0.94 ทั�งนี� มีค่าสมัประสิทธิ�

การพยากรณ์ ขององคป์ระกอบยนืยนั คือ เพื�อใชส้อยในชีวติประจาํวนั 0.64 เพื�อใชส้อยเพื�อสะสมทรัพย ์0.49 

และเพื�อใชเ้พื�อใชย้ามฉุกเฉินเท่ากบั 0.53 ทั�งนี�  เมื�อพิจารณาจะพบวา่ตวัแปรเพื�อใชส้อยในชีวติประจาํวนัค่า

สมัประสิทธิ� การพยากรณ์ สูงที�สุดในองคป์ระกอบในลาํดบัที� 1 ในโมเดลนี�  ดงันั�นสามารถนิรนยัไดว้า่ การมี

กระแสเงินสดไวก้บัตนเองไวใ้หม้ากจะส่งผลต่อการลงทุน  

การพยากรณ์แนวโน้มการลงทุนในสถานการณ์โรคระบาดของประชากร Gen Y  

จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัต่อการลงทุนของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด ทาํใหไ้ด้

ทราบองคป์ระกอบเชิงยนืยนัที�เป็นปัจจยัสาํคญัที�ก่อใหเ้กิดการลงทุนโดยพิจารณาจากการที�ปัจจยัมีคา่

องคป์ระกอบเชิงยนืยนัมากกวา่ 0.70 จากนั�นจึงไดท้าํการนาํปัจจยัดงักล่าวมาพยากรณ์แนวโนม้โดยการใชโ้ดยใช้

สมการการวเิคราะห์ถดถอยพหุแบบเสน้ทางสมัพนัธ์ โดยผูว้จิยัไดท้าํการตรวจสอบค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งตวั

แปร (Correlation) พบวา่ ไม่มีตวัแปรใดที�มีความสมัพนัธ์เกิน 0.8 โดยตั�งค่านยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

โดยมีคา่ความสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.413-0.553 จากนั�นจึงนาํขอ้มูลตวัแปรที�สกดัจาก factor 

loading ที�มากกวา่ 0.70 มาวเิคราะห์ความแปรปรวน โดยจากการตรวจสอบความแปรปรวนในการพยากรณ์

การลงทุนของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาดพบวา่ค่า P-value มีค่าเท่ากบั 0.00 จากนั�นจึงทาํการ
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ประมวลผลเพื�อหาค่าสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธ์ถดถอยพหุคูณของตวัแปรพยากรณ์ที�ใชพ้ยากรณ์การลงทุนของคน

กลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาด แสดงในตาราง 4 

 

ตาราง 4 ค่าสมัประสิทธิ� สหสมัพนัธ์ถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอนของตวัแปรพยากรณ์ 

ตวัแปรพยากรณ์ b S.E.B B t p 

อุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อใชใ้นชีวติประจาํวนั 0.201 0.052 0.177 3.826 0.000 

อุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อสะสมทรัพย ์ 0.103 0.050 0.097 2.047 0.041 

อุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อใชย้ามฉุกเฉิน 0.187 0.048 0.180 3.870 0.000 

ภาระหนี� สิน 0.162 0.051 0.156 3.151 0.002 

รายได ้ 0.248 0.054 0.244 4.616 0.000 

นโยบายหรือผลิตภณัฑส่์งเสริมการออมจาก

ภาคเอกชน 

-0.098 0.052 -0.093 -1.878 0.061 

ความหลากหลายของแพลตฟอร์มการลงทุน 

ในระบบออนไลน ์

0.132 0.050 0.125 2.619 0.009 

ค่าคงที� 0.234 

* p < 0.05 

 

Y = 0.234 + 0.201 (อุปสงคต์อ่การถือเงินเพื�อใชใ้นชีวติประจาํวนั) + 0.103 (อุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อสะสม

ทรัพย)์ + 0.187 (อุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อใชเ้พื�อใชย้ามฉุกเฉิน) + 0.162 (ภาระหนี� สิน) + 0.248 (รายได)้ - 

0.098 (นโยบาย/ผลิตภณัฑส่์งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน) + 0.132 (ความหลากหลายของแพลตฟอร์มการ

ลงทุนในระบบออนไลน)์ จากสมการพยากรณ์แนวโนม้การลงทุน พบวา่ รายไดมี้ค่าสมัประสิทธิ� สูงสุดเท่ากบั 

0.248 ซึ�งสามารถอธิบายไดว้า่ เมื�อเกิดสถานการณ์โรคระบาดขึ�น หากประชากรกลุ่ม Gen Y มีการ

เปลี�ยนแปลงรายไดไ้ป 1 หน่วยจะทาํการลงทุนเปลี�ยนแปลงไป 0.248 หน่วย 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การวจิยัองคป์ระกอบเชิงยนืยนัในการออมเงินของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาดซึ�งตรงกบั

วตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที� 1 พบวา่ การลดภาระค่าใชจ่้ายประชาชนเป็นองคป์ระกอบเชิงยนืยนัที�มีค่าสมัประสิทธิ�

การพยากรณ์สูงสุดเป็น 3 ลาํดบัแรก สามารถนิรนยัไดว้า่ จาํนวนผูพ้ึ�งพิงรายไดใ้นครอบครัวและนโยบายจาก

ภาครัฐลดภาระค่าใชจ่้ายประชาชนเป็นสิ�งที�สอดคลอ้งกบัภาระค่าใชจ่้ายของประชาชนและจะส่งผลต่อการออม

อยา่งมีนยัสาํคญั โดยที�มีนโยบายหรือผลิตภณัฑส่์งเสริมการออมจากภาคเอกชนที�น่าสนใจและใหสิ้ทธิประโยชน์

สูงสุดแก่ผูซื้�อจะเป็นสิ�งเร้าใหเ้กิดการออมเป็นอยา่งยิ�ง ซึ�งมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hongyun Si ที�วจิยั

และใหข้อ้มูลในประเด็นเดียวกนั (Hongyun Si, 2021) ขณะที�เมื�อพิจารณาเรื�องการลงทุนซึ�งตรงกบั

วตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที� 2 พบวา่ อุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อใชส้อยในชีวติประจาํวนัและความหลากหลายของ

แพลตฟอร์มการลงทุนในระบบออนไลน์เป็นองคป์ระกอบเชิงยนืยนัที�มีค่าสมัประสิทธิ� การพยากรณ์ สูงสุดเป็น 3 

ลาํดบัแรก สามารถนิรนยัไดว้า่การมีกระแสเงินสดไวเ้พื�อใชส้อยในชีวติประจาํเพียงพอเป็นสิ�งสาํคญัที�สุดที�จะตอ้ง
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นาํมาพิจารณาก่อนเกิดการลงทุน โดยที�การลงทุนนี�จะถูกกระตุน้จากความหลากหลายของแพลตฟอร์มการลงทุน

ในระบบออนไลน์ซึ�งขอ้มูลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Christoph Huber ที�ระบุขอ้มูลวจิยัไป

ในทิศทางเดียวกนั (Christoph Huber, 2021) 

เมื�อพิจารณาการพยากรณ์แนวโนม้การออมเงินของคนกลุ่ม Gen Y ในสถานการณ์โรคระบาดซึ�งตรงกบั

วตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที� 3 พบวา่ จาํนวนผูพ้ึ�งพิงรายไดใ้นครอบครัวและอุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อใชใ้น

ชีวติประจาํวนัเป็นตวัแปรพยากรณ์ที�มีค่าสมัประสิทธิ� สูงสุด 2 ลาํดบัแรก สามารถนิรนยัไดว้า่หากเกิดสถานการณ์

โรคระบาดขึ�นจาํนวนผูพ้ึ�งพิงรายไดใ้นครอบครัวและกระแสเงินสดเพื�อใชใ้นชีวติประจาํวนัจะเป็นสิ�งที�ประชากร

กลุ่มนี�จะพิจารณาเป็นลาํดบัแรกก่อนจะตดัสินใจออม ซึ�งผลการวจิยัดงักล่าวมีความคลา้ยคลึงกบังานวจิยัของ 

Hongyun Si ที�ระบุขอ้มูลในแนวทางที�สอดคลอ้งกบังานวจิยันี�  (Hongyun Si, 2021) ขณะที�การพยากรณ์

แนวโนม้การลงทุนซึ�งตรงกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที� 4 พบวา่ อุปสงคต์่อการถือเงินเพื�อใชส้อยใน

ชีวติประจาํวนัและรายไดเ้ป็นตวัแปรพยากรณ์ที�มีค่าสมัประสิทธิ� สูงสุด 2 ลาํดบัแรก สามารถนิรนยัไดว้า่หากเกิด

สถานการณ์โรคระบาดขึ�นรายไดแ้ละกระแสเงินสดเพื�อใชใ้นชีวติประจาํวนัจะเป็นปัจจยัสาํคญัที�ประชากรกลุ่มนี�

จะพิจารณาก่อนจะตดัสินใจลงทุนซึ�งผลการวจิยัดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Emigdio Larios-

Gómez (ที�ชี�ชดัวา่ตวัแปรดงักล่าวส่งผลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการลงทุนในภาวะการณ์ระบาด Covid-19 

Gomez, 2021) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) เมื�อพิจารณาจากองคป์ระกอบเชิงยนืยนั หากในอนาคตเกิดสถานการณ์โรคระบาด รัฐบาลจะสามารถกระตุน้

การออมจากประชากรกลุ่มนี� ใหเ้กิดขึ�นไดโ้ดยใชม้าตรการหรือนโยบายที�ลดภาระค่าใชจ่้ายประชาชนเพราะปัจจยั

ดงักล่าวส่งผลต่อการออมเป็นอยา่งสูง เช่นเดียวกบัภาคเอกชนหรือสถาบนัการเงินควรจะตอ้งสร้างผลิตภณัฑ์

ส่งเสริมการออมที�น่าสนใจและใหสิ้ทธิประโยชนห์ลากหลายเพื�อดึงดูดเงินออมจากประชากรกลุ่มดงักล่าว  

2) เมื�อพิจารณาจากองคป์ระกอบเชิงยนืยนั หากในอนาคตเกิดสถานการณ์โรคระบาด ภาครัฐบาลแลเอกชนจะ

สามารถกระตุน้การลงทุนจากประชากรกลุ่มนี� ใหเ้กิดขึ�นไดโ้ดยการสร้างแพลตฟอร์มการลงทุนในระบบออนไลน์

ที�น่าสนใจและใหสิ้ทธิประโยชนห์ลากหลายเพื�อดึงดูดเงินออมจากประชากรกลุ่มดงักล่าว โดยตอ้งเจาะกลุ่ม

ประชากรที�กระแสเงินสดไวเ้พื�อใชส้อยในชีวติประจาํเพียงพอซึ�งอาจจะพจิารณาไดจ้ากการพิจารณาหนี� ส่วน

บุคคลและหนี�ครัวเรือนเป็นสาํคญั 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลและองค์ประกอบเชิงยืนยนัของปัจจยัที�มี

อิทธิพลต่อการซื�อรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV ผา่นการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจากผูซื้�อ

รถไฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV จาํนวน ��� คน ผลการวิจยัพบว่าเศรษฐกิจมหภาคและอุปสงค์ต่อการถือ

เงินเป็นปัจจยัที�มีความสาํคญัมากที�สุดโดยมีค่าสัมประสิทธิ� เส้นทางเท่ากบั �.�� และ �.�� ตามลาํดบั 

ขณะที�การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัพบว่าปัจจยัผลิตภณัฑ์ในดา้นส่วนผสมการตลาดและ

ปัจจยัแนวโน้มราคานํ� ามนั เป็นตวัแปรที�มีค่าสัมประสิทธิ� การพยากรณ์สูงที�สุด � ลาํดบัแรกโดยมี

โดยมีค่าสัมประสิทธิ� การพยากรณ์เท่ากบั �.�� และ �.�� ตามลาํดบั โดยงานวจิยันี� มีขอ้เสนอแนะให้

หน่วยงานภาครัฐนโยบายทางเศรษฐศาสตร์มหภาคให้เอื�อต่อการซื�อรถไฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV เช่น 

การลดหยอ่นหรือกาํหนดภาษีอตัราพิเศษสําหรับการซื�อรถไฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV เป็นตน้ ตลอดจน

ภาคธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV จะตอ้งเลือกสรรจากแบรนด์ที�ไดรั้บความเชื�อ

และมีภาพลกัษณ์ที�น่าเชื�อถือที�สุดเพื�อสร้างจุดแข็งในการดาํเนินธุรกิจใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัรถยนต์

ไฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV 

 

คําสําคัญ: รถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี� , ปัจจยัที�มีอิทธิพล, พฤติกรรม, การวเิคราะห์เส้นทาง,  
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Abstract 

This research aimed to study factors effecting and the corroborative components of the factors 

influencing the purchase of battery electric vehicles by collecting data from a questionnaire from 

386 battery electric vehicle buyers. The results showed that macroeconomic and demand for 

money were the most important factors, with path coefficients of 0.51 and 0.49, respectively. 

While the corroborative component analysis revealed that the product factors in terms of market 

ingredients and oil price trend factors The variables with the highest forecast coefficients were the 

first two with forecast coefficients of 0.55 and 0.52, respectively. In this research, there are 

suggestions for government agencies on macroeconomic policies to facilitate the purchase of 

electric vehicles such as a reduction or special tax rate for the purchase of BEV battery electric 

vehicles, etc. As well as those involved in the battery electric vehicle sector, BEV must select 

from the most trusted brands and the most trusted image to build a strong point in any business 

related to the BEV battery electric vehicle. 

 

Keywords: BEV, Factor Effecting, Behavior, Path Analysis, Confirm Factor Analysis 

 

บทนํา 

พลงังานเป็นปัจจยัพื�นฐานที�สําคญัที�ใชใ้นการผลิตตั�งแต่ภาคครัวเรือนไปจนถึงระดบัอุตสาหกรรม 

ซึ� งมนุษยมี์ความตอ้งการที�จะใช้พลงังานมากขึ�น จนทาํให้มีการก่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใน

อากาศเป็นจาํนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ จนเกิดเป็นปรากฏการณ์เรือน

กระจก และส่งผลต่อสิ�งมีชีวติทั�งหมดบนโลก เนื�องจากการคมนาคมเป็นสาเหตุสําคญั อยา่งหนึ�งที�

ท ําให้เกิด ภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน โดยที�ปัญหาการปล่อยมลพิษของรถยนต์ส่วนใหญ่เป็น

เครื�องยนตป์ระเภทที�ใชก้ารเผาไหมน้ํ� ามนัเชื�อเพลิงเป็นแหล่งพลงังานในการขบัเคลื�อน ฉะนั�นเมื�อมี

การเผาไหมภ้ายในรถยนต์แลว้จะ เกิดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ� งแวดลอ้ม ปัญหาดงักล่าวนี� ส่งผล

กระทบต่อหลายประเทศทั�วโลก หลายประเทศมองเห็นถึงปัญหาของภาวะโลกร้อน จึงมีมาตรการ

ทางกฎหมายในการส่งเสริมการนําพลงังานทดแทนมาใช้แทนพลงังานนํ� ามนั เพื�อลดการนาํเข้า

นํ� ามนัดิบจากต่างประเทศและลดก๊าซคาร์บอนไดออไซด์ในขณะขบัเคลื�อนของรถยนต์ประเภท

เครื�องยนต์ที�ใช้นํ� ามนัที�เกิดขึ� นและส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม จนเกิดเป็นนวตักรรม ใหม่เพื�อ

สิ� งแวดล้อมคือรถยนต์ขับเคลื�อนด้วยพลังงานไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้านี� มีการ ปลดปล่อยมลพิษ

ใกลเ้คียงศูนย ์โดยรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี� เป็นนวตักรรมใหม่ที�ไดรั้บความนิยมเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็ว
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ดว้ยปัจจยัผลกัดนัหลายดา้นแต่ที�สําคญัที�สุด คือ การไม่ใช้พลงังานจากนํ� ามนั ซึ� งความผนัผวนของ

ราคานํ� ามนัและปัจจยัการเมืองระดบัโลกและระดบัประเทศยิ�งเป็นปัจจยัผลกัดนัให้คนใช้รถยนต์

ไฟฟ้าแบตเตอรี� มากขึ� น ยกตัวอย่างเช่น สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที�เริ� มต้นในวนัที�  24 

กุมภาพนัธ์ 2565 ส่งผลให้ราคานํ� ามนัดิบ พุ่งขึ�นไปแตะระดบั 118 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในวนัที� 3 

มีนาคม 2565 โดยระดบัราคาดงักล่าวเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 9 ปี นบัตั�งแต่สถิติสูงสุดเดิมของราคา

นํ� ามนัอยูที่�ระดบั 147.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเมื�อปี 2551 (หน่วยวิเคราะห์สถานการณ์ราคานํ� ามนั 

บมจ. ไทยออยล,์ 2565) 

สําหรับในประเทศไทยรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี� มีมากขึ�นในปัจจุบนั โดยจะเห็นไดจ้ากสถิติจาํนวน

รถที�จดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก จาํแนกตามชนิด

เชื�อเพลิง ทั�วประเทศยอ้นหลงั 5 ปีตั�งแต่ปี 2560-2564 จาํนวน 10,997 คนั โดยเรียงลาํดบัตามปีได้

ดงันี�  165 325 1,527 2,999 และ 5,889 คนั (กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก, 

2565) ซึ� งการเติบโตของจาํนวนรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี�สะทอ้นภาพการตื�นตวัของประชาชนชาว

ไทยที�ให้ความสนใจในรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�มากขึ�น จากเหตุผลที�ไดน้าํเสนอมานั�น ผูว้ิจยัมีความ

สนใจที�จะศึกษาถึง ปัจจยัที�ส่งผลต่อการเลือกซื�อรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า เพื�อให้ทราบ ถึงการปัจจยัที�

มีอิทธิพลในการตดัสินใจซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  โดยงานวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัจจยัที�

มีอิทธิพลต่อการซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV และเพื�อศึกษาองคป์ระกอบเชิงยืนยนัของปัจจยัที�

มีอิทธิพลต่อการซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV ซึ� งผลการวิจยัจะเกิดประโยชน์ต่อนกัลงทุนหรือ

ผูป้ระกอบการที�กาํลงัพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัรถยนต ์ตลอดจนเป็นขอ้มูลให้

หน่วยงานรัฐทราบถึงปัจจยัที�จะส่งเสริมการรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี� ซึ� งจะส่งเสริมให้เกิดการ

ประหยดัพลงังานจากเชื�อเพลิงและการลดมลภาวะทางดา้นอากาศในประเทศ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดความตอ้งการถือเงิน (Demand for Money) หมายถึง แบ่งความตอ้งการถือเงินออกเป็น 3 

ประเภท คือ ความตอ้งการถือเงินเพื�อใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั ความตอ้งการถือเงินเพื�อใช้จ่ายเมื�อ

เกิดเหตุการณ์ที�ไม่ไดค้าดคิดไวล่้วงหนา้ และความตอ้งการถือเงินเพื�อแสวงหากาํไร จากการที�เคนส์

เชื�อวา่ คนเราจะถือเงินส่วนหนึ�งไวเ้พื�อแสวงหากาํไร (วนัรักษ ์มิ�งมณีนาคิน, 2546: 59-63) 

แนวคิดเศรษฐกิจมหภาค หมายถึง ปัจจยัที�ส่งผลต่อปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยส่วนรวม ที�

ส่งผา่นพฤติกรรมและ Aggregate) ในระดบัปัจเจกชนแลว้ส่งผลสู่ระดบัมหภาค เช่น ผลผลิต มวล

รวม รายไดป้ระชาชาติ การบริโภคมวลรวม การลงทุนมวลรวม การใชจ่้ายของรัฐบาล และการจา้ง

งาน เป็นตน้ (อมรทิพย ์แทเ้ที�ยงธรรม, 2544: 62-108) 
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แนวคิดส่วนผสมการตลาด เป็นตวัแปรอิสระที�สําคญัที�นาํมาพิจารณาโดยใช้ตวัแปรส่วนประสม

การตลาด 7 ตัวแปรย่อย ได้แก่ สินค้า (Product) ราคา (Price) สถานที�  (place) สิทธิประโยชน์ 

(Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical 

Evidence) มาเป็นตวัแปรตน้ในการพิจารณา (Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L., 1994). 

แนวคิดการแสวงหาขอ้มูล การแสวงหาขอ้มูลภายใน (Internal Search) จากความตอ้งการหรือความ

ทรงจาํของตนเอง และการแสวงหาขอ้มูลภายนอก (External Search) ทั�งจาก แหล่งบุคคล แหล่ง

พาณิชย ์และแหล่งสาธารณะ ทั�งการแสวงหาขอ้มูลภายในและภายนอกจะทาํให้ผูบ้ริโภคไดก้ลุ่ม

ทางเลือกที�พิจารณา (Evoked Set) 

แนวคิดการประเมินทางเลือก การนาํขอ้มูลที�ไดม้าพิจารณาความสําคญัและประโยชน์ที�ไดรั้บก่อน

การตดัสินใจซื�อ มีการตั�งเกณฑ์ที�ใชใ้นการเปรียบเทียบก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทาง

ที�ดีที�สุด วิธีการที�ผูบ้ริโภคใชใ้นการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน (Schiffman, L. G., & Kanuk, 

L. L., 1994). 

จากการนาํองคค์วามรู้ต่างๆ มาสกดัตวัแปรการวจิยัจึงไดก้ารวเิคราะห์เส้นทางตามภาพ 1 

 

 
ภาพ � แบบจาํลองการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์ (Path Analysis) ของตวัแปรที�ศึกษา 

 

วธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที�ใช้รถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV ในประเทศไทย โดยกลุ่ม

ตวัอย่างมีจาํนวน ��� คน จากการคาํนวณของยามาเน่ (Yamane, ����) โดยกาํหนดค่าความคาด

เคลื�อนไวที้�ร้อยละ � ทั�งนี� จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที�ไดก้าํหนดมานั�น ผูว้ิจยัไดท้าํการเจาะจงเลือกเฉพาะ
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ผูที้�เป็นเจา้ของรถไฟฟ้าแบตเตอรี�  โดยจะทาํการสุ่มตวัอย่างแบบบอลล์หิมะ (Snowball sampling) 

โดยสาเหตุที�ตอ้งเลือกใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบอลล์หิมะ เนื�องจากผูจ้าํนวนผูใ้ชร้ถไฟฟ้าแบตเตอรี� มี

จาํนวนไม่มากในประเทศไทย และกระจดักระจายอยูท่ ั�วประเทศ ดงันั�นผูว้ิจยัจึงเห็นวา่การเลือกใช้

การสุ่มตวัอยา่งแบบบอลลหิ์มะจะเป็นวธีิการที�ไดข้อ้มูลและเขา้ถึงตวักลุ่มตวัอยา่งไดง่้ายที�สุด 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัใช้แบบการสอบถามเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 

ตอน ไดแ้ก่ ตอนที� � ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที� � การตดัสินใจซื�อรถยนต์ไฟฟ้า

แบตเตอรี�  BEV และตอนที� � ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV ทั�งนี�  ผูว้ิจยั

ไดท้าํการทดสอบความเที�ยงของแบบสอบถามผา่นการทาํการทดสอบขอ้คาํถามก่อนวจิยั (Pre-Test) 

กบัผูที้�ซื�อรถไฟฟ้าปลั�กอินไฮบริด (PHEV) จาํนวน �� คน โดยใชว้ิธีการวดัความสอดคลอ้งภายใน

แบบ Cronbach’s Alpha ขอ้คาํถามที�มีค่าความเชื�อมั�นตั�งแต่ �.�� ขึ�นไปซึ� งถือว่ามีความเชื�อถือได้

ค่อนขา้งสูง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, ����) จากการทดสอบไดค้่าความเชื�อมั�น เท่ากบั �.�22 ซึ� งถือว่า

เชื�อถือไดจึ้งนาํแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ในส่วนที� � ขอ้มูลทั�วไปและส่วนที� � คือ พฤติกรรมการตดัสินใจซื�อรถยนต์ไฟฟ้า

แบตเตอรี�  BEV นาํสถิติที�มาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ยค่าร้อยละ และการตีความแปล

ผลตามอนัตรภาคชั�น 

การวเิคราะห์ในส่วนที� � ศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV จะทาํการ

วเิคราะห์ผา่นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความสัมพนัธ์ของปัจจยัที�มีอิทธิพล โดยใชส้มการการ

วเิคราะห์ถดถอย การวเิคราะห์ถดถอยพหุแบบเส้นทางสัมพนัธ์ ซึ� งเป็นเทคนิคการวเิคราะห์ตวัแปร

หลายตวั (สุชาติ ประสิทธิ� รัฐสินธ์ุ, ����) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปวเิคราะห์ทางสถิติ AMOS ซึ� งมี

รูปแบบของสมการ ลกัษณะของเส้นทาง ตวัยอ่และความหมาย ที�สังเคราะห์สร้างจากการทบทวน

วรรณกรรม 

การวเิคราะห์ในส่วนที� 4 การหาองคป์ระกอบเชิงยนืยนั ผู้วจัิยจะนําผลวจัิยในส่วนที� 3 ที�วเิคราะห์

สกดัผลได้เฉพาะตัวแปรสังเกตได้นํามาขยายผลทาํการวเิคราะห์เส้นทางองค์ประกอบเชิงยืนยัน

ระหวา่งตวัแปรโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป AMOS วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 

(Confirmatory Factor Analysis) โดยกาํหนดโมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของ

องคป์ระกอบเชิงยนืยนัปัจจยัอิทธิพลต่อการซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEVในลาํดบัต่อไป 
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ผลการวจัิย 

การตัดสินใจซื�อรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี� BEV และการวจิารณ์ผล 

ผูว้จิยัไดท้าํการสาํรวจขอ้มูลเกี�ยวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV ซึ� งทาํ

การรวบรวมแบบ Likert Scale ซึ� งสามารถสรุปการแปลผลเป็นตารางได ้ดงันี�  

 

ตาราง 1 พฤติกรรมการการตดัสินใจซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV 

n = 386 

ปัจจัย คะแนน การแปลผล 

อุปสงค์ต่อการถือเงิน   

อุปสงคต่์อความตอ้งการถือ

เงินเพื�อใชใ้นชีวติประจาํวนั 

4.13 ความตอ้งการถือเงินเพื�อใชใ้นชีวติประจาํวนัส่งผลต่อ

การตดัสินใจซื�อรถ BEV ในระดบัมาก 

อุปสงคต่์อความตอ้งการถือ

เงินเพื�อใชใ้นสถานการณ์

ฉุกเฉิน 

4.45 ความตอ้งการถือเงินเพื�อใชใ้นสถานการณ์ฉุกเฉินส่งผล

ต่อการตดัสินใจซื�อรถ BEV ในระดบัมากที�สุด 

อุปสงคต่์อความตอ้งการถือ

เงินเพื�อเก็งกาํไร 

3.11 ความตอ้งการถือเงินเพื�อเก็งกาํไรฉุกเฉินส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซื�อรถ BEV ในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี�ย 3.89 อุปสงค์ต่อการถือเงินส่งผลต่อการตัดสินใจซื�อรถ BEV 

ในระดับมาก 

ปัจจัย คะแนน การแปลผล 

ปัจจัยเศรษฐกจิมหภาค   

การเติบโตของอุตสาหกรรม

รถ BEV ในประเทศ 

3.11 การเติบโตของอุตสาหกรรมรถ BEV ในประเทศส่งผล

ต่อการตดัสินใจซื�อรถ BEV ในระดบัปานกลาง 

เศรษฐกิจองคร์วม (อตัราการ

เติบโตของ GDP) 

3.36 เศรษฐกิจองคร์วมส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ BEV ใน

ระดบัปานกลาง 

แนวโนม้ราคานํ�ามนั 4.27 แนวโนม้ราคานํ�ามนัส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ BEV 

ในระดบัมากที�สุด 

เสถียรภาพทางการเมือง 3.37 เสถียรภาพทางการเมืองส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ 

BEV ในระดบัมาก 

อตัราเงินเฟ้อ 2.21 อตัราเงินเฟ้อส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ BEV ใน

ระดบันอ้ย 
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แนวโนม้อตัราแลกเปลี�ยน 4.24 แนวโนม้อตัราแลกเปลี�ยนส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ 

BEV ในระดบัมากที�สุด 

ค่าเฉลี�ย 3.43 ปัจจัยเศรษฐกจิมหภาคส่งผลต่อการตัดสินใจซื�อรถ 

BEV ในระดับมาก 

การแสวงหาข้อมูล   

การแนะนาํจากครอบครัว 

เพื�อน หรือคนรู้จกั 

2.92 การแนะนาํจากครอบครัว เพื�อน หรือคนรู้จกัส่งผลต่อ

การตดัสินใจซื�อรถ BEV ในระดบัปานกลาง 

การแนะนาํจากผูผ้ลิตหรือจดั

จาํหน่าย 

3.58 การแนะนาํจากผูผ้ลิตหรือจดัจาํหน่ายส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซื�อรถ BEV ในระดบัมาก 

การแนะนาํจากข่าวสารต่างๆ 2.87 การแนะนาํจากข่าวสารต่างๆส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อ

รถ BEV ในระดบัปานกลาง 

การแนะนาํจากประสบการณ์

ของผูบ้ริโภคเอง 

2.52 การแนะนาํจากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเองส่งผลต่อ

การตดัสินใจซื�อรถ BEV ในระดบันอ้ย 

ค่าเฉลี�ย 2.97 การแสวงหาข้อมูลส่งผลต่อการตัดสินใจซื�อรถ BEV ใน

ระดับปานกลาง 

การประเมินทางเลือก   

แบรนดห์รือตราสินคา้ 4.22 แบรนดห์รือตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ 

BEV ในระดบัมากที�สุด 

ร้านคา้หรือตวัแทนจาํหน่าย  3.66 ร้านคา้หรือตวัแทนจาํหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ 

BEV ในระดบัมาก 

ปริมาณสินคา้ 1.71 ปริมาณสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ BEV ใน

ระดบันอ้ย 

ความเชื�อมั�นของผลิตภณัฑ ์ 4.36 ความเชื�อมั�นของผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ 

BEV ในระดบัมาก 

วธีิการดาํเนินการซื�อขาย 3.88 วธีิการดาํเนินการซื�อขายส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ 

BEV ในระดบัมาก 

ค่าเฉลี�ย 3.56 การประเมินทางเลือกส่งผลต่อการตัดสินใจซื�อรถ BEV 

ในระดับมาก 

ปัจจัย คะแนน การแปลผล 
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ส่วนผสมการตลาด   

ผลิตภณัฑ ์ 4.42 ผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ BEV ในระดบั

มากที�สุด 

ราคา 4.08 ราคาส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ BEV ในระดบัมาก 

สถานที� 2.44 สถานที�ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ BEV ในระดบันอ้ย 

โปรโมชนั 3.76 โปรโมชนัส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ BEV ในระดบั

มาก 

บุคลากร 3.38 บุคลากรส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ BEV ในระดบั

ปานกลาง 

กระบวนการดาํเนินงาน 4.17 กระบวนการดาํเนินงานส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ 

BEV ในระดบัมาก 

สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ 2.58 สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อรถ 

BEV ในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี�ย 3.58 ส่วนผสมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื�อรถ BEV 

ในระดับมาก 

ที�มา: จากการสาํรวจและคาํนวณ 

 

จากตารางที� 1 แสดงพฤติกรรมการการตดัสินใจซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV แสดงใหเ้ห็นถึง

ปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจในการซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV โดยปัจจยัที�ส่งผลมากที�สุดใน 

3 ลาํดบัแรก คือ อุปสงคต่์อความตอ้งการถือเงินเพื�อใชใ้นสถานการณ์ฉุกเฉิน ผลิตภณัฑ ์และความ

เชื�อมั�นของผลิตภณัฑ ์ที�มีค่าคะแนนเท่ากบั 4.45 4.42 และ 4.36 ตามลาํดบั 

ปัจจัยที�มีอทิธิพลต่อการซื�อรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี� BEV 

จากการกาํหนดโมเดลเพื�อทาํการวเิคราะห์ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV 

ดงัภาพที� 1 สามารถเขียนรูปแบบสมการความสัมพนัธ์ที�ใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยพหุ (Regression 

analysis) ในรูปสมการ ดงันี�  

DIC = a + b1DEM + b2MAC + b3INF + b4MAR+ b5EVA 

ผูว้จิยัไดท้าํการตรวจสอบความถูกตอ้งของโมเดล โดยแสดงปรากฏผลวา่ มีค่า Chi-square 

Probability เท่ากบั �.��� ค่า Chi-square Relative เท่ากบั �.��� ค่า Goodness of Fit Index เท่ากบั 

�.��� และ Root Mean Square Error of Approximation เท่ากบั �.��� แสดงวา่โมเดลมีความ

สอดคลอ้งและความถูกตอ้งซึ� งจะตอ้งผา่นเกณฑก์ารพิจารณาที�เป็นที�ยอมรับ (พูลพงศ ์สุขสวา่ง, 
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����: ���) โดยสามารถแสดงการหาค่าสัมประสิทธิ� เส้นทางและสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์จากการ

วเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปร ดงัภาพที� � 

 

 
** หมายเหตุ** p-value หมายถึง ค่าสถิติที�แตกต่างอยา่งมีนยัยะสาํคญัที�ระดบั 0.05 0.01 และ 0.001 

ภาพ 2 แสดงโมเดลรูปแบบเส้นทางความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 

 

ภาพที� 2 อธิบายไดว้า่สัมประสิทธิ� เส้นทางที�มีนยัสาํคญัทางสถิติทั�งหมด 9 เส้นทาง สามารถนาํค่า

สัมประสิทธิ� เส้นทางของแต่ละสมการโครงสร้างมาเขียนเส้นทางของรูปแบบความสัมพนัธ์เชิง

สาเหตุเพื�ออภิปรายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพร้อมทั�งอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้มและ

ผลรวมอิทธิพลไดด้งัแสดงในตาราง 4 

 

ตารางที� 2 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และผลรวมอิทธิพล 

ประเภทความสัมพนัธ์ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัตัวแปรตาม DIC 

DEM MAC INF MAR  

ผลทางตรง: DE 0.412 0.426 0.296 0.292 

ผลทางออ้ม: IE 0.093 0.194 - - 

ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและผล: TE 0.505 0.490 0.429 0.292 

ที�มา: จากการสาํรวจและคาํนวณ 
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จากตารางที� 2 เมื�อวิเคราะห์เหตุปัจจยัที�มีอิทธิพล พบวา่ 

1) ตวัแปรที�มีเฉพาะอิทธิพลทางตรงต่อการซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV มากที�สุด คือ ปัจจยั

เศรษฐกิจมหภาคที�มีค่าสัมประสิทธิ� เส้นทางเท่ากบั 0.426 ที�รองลงมา คือ อุปสงคต่์อการถือเงินโดย

มีค่าสัมประสิทธิ� เส้นทางเท่ากบั 0.412 จากการที�ปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคมีอิทธิพลทางตรงต่อการ

ตดัสินใจซื�อสินคา้มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Marina Buranelli de Oliveira ที�ระบุวา่ปัจจยั

ทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจเป็นตวัเร่งส่งผลใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�และ

รถไฟฟ้าปลั�กอินมากขึ�น (Marina Buranelli de Oliveira, 2022) 

2) ตวัแปรที�มีเฉพาะอิทธิพลทางออ้มต่อการซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV มากที�สุด ไดแ้ก่ ปัจจยั

เศรษฐกิจมหภาคโดยมีค่าสัมประสิทธิ� เส้นทางเท่ากบั 0.194 รองลงมา คือ ปัจจยัอุปสงคต่์อการถือ

เงินโดยมีค่าสัมประสิทธิ� เส้นทางเท่ากบั 0.093 ซึ� งแสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรเหล่านี� เป็นตวัแปรที�ส่งผล

ต่อการตดัสินใจซื�อแต่จะส่งผลผา่นตวัแปรอื�นแลว้เกิดอิทธิพลโดยออ้มต่อการตดัสินใจซื�อในที�สุด 

ซึ� งประเด็นดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hamed Khazaei ที�ระบุวา่การพิจารณาเรื�อง

ภาวการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจและการเงินส่วนบุคคลจะเป็นสิ�งกระตุน้ใหการตดัสินใจซื�อรถยนต์

ไฟฟ้าแบตเตอรี�  (Hamed Khazaei, 2019) 

3) ตวัแปรที�มีทั�งอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อการซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV มากที�สุด 

ไดแ้ก่ ปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคที�มีค่าสัมประสิทธิ� เส้นทางเท่ากบั 0.505 ที�รองลงมา คือ อุปสงคต่์อ

การถือเงินโดยมีค่าสัมประสิทธิ� เส้นทางเท่ากบั 0.490 

ผลการวจัิยองค์ประกอบเชิงยืนยนัปัจจัยที�มีอทิธิพลต่อการซื�อรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี� BEV และ

อภิปรายผล 

การศึกษาองคป์ระกอบเชิงยนืยนัไดก้ารกาํหนดโมเดลเพื�อทาํการวิเคราะห์ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการ

ซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV ผู้วจัิยจะนําผลวจัิยในส่วนที� 3 ที�วเิคราะห์สกดัผลได้เฉพาะตัวแปร

สังเกตได้นํามาขยายผลทาํการวเิคราะห์ ผา่นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory 

Factor Analysis) โดยการระบุความเป็นไปไดค้่าเดียวของตวัแบบ (Identification of model) คือ ระบุ

วา่ตวัแบบสามารถประมาค่าพารามิเตอร์ไดเ้ป็นค่าเดียว จากนั�นจึงทาํการประมาณค่าพารามิเตอร์

จากตวัแบบ (Parameter estimation from the mode) คือ การวเิคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพื�อหา 

ค่าพารามิเตอร์ โดยใชว้ธีิการประมาณค่าแบบวธีิไลคลิ์ฮูดสูงสุด (A Maximum Likelihood) และ

ผูว้จิยัจึงไดท้าํการทดสอบโมเดล โดยดูผลจากค่าทดสอบทางสถิติที�ผา่นเกณฑ ์ซึ� งมีเกณฑใ์นการ

พิจารณาความสอดคลอ้งกลมกลืนขององคป์ระกอบเชิงยนืยนั โดยทาํการวดัค่า Chi-square 

Probability เท่ากบั 0.172 ค่า Chi-square Relative เท่ากบั 1.172 ค่า GFI เท่ากบั 0.974 ค่า CFI เท่ากบั 

0.996 ค่า RMR เท่ากบั 0.011 ค่า RMSEA เท่ากบั 0.021 จากนั�นจึงแปลความหมายผลการวเิคราะห์



                         

 399 

ขอ้มูลผล (Schumacher, R. E., & Lomax, R. G., 2010). ซึ� งทุกค่าผา่นมาตรฐานการตรวจสอบ

โมเดล ซึ� งอธิบายไดว้า่ผลการตรวจสอบจะเห็นไดว้า่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน แสดงวา่โมเดลมีความ

ถูกตอ้งของโมเดล จากนั�นผูว้ิจยัจึงทาํการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโดยที�ไดท้าํการตดั Factor 

loading ที�ต ํ�ากวา่ 0.60 ออกจากโมเดล (Schumacher, R. E., & Lomax, R. G., 2010). ซึ� งผลการวจิยั

แสดงได ้ดงัภาพที� 3 

 

 
ภาพที� 3 องคป์ระกอบเชิงยนืยนัปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV 

 

จากภาพที� 3 สามารถนาํวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัโดยสามารถแสดงค่านํ�าหนกัองคป์ระกอบ

และสัมประสิทธิ� การพยากรณ์ ไดด้งัแสดงในตาราง 3 

 

ตารางที� 3 ค่านํ�าหนกัองคป์ระกอบและค่าสัมประสิทธิ� การพยากรณ์  

องค์ประกอบ/ตัวแปร ค่านํ�าหนัก

องค์ประกอบ 

ค่าสัมประสิทธิ�การ

พยากรณ์  

อุปสงค์ต่อการถือเงิน 0.97 0.94 

เพื�อใชส้อยเพื�อสะสมทรัพย ์ 0.72 0.51 

เพื�อใชส้อยเพื�อยามฉุกเฉิน 0.70 0.49 

เศรษฐกจิมหภาค 0.98 0.96 
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องค์ประกอบ/ตัวแปร ค่านํ�าหนัก

องค์ประกอบ 

ค่าสัมประสิทธิ�การ

พยากรณ์  

เศรษฐกิจองคร์วม 0.68 0.46 

แนวโนม้ราคานํ�ามนั 0.72 0.52 

อตัราเงินเฟ้อ 0.69 0.48 

แนวโนม้อตัราแลกเปลี�ยน 0.69 0.48 

การแสวงหาข้อมูล 0.88 0.77 

การแสวงหาขอ้มูลจากข่าวสาร 0.64 0.41 

การแสวงหาขอ้มูลจากผูผ้ลิตหรือจดั

จาํหน่าย 

0.62 0.38 

ส่วนผสมการตลาด 0.91 0.83 

ผลิตภณัฑ ์ 0.74 0.55 

ราคา 0.69 0.48 

โปรโมชนั 0.67 0.45 

บุคลากร 0.71 0.50 

กระบวนการดาํเนินงาน 0.71 0.51 

ที�มา: จากการสาํรวจและคาํนวณ 

 

ตารางที� 3 จะเห็นไดว้า่ผลการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ� การพยากรณ์ ทุกๆ ค่าที�แสดงมีค่าเกิน 0.30 

ทั�งสิ�นสามารถอภิปรายผลการวเิคราะห์ ดงันี�  

1) อุปสงค์ต่อการถือเงิน ปัจจยัดา้นอุปสงคต่์อการถือเงินมีค่าสัมประสิทธิ� การพยากรณ์ เท่ากบั 0.94 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ� การพยากรณ์ขององคป์ระกอบยืนยนั คือ อุปสงต่อการถือเงินเพื�อใชส้อยเพื�อ

สะสมทรัพยเ์ท่ากบั 0.52 และอุปสงต่อการถือเงินเพื�อใชส้อยเพื�อสะสมทรัพยเ์ท่ากบั 0.49 สามารถ

อภิปรายไดว้า่ อุปสงคต่์อการถือเงินโดยเฉพาะเพื�อการสะสมทรัพยเ์ป็นสิ�งสาํคญัที�ทาํใหผู้ซื้�อ

รถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV ตระหนกัก่อนตดัสินใจซื�อ อีกทั�งจากการไดส้ัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งก็

พบวา่การซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV ก็เสมือนเป็นการสะสมทรัพยไ์ปในทางหนึ�งซึ� งส่งผลต่อ

การตดัสินใจในที�สุด ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Hamed Khazaei และ Mohammad Ali Tareq ที�

ใหผ้ลวจิยัในทาํนองเดียวกนัวา่การตดัสินใจรถยนตไ์ฟฟ้าเป็นการสะสมความมั�งคั�งและยกระดบั

ฐานะทางสังคมไดท้างหนึ�งดว้ย (Hamed Khazaei & Mohammad Ali Tareq, 2019) 
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2) เศรษฐกจิมหภาค ปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคมีค่าสัมประสิทธิ� การพยากรณ์ เท่ากบั 0.96 ซึ� งเป็นปัจจยั

หลกัที�มีค่าพยากรณ์มากที�สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ� การพยากรณ์ ขององคป์ระกอบยืนยนัที�มากที�สุด 

คือ แนวโนม้ราคานํ�ามนัเท่ากบั 0.41 ซึ� งนิรนยัไดว้า่ ความผนัผวนของแนวโนม้ราคานํ�ามนัตลอดจน

การเป็นทรัพยากรธรรมชาติที�ใชแ้ลว้หมดไปเป็นปัจจยัที�มีอิทธิพลที�สาํคญัที�ทาํใหผู้ซื้�อเกิดการซื�อ

รถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวจิยั Sonja Haustein และคณะ ที�ระบุวา่ความ

กงัวลต่อความไม่แน่นอนของราคานํ�ามนัส่งผลต่อการตดัสินใจใหเ้กิดการซื�อรถยนตไ์ฟฟ้า

แบตเตอรี�มากขึ�น (Sonja Haustein, Anders Fjendbo Jensen, & Elisabetta Cherchi, 2021) 

3) การแสวงหาข้อมูล ปัจจยัการแสวงหาขอ้มูลมีค่าสัมประสิทธิ� การพยากรณ์ เท่ากบั 0.77 ทั�งนี� มีค่า

สัมประสิทธิ� การพยากรณ์ ขององคป์ระกอบยนืยนั คือ การแสวงหาขอ้มูลจากข่าวสาร 0.41 และ 

การแสวงหาขอ้มูลจากผูผ้ลิตหรือจดัจาํหน่าย 0.38 ผลวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ผูซื้�อรถไฟฟ้าแบตเตอรี�  

BEV จะตอ้งเกิดการแสวงหาขอ้มูลจากข่าวสารที�เกี�ยวขอ้งและขอ้มูลที�ไดรั้บจากผูผ้ลิตหรือจดั

จาํหน่ายโดยตรงก่อนการตดัสินใจ ซึ� งมีความคลา้ยคลึงกบังานวจิยัของ Lina Ingeborgrud และ 

Marianne Ryghaug ที�ใหข้อ้มูลวา่การใหข้อ้มูลและข่าวสารเกี�ยวกบัผลิตภณัฑข์องผูจ้ดัจาํหน่ายเป็น

สิ�งกระตุนใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�มากขึ�น (Lina Ingeborgrud & Marianne 

Ryghaug, 2019) 

4) ส่วนผสมทางการตลาด ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีค่าสัมประสิทธิ� การพยากรณ์ เท่ากบั 0.83 

ซึ� งเป็น โดยมีค่าสัมประสิทธิ� การพยากรณ์ ขององคป์ระกอบยนืยนัที�มากที�สุด 2 ลาํดบัแรก คือ 

ผลิตภณัฑ ์เท่ากบั 0.55 และ กระบวนการดาํเนินงาน เท่ากบั 0.52 ซึ� งนิรนยัไดว้า่ ผูบ้ริโภคจะให้

ความสาํคญักบัคุณสมบติัและสมรรถนะรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV เป็นสาํคญัก่อนที�จะทาํการ

ตดัสินใจซื�อ โดยพิจารณาควบคู่ไปกบักระบวนการดาํเนินการของการจดัซื�อซึ� งสอดคลอ้งกบั

งานวจิยั Marina Buranelli de Oliveira ที�ระบุวา่ผูซื้�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�ใหค้วามสาํคญักบัตวั

ผลิตภณัฑห์รือแบรนดสิ์นคา้ของผูผ้ลิตอยา่งมาก เนื�องจากมีความเชื�อมั�นในสมรรถนะของรถยนต์

ไฟฟ้าแบตเตอรี�ในแบรนดที์�ตนเองเลือกอยา่งมาก (Marina Buranelli de Oliveira, 2022) 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) เมื�อพิจารณาการวเิคราะห์ปัจจยัที�มีอิทธิพล พบวา่ เศรษฐกิจมหภาคและอุปสงคต่์อการถือเงินเป็น

ปัจจยัที�มีความสาํคญัมากที�สุดที�ทาํใหเ้กิดการซื�อรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV เนื�องจากเป็นปัจจยัที�

มีทั�งอิทธิพลทางตรงและทางออ้ม ดงันั�น หากหน่วยงานภาครัฐบาลตอ้งการกระตุน้ให้เกิดการใช้

รถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV ในประเทศมากขึ�นจะตอ้งออกนโยบายทางเศรษฐศาสตร์มหภาคให้
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เอื�อต่อการซื�อรถไฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV เช่น การลดหยอ่นหรือกาํหนดภาษีอตัราพิเศษสาํหรับการซื�อ

รถไฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV เป็นตน้ 

2) เมื�อพิจารณาการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั พบวา่ ปัจจยัผลิตภณัฑใ์นดา้นส่วนผสม

การตลาดและปัจจยัแนวโนม้ราคานํ�ามนั เป็นตวัแปรที�มีค่าสัมประสิทธิ� การพยากรณ์สูงที�สุด 2 

ลาํดบัแรก ซึ� งสะทอ้นภาพให้เห็นวา่ความผนัผวนของราคานํ�ามนักระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซื�อ

โดยตระหนกัถึงผลิตภณัฑที์�มีสมรรถนะหรือคุณสมบติัที�ดีที�สุด ดงันั�น การสรรหาผลิตภณัฑห์รือ

บริการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV จะตอ้งแสดงจุดแขง็ดา้นศกัยภาพและ

สมรรถนะของผลิตภณัฑใ์ห้ผูที้�สนใจไดรั้บขอ้มูลมากที�สุด ประกอบกบัการจดัสรรหาผลิตภณัฑ์

หรือเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้หรือบริการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV จะตอ้ง

เลือกสรรจากแบรนดที์�ไดรั้บความเชื�อและมีภาพลกัษณ์ที�น่าเชื�อถือที�สุดเพื�อสร้างจุดแขง็ในการ

ดาํเนินธุรกิจใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอรี�  BEV 
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บทคัดย่อ 

เศษวสัดุจากการก่อสร้างกลายเป็นขยะที�ส่งผลเสียต่อสิ�งแวดลอ้ม โดยพื�นที�ฝังกลบของประเทศไทย

มีปริมาณขยะก่อสร้างอยูป่ระมาณร้อยละ ��-�� ของพื�นที�ฝังกลบ และยงัมีการลกัลอบทิ�งอีกเป็น

จาํนวนมาก การลกัลอบทิ�งดว้ยตนเองในที�สาธารณะมีปริมาณถึงร้อยละ �� ของขยะก่อสร้างใน

กรุงเทพมหานคร การลดปริมาณของเสียจากการก่อสร้างจะส่งผลดีต่อสิ�งแวดลอ้ม ต่อเจา้ของ

โครงการและผูรั้บเหมาก่อสร้างที�จะลดตน้ทุนการซื�อวสัดุและตน้ทุนในการบริหารจดัการขยะ แต่

ความพยายามลดปริมาณขยะก่อสร้างมกัไม่ประสบผลสาํเร็จเพราะการจดัการที�ผดิพลาดของทุกฝ่าย

ที�เกี�ยวขอ้ง การวิจยันี� จึงจดัทาํขึ�นเพื�อศึกษาถึงอิทธิพลของการเกิดขยะก่อสร้างภายในโครงการ

ก่อสร้างอาคาร ที�สัมพนัธ์กบักลุ่มผูเ้กี�ยวขอ้งกบัโครงการก่อสร้าง ไดแ้ก่ ฝ่ายผูว้า่จา้ง ฝ่ายผูอ้อกแบบ 

ผูค้วบคุมงาน และฝ่ายผูรั้บจา้ง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งรวม ��� 

คน และวเิคราะห์เส้นทางปัจจยั พบวา่ อิทธิพลที�ส่งผลต่อการเกิดขยะในโครงการก่อสร้างสูงสุด มา

จาก ฝ่ายผูค้วบคุมงาน (0.423) รองลงมาคือฝ่ายผูอ้อกแบบ (0.268) และไดรั้บอิทธิพลทางออ้ม จาก 

ผูอ้อกแบบ ผูว้า่จา้ง และ ผูค้วบคุมงาน ที�ส่งผา่นทางผูรั้บจา้งอีกดว้ย (-0.123)  

 

คําสําคัญ: เส้นทางปัจจยั, อิทธิพลต่อการเกิดขยะ, ขยะจากการสร้างอาคาร 
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Abstract 

Construction waste negatively affects the environment. In Thailand, the amount of construction 

waste is approximately 30-40% of the landfill area. Illegal disposal of the construction waste in 

public places accounts for 85% of construction waste in Bangkok. Construction waste reduction 

is the best to reduce adverse effects. The efforts to reduce construction waste are often 

unsuccessful because of mismanagement by all involved. This research was conducted to study 

the factors influence the construction waste generation in building construction project related to 

the group of people involved in the construction project; the owner, the designer, the consultant, 

and the contractor by collecting data with questionnaires. The sample size is 100. The Path 

Analysis was conducted and revealed that the construction waste generation was highest 

influenced by the consultant (0.423), then the designer (0.268), and was indirectly influenced by 3 

groups (designer, owner, and consultant) through the contractor (-0.123). 

 

Keywords: Path Analysis, Factors Effect Waste Generation, Building Construction Waste 

 

บทนํา 

กิจกรรมจากอุตสาหกรรมก่อสร้างนอกจากจะใชท้รัพยากรและพลงังานในสัดส่วนที�สูงมากเมื�อ

เทียบกบัภาคธุรกิจอื�น แลว้ ยงัสร้างขยะขึ�นมาในปริมาณมหาศาลทั�วโลก (Spišáková, Mésároš, & 

Mandičák, 2021) ซึ� งส่งผลเสียต่อสิ�งแวดลอ้ม สถานการณ์ขยะของประเทศไทยที�รายงานโดยกรม

ควบคุมมลพิษ ระบุวา่ ปี ���� มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ�นประมาณ ��.�� ลา้นตนั (ลดลงจากปี 

���� ร้อยละ �� เนื�องจากสถานการณ์การระบาดของ โควิด-��) หรือประมาณ ��,��� ตนั/วนั 

ไดรั้บการกาํจดัอยา่งถูกตอ้ง �.�� ลา้นตนั (ร้อยละ ��) และกาํจดัอยา่งไม่ถูกตอ้ง �.�� ลา้นตนั (ร้อย

ละ ��) (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) ซึ� งพื�นที�ฝังกลบของประเทศไทยมีปริมาณขยะก่อสร้างอยู่

ประมาณร้อยละ ��-�� ของพื�นที�ฝังกลบ และยงัมีการลกัลอบทิ�งอีกเป็นจาํนวนมาก เฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานครพบวา่มีการลกัลอบนาํขยะก่อสร้างไปทิ�งนอกพื�นที�ฝังกลบประมาณ ��� ตนัต่อวนั 

(วรีะยทุธ์ สุขเพชร, 2556) ทางสาํนกัยทุธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ไดศึ้กษาการ

จดัการมูลฝอยจากสิ�งก่อสร้างพบวา่ส่วนใหญ่เป็นการลกัลอบทิ�งดว้ยตนเองในที�สาธารณะมากถึง

ร้อยละ �� (เดลินิวส์, 2560) ซึ� งหลายประเทศทั�วโลกก็ประสบปัญหาในการจดัการขยะก่อสร้าง

เช่นกนั 
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แนวทางการลดของเสียโดยใชห้ลกัการ "�R"-reduce (ลดการใช)้, reuse (การนาํกลบัมาใชซ้ํ� า) and 

recycle (การแปรใชใ้หม่) เป็นวธีิที�ใชก้นัอยา่งแพร่หลายและไดผ้ลดี (Peng, Domenic, & Charles, 

1997) ดงัจะเห็นไดว้า่บางประเทศมีมาตรการใหน้าํขยะก่อสร้างกลบัมาใชซ้ํ� า หรือรีไซเคิล ซึ� งจะ

ช่วยลดปริมาณการเพิ�มของขยะในพื�นที�ฝังกลบ ลดปัญหาการลกัลอบทิ�งเศษวสัดุก่อสร้าง ใช้

ทรัพยากรที�มีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบที�เกิดจากการใชท้รัพยากรและพลงังาน

อยา่งมากเกินจาํเป็น (วริสรา เลิศไพฑูรยพ์นัธ์, ไพจิตร ผาวนั และ สมบติั โพชนา, 2562; 

Kittiwararat & Lertwattanaruk, 2012; Yu, Wong, Wu, & Poon, 2021) อนัจะนาํไปสู่การพฒันา

อยา่งย ั�งยนืได ้การลดปริมาณของเสียจากการก่อสร้างนอกจากจะส่งผลดีต่อสิ�งแวดลอ้มแลว้ ยงั

ส่งผลดีต่อเจา้ของโครงการและผูรั้บเหมาก่อสร้างที�จะลดตน้ทุนการซื�อวสัดุและตน้ทุนในการ

บริหารจดัการขยะ อีกทั�งส่งเสริมภาพลกัษณ์ที�ดีใหแ้ก่องคก์รซึ� งเป็นผลพลอยไดที้�วดัเป็นมูลค่าเงิน

ไม่ได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ความพยายามลดปริมาณขยะก่อสร้างมกัจะไม่ประสบผลสาํเร็จเพราะการจดัการที�

ผดิพลาดของมนุษยน์ั�นเอง เนื�องจากการลดปริมาณขยะก่อสร้างโดยมุ่งเนน้การลดของเสียที�

แหล่งกาํเนิดนั�นตอ้งอาศยัการวางแผน บริหารจดัการ และทศันคติที�ดี ของผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย เพราะ

เศษวสัดุที�เกิดขึ�นนั�นเกิดไดต้ั�งแต่กระบวนการออกแบบ การคาํนวณปริมาณวสัดุและการสั�งซื�อ การ

ขนส่ง การจดัเก็บ การขนยา้ยจากที�จดัเก็บไปยงัพื�นที�ทาํงาน การใชง้าน (ผูใ้ชง้านอาจไม่มี

ประสบการณ์หรือไม่มีความรอบคอบในการใชว้สัดุนั�นๆ) การวางแผนการทาํงาน วธีิการทาํงาน 

การใชอุ้ปกรณ์หรือเครื�องมือ การประสานงาน การควบคุมการดาํเนินงาน ฯลฯ (วจิิตรา แสนกุด

เลาะ, 2559; Omeje, Okereke, & Chukwu, 2020) ความเชื�อมโยงระหวา่งบุคลากรและสาเหตุของ

การเกิดขยะจากการก่อสร้างในแต่ละขั�นตอนดาํเนินงานแสดงดงัภาพที� � 

งานวจิยัหลายชิ�นไดร้ายงานผลการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดขยะก่อสร้างที�เกิดจากฝ่ายบริหาร

โครงการ คือ สื�อสารกบัส่วนปฏิบติังานไม่ชดัเจน ขาดการวางแผนงานและกาํหนดนโยบายการ

ก่อสร้างที�ดี จดับริเวณที�เก็บกองวสัดุไม่เหมาะสม วางแผนใชว้สัดุไม่รัดกุม ส่วนสาเหตุที�เกิดจาก

ฝ่ายปฏิบติังาน คือ ขาดทกัษะในการทาํงาน แกไ้ขงานเนื�องจากผลงานไม่ไดม้าตรฐาน หวัหนา้งาน

ขาดการติดตามตรวจสอบงาน ดงันั�นแนวทางปฏิบติัเพื�อส่งเสริมการลดปริมาณขยะ คือ ออกแบบ

อยา่งรัดกุม ศึกษาแบบก่อนลงมือทาํงาน สั�งงานที�ชดัเจน บริหารจดัการจดัเก็บวสัดุที�ดี วางแผนการ

ดาํเนินงานก่อสร้างที�เหมาะสม จดัการอบรมใหค้วามรู้แก่หวัหนา้งาน เพิ�มทกัษะใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 

(กว ีหวงันิเวศน์กุล และ เสกสรร ปัญญางาม, 2556; โชคดี ยี�แพร่, ต่อตระกูล ยมนาค, และ ทิพวรรณ 

บุณยเ์พิ�ม, 2554; ณิรดา พิชยะปัญญา, 2560; Kittiwararat, & Lertwattanaruk, 2012) ซึ� งยงัไม่พบวา่มี

การศึกษาถึงอิทธิพลของการเกิดขยะก่อสร้างภายในโครงการที�สัมพนัธ์กบักลุ่มผูเ้กี�ยวขอ้งกบั
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โครงการก่อสร้าง ไดแ้ก่ ฝ่ายผูว้า่จา้ง (owner) ฝ่ายผูอ้อกแบบ (designer) ผูค้วบคุมงาน (consultant) 

และฝ่ายผูรั้บจา้ง (contractor) ดงันั�นการวจิยันี� จึงมีวตัถุประสงค ์1) เสนอแนวทางการใชก้าร

วเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื�อวิเคราะห์อิทธิพลของแต่ละปัจจยัที�มีต่อการเกิดขยะ 2) 

วเิคราะห์ปัจจยัที�มีอิทธิพลทางตรง อิทธิทางออ้ม และอิทธิพลรวมของกลุ่มผูเ้กี�ยวขอ้งกบัโครงการ

ก่อสร้างที�มีต่อการเกิดขยะ 

 
ภาพที� 1 ความเชื�อมโยงระหวา่งสาเหตุการเกิดขยะก่อสร้างและบุคคลากร 

ที�มา: Omeje et al. (2020) 

 

วธีิการวจัิย 

ประชากรและตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั เป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัโครงการก่อสร้าง ไดแ้ก่ ฝ่ายผูว้า่จา้ง (owner) ฝ่าย

ผูอ้อกแบบ (designer) ผูค้วบคุมงาน (consultant) และฝ่ายผูรั้บจา้ง (contractor) จาํนวนทั�งสิ�น ��0 

คน จากโครงการก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานคร 

การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล  

การวจิยันี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั คือแบบสอบถาม 

(questionnaire) วดัโดยมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ชนิด 5 ระดบั โดยที� 5 หมายถึง มากที�สุด 

และ 1 หมายถึง นอ้ยที�สุด ทาํการเก็บรวบรวมตวัอยา่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 
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จากการแจกแบบสอบถามผา่นทางระบบออนไลน์ (เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โค

วดิ-��) ซึ� งไดจ้าํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั�งหมดจาํนวน ��� คน  

การวเิคราะห์ขอ้มูลของตวัแปรเบื�องตน้ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย ( x ) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยมีเกณฑ์

การตดัสินค่าเฉลี�ยจากมาตรประมาณค่า 5 ระดบั โดยแปลความหมายดงันี�  4.51-5.00 มีความรู้สึกใน

ระดบัมากที�สุด, �.51-4.50 มีความรู้สึกในระดบัมาก, �.51-3.50 มีความรู้สึกในระดบัปานกลาง, 

3.51-2.50 มีความรู้สึกในระดบันอ้ย, �.00-1.50 มีความรู้สึกในระดบันอ้ยที�สุด และวเิคราะห์เส้นทาง

ปัจจยัที�ส่งผลการเกิดขยะในโครงการก่อสร้างดว้ยการวิเคราะห์สายสัมพนัธ์ (Path Analysis) โดยมี

กรอบแนวคิดงานวจิยัคือ ผูอ้อกแบบ และผูค้วบคุมงาน มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเกิดขยะใน

โครงการก่อสร้าง และ ผูอ้อกแบบ ผูว้า่จา้ง และผูค้วบคุมงาน มีอิทธิพลโดยออ้มต่อการเกิดขยะโดย

การส่งผา่นผูรั้บจา้ง ดงัแสดงในภาพที� � 

 

 
ภาพที� � กรอบแนวคิดการวจิยั (conceptual framework) 

 

ผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ปัจจัยที�เกี�ยวข้องกบัการเกดิขยะ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื�องตน้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้สึกวา่ขยะในโครงการก่อสร้างที�เกิดขึ�น มี

อิทธิพลมาจากผูอ้อกแบบอยูใ่น ระดบันอ้ย ( x = 2.01) อิทธิพลมาจากผูว้า่จา้ง และผูค้วบคุมงาน 

ระดบัปานกลาง ( x = 2.�� และ �.�� ตามลาํดบั) อิทธิพลมาจากผูรั้บจา้ง ระดบัมาก ( x = �.��) ดงั

แสดงในตารางที� � และการเกิดขยะในโครงการที�ไดรั้บอิทธิพลจากทั�ง � ฝ่าย อยูใ่นระดบั มาก มาก 

( x = �.��) ดงัแสดงในตารางที� � 

 

 

 

 

ผูค้วบคมุงาน 

ขยะในโครงการก่อสรา้ง

อาคาร 

ผูอ้อกแบบ 

ผูร้บัจ้าง ผูว้่าจา้ง 
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ตารางที� � ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการเกิดขยะในโครงการ

ก่อสร้าง 

ตัวแปร 
ระดับ

ความรู้สึก 

ค่าเฉลี�ย ( x ) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

สาเหตุการเกิดขยะมาจากผูว้า่จา้ง ปานกลาง 2.69 1.23 

สาเหตุการเกิดขยะมาจากผูอ้อกแบบ นอ้ย 2.01 1.28 

สาเหตุการเกิดขยะมาจากผูค้วบคุมงาน ปานกลาง 3.04 1.10 

สาเหตุการเกิดขยะมาจากผูรั้บจา้ง มาก 3.70 1.02 

การเกิดขยะในโครงการ มาก 3.81 0.83 

 

ทั�งนี�ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทั�ง 4 กลุ่มดงักล่าวลว้นแต่เป็นตน้เหตุของการเกิดขยะในโครงการก่อสร้างได้

จากหลากหลายประการดว้ยกนั เช่น จากกระบวนการทาํงาน จากทกัษะความรู้ความสามารถ จาก

ความรับผดิชอบส่วนบุคคล จากความไม่รอบคอบ จากการขาดแคลนทรัพยากร เป็นตน้ ซึ� งสามารถ

สรุปพอสังเขปไดด้งัภาพที� 3 

 
ภาพที� � สาเหตุการเกิดขยะในโครงการก่อสร้างจาํแนกตามกลุ่มผูเ้กี�ยวขอ้ง 

ที�มา: จากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผู้ออกแบบ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน 

ผู้เกี�ยวข้องในโครงการก่อสร้าง 

- ออกแบบผดิพลาด 

- ออกแบบ

คลาดเคลื�อน 

- กาํหนดรายการ

ประกอบแบบ

บกพร่อง 

- แบบและรายการ

ประกอบแบบขดัแยง้ 

- รายละเอียดแบบไม่

ครบ 

- สั�งเปลี�ยนแปลงแบบ 

- สั�งเปลี�ยนแปลงวสัดุ 

- ขาดการ

ติดต่อสื�อสาร 

- ขาดความรับผิดชอบ 

 

 

- ขาดประสบการณ์ 

- ขาดอุปกรณ์เครื�องมือ 

- ขาดการติดต่อสื�อสาร 

- ขาดการบริหารจดัการ 

- จาํนวนทีมงานไม่

เพียงพอ 

- ขาดการประสานงาน

ในทีม 

- ขาดความรู้ในการ

ก่อสร้าง 

- ขาดการวางแผน 

- ขาดการประสานงาน 

- ขาดประสบการณ์ 

- ขาดความรับผิดชอบ 

- ขาดการ

ติดต่อสื�อสาร 

- ขาดความรู้ในการ

ควบคุม 

  ปัจจยัที�ทาํให้เกดิขยะจากการก่อสร้างอาคาร 
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ผลการวเิคราะห์เส้นทางปัจจัยที�ส่งผลต่อการเกดิขยะในโครงการก่อสร้างอาคาร 

เมื�อวเิคราะห์การถดถอย (regression) โดย การเกิดขยะก่อสร้างจากโครงการก่อสร้างอาคาร (Waste) 

เป็นตวัแปรตาม และ ผูว้า่จา้ง (Owner) ผูอ้อกแบบ (Designer) ผูค้วบคุมงาน (Consultant) และ ผูรั้บ

จา้ง (Contractor) เป็นตวัแปรอิสระ ไดค้่าสหสัมพนัธ์ (correlation) และ P-value ดงัตารางที� 2 

 

ตารางที� � ค่าสหสัมพนัธ์ (correlation) ระหวา่งตวัแปรปัจจยั 

  Owner Designer Consultant Contractor Waste t stat P-value 

1) Owner 1 3.598 <.01 

2) Designer 0.692 1 4.552 <.01 

3) Consultant 0.659 0.676 1 1.081 >.05 

4) Contractor -0.204 -0.401 -0.088 1 2.132 <0.5 

5) Waste 0.599 0.415 0.565 0.268 1 5.586 <.01 

 

เมื�อพิจารณาขนาดอิทธิพลของเส้นทางปัจจยัที�ส่งผลต่อการเกิดขยะในโครงการก่อสร้างอาคาร ดงั

ภาพที� � โดยมีค่าสัมประสิทธิ� ขนาดอิทธิพลจาํแนกตามตวัแปร ดงันี�  ขยะก่อสร้างที�เกิดขึ�นใน

โครงการก่อสร้างอาคาร ไดรั้บอิทธิพลสูงสุด ซึ� งเป็นอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) จาก ฝ่ายผู ้

ควบคุมงาน (0.423) รองลงมาคือฝ่ายผูอ้อกแบบ (0.268) และ นอ้ยที�สุดคือฝ่ายผูรั้บจา้ง (0.216) โดย

ทั�ง � ปัจจยันี� มีอิทธิพลต่อการเกิดขยะในโครงการก่อสร้างอาคาร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

.�� ทั�งผูค้วบคุมงาน ผูอ้อกแบบ และ ผูรั้บจา้ง มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการเกิดขยะในโครงการ

ก่อสร้างอาคาร หมายความวา่ กระบวนการทาํงานของทั�ง � ฝ่าย มีความสาํคญัต่อการก่อใหเ้กิดเศษ

วสัดุก่อสร้างที�จะกลายเป็นขยะในโครงการก่อสร้างอาคาร 

สาํหรับขนาดอิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect: IE) พบวา่ ผูอ้อกแบบ ผูว้า่จา้ง และผูค้วบคุมงาน มี

อิทธิพลต่อการเกิดขยะในโครงการก่อสร้าง เป็นอิทธิพลทางออ้มที�ส่งผา่นตวัผูรั้บจา้ง โดยมี

รายละเอียดดงันี�  ผูอ้อกแบบมีอิทธิพลทางออ้มต่อการเกิดขยะในโครงการก่อสร้างโดยส่งผา่นผู ้

รับจา้ง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� โดยค่าสัมประสิทธิ� ขนาดอิทธิพลเท่ากบั -0.069 ส่วน

ผูว้า่จา้งมีอิทธิพลทางออ้มต่อการเกิดขยะในโครงการก่อสร้างโดยส่งผา่นผูรั้บจา้ง อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที�ระดบั .�� โดยค่าสัมประสิทธิ� ขนาดอิทธิพลเท่ากบั -0.037 และผูค้วบคุมงานมีอิทธิพล

ทางออ้มต่อการเกิดขยะในโครงการก่อสร้างโดยส่งผา่นผูรั้บจา้ง อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั�งนี�

อิทธิพลทางออ้มรวมทั�งหมดที�มีอิทธิพลต่อการเกิดขยะในโครงการก่อสร้างโดยส่งผา่นผูรั้บจา้งมีค่า
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สัมประสิทธิ� เท่ากบั -�.��� โดยค่าสัมประสิทธิ� ของปัจจยัที�มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และ

อิทธิพลรวมต่อการเกิดขยะในโครงการก่อสร้าง แสดงในตารางที� � 

 

 
ภาพที� � โมเดลเส้นทางปัจจยัที�ส่งผลต่อการเกิดขยะในโครงการก่อสร้างอาคาร 

 

ตารางที� � ขนาดอิทธิพลของเส้นทางปัจจยัที�ส่งผลต่อการเกิดขยะในโครงการก่อสร้าง 

ตวัแปรปัจจยั 

อิทธิพลต่อการเกิดขยะในโครงการก่อสร้าง

อาคาร 

อิทธิพลต่อผูรั้บจา้ง 

DE IE TE DE IE TE 

ผูอ้อกแบบ 0.268 -0.069 0.199 -0.321 - -0.321 

ผูว้า่จา้ง - -0.037 -0.037 -0.169 - -0.169 

ผูค้วบคุมงาน 0.423 -0.018 0.405 -0.081 - -0.081 

ผูรั้บจา้ง 0.216 - 0.216    

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

สาเหตุของการเกิดขยะก่อสร้างที�พบบ่อยที�สุดที�รายงานในบทความวจิยั คือสาเหตุจากการ

เปลี�ยนแปลงแบบ และความผดิพลาดในช่วงการออกแบบ (ตรีทิพย ์ประทุมมณี และ ปิยนุช เวทย์

ววิรณ์, 2561; Memon, Soomro, Bhangwar, Memon, & Memon, 2016; Nagapan, Rahman, & 

Asmi, 2011; Osmani, Glass, & Price, 2006) ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัฝ่ายผูอ้อกแบบเป็นหลกั และหรือ

ร่วมกบัผูว้า่จา้งที�เปลี�ยนใจหลงัจากออกแบบและดาํเนินการก่อสร้างแลว้ ก็จะทาํให้ตอ้งเปลี�ยนวสัดุ

P1= (-
0.321) 

P2 = (-
0.169) 

P3 = (-

0.081) 

P4 = 
0.216  

ผู้ควบคุมงาน 

ขยะในโครงการก่อสร้างอาคาร 

ผู้ออกแบบ 

ผู้รับจ้าง 
ผู้ว่าจ้าง 

Exogenous 
Variable 

Exogenous 
Variable 

Exogenous 
Variable 

Endogenous Variable Endogenous 
Variable 

P5 = 
(0.423) 

P6 = 
(0.268) 
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ใหม่ มีการรื�อหรือทุบในส่วนที�สร้างไปแลว้ ซึ� งจะทาํใหเ้กิดขยะขึ�น ในขณะที�งานวจิยัของ 

Luangcharoenrat, Intrachooto, Peansupap, & Sutthinarakorn (2019) พบวา่ สาเหตุของการเกิดขยะ

ก่อสร้างเรียงตามความสาํคญั 3 อนัดบัแรกคือ เกิดเศษวสัดุตามงานแต่ละประเภท การเร่งงาน และ ผู ้

ควบคุมงานขาดประสบการณ์และความชาํนาญงานดา้นวิศวกรรม ตามลาํดบั ซึ� งการมีเศษวสัดุตาม

งานแต่ละประเภทนั�น เกี�ยวขอ้งไดท้ั�งจากผูอ้อกแบบและจากการทาํงานของผูรั้บจา้ง ส่วนการเร่ง

งานและผูค้วบคุมงานขาดความชาํนาญนั�นเกี�ยวขอ้งกบัผูรั้บจา้งโดยตรง 

แต่จากผลการวิเคราะห์เส้นทางปัจจยัในการวจิยันี�ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัอื�นที�กล่าวมาขา้งตน้ 

เนื�องจากพบวา่ผูค้วบคุมงานมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเกิดขยะจากโครงการก่อสร้างอาคารมากที�สุด 

ทั�งนี�อาจเป็นเพราะการควบคุมงานที�เขม้งวดเกินไปโดยไม่คาํนึงถึงความสมเหตุสมผลและขอ้จาํกดั

ในการก่อสร้าง ทาํให้ตอ้งรื�อ ทุบ หรือ เปลี�ยนวสัดุ จึงเป็นที�มาของการเกิดขยะและการสูญเปล่าของ

วตัถุดิบ ซึ� งการควบคุมงานที�มีประสิทธิภาพนั�นนอกจากจะควบคุมใหง้านออกมาตามแบบรูปและ

ขอ้กาํหนดในสัญญา ขอ้ตกลงการวา่จา้งระหวา่งผูว้า่จา้งและผูรั้บจา้ง ที�เนน้ไปทางดา้นเทคนิค

วศิวกรรม อาจตอ้งพิจารณาถึงประเด็นความเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้มร่วมดว้ย ซึ� งผูค้วบคุมงาน

จะตอ้งใชว้จิารณญาณมากขึ�นในการหาความพอดีในการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เขม้งวดเกินไปจน

เกิดผลเสียต่อผูรั้บจา้งและสิ�งแวดลอ้ม แต่ก็ไม่หละหลวมเกินไปจนเกิดผลเสียต่อผูว้า่จา้ง 

เมื�อพิจารณาอิทธิพลโดยตรงที�ทาํใหเ้กิดขยะในโครงการก่อสร้าง โดยเปรียบเทียบเฉพาะผูอ้อกแบบ

กบัผูรั้บจา้ง พบวา่ ผูอ้อกแบบมีอิทธิพลมากกวา่ผูรั้บจา้ง ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวจิยัอื�นๆ ขา้งตน้ ที�

ระบุวา่สาเหตุการเกิดขยะก่อสร้างที�พบบ่อยที�สุด คือ การเปลี�ยนแปลงแบบ และ ความผดิพลาดใน

การออกแบบ 

อยา่งไรก็ตามกรอบแนวคิดการวเิคราะห์เส้นทางที�เสนอในการวจิยันี�ยงัเป็นเพียงโมเดลอยา่งง่ายที�

ไดแ้นวคิดมาจากการอนุมานจากงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งและสัมภาษณ์ปากเปล่าผูเ้กี�ยวขอ้งกบัธุรกิจ

ก่อสร้างอาคาร ผลวจิยัที�ไดจึ้งยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ถา้หากมีการปรับปรุงโมเดลเส้นทางปัจจยัให้

ผูเ้กี�ยวขอ้งแต่ละกลุ่มมีความสัมพนัธ์เชื�อมโยงต่อกนัมากกวา่นี�  รวมทั�งกลุ่มตวัอยา่งที�เก็บรวบรวม

ขอ้มูลมีจาํนวนมากขึ�น ก็จะไดผ้ลการศึกษาที�น่าเชื�อถือมากขึ�นและเป็นประโยชน์ต่อการนาํไป

พิจารณาวางแผนและบริหารจดัการงานที�เกี�ยวขอ้งกบัแต่ละฝ่ายเพื�อใหข้ยะจากการก่อสร้างอาคาร

ลดลงได ้ซึ� งเป็นผลดีทั�งดา้นลดค่าใชจ่้ายจากการสูญเปล่าของวสัดุ ลดค่าใชจ่้ายในการขนทิ�งและ

กาํจดัขยะก่อสร้าง และลดมลพิษที�เกิดจากการกาํจดัขยะ ซึ� งจะเป็นการสนบัสนุนการพฒันาอยา่ง

ย ั�งยนื 
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บทคัดย่อ 

การวจิยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจ และเปรียบเทียบความ

คาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใชบ้ริการธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ 

ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั กลุ่มตวัอยา่งคือ ลูกคา้นกัท่องเที�ยวชาวจีนของบริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทรา

เวล จาํกดั จาํนวนทั�งสิ�น ��� คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์

ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์เปรียบเทียบ

ค่าเฉลี�ยความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใชบ้ริการธุรกิจนาํเที�ยวของ

บริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั ดว้ยเทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA) ผล

การศึกษาพบวา่ ความคาดหวงัในบริการมีค่าเฉลี�ยรวม �.�� ความพึงพอใจในบริการมีค่าเฉลี�ยรวม 

�.�� และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใช้

บริการธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั ดว้ยเทคนิค IPA พบวา่ การ

เปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใชบ้ริการธุรกิจนาํ

เที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ ทวินซี� ทราเวล จาํกดั พบวา่ ควรใหค้วามสาํคญัใน Quadrant B เนื�องจาก

นกัท่องเที�ยวชาวจีนมีความคาดหวงัในดา้นช่องทางการติดต่อกบับริษทัอยา่งมาก และไดรั้บการ

ตอบสนองในประเด็นดงักล่าวไดดี้พอสมควร จึงควรรักษาประสิทธิภาพการบริการนี�ไว ้

 

คําสําคัญ: ความคาดหวงั, ความพึงพอใจ, นกัท่องเที�ยวชาวจีน 
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Abstract 

The purposes of this research were to study and compare the level of expectations and 

satisfactions of Chinese tourists toward service of Chiangmai Twinzy Travel Company Limited. 

The samples were 350 Chinese tourists toward service of Chiangmai Twinzy Travel Company 

Limited. The questionnaires were used to collect the data. The statistics used for data analysis 

were frequency percentage and mean. Expectations and satisfactions of Chinese tourists 

compared with the tool as Importance-Performance Analysis (IPA). The research revealed that 

overall level of expectation mean score was 3.92 and a level of satisfactions mean was 4.69. The 

most satisfaction and expectation of Chinese tourists toward service of Chiangmai Twinzy Travel 

Company Limited were in Quadrant B in company contact channel so the efficiency of this 

service should be maintained. 

 

Keywords: Expectation, Satisfaction, Chinese tourists 

 

บทนํา 

การท่องเที�ยวถือไดว้า่เป็นกิจกรรมอยา่งหนึ�งที�สาํคญัของมนุษยที์�มีความตอ้งการเดินทางท่องเที�ยว

เพื�อการพกัผอ่น การเรียนรู้ต่างวฒันธรรม หรือการเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ อยูเ่สมอ จึงทาํ

ใหก้ารท่องเที�ยวเป็นตลาดที�เติบโตอยา่งต่อเนื�อง ตั�งแต่อดีตจนกระทั�งก่อนที�จะเกิดสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 

จากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-�� เป็นปัจจยัที�ส่งผลกระทบอยา่งหนกัต่ออุตสาหกรรมการ

ท่องเที�ยวของประเทศไทย รวมถึงจงัหวดัเชียงใหม่เมืองที�ไดชื้�อวา่ติดอนัดบัน่าท่องเที�ยวที�ดีที�สุดใน

โลก กลบัเจอวกิฤตอยา่งหนกั นกัท่องเที�ยวลดลงทั�งชาวไทยและชาวต่างชาติ ธุรกิจร้านคา้พากนัปิด

ตวั รวมถึงเศรษฐกิจฐานรากไม่สามารถเติบโตได ้ 

ในปี 2563 ประเทศไทยมีจาํนวนนกัท่องเที�ยวต่างชาติเดินทางเขา้มาในประเทศไทยรวม 6,702,396 

คน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 83 คิดเป็นรายได ้332,013 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 82 โดย

ส่วนใหญ่เป็นยอดนกัท่องเที�ยวที�สะสมตั�งแต่ช่วงตน้ปีก่อนจะหายไปช่วงเกิดการระบาดของโรคโค

วดิ-19 ส่วนในช่วงปลายปี พบวา่มีนกัท่องเที�ยวต่างชาติเดินทางเขา้มาในประเทศไทยผา่นวซ่ีา

ประเภทพิเศษ(Special Tourist Visa) ผา่นสมาชิกบตัรไทยแลนด ์อีลิท และวซ่ีานกัธุรกิจ เพียงแค่ 3 

เดือน คือ ตุลาคม-ธนัวาคม รวมแค่ ��,��� คนเท่านั�น (ผูจ้ดัการออนไลน์, ����) 
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จาํนวนนกัท่องเที�ยวต่างชาติที�เดินทางมาไทย ติดลบเกือบ 100% นี�  เพราะเป็นช่วงเริ�มตน้ของการ

ระบาดของไวรัส โควิด-19 จากประเทศจีน แต่ก็เป็นที�น่าสนใจวา่จาํนวนตวัเลขนกัท่องเที�ยว

ต่างชาติในเดือนนี�  มีจาํนวนตวัเลขการเดินทางเขา้มามากกวา่หลายเดือนในช่วงที�มีการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 และรัฐบาลไดผ้อ่นปรนให้เดินทางเขา้มาไดแ้ลว้ โดยเฉพาะเมื�อเทียบกบัในช่วงไตร

มาสที� 3-4 ของปี 2563 หากแยกออกเป็นภูมิภาคต่างๆ พบวา่ กลุ่มประเทศที�เดินทางมาสูงที�สุด คือ 

ยโุรป จาํนวนกวา่ 4,072 คน โดยส่วนใหญ่มาจากเยอรมนันี สหราชอาณาจกัร ฝรั�งเศส รัสเซีย และ

กลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออก รองลงมาคือกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออก 1,749 คน ส่วนใหญ่มาจาก

จีน อาเซียน เกาหลี ญี�ปุ่น และฮ่องกง และกลุ่มประเทศฝั�งอเมริกา 1,044 คน ส่วนใหญ่มาจาก 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง 293 คน กลุ่มประเทศ

ฝั�งโอชีเนีย 250 คน เอเชียใต ้165 คน และแอฟริกา 121 คน (เดลินิวส์, ����) ในส่วนนกัท่องเที�ยว

ชาวจีนที�เดินทางเขา้มาในประเทศไทยตลอดทั�งปี ���� มีจาํนวน �,249,910 คน ซึ� งลดลงจากปีก่อน

ติดลบ ��.��% (กองเศรษฐกิจการท่องเที�ยวและกีฬา, ����) 

เนื�องจากนกัท่องเที�ยวต่างชาติลดจาํนวนลงไปมากจากที�กล่าวมาขา้งตน้ แมจ้ะไดร้ายไดจ้ากไทย

เที�ยวไทยเขา้มาต่อลมหายใจบา้ง ในช่วงปลายปี ���� แต่ก็ยงัไม่มากพอ สาํหรับรายไดจ้ากไทยเที�ยว

ไทย �� อนัดบัแรก ปี ���� มีรายไดร้วม ���,��� ลา้นบาท ลดลงถึง ��.�% เมื�อเทียบจากปี ���� ที�

ยงัไม่เกิดวกิฤติโควดิ ขณะที�ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที�ยวไทยในปี ���� มีรายไดร้วม �.�� ลา้น

ลา้นบาท ลดลง �.�� ลา้นลา้นบาท หรือหดตวั ��.��% เมื�อเทียบจากปี ���� ทั�งนี� จากมูลค่ารายไดที้�

ลดลง �.�� ลา้นลา้นบาท พบวา่ ค่าใชจ่้ายของนกัท่องเที�ยวที�ลดลงมากที�สุด � อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ค่าที�

พกั, ค่าซื�อสินคา้ ของที�ระลึก และค่าอาหารและเครื�องดื�ม ตามลาํดบั (The Bangkok Insight, 2564) 

ในส่วนของจงัหวดัเชียงใหม่นั�น สถานการณ์การท่องเที�ยวในปี 2563 มีนกัท่องเที�ยวลดลง 47% 

คงเหลือนกัท่องเที�ยวชาวไทย 4.4 ลา้นคน นกัท่องเที�ยวต่างประเทศ 561,005 คน ลดลง 82% ทาํให้

รายไดล้ดลงถึง 55% คงเหลือ 42,896 ลา้นบาท อตัราการเขา้พกัโรงแรมตลอดทั�งปีเฉลี�ย 40% ลดลง

ร้อยละ 33 ซึ� งในช่วงไตรมาส 4 มีแนวโนม้ที�ดีขึ�น แต่หลงัจากพบผูติ้ดเชื�อที�มาจากเมียนมาต่อเนื�อง

ถึงตน้ปี ทาํใหย้อดนกัท่องเที�ยวลดลงอยา่งต่อเนื�อง โดยเฉพาะผูโ้ดยสารทางเครื�องบินในช่วงเดือน

ธนัวาคมที�มีวนัละ 74 เที�ยวบิน ผูโ้ดยสารประมาณ 15,000 คน คงเหลือในปัจจุบนัเพียง 14 เที�ยวบิน 

ผูโ้ดยสาร 1,300 คน จึงจาํเป็นที�จะตอ้งเร่งแกไ้ขผลกระทบที�จะตกสู่ภาคการท่องเที�ยวในปี 2564 ซึ� ง

คาดวา่ในไตรมาส 2-3 น่าจะฟื� นตวักลบัมาได ้(ประชาชาติธุรกิจ, ����) 

บริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั เป็นธุรกิจใหบ้ริการนาํเที�ยว รวมทั�งธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

นาํเที�ยวทุกชนิด ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื�อวนัที� �� ตุลาคา ���� ทุนจดทะเบียน �ลา้นบาท 

สถานประกอบตั�งอยูเ่ลขที� ���/��� หมู่ที� � ตาํบลหนองหาร อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บริษทัฯ เนน้กลุ่มลูกคา้ชาวจีนที�เป็นนกัธุรกิจโดยเฉพาะที�สนใจจะท่องเที�ยวและเสาะแสวงหาแหล่ง

ลงทุนในไทยไปดว้ย เนื�องจากผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความชาํนาญทางดา้นภาษาจีนเป็นอยา่งดี 

และรู้จกัเครือข่ายธุรกิจต่างๆ ในไทยเป็นจาํนวนมาก จึงเป็นที�ไวว้างใจในกลุ่มนกัธุรกิจชาวจีนหลาย

คณะที�เลือกใชบ้ริการของบริษทัฯ นาํเที�ยวและแนะนาํช่องทางการลงทุนในไทยไปดว้ย 

จากภาวะเศรษฐกิจการท่องเที�ยวในปัจจุบนัที�นกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติลดหายลงไปเป็นจาํนวนมาก

ดงัที�กล่าวไวใ้นขา้งตน้นั�น และเพื�อรองรับการกลบัมาของนกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติอีกครั� งในราว

ปลายปี ���� หรือตน้ปี ���� การทาํใหลู้กคา้พึงพอใจนบัเป็นจุดสาํคญัที�ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้ง

คาํนึงถึง เพื�อสร้างความเชื�อมั�นและความไวว้างใจแก่นกัท่องเที�ยวชาวต่างชาติอีกครั� งหนึ�ง และเพื�อ

ทาํใหที้มงานบริการของบริษทัฯ เกิดความรู้ความเขา้ใจที�จะช่วยในการทาํใหเ้กิดการยอมรับใน

บริการของผูใ้ชบ้ริการในอนาคต ผูศึ้กษาจึงไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของความตอ้งการและความพึง

พอใจของลูกคา้ที�มาใชบ้ริการธุรกิจนาํเที�ยว การวิจยัครั� งนี� จึงจดัทาํขึ�นภายใตว้ตัถุประสงคที์�จะ �) 

ศึกษาระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใชบ้ริการธุรกิจนาํเที�ยวของ

บริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั และ �) เปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

นกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใชบ้ริการธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั เพื�อนาํผล

การศึกษาดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายทางการบริหารและกลยทุธ์ทาง

การตลาด และปรับปรุงการบริการเพื�อเพิ�มศกัยภาพของกิจการ ซึงผลประโยชน์ในที�สุดจะเป็นของ

ผูรั้บบริการ ในการที�จะไดรั้บบริการที�มีคุณภาพและตรงตามความคาดหวงัของลูกคา้ต่อไป 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยันี�ไดม้าจาก ศรัณพร ชวนเกริกกุล (����) ไดศึ้กษาเรื�อง กลยทุธ์การ

ยกระดบัการตลาดท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี ประชากรที�ใชใ้นการวจิยัคือ 

นกัท่องเที�ยวคนไทยที�เดินทางมาท่องเที�ยวจงัหวดัสิงห์บุรี จาํนวน ��� ราย โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถี� ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และใชเ้ทคนิค IPA ผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเที�ยวส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ��.� มีช่วงอายรุะหวา่ง ��-�� ปี ร้อยละ ��.� มีถานภาพการสมรส ร้อย

ละ ��.� จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ ��.� ทาํธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ ��.� มีรายไดร้ะหวา่ง 

��,���-��,��� บาท ร้อยละ ��.� และเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ ��.� 

นกัท่องเที�ยวมีความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี ซึ� ง

ประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑท์างการท่องเที�ยว ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร กระบวนการบริการ และสิ�งแวดลอ้มโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลี�ยคิดเป็น �.�� มีความ
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พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลี�ยคิดเป็น �.�� ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

นกัท่องเที�ยวตกอยูใ่น Quadrant A ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ตกอยูใ่น Quadrant 

B ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตกอยูใ่น Quadrant C ดา้นผลิตภณัฑท์างการท่องเที�ยว และตกอยูใ่น 

Quadrant D ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย     

 
ภาพที� 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตน้ 

 ปัจจยัส่วนบุคคล  

- เพศ  

- อาย ุ 

- การศึกษา  

- อาชีพ  

- รายไดต่้อเดือน 

-  ผูร่้วมเดินทาง  

- จาํนวนครั� งที�เดินทาง

มาท่องเที�ยในประเทศ

ไทย  

- จาํนวนวนัที�พกัใน

ประเทศไทย  

- ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ขณะ

ท่องเที�ยวในประเทศ

ไทย  

-ถิ�นที�อยูห่รือภูมิภาค

ตวัแปรตาม 

ความคาดหวงัของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใช้

บริการธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ 

ทวินซี� ทราเวล จาํกดั 

1) ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ  

2) ดา้นราคาค่าบริการ  

3) ดา้นสถานที�บริการ  

4) ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ  

5) ดา้นผูใ้ห้บริการ  

6) ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ  

7) ดา้นกระบวนการบริการ 

การวิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึง

พอใจ โดยใชแ้นวคิดวิเคราะห์ผลการ

ดาํเนินงาน – ความสาํคญั 

(Importance-Performance 
Analysis - IPA) 

A เพง่ความสนใจ 

B ทาํดีแลว้รักษาเอาไว ้

C ลาํดบัความสาํคญัตํ�า 

ความพงึพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจนีที�
ใชบ้รกิารธุรกจินําเที�ยวของบรษิทั 
เชยีงใหม ่ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั 

1) ดา้นผลติภณัฑบ์รกิาร 
�) ดา้นราคาค่าบรกิาร 
�) ดา้นสถานที�บรกิาร 
�) ดา้นการส่งเสรมิแนะนําบรกิาร 
�) ดา้นผูใ้หบ้รกิาร 
�) ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบรกิาร 

�) ดา้นกระบวนการบรกิาร 

ผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและ

ความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�

ใชบ้ริการธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั 

เชียงใหม่ ทวินซี� ทราเวล จาํกดั  
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วธีิการวจัิย 

ประชากรและตัวอย่าง  

ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ไดแ้ก่ นกัท่องเที�ยวชาวจีนที�เดินทางมาท่องเที�ยวในประเทศไทย

และใชบ้ริการนาํเที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั ตั�งแต่ปี ���� ถึง ปี ���� ซึ� งมี

จาํนวน �,��� คน  

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  คือ ลูกคา้ชาวจีนที�มาใชบ้ริการการท่องเที�ยวของของบริษทั 

เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั ตั�งแต่ปี ���� ถึง ปี ���� โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตาม

หลกัการคาํนวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ชูศรี วงศรั์ตนะ, ����) จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

เท่ากบั ��� ราย 

การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลที�ใชป้ระกอบในการศึกษาครั� งนี�  จาํแนกตามแหล่งที�มา เป็น � ส่วน ดงันี�  �) 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลจากจากลูกคา้นกัท่องเที�ยวชาวจีนของบริษทั 

เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั จาํนวน ��� คน โดยใชแ้บบสอบถาม ซึ� งจะส่งแบบสอบถามทาง

แอพพลิเคชั�น WeChat สาํหรับนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�อยูใ่นประเทศจีน ส่วนนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ยงั

อาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้จิยัจะส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ วารสาร สิ�งพิมพ ์เอกสาร ฐานขอ้มูลและเวบ็ไซดที์�

เกี�ยวขอ้ง 

ขอ้มูลที�รวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลเบื�องตน้ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี�ย 

(Mean) และนาํมาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์และ

ถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถามทุกฉบบั บนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนที�เป็นคาํถาม

เกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม บนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนที�เป็นคาํถาม

เกี�ยวกบัระดบัความคาดหวงัและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการของบริษทั เชียงใหม่ 

ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั ดว้ยทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของบริการ (Service Marketing mix: 

7Ps) (Kotler and Armstrong,2013) ประกอบดว้ยปัจจยั ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ดา้นราคาค่าบริการ 

ดา้นสถานที�บริการ ดา้นการส่งเสริมแนะนาํบริการ ดา้นผูใ้หบ้ริการ ดา้นสภาพแวดลอ้มของการ

บริการ และดา้นกระบวนการบริการ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี�ย (Mean) โดยมีหลกัเกณฑก์ารให้

คะแนนตามระดบัความคาดหวงั/ระดบัความพึงพอใจ � ระดบั ดงันี�  มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย 

และนอ้ยที�สุด โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน � � � � และ � ตามลาํดบั (ยทุธ ไกรยวรรณ์, ����: 244) 

บนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนที�เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิดเกี�ยวกบัปัญหาและ
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ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการใหบ้ริการของบริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั เพื�อสรุป

ปัญหาและขอ้เสนอแนะจากลูกคา้ผูบ้ริโภค และ วเิคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยความคาดหวงั

และความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใชบ้ริการธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� 

ทราเวล จาํกดั ดว้ยเทคนิค Importance performance analysis (IPA) (Martilla และ James, 1977) 

 

ผลการวจัิย 

ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุั�งแต่ ��-�� 

ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ มีรายไดต่้อเดือนตั�งแต่ 

3,001-5,000 หยวน มีผูร่้วมเดินทางเป็นคู่สมรสและบุตร เคยมาท่องเที�ยวแลว้ตั�งแต่ �-�� ครั� ง มาพกั

ตั�งแต่ �-� วนั มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวตั�งแต่ �,���-�,��� หยวน มีภูมิลาํเนาอยูที่�เซียงไฮ ้และมี

กิจการประเภทการซื�อ-ขายสินคา้ 

 

ตารางที� � ค่าเฉลี�ยและระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใชบ้ริการ

ธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั 

รายการ 
ความคาดหวงั ความพงึพอใจ 

 ระดับ  ระดับ 

ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ 3.84 มาก 4.63 มากที�สุด 

ดา้นราคาค่าบริการ 3.87 มาก 4.65 มากที�สุด 

ดา้นช่องทางการติดต่อกบับริษทั 4.01 มาก 4.79 มากที�สุด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.85 มาก 4.70 มากที�สุด 

ดา้นผูใ้หบ้ริการ (ล่าม เจา้หนา้ที� คนขบัรถ) 3.96 มาก 4.67 มากที�สุด 

ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ 3.96 มาก 4.68 มากที�สุด 

ดา้นกระบวนการบริการ 3.96 มาก 4.68 มากที�สุด 

รวม 3.92 มาก 4.69 มากที�สุด 

 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใชบ้ริการธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั 

เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั พบวา่ ความคาดหวงัของนกัท่องเที�ยวชาวจีนโดยรวมอยูใ่นระดบัอยู่

ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเที�ยวมีความคาดหวงัต่อดา้นช่องทางการติดต่อ

กบับริษทัในระดบัมาก ค่าเฉลี�ย �.�� ความคาดหวงัต่อดา้นผูใ้หบ้ริการ ดา้นสภาพแวดลอ้มของการ

บริการ และดา้นกระบวนการบริการในระดบัมาก ค่าเฉลี�ยเท่ากนั �.�� คาดหวงัต่อดา้นราคา
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ค่าบริการในระดบัมาก ค่าเฉลี�ย �.�� ความคาดหวงัต่อดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก 

ค่าเฉลี�ย �.�� และความคาดหวงัต่อดา้นผลิตภณัฑบ์ริการในระดบัมาก ค่าเฉลี�ย �.�� ตามลาํดบั 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใชบ้ริการธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั 

เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั พบวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจต่อดา้นช่องทางการติดต่อกบับริษทัใน

ระดบัมากที�สุด ค่าเฉลี�ย �.�� ความพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมากที�สุด ค่าเฉลี�ย 

4.70 ความพึงพอใจต่อดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ และดา้นกระบวนการบริการในระดบั

มากที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากนั 4.68 ความพึงพอใจต่อดา้นผูใ้หบ้ริการ ค่าเฉลี�ย �.�� ความพึงพอใจต่อดา้น

ราคาค่าบริการในระดบัมากที�สุด ค่าเฉลี�ย 4.65 และความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑบ์ริการในระดบั

มากที�สุด ค่าเฉลี�ย 4.63 

ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�

ใชบ้ริการธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั ดว้ยเทคนิค Importance 

performance analysis (IPA) พบวา่ การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

นกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใชบ้ริการธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั ทั�ง � ดา้น 

ดว้ยเทคนิค IPA มีดงันี�  

 

ความพงึพอใจ 

  
ภาพที� � การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใช้

บริการธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั ทั�ง � ดา้น ดว้ยเทคนิค Importance 

performance analysis (IPA) 

คว
าม

คา
ดห

วงั
 

Quadrant 
A 

Quadrant 
B 

Quadrant 
D 

Quadrant 
C 

ผูใ้หบ้ริการ 

- สภาพแวดลอ้มการ

บริการ 
ช่องทางการติดต่อ 

ราคาค่าบริการ 

ผลิตภณัฑบ์ริการ 
การส่งเสริมการตลาด 

4.69 
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Quadrant A พบวา่ มีค่าเฉลี�ยความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant A ใน � ประเด็น 

ไดแ้ก่ ดา้นผูใ้หบ้ริการ (ล่าม เจา้หนา้ที� คนขบัรถ) ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ และดา้น

กระบวนการบริการ หมายความวา่ นกัท่องเที�ยวชาวจีนให้ความสาํคญัในประเด็นดา้นผูใ้หบ้ริการ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ และดา้นกระบวนการบริการเป็นอยา่งมาก แต่นกัท่องเที�ยว

ไม่ไดรั้บการตอบสนองในประเด็นดงักล่าวอยา่งเพียงพอ จึงมีผลต่อความพึงพอใจในระดบัตํ�า 

ดงันั�นผูบ้ริหารและผูที้�เกี�ยวขอ้งของบริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั จาํเป็นตอ้งให้

ความสาํคญัในประเด็นดงักล่าวมากขึ�น เนื�องจากผูใ้หบ้ริการ สภาพแวดลอ้มของการบริการ และ

กระบวนการบริการมีความสําคญัอยา่งมากต่อการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งย ั�งยนื

ใหแ้ก่บริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั 

Quadrant B พบวา่ มีค่าเฉลี�ยความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant B ใน � ประเด็น 

ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการติดต่อกบับริษทั หมายความวา่ นกัท่องเที�ยวชาวจีนมีความคาดหวงัในดา้น

ช่องทางการติดต่อกบับริษทัอยา่งมาก และไดรั้บการตอบสนองในประเด็นดงักล่าวไดดี้พอสมควร 

Quadrant C พบวา่ มีค่าเฉลี�ยความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant C ใน � ประเด็น 

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ และดา้นราคาค่าบริการ หมายความวา่ ประเด็นดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ 

และดา้นราคาค่าบริการ ยงัสามารถตอบสนองนกัท่องเที�ยวชาวจีนไดไ้ม่ดีเท่าที�ควร จึงทาํใหมี้ผลต่อ

ความพึงพอใจในระดบัตํ�ากวา่มาตรฐาน 

Quadrant D พบวา่ มีค่าเฉลี�ยความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant D ใน � ประเด็น 

ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด หมายความวา่ ผูบ้ริหารและผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบับริษทั เชียงใหม่ 

ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั สามารถรักษาคุณภาพดา้นการส่งเสริมการตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ� งมีผลต่อ

ความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใชบ้ริการธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทรา

เวล จาํกดั 

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

จากการศึกษาระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใชบ้ริการธุรกิจนาํ

เที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ ทวินซี� ทราเวล จาํกดั พบวา่ ความคาดหวงัของนกัท่องเที�ยวชาวจีนโดย

รวมอยูใ่นระดบัอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเที�ยวมีความคาดหวงัใน

ระดบัมากในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการติดต่อกบับริษทั ดา้นผูใ้หบ้ริการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ของการบริการ ดา้นกระบวนการบริการ ดา้นราคาค่าบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น

ผลิตภณัฑบ์ริการ และความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด เมื�อพิจารณา

เป็นรายดา้นพบวา่นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจระดบัมากที�สุดในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการ
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ติดต่อกบับริษทั ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ ดา้นกระบวนการ

บริการใน ดา้นผูใ้หบ้ริการ ดา้นราคาค่าบริการ และดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ศรัณพร ชวนเกริกกุล (����) ไดศึ้กษาเรื�อง กลยทุธ์การยกระดบัการตลาดท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่ นกัท่องเที�ยวมีความคาดหวงัต่อการตลาดท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมเมืองรองจงัหวดัสิงห์บุรี ซึ� งประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑท์างการท่องเที�ยว ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการบริการ และสิ�งแวดลอ้มโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก และมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

จากการวเิคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใชบ้ริการ

ธุรกิจนาํเที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั ดว้ยเทคนิค IPA พบวา่ มีค่าเฉลี�ยความ

คาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant A ใน � ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นผูใ้หบ้ริการ (ล่าม 

เจา้หนา้ที� คนขบัรถ) ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ และดา้นกระบวนการบริการ มีค่าเฉลี�ย

ความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant B ใน � ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการติดต่อ

กบับริษทั มีค่าเฉลี�ยความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant C ใน � ประเด็น ไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ และดา้นราคาค่าบริการ และ มีค่าเฉลี�ยความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยู่

ใน Quadrant D ใน � ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรัณ

พร ชวนเกริกกุล (����) ไดศึ้กษาเรื�อง กลยทุธ์การยกระดบัการตลาดท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเมือง

รองจงัหวดัสิงห์บุรี พบวา่ ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวตกอยูใ่น Quadrant A 

ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ตกอยูใ่น Quadrant B ดา้นการส่งเสริมการตลาด ตก

อยูใ่น Quadrant C ดา้นผลิตภณัฑท์างการท่องเที�ยว และตกอยูใ่น Quadrant D ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ 

จากการศึกษาเรื�อง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวชาวจีนที�ใชบ้ริการธุรกิจนาํ

เที�ยวของบริษทั เชียงใหม่ ทวินซี� ทราเวล จาํกดั ผูว้จิยัพบวา่บริษทั เชียงใหม่ ทวนิซี� ทราเวล จาํกดั 

ควรมีการปรับปรุงพฒันาดงันี�  ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการ อาทิเช่น บริการการตอ้นรับที�สนามบิน บริการ

แลกเปลี�ยนเงินตรา บริการจองที�พกั บริการพาหนะ บริการจองร้านอาหาร/ภตัตาคาร บริการนาํ

เที�ยว บริการล่าม บริการแนะนาํธุรกิจการลงทุนในไทย บริการส่งที�สนามบิน บริษทัฯ ไม่

จาํเป็นตอ้งปรับปรุงบริการทางดา้นนี�  เนื�องจากลูกคา้นกัท่องเที�ยวชาวจีนส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ห้

ความสาํคญัหรือคาดหวงักบับริการดา้นนี�มากนกั แต่ทางบริษทัตอ้งรักษามาตรฐานการบริการ

เหล่านี� ใหดี้อยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ที�ดีต่อไป ดา้นราคาค่าบริการ อาทิเช่น ราคา

ค่าบริการของบริษทัที�เหมาะสม ราคาค่าอาหารที�เหมาะสม ราคาที�พกัที�เหมาะสม ความคุม้ค่าของ

ค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวโดยรวม ราคาค่าบริการเหมารวมค่าล่วงเวลา บริษทัฯ ไม่จาํเป็นตอ้ง
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ปรับปรุงบริการทางดา้นนี�  เนื�องจากลูกคา้นกัท่องเที�ยวชาวจีนส่วนใหญ่ไม่ไดใ้หค้วามสําคญัหรือ

คาดหวงักบับริการดา้นนี�มากนกั ดา้นช่องทางการติดต่อกบับริษทั อาทิเช่น ช่องทางติดต่อผา่น 

WeChat ช่องทางติดต่อผา่น Line ช่องทางติดต่อผา่นโทรศพัท ์การติดต่อผา่นคนรู้จกั ควรรักษา

มาตรฐานการบริการและส่งเสริมสนบัสนุนการบริการทางดา้นนี� ใหดี้ยิ�งขึ�น เนื�องจากนกัท่องเที�ยว

ชาวจีนใหค้วามคาดหวงัในดา้นนี�มาก เช่น เพิ�มช่องทางการติดต่อกบับริษทัใหม้ากขึ�น ทางบริษทั

อาจเพิ�มช่องทางการติดต่อและการโฆษณาผา่นทาง Tiktok หรือ Weibo เนื�องจากเป็นช่องทางที�

นกัท่องเที�ยวจีนกาํลงัเป็นที�นิยมในขณะนี�  ดา้นการส่งเสริมการตลาด อาทิเช่น บริการแจก 

อุปกรณ์เสริมความสะดวกในการท่องเที�ยว ของแถม ของชาํร่วย ควรรักษามาตรฐานการบริการใน

ดา้นนี�ใหค้งที� แต่ไม่ตอ้งลงทุนเพิ�มเนื�องจากลูกคา้ชาวจีนใหค้วามสาํคญัหรือคาดหวงัทางดา้นนี�ไม่

มาก ดา้นผูใ้หบ้ริการ อาทิเช่น ความรู้ความชาํนาญดา้นการนาํเที�ยวของพนกังานบริษทั ความรู้ความ

ชาํนาญดา้นภาษาจีนของพนกังานบริษทั ความรู้ความชาํนาญดา้นธุรกิจของพนกังานบริษทั ความ

น่าสนใจในการถ่ายทอดขอ้มูลของล่าม ความครบถว้นในการตอบขอ้สงสัยของล่าม ล่ามมีความ

เป็นมิตรและอธัยาศยัดี บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการบริการดา้นนี� ใหม้ากขึ�น 

เพื�อเพิ�มความพึงพอใจใหลู้กคา้นกัท่องเที�ยวชาวจีนใหสู้งขึ�น เช่น การพฒันาอบรมล่ามและ

พนกังานของบริษทัฯ ใหมี้ความรู้ความชาํนาญมากขึ�นในดา้นสถานที�ท่องเที�ยวและธุรกิจที�ลูกคา้

นกัท่องเที�ยวชาวจีนใหค้วามสนใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มของการบริการ อาทิเช่น ความสะอาด ความ

สวยงามของบริษทั ความน่าเชื�อถือของบริษทั สภาพรถ ขนาดของรถ ความสะอาดของรถ อุปกรณ์

อาํนวยความสะดวกภายในรถ บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการบริการดา้นนี� ให้

มากขึ�น เพื�อเพิ�มความพึงพอใจใหลู้กคา้นกัท่องเที�ยวชาวจีนใหสู้งขึ�น เช่น จดัสถานที�บริษทัฯ ใหมี้

ความกวา้งขวาง และความร่มรื�นมากยิ�งขึ�น ติดอุปกรณ์ส่งสัญญาณไวไฟในรถยนต ์และดา้น

กระบวนการบริการ อาทิเช่น ความพร้อมในการใหบ้ริการของบริษทั การรักษาเวลาและตรงต่อ

เวลา ความรวดเร็วในการติดต่อจอง ความสะดวกในการชาํระเงิน การดูแลช่วยเหลือลูกคา้หลงัการ

ขาย การประสานงานกบับุคคลอื�นๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ การแกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ บริษทัฯ จาํเป็นตอ้ง

ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการบริการดา้นนี� ใหม้ากขึ�น เพื�อเพิ�มความพึงพอใจใหลู้กคา้นกัท่องเที�ยว

ชาวจีนใหสู้งขึ�น เช่น ล่ามและผูน้าํเที�ยวควรศึกษาสถานที�ท่องเที�ยวหรือธุรกิจใหม้ากขึ�น เพื�อ

ถ่ายทอดความรู้นั�นใหแ้ก่ลูกคา้นกัท่องเที�ยวชาวจีนใหดี้มากยิ�งขึ�น สอบถามลูกคา้นกัทอ่งเที�ยวชาว

จีนวา่เขาตอ้งการไปที�ใดบา้ง ซื�อสินคา้อะไรบา้ง สนใจจะดูงานธุรกิจใดบา้ง หรือตอ้งการเขา้พบกบั

บุคคลสาํคญัใครบา้งอยา่งละเอียด จะไดน้าํมาวางแผนการเดินทางใหดี้มากยิ�งขึ�น เพื�อช่วยใหลู้กคา้

ไดรั้บสิ�งเหล่านั�นตรงตามความตอ้งการจริงๆ ลดปัญหาที�วา่ลูกคา้ไมมีเวลาซื�อสินคา้ก่อนกลบั และ

ลดความเมื�อยลา้การเดินทาง และบริษทัฯ ควรหาสถานที�ท่องเที�ยวหรือธุรกิจสาํรองไว ้เผื�อลูกคา้
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นกัท่องเที�ยวชาวจีนไม่ชอบหรือไม่สนใจสถานที�ท่องเที�ยวหรือธุรกิจที�ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมไว้

ล่วงหนา้นั�น 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั� งนี� มีวตัถุประสงค์ (�) เพื�อศึกษาระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัและการยอมรับแอป

พลิเคชนั PacD สําหรับการสื�อสารและเรียนรู้ของพนกังาบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) (�) เพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชัน PacD สําหรับการสื�อสารและ

เรียนรู้ของพนักงานบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ระเบียบวิธีวิจยัเป็น

งานวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ช้งานแอปพลิเคชนั PacD บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 
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กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ��� คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างวิธีอย่างง่าย เครื�องมือที�ใช้ในการ

วจิยั คือ การสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย 

และค่าเบี�ยงเบนมาตฐาน และสถิติเชิงอนุมาณ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์

ความถดถอยเชิงพหุ ผลวิจยั พบว่า ปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชัน PacD สําหรับการ

สื�อสารและการเรียนรู้ของพนักงาน สามารถอธิบายได้ร้อยละ ��.� เมื�อทดสอบตวัแปรอิสระที�

ส่งผลต่อตวัแปรตาม พบวา่ ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีที�มีผลมากที�สุด คือ ดา้นทศันคติที�มีต่อการ

ใชง้าน (Beta = �.���) รองลงมาคือ ดา้นพฤติกรรมที�มีแนวโน้มในการใชง้าน (Beta = �.���) และ

ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการใชง้าน (Beta = �.���) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

 

คําสําคัญ: การยอมรับเทคโนโลย,ี แอปพลิเคชนั PacD, การสื�อสาร, การเรียนรู้ 

 

Abstract 

The objectives of this study were (1) to study the opinion level of factors and acceptance level of 

PacD application for communication and learning of employees of LH Financial Group Public 

Company Limited and (2) to study the factors affecting application acceptance PacD for 

communication and learning of employees of LH Financial Group Public Company Limited. The 

research methodology is quantitative research. The sample group was 325 users of the PacD 

application, LH Financial Group Public Company Limited, using a simple sample random 

method. A set of questionnaires is used as an instrument. The data analysis was used descriptive 

statistics ‒ frequency, percentage, average, and standard deviation ‒ and of inferential statistics 

‒ multiple regression analysis.The research results revealed that the factors affected acceptance 

of PacD applications for communication and learning. The factors affected the employee adoption 

of PacD applications for communication and learning at 72.3 percent. Once independent variables 

were tested against the dependent variables, the Beta data found at statistically significant of 0.05 

were as follows: the most influential factor adoption of innovation was attitude toward using 

(Beta = 0.493), followed by Behavioral Intention to Use (Beta = 0.293) and Perceived Usefulness 

(Beta = 0.122). 

 

Keywords: Technology adoption, PacD applications, Communication, Learning 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

เทคโนโลยกีารสื�อสารในยคุปัจจุบนัมีการพฒันาและเจริญกา้วหนา้อยา่งมากโดยอุปกรณ์การสื�อสาร

ที�ไดรั้บความนิยม คือ โทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ซึ� งสัดส่วนของยอดจาํหน่าย

โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนในปัจจุบันได้เพิ�มขึ� นเป็นอย่างมาก เนื� องจากการพัฒนา

ความสามารถของโทรศพัท์มือถือที�แต่เดิมมีไวแ้ค่การติดต่อสื�อสารผ่านการสนทนาเท่านั� น แต่

ปัจจุบนัผูใ้ช้มีกิจกรรมเพิ�มขึ�นจากการใช้งานโทรศพัท์มือถือ ทั�งนี� เป็นผลมาจากแอปพลิเคชนับน

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนมีการพัฒนาต่อยอดมากขึ� น ทั� งจากค่ายผูใ้ห้บริการ

โทรศัพท์หรือจากที�บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์หลายบริษัทต่างหันมาพัฒนาแอปพลิเคชันบน

โทรศพัท์มือถือ และด้วยแอปพลิเคชันที�เพิ�มขึ� นและมีประสิทธิภาพมากขึ�น ทาํให้ผูใ้ช้อุปกรณ์

โทรศพัท์เคลื�อนที�ในรูปแบบสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มในการใช้แอปพลิเคชนัต่างๆ เพื�อตอบสนอง

กิจกรรมในชีวติประจาํวนั (เทิดรัฐ แววศกัดิ� , 2556) 

การที� ผู ้บ ริโภคต้องเปลี� ยนพฤติกรรมสู่ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ทั� งการทํางานและใน

ชีวิตประจาํวนัในช่วงที�ผ่านมานั�น ทุกอย่างเกิดขึ�นผ่านดิจิทลัแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะ “แอปพลิเค

ชนั” ทาํให้ผูค้นมองวา่ ตลาดแอปพลิเคชนักลายเป็นหนึ� งในผูแ้ข็งแกร่งที�รอดจากพิษ COVID-�� 

ตั�งแต่ปี ����-���� จะพบวา่ความนิยมและเวลาในการใชง้านแอปนั�น เพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ไม่ใช่

แค่อานิสงส์จากตลาดสมาร์ทโฟนที�ผูค้นหนัมาใช้งานมากขึ�น แต่เพราะ “ชีวิตออนไลน์” กลายเป็น

พฤติกรรมของผูค้นมากขึ� น และมากขึ� นเรื� อยๆ ด้วย (MARGETING OOPS, ����) โดยเฉพาะ

โซเชียลมีเดียหรือออนไลน์ต่างๆ จากประชากรไทยกว่า �� ลา้นคน มีผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตมากถึง 

�� ล้านคน โดยเฉพ าะช่วงโควิด-�� ระบาด ต้องทํางานที� บ้าน work from home มีการใช้

อินเตอร์เน็ตมากกว่า � ชั�วโมงต่อวนั ถือเป็นจุดเปลี�ยนที�คนหันมาสนใจเทคโนโลยีใกลต้วักนัเป็น

อยา่งมาก เพราะสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ ซึ� งมีแอปพลิเคชนั

มากมายที�ทาํใหเ้ราสามารถรับสารกนัไดง่้ายขึ�น SMARTFINN (2563). 

ดงันั�น การบริหารงานบุคคล เป็นอีกส่วนหนึ� งที�มีการนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการทาํงานที�ช่วย

เพิ�มศกัยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ แอปพลิเคชัน ซึ� งมีความ

สะดวกสบายมากขึ�น ช่วยบริหารจดัการและเพิ�มศกัยภาพของบุคลากรภายในองคก์รได ้ทาํให้ตอบ

โจทยอ์งค์กรในยุค New normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ� งบริษทัแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) เป็นอีกหนึ� งบริษทัที�ไดก้าํหนดกลยุทธ์และแนวทางการพฒันาทรัพยากรบุคคลที�

เนน้ความคล่องตวัในการทาํงานยืนหยุน่ และรวดเร็ว จึงไดมี้นโยบายในการนาํแอปพลิเคชนั PacD 

มาใช้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื�อเพิ�มช่องทางในการเรียนรู้พร้อมสร้างกลไกในการนํา

ความรู้ไปสู่การปฏิบติั รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสําหรับพนกังานให้สามารถเรียนรู้ไดทุ้กที� ทุกเวลา 
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แบบไม่มีขอ้จาํกดั ภายใตชื้�อ LHFG People Connect เพื�อเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพพนักงานให้

พร้อมทนัต่อความรู้ และการเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็ว  

จากความสําคญัในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะทาํงานวิจยัเรื� อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับ แอป

พลิเคชนั PacD สําหรับการสื�อสารและการเรียนรู้ของพนกังานบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) เพื�อนาํผลการวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในดา้นการพฒันาดาํเนินการสื�อสารและ

การเรียนรู้ เพื�อยกระดบัประสิทธิภาพในการสื�อสารและเรียนรู้ภายในองคก์ร 

 

เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

�) แนวคิดเกี�ยวกบัแอปพลเิคชัน การสื�อสารและการเรียนรู้ 

แนวโนม้การใชง้าน Mobile Device อยา่งสมาร์ทโฟนเพิ�มขึ�นอยา่งกา้วกระโดดในช่วงไม่กี�ปีที�ผา่น

มาซึ� งเป็นผลมาจากการพฒันา Mobile Applications และเทคโนโลยีของตวัเครื�องโทรศพัท์จากค่าย

ผูผ้ลิตโทรศพัท์โดยเฉพาะการพฒันาต่อยอดแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคลื�อนที�ของบริษทัต่างๆ ที�

แข่งขันกันเพื�อชิงความเป็นหนึ� งในตลาดด้าน Mobile Application ซึ� งการพฒันาแอพพลิเคชั�น

แบ่งเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบ (Operation System) และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที�

ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์และดว้ยแอปพลิเคชนัที�เพิ�มขึ�นและมีประสิทธิภาพมากขึ�นทาํให้

ผูใ้ชอุ้ปกรณ์เคลื�อนที�มีแนวโนม้ใชโ้ปรแกรมต่างๆ เพื�อตอบสนองกิจกรรมในชีวติประจาํวนั  

ความหมายและประเภทของ Mobile Application 

Mobile Application ประกอบขึ�นดว้ยคาํสองคาํ คือ Mobile กบัApplication ซึ� งมีความหมายดงันี�  

Mobile คืออุปกรณ์สื�อสารที�ใชใ้นการพกพา ซึ� งนอกจากจะใชง้านไดต้ามพื�นฐานของโทรศพัทแ์ลว้ 

ยงัทาํงานได้เหมือนกบัเครื�องคอมพิวเตอร์เนื�องจากเป็นอุปกรณ์ที�พกพาไดจึ้งมีคุณสมบติัเด่น คือ 

ขนาดเล็ก นํ� าหนักเบา ใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ปัจจุบันมักใช้ทําหน้าที�ได้หลายอย่างติดต่อ 

แลกเปลี�ยนข่าวสารกบัคอมพิวเตอร์ได้และที�สําคญัคือสามารถเพิ�มหน้าที�การทาํงานได้ สําหรับ 

Application จะหมายถึง ซอฟตแ์วร์ที�ใชเ้พื�อช่วยการทาํงานของผูใ้ช ้(User) โดยApplication จะตอ้ง

มีสิ�งที�เรียกวา่ ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface หรือ UI) เพื�อเป็นตวักลางการใชง้านต่างๆ 

ดงันั�น Mobile Application หมายถึง แอปพลิเคชนัที�ช่วยการทาํงานของผูใ้ชบ้นอุปกรณ์สื�อสารแบบ

พกพา เช่น โทรศพัทมื์อถือ ซึ� งแอปพลิเคชนัเหล่านั�นจะทาํงานบนระบบปฏิบติัการ (OS) ที�แตกต่าง

กนัไป ตวัอย่างของระบบปฏิบติัการบนอุปกรณ์เคลื�อนที� ไดแ้ก่ Symbian OS ที�ใช้กนัอยู่ในมือถือ

ห ลายค่ าย  ได้แ ก่  โน เกีย  Windows mobile ของค่ าย  Microsoft BlackBerry OS ของค่ าย  RIM 

(Research In Motion) Web OS ของ ค่าย Palm iPhone OS ของค่าย Apple และ Android OS ของ

ค่าย Google ซึ� งเป็นค่ายล่าสุดในขณะนี�  เป็นตน้ (สุชาดา พลาชยัภิรมยศิ์ล, 2554) 
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�) ทฤษฎกีารยอมรับเทคโนโลย ี

แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี หรือ TAM เสนอโดย Davis (����) เป็นการพฒันาเพิ�มเติมจาก

ทฤษฎี TRA และทฤษฎี TPB หลกัการของแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี คือ การศึกษาปัจจยัที�

มีอิทธิพลต่อการยอมรับหรือการตดัสินใจที�จะใช้เทคโนโลยีใหม่ ว่าผูใ้ช้จะใช้เมื�อไรและจะมี

แนวโนม้การใชง้านอยา่งไร ดงัแบบจาํลองแสดงดงัภาพที� � 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1 แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยตีามแนวคิดของ Davis (1989) 

 

แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีนี�  อธิบายไดว้า่ ตวัแปรภายนอก (External Variables) จะสร้างการ

รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 

(Perceived Ease of Use) ซึ� งส่งผลต่อทศันคติที�มีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) ทาํให้เกิด

ความตั�งใจในการใชเ้ทคโนโลยี (Behavioural Intention) สุดทา้ยจะมีการใชจ้ริงตามมา (Actual Use) 

ซึ� งการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน ยงัเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดความตั�งใจในการใชง้านและการใช้

งานจริงดว้ย 

องคป์ระกอบของแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลย ีประกอบดว้ย � ปัจจยั ดงันี�  

1) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) หมายถึง ระดบัที�ผูใ้ช้เชื�อว่าประโยชน์

ของเทคโนโลยีจะสามารถช่วยเพิ�มประสิทธิภาพให้กบังานของตน ซึ� งมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบั

ทศันคติที�มีต่อการใชง้านและพฤติกรรมของผูใ้ช ้

2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง ระดับที�ผู ้ใช้ เชื� อว่า

เทคโนโลยทีี�นาํมาใชมี้ความง่ายในการใชง้าน สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัความพยายามมาก

นกั ซึ� งมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านและทศันคติที�มีต่อการใชง้าน 

3) ทัศนคติที�มีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) หมายถึง ความคิดเห็นของผูใ้ช้งานที�มีต่อ

เทคโนโลยนีั�นๆ ซึ� งเกิดจากการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านและการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ซึ� ง

จะส่งผลโดยตรงต่อความตั�งใจในการใชง้าน 

External 
Variables 

Perceived 
Usefulness 

Perceived 
Ease of Use 

Attitude 
toward 
Using 

Behavioral 
Intention 

Autual 
Use 
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4) ความตั�งใจในการใช้งาน (Behavioural Intention) หมายถึง พฤติกรรมความตั�งใจที�จะใช้งาน

เทคโนโลยีนั�นๆ โดยไดรั้บอิทธิพลจากการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและทศันคติที�มีต่อการใช้

งานเทคโนโลยนีั�น 

5) การใชง้านจริง (Actual Use) หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยีโดยการนาํมาใช้จริง โดยมีทศันคติ

ต่อการใชง้านเป็นตวัแปรที�มีผลต่อการใชง้านจริงของผูใ้ช ้

 

ตารางที� 2 สรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

ปัจจยั 

สรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

รวม 

Davis, 

F. D. 

(1989) 

Ajzen, 

I. 

(1985) 

เสกข ์

ชาญ

ประเสริฐ 

(2553) 

วลัยา 

เจริญ

ศรี

สันต ์

(2553) 

วริิยา

ภรณ์ 

เตชะก

ฤตธีร

พงศ ์

(2558) 

ศิริรว ี

ราศรี 

(2558) 

พชัริ

นทร์ 

บุญ

ช่วย, 

วไิล

ลกัษณ์ 

รัก

บาํรุง 

(2563) 

รัฐช

ณัณ

ธร 

แตง

จุย้ม 

วไิล

ลกัษณ์ 

รัก

บาํรุง 

(2563) 

สมร

พรรณ 

เรือง

สวสัดิ� , 

วไิล

ลกัษณ์ 

รัก

บาํรุง 

(2564) 

ปัจจยัภายนอก /         1 

การรับรู้ถึงประโยชน ์ / / / / / / / / / 9 

การรับรู้ถึงความง่าย

ต่อการใชง้าน 

/ / / / / / / / / 9 

ดา้นทศันคติในการใช้

งาน 

/ / / / / / / / / 9 

ดา้นพฤติกรรมที�มี

แนวโนม้จะใชง้าน 

/ / / / / / / / / 9 

อิทธิพลทางสังคม  / /  /     3 

ความคาดหวงัใน

ประสิทธิภาพ 

    /     1 

ประสบการณ์ ความ

เชื�อ 

   /      1 

การยอมรับ / / / / / / / / / 9 
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จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมที�

เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี พบวา่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความ

ง่ายในการใช้งาน ทัศนคติในการใช้ และพฤติกรรมแนวโน้มจะใช้ และการยอมรับ จาํนวน � 

แนวคิด/งานวจิยั ส่วนในดา้นปัจจยัภายนอก ประสบการณ์  

ความเชื�อ มี � แนวคิด/งานวิจยั และอิทธิพลทางสังคม มี � แนวคิด/งานวิจยั ทั� งนี� ประกอบกับ

แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ถือเป็นทฤษฎีที�ไดรั้บ

การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด และถูกนํามาใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการยอมรับ

เทคโนโลยีของบุคคลอยา่งแพร่หลายในแง่ดา้นความน่าเชื�อถือ และความสมเหตุสมผล ดว้ยเหตุนี�

ผูว้ิจยัจึงได้นาํตวัแปรดงักล่าวไปพฒันาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพที� � จึงเป็นที�มาของ

กรอบแนวคิดในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัได้กาํหนดกรอบแนวคิดหลักในการวิจยัมุ่งศึกษาถึง การ

ยอมรับ แอปพลิเคชัน PacD สําหรับการสื� อสารและการเรียนรู้ของพนักงาน บริษัท แอล เอช 

ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดงัแสดงในภาพ � 

 
ภาพที� � กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ที�มา: ผูว้จิยัดดัแปลงจาก Davis (1989) 

 

ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัด้านขอ้มูลทั�วไป พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน ��� คน 

ส่วนใหญ่มีอาย ุอาย ุ��-�� ปี มีจาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� ระดบัการศึกษา การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มีจาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� สังกดัสายงานบริหารกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย มีจาํนวน 

�� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� โดยผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อระดบัปัจจยัและการยอมรับ

เทคโนโลยี ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยั พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย �.��) เมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยมากที�สุดคือ ดา้นการรับรู้การใชง้านง่าย (ค่าเฉลี�ย �.��) 

รองลงมาคือ การรับรู้ถึงคุณประโยชน์ที�ไดรั้บ (ค่าเฉลี�ย �.��) พฤติกรรมที�มีแนวโนม้ในการใชง้าน 
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(ค่าเฉลี�ย �.��) และทศันคติที�มีต่อการใช้งาน (ค่าเฉลี�ย �.��) สําหรับระดับความคิดเห็นต่อการ

ยอมรับเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน PacD สําหรับการสื�อสารและการเรียนรู้ของพนักงาน ภาพรวม

พบว่า อยู่ในระดับมากที�สุด (ค่าเฉลี�ย �.��) เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าด้านที�มีระดับความ

คิดเห็นมากที�สุด คือ ตั�งใจจะใชแ้อปพลิเคชนั PacD อยา่งต่อเนื�อง (ค่าเฉลี�ย �.��) รองลงมาคือ ตั�งใจ

จะใชแ้อปพลิเคชนั PacD อย่างต่อเนื�อง (ค่าเฉลี�ย �.��) ยินดีแนะนาํการใช้งานแอปพลิเคชนั PacD 

ใหก้บัพนกังานท่านอื�น (ค่าเฉลี�ย �.��) และพึงพอใจที�ไดใ้ชง้าน แอปพลิเคชนั PacD (ค่าเฉลี�ย �.��) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ โดยใชว้ิธีนาํตวัแปรอิสระ

เข้าสมการถดถอยด้วยวิธี Stepwise ที�ระดับความเชื�อมั�น ��% โดยยอมรับสมมติฐานหลกั (H�) 

ต่อเมื�อค่านยัสาํคญัทางสถิติ (Significant) มีค่านอ้ยกวา่ .�� ผลการวจิยัพบวา่ ค่า Adjusted R� = .��� 

หมายถึง ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการใชง้าน การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน ทศันคติ

ต่อการใช้งาน และพฤติกรรมที�มีแนวโน้มในการใช้งาน ส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนั PacD 

สาํหรับการสื�อสารและการเรียนรู้ของพนกังาน สามารถอธิบายได ้ร้อยละ ��.� 

 

ตารางที� � ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุของปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนัการ

ยอมรับแอปพลิเคชนั PacD สาํหรับการสื�อสารและการเรียนรู้ของพนกังาน 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t  Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

  
Tolerance VIF 

 ค่าคงที� (Constant) 0.657 0.141  4.651 0.000*   

X3 ทศันคติที�มีต่อ 

การใชง้าน 

0.470 0.058 0.493 8.070  0.000* 0.229 4.367 

X4 พฤติกรรมที�มี

แนวโนม้ 

ในการใชง้าน 

0.281 0.047 0.293 5.998  0.000* 0.360 2.782 

X1 การรับรู้ถึงประโยชน์

ต่อการใชง้าน 

0.126 0.056 0.122 2.269  0.024 0.295 3.385 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 
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ผลการวเิคราะห์พบวา่ ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยทีี�มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนั PacD สาํหรับ

การสื�อสารและการเรียนรู้ของพนกังาน ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติที�มีต่อการใชง้าน (p-value = .000), ดา้น

พฤติกรรมที�มีแนวโนม้ในการใชง้าน (p-value = .���) และ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการใชง้าน 

(p-value = .���) ซึ� งมีค่าน้อยกว่านยัสําคญัที�กาํหนดไว ้คือ �.�� หมายถึง ปัจจยัดา้นทศันคติที�มีต่อ

การใช้งาน, ดา้นพฤติกรรมที�มีแนวโนม้ในการใชง้าน และดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน 

ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีที�มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนั PacD สําหรับการสื�อสารและ

การเรียนรู้ของพนกังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

จากการพิจารณาถึงปัจจยัตวัแปรอิสระที�ส่งผลกบัตวัแปรตามมากที�สุด โดยศึกษาจากค่า Beta ซึ� ง

เป็นค่าของสัมประสิทธิ� ความถดถอยที�เป็นมาตรฐาน (Standardized) แล้ว (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 

����) ผลการศึกษาวิจยั สรุปไดว้า่ จากการพิจารณาถึงการยอมรับเทคโนโลยีที�มีผลต่อการยอมรับ

แอปพลิเคชนั PacD สาํหรับการสื�อสารและการเรียนรู้ของพนกังานมากที�สุด โดยผูว้จิยัพิจารณาจาก

ค่า Beta ซึ� งเป็นค่าสัมประสิทธิ� ความถดถอยที�เป็นมาตรฐาน (Standardized) แลว้ พบวา่ ปัจจยัการ

ยอมรับเทคโนโลยทีี�มีผลมากที�สุด คือ ดา้นทศันคติที�มีต่อการใชง้าน 

(Beta = �.���) รองลงมาคือ ดา้นพฤติกรรมที�มีแนวโนม้ในการใชง้าน (Beta = �.���) และดา้นการ

รับรู้ถึงประโยชน์ต่อการใชง้าน (Beta = �.���) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .�� สามารถเขียน

เป็นสมการพยากรณ์การยอมรับแอปพลิเคชนั PacD สําหรับการสื�อสารและการเรียนรู้ของพนกังาน 

โดยเรียงลาํดบัค่า Beta คะแนนมาตรฐานตามลาํดบัไดด้งันี�  

Y ̂ = 0.493 (X3) + 0.293 (X4) + 0.122 (X1) 

 

อภิปรายผล  

จากการวจิยัเรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับ แอปพลิเคชนั PacD สาํหรับการสื�อสารและการเรียนรู้

ของพนกังานบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ผลการวิจยั พบวา่ ดา้นทศันคติที�

มีต่อการใชง้าน (Beta = �.���) ดา้นพฤติกรรมที�มีแนวโน้มในการใช้งาน (Beta = �.���) และดา้น

การรับรู้ถึงประโยชน์ (Beta = �.���) ส่งผลต่อการยอมรับ แอปพลิเคชนั PacD สําหรับการสื�อสาร

และการเรียนรู้ของพนกังานบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติที� �� ทั�งนี�สามารถอภิปรายผลเรียงลาํดบัตามค่า Beta ไดด้งันี�  

ด้านทัศนคติส่งผลต่อการยอมรับ แอปพลิเคชัน PacD สําหรับการสื� อสารและการเรียนรู้ของ

พนกังานบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เนื�องจาก เมื�อพนกังานเกิดการรับรู้

เขา้ใจวตัถุประสงคใ์นการนาํเทคโนโลยแีอปพลิเคชนัเขา้มาช่วยลดขอ้จาํกดัในการทาํงาน เกิดความ

คล่องตวัในการทาํงานยืนหยุ่น และรวดเร็ว ทาํให้ตอบโจทยอ์งค์กรในยุค New normal ทาํให้มี
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ทัศนคติที� ดี ต่อการใช้งาน ซึ� งถือเป็นการยกระดับการสื� อสารและเรียนรู้ในองค์กร สร้าง

ประสบการณ์ใหม่ๆ ใหก้บัพนกังาน รวมถึงการตอบโจทยก์ารใชง้าน รวมถึงมีระบบความปลอดภยั

ที�น่าเชื�อถือ ทาํให้พนกังานรู้สึกชื�นชอบและมีทศันคติในเชิงบวก จึงถือไดว้า่ทศันคติเป็นแรงจูงใจที�

จะยอมรับการใช้งานแอปพลิเคชัน และเป็นเครื� องมือในการทาํนายพฤติกรรมที�อาจเกิดขึ� นใน

อนาคต แอปพลิเคชนั PacD จึงถูกออกแบบให้สามารถตอบโจทยแ์ละยกระดบัการสื�อสารและการ

เรียนรู้สําหรับพนกังานให้ดีขึ�น มีระบบความปลอดภยัดา้นขอ้มูลที�น่าเชื�อถือ ตอบโจทยก์ารใชง้าน

จริง และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Luarn and Lin (����) 

และ Gu, Lee and Suh (����) พบว่า ทศันคติต่อการใช้งาน Mobile Banking ส่งผลต่อการใช้งาน

และทาํให้เกิดพฤติกรรมการใชง้านจริง ผา่นโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทย สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ พระมหาเชษฐ์ภาวิตร นาโฮม (����) และ ธนนัพชัญ ์ภุมมาลา (����) พบวา่ ทศันคติต่อการใช้

งานต้นแบบนวตักรรม ส่งผลต่อการใช้งานและทาํให้เกิดพฤติกรรมการใช้งานจริงผ่านบริการ

ตน้แบบแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ� งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาวิจยัของ คุณิตา เทพวงค ์

(����) พบว่าทัศนคติที�ดีมีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน Bualuang mBanking ของลูกค้า

ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจงัหวดัชลบุรี 

สําหรับดา้นพฤติกรรมที�มีแนวโน้มในการใช้งานส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนั PacD สําหรับ

การสื� อสารและการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

เนื�องจากพนกังานส่วนใหญ่มีทศันคติที�ดีต่อการนาํเทคโนโลยีแอปพลิเคชนัเขา้มาช่วยลดขอ้จาํกดั

ในการทาํงาน เพื�อให้เกิดความคล่องตวัในการทาํงานยืนหยุน่ และรวดเร็ว ทาํให้ตอบโจทยอ์งคก์ร

ในยคุ New normal ซึ� งส่วนใหญ่มีความชอบต่อการนาํเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมาประยกุตใ์ชใ้นงาน จึง

เกิดพฤติกรรมที�มีแนวโน้มจะใช้ อีกทั�งฟังก์ชันการทาํงานของ แอปพลิเคชัน PacD สามารถลด

ขอ้จาํกดัในการเขา้ถึงข่าวสารความเคลื�อนไหวในองคก์ร รวมถึงสามารถเขา้เรียนรู้ไดทุ้กที�ทุกเวลา 

พนกังานมีความเชื�อมั�นในความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสาร อนัส่งผลให้เกิดการยอมรับแอปพลิเคชนั 

PacD สําหรับการสื�อสารและการเรียนรู้ของพนกังานบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) สอดคลอ้งกบั สมรพรรณ เรืองสวสัดิ�  (����) ไดท้าํวิจยัเรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับ

ตน้แบบนวตักรรมการบริหารจดัการการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ ที�พบว่า พฤติกรรมที�มีแนวโน้มใน

การใช้งาน จะส่งผลต่อการยอมรับตน้แบบนวตักรรมการบริหารจดัการการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพ

เพิ�มขึ�น แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเที�ยวมีทศันคติที�ดีต่อ ซึ� งนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่มีความชอบต่อการ

นาํเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมาประยกุตใ์ชง้าน จึงเกิดพฤติกรรมที�มีแนวโนม้จะใชง้าน  

สําหรับการรับรู้ถึงประโยชน์ส่งผลต่อการยอมรับ แอปพลิเคชนั PacD สําหรับการสื�อสารและการ

เรียนรู้ของพนักงานบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) เนื�องจากพนักงาน
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ผูใ้ช้งานไดใ้ช้งานแอปพลิเคชัน PacD ทาํให้พนักงานเขา้ถึงช่องทางการสื�อสารและเรียนรู้ ทาํให้

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารที�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพิ�มช่องทางในการเขา้ถึงการสื�อสารและ

เรียนรู้ มีเครื� องมือช่วยในการบริหารจัดการงาน มีช่องทางการติดต่อแบบ � ทาง (Two way 

Communication) ทาํให้สามารถเพิ�มประสิทธิภาพในการติดต่อสื�อการไดอ้ยา่งทนัทีแบบ Real Time 

มีช่องทางที�ช่วยสาํรวจขอ้มูลดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ช่วยในการตดัสินใจ ส่งผลให้เกิดประโยชน์

ต่อการปฏิบติังานพนกังานโดยตรง เมื�อพนกังานเกิดการรับรู้ประโยชน์ของการใชง้านแอปพลิเคชนั

มากขึ�น ก็ยอ่มนาํไปสู่การยอมรับและใชเ้ทคโนโลยนีั�นต่อไป แอปพลิเคชนั PacD จีงตอบโจทยก์าร

ใชง้านของพนกังานทั�งการรับรู้ข่าวสารความเคลื�อนไหวขององคก์รที�รวดเร็ว เพิ�มช่องทางในการ

สื�อสารและเรียนรู้ ช่วยลดขั�นตอนและเวลาในการคน้หาบทเรียน การสืบคน้เบอร์โทรศพัท์ในการ

ติดต่อเพื�อนร่วมงานในช่วง Work form Home รวมถึงสามารถช่วยในการบริหารจัดการงาน 

สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน ดังนั� น หาก

พนักงานมีการใช้งานแอปพลิเคชัน PacD อย่างจริงจงัก็จะได้รับรู้ถึงประโยชน์จากแอปพลิเคชัน 

ดงักล่าว สอดคล้องกบังานวิจยัของ Cha (����) ที�พบว่าความแตกต่างของการรับรู้ถึงประโยชน์ 

ส่งผลต่อเจตนาในการซื�อสินคา้ผ่านอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภค และสอดคล้องกับการศึกษาของ 

ธนนัพชัญ ์ภุมมาลา (����) ไดท้าํวจิยัเรื�องปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับตน้แบบนวตักรรมแอปพลิเค

ชันการจัดจาํหน่ายสินค้าของฝ่ายผลิตอาหารและเครื� องดื�ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรับ แอปพลิเคชนั PacD สําหรับ

การสื�อสารและการเรียนรู้ของพนกังานบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

สําหรับดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนั PacD สําหรับ

การสื�อสารและการเรียนรู้ของพนกังานบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ทั�งนี�  

จากการศึกษาพบวา่ แนวทางการพฒันาแอปพลิเคชนัในปัจจุบนัให้ความสําคญักบัการออกแบบโดย

คาํนึงถึงประสบการณ์ของผูใ้ชง้าน (User Experience) แอปพลิเคชนัที�ดีนั�นจะตอ้งใชง้านง่าย ให้ใน

สิ�งที�ผูใ้ชง้านตอ้งการจริงๆ (User Need) คือ ถึงแมจ้ะไม่มีคู่มืออะไรให้ แต่เมื�อ user ไดเ้ห็นครั� งแรก 

ก็ควรที�จะตอ้งเขา้ใจไดภ้ายในเวลาไม่กี�วินาทีทนัที มีผลให้ความง่ายต่อการใช้งานไม่ส่งผลต่อการ

ยอมรับแอปพลิเคชัน PacD มากนัก เนื�องจากการออกแบบแอปพลิเคชันได้ให้ความสําคญัต่อ

ประสบการณ์ของผูใ้ช้งานในด้านความรู้สึกที�ตอบสนองต่อการใช้งานระบบต่างๆ เช่น ความ

สะดวกสบาย ใชง้านง่าย ความสนุกสนาน จนเกิดเป็นความพึงพอใจสูงสุด หรือเกิดประสบการณ์ที�

ดีของผูใ้ช้งานนั�นเอง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศกัรินทร์ ตนัสุพงษ์ (����) ได้ทาํงานวิจยัเรื�อง 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชันไลน์ ปัจจยัด้านความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) 

ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับของผูใ้ชง้านมากนกั อาจเป็นเพราะผูใ้ชง้านมีประสบการณ์ใน
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การใชง้านมาเป็นเวลา �-� ปี ยอ่มมีความสามารถที�จะใชง้านแอปพลิเคชนัไลน์ ไดดี้แลว้ระดบัหนึ�ง

แลว้ ดงันั�น ความสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย สะดวก สามารถเขา้ถึงไดทุ้กที�ทุกเวลา (User friendly) 

จึงไม่ไดเ้ป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับ แอปพลิเคชนั PacD มากนกั 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยัเรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนั PacD สําหรับการสื�อสารและการเรียนรู้

ของพนกังานบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยปัจจยัดา้นทศันคติที�มีต่อการ

ใช้งาน ด้านพฤติกรรมที�มีแนวโน้มในการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลต่อ การ

ยอมรับ แอปพลิเคชัน PacD สําหรับการสื� อสารและการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท แอล เอช 

ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

�) จากผลการวิจยัพบว่า ผลการวิจยั พบว่า ด้านทัศนคติที� มีต่อการใช้งาน ด้านพฤติกรรมที�มี

แนวโน้มในการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลต่อการยอมรับ แอปพลิเคชัน PacD 

สําหรับการสื� อสารและการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) ดงันั�น ควรมีการสื�อสารส่งเสริมให้พนกังานใชง้านอยา่งต่อเนื�อง โดยบริษทัฯ ควรทาํการ

สื�อสารประชาสัมพนัธ์แบบบูรณาการเพื�อให้พนกังานไดรั้บรู้ เกิดความสนใจ มีทศันคติที�ดีต่อการ

ใช้งาน จึงเกิดพฤติกรรมที�มีแนวโน้มจะใช้งาน และรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการใช้งานด้วยการ

พฒันาการฟังกช์นัใชง้านใหค้รอบคลุมและตอบสนองความตอ้งการ สามารถเขา้ใชไ้ดทุ้กที� ทุกเวลา 

อีกทั�งมีเนื�อหาสาระที�ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งครอบคลุมและครบถว้น และ

พนักงานเกิดความเชื�อมั�นต่อการใช้งาน อนัจะส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานแอปพลิเคชัน

ต่อไป ตลอดจนบริษัทผูพ้ฒันาสามารถนําผลการวิจยัใช้ในการวางแผนการจดัการเชิงกลยุทธ์

สําหรับการพฒันาและออกแบบรูปแบบของแอปพลิเคชนัให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพที�ดียิ�งขึ�น 

�) จากผลการวจิยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน ไม่ส่งผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชนั PacD 

สําหรับการสื� อสารและการเรียนรู้ของพนักงานบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด 

(มหาชน) หน่วยงานที�รับผดิชอบควรมีการพฒันาแอปพลิเคชนัให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของพนกังาน โดยพฒันาให้มีฟังก์ชนัที�ใชง้านที�เป็นหมวดหมู่ มีฟังก์ชนัและขั�นตอนการใชง้านไม่

ซบัซ้อน ช่วงแรกของการใช้งานควรจดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน มีคู่มือการใช้งาน มีเจา้หน้าที�

คอยช่วยเหลือ ทั�งนี�บางหน่วยงานอาจใชร้ะบบพี�เลี�ยง ให้พนกังานที�ใชง้านไดค้ล่องเป็นตน้แบบและ

พี� เลี� ยงที�คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนําแก่พนักงานที�ยงัใช้งานไม่คล่อง รวมถึงทําการ

ประชาสัมพนัธ์ใหก้บัพนกังานไดรั้บรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้านของ แอปพลิเคชนั PacD ใหม้ากขึ�น 



                         

 439 

เมื�อพนกังานไดรั้บรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กที�ทุกเวลา จนเกิดเป็น

ความพึงพอใจสูงสุด หรือเกิดประสบการณ์ที�ดี ก็จะส่งผลให้พนกังานเกิดการยอมรับแอปพลิเคชนั 

PacD สาํหรับการสื�อสารและการเรียนรู้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-�� ทาํให้เกิดการปิดเมือง และการ

ดาํเนินชีวติในรูปแบบใหม่ การเวน้ระยะห่างทางสังคม เพื�อลดโอกาสการติดหรือแพร่เชื�อโควิด การ

ใชชี้วติประจาํวนัเขา้สู่โลกออนไลน์มากขึ�นทั�งการติดต่อสื�อสาร การทาํธุรกิจ หรือแมแ้ต่การบริหาร

สถานการณ์โรคระบาดของภาครัฐ ที�ตอ้งใช้เทคโนโลยีเขา้มาเป็นตวัช่วย ซึ� งแอปพลิเคชนัเป็นอีก

หนึ�งปัจจยัที�มีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง และเป็นที�นิยมใชง้าน ทั�งนี� จากการศึกษา พบวา่ การพฒันาแอป

พลิเคชันยงัมีปัญหาหลายด้าน อาทิ ฟังก์ชันการทาํงานที�ไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ มี

ฟังก์ชนัซับซ้อนใช้งานยาก การออกแบบการใช้งานยงัไม่มีความเหมาะสม จากปัญหาปัญหาใน

ข้างต้น บทความนี� จึงมีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี: การประยุกต์ใช้

สาํหรับพฒันาแอปพลิเคชนั จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีที�ส่งผลต่อการยอมรับ

นวตักรรมแอปพลิเคชนั ประกอบดว้ย การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ถึงความง่ายต่อ

การใช้งาน ทศันคติที�มีต่อการใช้งาน และความตั�งใจในการใช้เทคโนโลยี ดงันั�น ผูป้ระกอบการ
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หรือผูที้�สนใจสามารถนําองค์ความรู้ด้านแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้การ

พฒันาแอปพลิเคชนัและศึกษายอมรับแอปพลิเคชนัตามแนวคิดดงักล่าว โดยตอ้งมีการศึกษาความ

ตอ้งการของลูกคา้ พฒันาตามรูปแบบความตอ้งการของลูกคา้ รูปแบบการใชง้านควรมีความง่ายต่อ

การใชง้าน เพื�อให้ลูกคา้ไดท้ดลองใช้แลว้เกิดความพอใจ และเห็นถึงประโยชน์ที�จะไดรั้บ จนเกิด

เป็นทศันคติที�ดีในดา้นบวก และเกิดความตั�งใจแสดงพฤติกรรมการใชง้าน จนเกิดการยอมรับและ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัมาใชง้านจริง 

 

คําสําคัญ: โมเดลการยอมรับเทคโนโลย,ี แอปพลิเคชนั 

 

Abstract 

The corona virus or Covid-19 epidemic causes the city to shut down. People have to live in the 

new normal era with social distancing to reduce the chance of contracting or spreading the 

coronavirus. Daily life has become more online whether the communication, business operation, 

or even management of epidemic situation of the government sector. All require the technological 

aid. The application is another factor that is absolutely necessary and is popularly used. However, 

the study revealed that the development of applications still encounters many problems, such as 

functionality that does not meet the needs of users. The complex functions are difficult to be used. 

The design is not suitable for use. From the above problems, this article therefore aims to study 

the technology adoption model: application for application development. Studies have shown that 

technology adoption factors affecting application innovation acceptance include 1) Perceived 

Usefulness, 2) Perceived ease of use, 3) Attitude towards use and 4) Behavioral Intention. 

Therefore, entrepreneurs or interested people can apply their knowledge of technology acceptance 

modeling for application adoption. The needs of the customers must be studied in order to 

develop according to customer demand. Functionality should be easy to use for satisfying 

customers to try and see the benefits to be gained until forming a positive attitude in a positive 

way. The intention can show usage behaviors until being accepted and the application can be 

downloaded for actual use. 

 

Keywords: Technology adoption model, applications 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการใชชี้วิตประจาํวนัของเรามากขึ�น โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย

หรือออนไลน์ต่างๆ จากประชากรไทยกว่า �� ล้านคน มีผูใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตมากถึง �� ล้านคน 

โดยเฉพาะช่วงโควิด-�� ระบาด ตอ้งทาํงานที�บา้น work from home มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตมากกวา่ � 

ชั�วโมงต่อวนั ถือเป็นจุดเปลี�ยนที�คนหนัมาสนใจเทคโนโลยีใกลต้วักนัเป็นอยา่งมาก เพราะสามารถ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซึ� งมีแอปพลิเคชันมากมายที�ทาํให้เรา

สามารถรับสารกนัไดง่้ายขึ�น โควดิ-�� ที�ผา่นมา ประชาชนตอ้งอยูบ่า้น work from home ทาํให้แอป

พลิเคชนันี� มีบทบาทในการสร้างความสนุกและความบนัเทิงให้กบัคนทั�วโลก นอกจากนี�แอปพลิเค

ชนัยงัช่วยเสริมธุรกิจให้ง่ายและรวดเร็วมากยิ�งขึ�น เช่น การขายสินคา้ออนไลน์ โดยผูข้ายสามารถ

ติดต่อกับลูกค้าผ่านช่องทาง Facebook Messenger ด้วยการถ่ายรูปสินค้าให้ลูกค้าเลือกดูและ

ตดัสินใจซื�อได้เลยทนัที หรือแมแ้ต่การติดต่อประสานงานภายในองค์กรในการอพัเดตขอ้มูลงาน

ต่างๆ เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั เป็นตน้ (SMARTFINN, 2022) 

ทั�งนี� จากการศึกษา พบว่า ปัญหาของการพฒันาแอปพลิเคชนัไม่ถูกใช้งาน คือ แอปพลิเคชนัไม่ได้

ช่วยแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้อย่างแทจ้ริง การพฒันาแอปพลิเคชนัยงัมีปัญหาหลายดา้น อาทิ ฟังก์ชนั

การทาํงานที�ไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้มีฟังก์ชนัซบัซอ้นใชง้านยาก การออกแบบการใช้

งานยงัไม่มีความเหมาะสม (Sopon, ����) ทั�งนี� รวมถึงปัจจยัภายนอกที�ส่งผลกระทบให้แอปพลิเค

ชนัทาํงานไดช้า้ลง อาทิคลื�นสัญญาณติดขดั หรือแบตเตอรี�ต ํ�า ซึ� งอาจส่งผลทาํให้ประสิทธิภาพการ

ทาํงานของแอปพลิเคชนัลดลงไดเ้ช่นกนั และทางฝ่ายพฒันาไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ย แต่มีสิ�งหนึ�งที�

ยงัคงทาํให้ผูใ้ช้ยงัคงเก็บและใช้งานแอปพลิเคชันนั�นอยู่ คือประโยชน์ที�ผูใ้ช้จะได้รับ ดงันั�นการ

พฒันาแอปพลิเคชันควรพฒันาให้ผูใ้ช้งานเห็นถึงประโยชน์ที�จากไดรั้บจากแอปพลิเคชันของเรา

มากที�สุด สร้างความโดดเด่นและความแตกต่างที�จะแสดงใหเ้ห็นถึงเหตุผลวา่ ทาํไมพวกเขาตอ้งการ

แอปพลิเคชนันี�  (TECHSAUCE, 2015) 

จากความสําคญัและปัญหาข้างต้น ผูเ้ขียนจึงสนใจจะศึกษาโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี: การ

ประยุกตใ์ชส้ําหรับพฒันาแอปพลิเคชนั เพื�อเสนอองค์ความรู้เกี�ยวกบัโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี

เพื�อการประยกุตใ์ชส้ําหรับการพฒันาแอปพลิเคชนั วา่มีปัจจยัใดบา้งที�ควรให้ความสําคญัที�มีผลต่อ

การยอมรับนวตักรรมแอปพลิเคชัน เพื�อเป็นข้อมูลเสนอแนะต่อผูป้ระกอบการในพัฒนาและ

ปรับปรุงในการพฒันาแอปพลิเคชนัต่อไป 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี

ทฤษฎีพื�นฐานที�นํามาใช้ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology 

acceptance) มีนกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งหลายท่าน ผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่ง ดงันี�   

ทฤษฎกีารกระทาํอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) 

ทฤษฎีการกระทาํอย่างมีเหตุผลหรือ TRA นาํเสนอโดย Ajzen และ Fishbein (����) เป็นหนึ� งใน

ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ซึ� งถูกนํามาใช้เป็นพื� นฐานสําหรับการศึกษา

พฤติกรรมมนุษย์มากที� สุด ทฤษฎีนี� แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื�อ (Beliefs) ทัศนคติ 

(Attitude) ความตั�งใจ (Intention) และพฤติกรรม (Behavior) ตามแนวคิดที�ว่ามนุษยโ์ดยปกติแล้ว

เป็นผูมี้เหตุผล พฤติกรรมของแต่ละบุคคลจึงไม่ไดเ้กิดขึ�นโดยขาดการพิจารณามาก่อน ดงันั�นการที�

บุคคลจะมีหรือไม่มีพฤติกรรมใดอยา่งหนึ� งนั�น จะเกิดความตั�งใจและมีเหตุผล โดยโครงสร้างของ

ทฤษฎี TRA แสดงดงัภาพที� � 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� � โครงสร้างของทฤษฎีการกระทาํอยา่งมีเหตุผล 

ที� ม า: Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. 

New Jersey: Prentice-Hall. 

 

จากภาพที� � จะเห็นวา่พฤติกรรมและความตั�งใจของแต่ละบุคคลนั�นเป็นผลมาจากความเชื�อที�สําคญั 

� ประการ คือ �) ทัศนคติที�มีต่อพฤติกรรม (Attitude toward Behavior) เป็นความเชื�อของแต่ละ

บุคคลวา่ การมีหรือไม่มีพฤติกรรมใดนั�นจะทาํให้เกิดผลลพัธ์ที�แน่นอนตามที�บุคคลนั�นไดป้ระเมิน

ไวแ้ลว้ และ �) บรรทดัฐานเชิงจิตวิสัย (Subjective Norm) เป็นความเชื�อของแต่ละบุคคลที�ว่าการมี

หรือไม่มีพฤติกรรมจะคลอ้ยตามคนรอบขา้งที�มีอิทธิพลหรือมีความสําคญักบัตน แม ้TRA จะเป็น

ทฤษฎีที�ใช้อธิบายพฤติกรรมโดยทั�วไป แต่ก็สามารถนาํมาประยุกต์กบัการทาํนายพฤติกรรมการ

ยอมรับเทคโนโลยีไดเ้ช่นเดียวกนั โดยการมองวา่ทศันคติต่อการใชง้านและบรรทดัฐานเชิงจิตวิสัย

จะเป็นสิ�งที�ก่อให้เกิดความตั�งใจในการใช้งานเทคโนโลยี และจะส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับ

เทคโนโลยขีองบุคคลในที�สุด (Yahyapour, 2008) 

 

Beliefs 
Attitude toward 

behavior 

Subjective Norm 

Intention Behavior 
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ทฤษฎพีฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) 

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนหรือ TPB นาํเสนอโดย Ajzen (����) เป็นทฤษฎีที�พฒันามาจากทฤษฎี 

TRA โดย Ajzen ไดเ้พิ�มปัจจยัการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรม

ใดๆ (Perceived Behavioral Control) เพื�อลดขอ้จากดัของทฤษฎี TRA เนื�องจากการแสดงพฤติกรรม

ของแต่ละบุคคลไม่สามารถเกิดขึ� นได้จริงถ้าหากพฤติกรรมนั� นมีความซับซ้อนเกินกว่า

ความสามารถของบุคคลจะควบคุมได ้โดยสามารถนาํมาปรับใชเ้พื�อศึกษาความตั�งใจและพฤติกรรม

ในบริบทที�หลากหลาย รวมถึงช่วยสร้างความเขา้ใจในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละ

บุคคลได้หลกัการของ TPB จะศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที�ได้รับแรงขบัเคลื�อนจากความ

ตั�งใจแสดงพฤติกรรมจากปัจจยัหลกั � ประการได้แก่ ทศันคติที�มีต่อพฤติกรรม (Attitude toward 

Behavior) บรรทดัฐานเชิงจิตวิสัย (Subjective Norm) และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของ

ตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ (Perceived Behavioral Control) แสดงดงัภาพที� � 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที� � โครงสร้างของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

ที�มา: Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. 

Beckmann (Eds.), Action control: From cognition to behavior (pp.11-39). Heidelberg: Springer. 

 

จากรูปภาพที� �.� จะเห็นได้ว่าความสัมพนัธ์ระหว่างความตั�งใจและพฤติกรรมได้รับอิทธิพลจาก

ทศันคติที�มีต่อพฤติกรรม บรรทดัฐานเชิงจิตวิสัย และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง

ในการแสดงพฤติกรรมใดๆ ที� มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมด้วย ซึ� งการรับรู้ถึงการควบคุม

พฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ (Perceived Behavioural Control) หมายถึง การ

รับรู้ถึงความยากง่ายในการแสดงพฤติกรรม ถา้บุคคลรับรู้วา่มีความสามารถที�จะแสดงพฤติกรรมใน

Attitude toward 
Behavior 

Subjective Norm 

Perceived 
Behavioral Control 

Intention Behavior 
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สภาพการณ์นั�นได้ และสามารถควบคุมให้เกิดผลลพัธ์ตามตอ้งการได้ บุคคลจะมีแนวโน้มที�จะ

แสดงพฤติกรรมนั�น 

แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี หรือ TAM เสนอโดย Davis (����) เป็นการพฒันาเพิ�มเติมจาก

ทฤษฎี TRA และทฤษฎี TPB หลกัการของแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี คือ การศึกษาปัจจยัที�

มีอิทธิพลต่อการยอมรับหรือการตดัสินใจที�จะใช้เทคโนโลยีใหม่ ว่าผูใ้ช้จะใช้เมื�อไรและจะมี

แนวโนม้การใชง้านอยา่งไร ดงัแบบจาํลองแสดงดงัภาพที� � 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� � แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยตีามแนวคิดของ Davis (1989) 

ที� ม า : Davis, F. D. (1 9 8 9 ). Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of 

information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340. 

 

แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีนี�  อธิบายไดว้า่ ตวัแปรภายนอก (External Variables) จะสร้างการ

รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 

(Perceived Ease of Use) ซึ� งส่งผลต่อทศันคติที�มีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) ทาํให้เกิด

ความตั�งใจในการใชเ้ทคโนโลยี (Behavioural Intention) สุดทา้ยจะมีการใชจ้ริงตามมา (Actual Use) 

ซึ� งการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน ยงัเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดความตั�งใจในการใชง้านและการใช้

งานจริงดว้ย 

องคป์ระกอบของแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลย ีประกอบดว้ย � ปัจจยั ดงันี�  

�) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) หมายถึง ระดบัที�ผูใ้ช้เชื�อว่าประโยชน์

ของเทคโนโลยีจะสามารถช่วยเพิ�มประสิทธิภาพให้กบังานของตน ซึ� งมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบั

ทศันคติที�มีต่อการใชง้านและพฤติกรรมของผูใ้ช ้

�) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง ระดับที�ผู ้ใช้ เชื� อว่า

เทคโนโลยทีี�นาํมาใชมี้ความง่ายในการใชง้าน สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัความพยายามมาก

นกั ซึ� งมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านและทศันคติที�มีต่อการใชง้าน 

External 

Variables 

Perceived 

Usefulness 

Perceived Ease of 

Use 

Attitude toward 

Using 

Behavioral 

Intention 

Actual 

Use 
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�) ทัศนคติที�มีต่อการใช้งาน (Attitude toward Using) หมายถึง ความคิดเห็นของผูใ้ช้งานที�มีต่อ

เทคโนโลยนีั�นๆ ซึ� งเกิดจากการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านและการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ซึ� ง

จะส่งผลโดยตรงต่อความตั�งใจในการใชง้าน 

�) ความตั�งใจในการใช้งาน (Behavioural Intention) หมายถึง พฤติกรรมความตั�งใจที�จะใช้งาน

เทคโนโลยีนั�นๆ โดยไดรั้บอิทธิพลจากการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและทศันคติที�มีต่อการใช้

งานเทคโนโลยนีั�น 

�) การใชง้านจริง (Actual Use) หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยีโดยการนาํมาใช้จริง โดยมีทศันคติ

ต่อการใชง้านเป็น 

ตวัแปรที�มีผลต่อการใชง้านจริงของผูใ้ช ้

นอกจากนี�แลว้ (Venkatesh, V., & Davis, F. D. (����) ยงัไดท้าํการพฒันาทฤษฎี TAM เพิ�มเติมเพื�อ

ช่วยพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศได้ชัดเจนยิ�งขึ�น โดยให้ชื�อว่าทฤษฎีการยอมรับ

เทคโนโลย ี� (TAM �) โดยทาํการปรับปรุงตวัแปรภายนอกและปัจจยัที�เกิดก่อน (Antecedents) ที�มี

อิทธิพลต่อการรับรู้วา่มีประโยชน์ที�ไดรั้บจากเทคโนโลยี สารสนเทศ และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้

ให้มีความทันสมัยมากยิ�งขึ� น เช่น บรรทัดฐานของสังคม (Subjective Norm) ความสมัครใจ 

(Voluntariness) ภาพลักษณ์ (Image) ตลอดทั� งกระบวนการใช้ปัญญา (Cognitive Instrumental 

Process) คือ ความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กบังาน (Job Relevance) คุณภาพของผลลพัธ์ (Output Quality) 

ผลลพัธ์ที�สามารถแสดงให้เห็นก่อนได ้(Results Demonstrability) และการับรู้วา่เป็นระบบที�ง่ายต่อ

การใชง้าน (Perceived Ease of Use) ดงัแบบจาํลองแสดง ดงัภาพที� � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� � แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลย ี� (Technology Acceptance Model 2: TAM2)  
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ที�มา: Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance 

model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46 (2), 186-204. 

 

ปัจจยัที�อยู่ในกลุ่มกระบวนการที�มีอิทธิพลต่อสังคมประกอบด้วย �) บรรทัดฐานเชิง จิตวิสัย 

(Subjective norm) และ �) ภาพลกัษณ์ (Image) ส่วนปัจจยัที�เหลืออื�นๆ จะอยูใ่นลกัษณะประจาํของ

ระบบ ซึ� งประกอบดว้ย �) ความเกี�ยวขอ้งกบังาน (Job Relevance) �) คุณภาพของผลลพัธ์ (Output 

Quality) �) ผลลพัธ์ที�สามารถแสดงให้เห็นก่อนได(้Results demonstrability) และ �) การรับรู้วา่เป็น

ระบบที�ง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) นอกจากนั�นในแบบจาํลองจะมีตวัแปรที�จดัเป็น

ตวัดาํเนินการ (Moderators) ประกอบดว้ย �) ความสมคัรใจ (Voluntariness) ซึ� งเป็นระดบัของการ

รับรู้ถึงการนาํเทคโนโลยีมาใชโ้ดยความสมคัรใจ (Venkatesh, V., & Davis, F. D. (����).) และ �) 

ประสบการณ์ (Experience) ซึ� งเป็นระดบัของความชัดเจนที�เกิดจากการกระทาํหรือได้พบเห็นมา 

แต่ถึงแม้ว่า TAM� จะได้รับการปรับปรุงยงัมีจุดบกพร่องที�ขาดการอธิบายถึงสาเหตุที�มีผลต่อ

พฤติกรรมการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จากตวัอย่างแนวคิดด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology acceptance) ที�นักวิชาการได้

เสนอแนวคิดที�ไวใ้นขา้งตน้ ในบทความนี� ได้นาํเสนอแนวคิดของ Davis, F. D. (����) เพื�อนาํมา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาการยอมรับสําหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ในด้านสร้างการรับรู้ถึง

ประโยชน์ในการใช้งาน และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ซึ� งส่งผลต่อทศันคติที�มีต่อการใช้

งาน ทําให้เกิดความตั� งใจในการใช้เทคโนโลยี สุดท้ายจะมีการใช้จริงตามมา ซึ� งการรับรู้ถึง

ประโยชน์ในการใชง้าน ยงัเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดความตั�งใจในการใชง้านและการใชง้านจริงดว้ย 

 

ขั�นตอนของกระบวนการยอมรับเทคโนโลย ี

กระบวนการตดัสินใจยอมรับเทคโนโลยี เป็นกระบวนทางจิตใจของบุคคล ที� เริ� มจากการรับรู้

เทคโนโลยี ไปจนกระทั�งการตดัสินใจยอมรับเทคโนโลยี ซึ� งถือเป็นกระบวนการตดัสินใจ Rogers 

& Shoemaker (����) ไดแ้บ่งกระบวนการยอมรับเทคโนโลยเีป็น � ขั�นตอนดงันี�  

a. ขั�นรับรู้หรือตื�นตวั (Awareness Stage) เป็นขั�นเริ�มแรกที�ไดรั้บรู้เกี�ยวกบัเทคโนโลยีใหม่ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานของตนเอง แต่ยงัขาดขอ้มูลหรือประโยชน์ของเทคโนโลยนีั�น 

b. ขั�นสนใจ (Interest Stage) เป็นขั�นที� เริ� มมีความสนใจ และตั� งใจหารายละเอียดเกี�ยวกับ

เทคโนโลยีเพิ�มเติมจากแหล่งความรู้ มีการใชก้ระบวนการทางความคิดมากขึ�นจนทาํใหไ้ดรั้บความรู้

ของเทคโนโลยใีหม่มากขึ�น 
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c. ขั�นประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั�นที�เริ�มคาํนึงถึงประโยชน์ในการลองใชเ้ทคโนโลยี

ใหม่ๆ และสามารถเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้จริงหรือไม่ ด้วยการนาํขอ้มูลที�ได้มาเปรียบเทียบ

ขอ้ดีและขอ้เสียเพื�อประกอบการตดัสินใจ แต่อยา่งไรก็ตามมกัมีความคิดวา่การนาํเทคโนโลยีมาใช ้

อาจทาให้เกิดความเสี�ยง จึงตอ้งสร้างแรงเสริม (Reinforcement) เพื�อสร้างความเชื�อมั�นถึงสิ� งที�ได้

ตดัสินใจไป ซึ� งจะเป็นขั�นตอนที�ทาใหเ้กิดการไตร่ตรองวา่จะทดลองใชเ้ทคโนโลยหีรือไม่ 

d. ขั�นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั�นที�ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่กบักลุ่มทดลองส่วนน้อย เพื�อ

จะไดท้ราบถึงผลลพัธ์ของการใชเ้ทคโนโลยใีหม่นั�นมีประโยชน์และสามารถใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ หาก

ผลลพัธ์ของการทดลองใช้เทคโนโลยีมีประโยชน์มากเพียงพอ จะส่งผลต่อการตดัสินใจในการ

ยอมรับเทคโนโลยไีด ้

e. ขั�นการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั�นที�บุคคลเกิดการยอมรับเทคโนโลยใีหม่ หลงัจากที�

ไดท้ดลองใช้ และรับทราบถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีแลว้ บุคคลจะเกิดการยอมรับเทคโนโลย ี

และเกิดความตอ้งการที�จะนาํไปใชอ้ยา่งต่อเนื�องในอนาคต เมื�อบุคคลไดย้อมรับเทคโนโลยแีลว้ จะ

เกิดการคน้หาขอ้มูลเพิ�มเติม เพื�อสนบัสนุนการตดัสินใจในการยอมรับเทคโนโลย ี

f. จากกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีดงักล่าว Rogers & Shoemaker (����) ยงัพบว่าในแต่

ละขั�นตอนไม่ไดเ้กิดขึ�นตามลาํดบัเสมอไป บางขั�นตอนอาจถูกขา้มขั�นตอนไป ซึ� งก็คือขั�นทดลอง 

บางกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีไม่ได้มีการกาํหนดกลุ่มทดลองใช้งาน และสาหรับขั�นตอน

ประเมินค่าอาจเกิดขึ�นได้ในทุกขั�นตอนมากกว่าที�จะเกิดในขั�นตอนเดียว เนื�องจากกระบวนการ

ยอมรับเทคโนโลยีเป็นกระบวนการตดัสินใจ ซึ� งจะต้องใช้การประเมินในทุกขั�นตอนเสมอ แต่

อย่างไรก็ตามกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีมีความสอดคล้องกบับริบทและสถานการณ์ของ

องค์กรที�ตอ้งการศึกษาในปัจจุบนัที�ไดมี้การทดลองนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลกับกลุ่มทดลองที�เป็นบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ� งอยู่ในขั�นทดลองของ

กระบวนการยอมรับเทคโนโลย ีแต่ยงัไม่ไดมี้การประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการกบับุคลากรทั�งองคก์ร 

 

แอปพลเิคชัน 

แนวคิดเกี�ยวกบัแอปพลเิคชัน  

แนวโนม้การใชง้าน Mobile Device อยา่งสมาร์ทโฟนเพิ�มขึ�นอยา่งกา้วกระโดดในช่วงไม่กี�ปีที�ผา่น

มาซึ� งเป็นผลมาจากการพฒันา Mobile Applications และเทคโนโลยีของตวัเครื�องโทรศพัท์จากค่าย

ผูผ้ลิตโทรศพัท์โดยเฉพาะการพฒันาต่อยอดแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคลื�อนที�ของบริษทัต่างๆ ที�

แข่งขันกันเพื�อชิงความเป็นหนึ� งในตลาดด้าน Mobile Application ซึ� งการพัฒนาแอปพลิเคชัน

แบ่งเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบ (Operation System) และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที�
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ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์และดว้ยแอปพลิเคชนัที�เพิ�มขึ�นและมีประสิทธิภาพมากขึ�นทาํให้

ผูใ้ชอุ้ปกรณ์เคลื�อนที�มีแนวโนม้ใชโ้ปรแกรมต่างๆ เพื�อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ 

ทาํธุรกรรมทางการเงินเชื�อมต่อและสืบคน้ขอ้มูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ฟังเพลง

หรือแมแ้ต่การเล่นเกมซึ� งมีทั�งออนไลน์ และออฟไลน์ดว้ยอตัราการขยายตวัดา้นการใชง้านอุปกรณ์

เคลื�อนที�ทาํให้บริษัทชั� นนําด้านโทรศพัท์มือถือหลายแห่งหันมาให้ความสําคญั กับการพฒันา

โปรแกรมบนโทรศพัท์มือถือ โดยเชื�อว่าจะมีอตัราการดาวน์โหลดเพื�อใชง้านที�เติบโตอย่างเห็นได้

ชดั 

แอปพลิเคชัน (Application) หรือที�ทุกคนเรียกกันสั� นๆ ว่า App (แอปพลิเคชัน) คือ โปรแกรมที�

อาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ที�ออกแบบมาสําหรับ Mobile (โมบาย) Teblet (แท็บเล็ต) หรือ

อุปกรณ์เคลื�อนที� ที�เรารู้จกักนั ซึ� งในแต่ละระบบปฏิบติัการจะมีผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนัขึ�นมามากมาย

เพื�อให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ช้งาน ซึ� งจะมีให้ดาวน์โหลดทั� งฟรีและจ่ายเงิน ทั� งในด้าน

การศึกษา ดา้นการสื�อสารหรือแมแ้ต่ดา้นความบนัเทิงต่างๆ เป็นตน้ 

แนวคิดการออกแบบ Mobile Application ในด้านของ User Experience ดังนี� 

การออกแบบที�  มุ่งเน้น UX (User Experience) คือ ประสบการณ์การใช้งานของผู ้ใช้ คือการ

ออกแบบ Application ผูใ้ช้บริการ ต้องการ ในประเด็น Useful: มีประโยชน์ Usable: ใช้งานได้ดี 

Findable: ง่ายต่อการคน้หา Credible: น่าเชื�อถือ Desirable: เป็นไปตามที�พึงปรารถนา Accessible: 

เขา้ถึงไดง่้าย และ Valuable: มีคุณค่า 

โดยการออกแบบ ที�  มุ่งเน้น UX (User Experience) จะต้องให้มีการตอบสนองการใช้งานที�ง่าย 

กล่าวคือ หากมองเพียงในมุมของ UI แล้ว เป็นการออกแบบเวบ็ไซต์ให้สวยงามดึงดูด ในขณะที�

หากรวมองคป์ระกอบของ UX เขา้ไปดว้ย นอกจากความสวยงาม ก็จะยงัไดใ้นเรื�องของการใชง้าน 

(Usability) ของ Mobile Application อีกส่วนหนึ� ง โดยการออกแบบให้สามารถตอบสนองการใช้

งานที�สะดวก และง่ายของผูใ้ช้ประกอบด้วย การออกแบบที�ตอบโจทย์วตัถุประสงค์ของผูใ้ช ้

(Interaction design) เช่น การใช้ค ําพูดในการสื� อสาร ตรงประเด็นหรือไม่? หรือการออกแบบ

เหมาะสมกบัการใช้งานในชีวิตประจาํวนัของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ นอกจากนี�  UX ยงัคาํนึงถึงการ

จดัเรียงข้อมูลบน Mobile Application เช่น การเชื�อมโยงของเนื�อหาสัมพนัธ์กนัหรือไม่ สามารถ

สร้างความเชื�องโยงไปถึงการซื�อสินคา้และบริการไดห้รือไม่ เป็นตน้ การคาํนึงถึงลาํดบัความสําคญั

ของเนื�อหา ก็ถือเป็นหนึ� งองคป์ระกอบของการ อกกแบบ UX ให้มีประสิทธิภาพ (Claire D. Costa, 

2020) 
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การพฒันาแอปพลเิคชัน ประกอบด้วย 

การพฒันาแอปพลิเคชนัหรือผลิตภณัฑ์ทางซอฟต์แวร์นั�น สามารถนาํกระบวนการทางวิศวกรรมที�

ใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทอื�นมาประยกุตใ์ชเ้พื�อวางแผนการดาํเนินงาน ซึ� งมีขั�นตอนทั�วไป

ดงันี�  (KruPreecha Deenang, 2021) 

(�) การศึกษาความตอ้งการ-แอปพลิเคชนัถูกสร้างขึ�นตามความตอ้งการและเพื�อแกปั้ญหาของลูกคา้

หรือผูใ้ช ้ผูพ้ฒันาตอ้งทราบความตอ้งการหรือปัญหาก่อนดาํเนินการออกแบบ ซึ� งจะไดข้อ้กาํหนดที�

เป็นคุณสมบติัต่างๆ ของแอปพลิเคชนั ซึ� งเป็นขั�นตอนที�ตอ้งอาศยัประสบการณ์ของผูพ้ฒันา เพื�อให้

ไดค้วามตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ชที้�แทจ้ริง เพราะอาจมีการสื�อสารความตอ้งการที�คลาดเคลื�อน 

(2) การออกแบบ-เป็นหัวใจสําคญัในการพฒันาแอปพลิเคชัน ซึ� งค่อนขา้งมีความซับซ้อนและมี

รายละเอียดจาํนวนมาก ตอ้งอาศยัแนวคิดเชิงคาํนวณมาประยุกตใ์ชใ้นการออกแบบอยา่งเป็นระบบ 

ผลจากการออกแบบ จะได้เป็นโครงร่างของแอปพลิเคชันที�มีส่วนประกอบย่อยที�มีการกาํหนด

หนา้ที�การทาํงานไว ้

(3) การลงมือพฒันา-ผูพ้ฒันาหรือโปรแกรมเมอร์ (programmer) ลงมือเขียนคาํสั�งในส่วนประกอบ

ยอ่ยที�ได้ออกแบบไว ้ซึ� งอาจพบขอ้จาํกดัหรือขอ้บกพร่องจากขั�นตอนการออกแบบ หรือขั�นตอน

ศึกษาความตอ้งการ จึงเป็นเรื�องปกติที�ตอ้งยอ้นกลบัไปแกไ้ขการออกแบบหรือศึกษาความตอ้งการ 

(�) การทดสอบ-เป็นการตรวจสอบคุณภาพของแอปพลิเคชนั เพื�อคน้หาขอ้ผิดพลาดที�มีอยูร่ะหวา่ง

ที�แอปพลิเคชนัทาํงาน และสร้างความมั�นใจแอปพลิเคชนัทาํงานไดถู้กตอ้งและตรงความตอ้งการ

อย่างแท้จริง หากพบข้อผิดพลาด ต้องทําการปรับปรุง แก้ไข และทดสอบซํ� า เพื�อไม่ให้เกิด

ขอ้ผดิพลาดระหวา่งการใชง้านจริง ซึ� งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายอยา่งรุนแรงตามมา 

ประโยชน์ของ Mobile Application 

ปัจจุบนันี� ผูที้�ประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่วา่จะขนาดใหญ่ หรือ ขนาดเล็กไดใ้ห้ความสนใจในการที�จะ

พฒันา Mobile Application เพื�อที�จะสามารถประชาสัมพนัธ์ หรือ ทาํการติดต่อลูกค้าได้ ซึ� งแบ่ง

ออกไดเ้ป็นกลุ่มๆ ดงันี�  (K&O, 2020) 

- กลุ่มธุรกิจการการท่องเที�ยวและการเดินทาง มีการจดั Mobile Application ระบบแนะนาํสถานที�

ท่องเที�ยว ประชาสัมพนัธ์โรงแรมและการจองหอ้งพกั 

- กลุ่มธุรกิจเพื�อการศึกษา มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การซื� อขายสื� อการเรียนการสอน การ

แลกเปลี�ยนความรู้ต่างๆ 

โดยทั�วไปแลว้โมบายแอปพลิเคชนั มีประโยชน์ในการพฒันาโปรแกรมที�มีการประยุกตเ์พื�อใชก้บั

อุปกรณ์เคลื�อนที� เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เพื�อเป็นการตอบสนองการใชง้านของผูบ้ริโภคให้มาก
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ที�สุด โดยการใชแ้อปพลิเคชนันี� จะทาํให้สามารถอาํนวยความสะดวกเกี�ยวกบัการใชง้านทั�งทางดา้น

ผูใ้หบ้ริการและผูบ้ริโภค โดยโมบายแอปพลิเคชนัมีประโยชน์ (Wynnsoft Solution, ����) ดงันี�  

ประโยชน์ด้านผู้ให้บริการ 

- ลดค่าใชจ่้ายในการผลิตสื�อเพื�อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพราะการประชาสัมพนัธ์ทางแอปพลิเคชนั

จะมีขอ้มูลที�หลากหลาย และเป็นช่องทางการติดต่อไดอี้กดว้ย 

- เพิ�มภาพพจน์ร้านให้ดูดี มีจุดเด่น มีจุดขายที�ชัดเจน ส่งผลให้ ธุรกิจมียอดขายที�เพิ�มขึ� น เพราะ

สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งง่าย และสะดวก 

- มีการบริการลูกคา้สัมพนัธ์ที�ดีขึ�น สามารถติดต่อไดท้นัที 

- ลดขั�นตอนการทาํงาน ทาํใหก้ารติดต่องานต่างๆ สะดวกมากยิ�งขึ�น 

ประโยชน์ด้านผู้บริโภค 

- ลดขั�นตอน และประหยดัเวลา ในการทาํธุรกรรมต่างๆ เช่น ตอ้งการโอนเงินค่าสินคา้ ก็สามารถใช ้

Mobile App ทาํธุรกรรมทางการเงินไดใ้นทนัที โดยไม่ตอ้งออกไปขา้งนอกและสามารถ ที�จะชอ้ป

ปิ� งไดต้ลอดเวลา โดยไม่เสียเวลาในการเดินชอ้ปปิ� ง อีกต่อไป 

- มีตวัเลือกที�หลากหลาย สามารถเปรียบเทียบ คุณภาพ และราคาได้ โดยที�ไม่ตอ้งออกไปสํารวจ

ราคาสินคา้ที�เราตอ้งการให้เสียเวลา ทั�งยงัสามารถที�จะดูรีวิวจากสินคา้ร้านนั�นๆ ก่อนจะทาํการซื�อ

ขายอีกดว้ย 

- ประหยดัค่าใชจ่้ายในการออกไปเลือกซื�อสินคา้หรือการใชบ้ริการต่างๆ 

- ช่วยลดเวลาในการเดินทาง คาํนวณเวลาได ้คน้หาเส้นทางหรือแนะนาํเลี�ยงเส้นทางที�มีการจราจร

ติดขดัได ้

 

ข้อเสนอแนะต่อการนําโมเดลการยอมรับเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้สําหรับการพฒันาแอปพลเิคชัน 

จากแนวคิดของ Davis (����) ที�ไดอ้ธิบายปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีวา่ ประกอบดว้ย 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ที�เกิดจากการใช้ ซึ� งเมื�อผูใ้ช้งานรับรู้ถึง

ความง่ายต่อการใชเ้ทคโนโลยีหรือนวตักรรม จะส่งผลทาํให้รับรู้ถึงประโยชน์ เมื�อรับรู้ถึงความง่าย

และประโยชน์ต่อการใช้งานจะเกิดทศันคติที�ดีต่อเทคโนโลยีหรือนวตักรรมนั�น และจะส่งผลต่อ

ความตั�งใจเชิงพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลย ีอนัจะส่งผลต่อการยอมรับและใชง้านนวตักรรมแอป

พลิเคชันนั�นจริง ผูเ้ขียนจึงมีขอ้เสนอแนะต่อการนําโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

สาํหรับการพฒันาแอปพลิเคชนัสาํหรับผูป้ระกอบการ ดงันี�  

• การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) เป็นการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่า

แอปพลิเคชนัมีส่วนช่วยพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ความสะดวก รวดเร็ว ไม่มีขอ้จาํกดัใน
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เรื�องของเวลา สามารถทาํรายการประเภทต่างๆ ไดทุ้กที�ทุกเวลา ทั�งนี� ระบบมีการเสริมสร้างความ

เขม้แข็งให้กบัธุรกิจ ส่งผลทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัส เช่น โควิด-�� สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื�อซื�อสินคา้หรือบริการ

ตามสถานที�ต่างๆ ช่วยประหยดัเวลาในการออกไปซื�อสินคา้ สามารถตอบสนองผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว มีฟังก์ชนัการใช้งานครบตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน และช่วยให้ผูใ้ช้งานได้รับขอ้มูล

บริการที�ครบถว้นและหลากหลาย เมื�อผูใ้ชไ้ดท้ดลองใชง้านแอปพลิเคชนั ทาํใหเ้ขา้ใจกระบวนการ

ทาํงานต่างๆ มีความสะดวก รวดเร็ว เพิ�มศกัยภาพในการทาํงาน ส่งผลทาํให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินชีวิต เช่น ลดค่าใช้จ่าย มีความสะดวกรวดเร็วขึ�น ขอ้มูลครบถ้วน มีความปลอดภยั และมี

ความทนัสมยั ผูใ้ชจ้ะรับรู้ถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชนัมากขึ�น ก็จะนาํไปสู่การยอมรับนวตักรรม

แอปพลิเคชันนั� นๆ ต่อไป ดังนั� นในการนําเอาแอปพลิเคชันมาใช้จึงต้องมีข้อมูลการบริการที�

ครบถว้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื�อติดต่อประสานงานหรือการสั�งซื�อสินคา้และบริการ 

ควรมีฟังก์ชันการใช้งานที�ครอบคลุมตามความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ และสามารถตอบสนอง

ผูรั้บบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ดงันั�น ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาแอป

พลิเคชนัโดยคาํนึงถึงความตอ้งการและตอบโจทยก์ารใชง้านลูกคา้ เพื�อให้ลูกคา้สามารถไดใ้ช้งาน

จริง ลูกคา้จะไดรั้บรู้ถึงประโยชน์จากแอปพลิเคชนัดงักล่าว  

• การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of use) เป็นปัจจัยที�ก ําหนดในแง่

ปริมาณหรือความสําเร็จที�ไดรั้บวา่ตรงกบัความตอ้งการหรือที�คาดหวงัไวห้รือไม่ ซึ� งแอปพลิเคชนัที�

จะประสบความสําเร็จไดจ้ะตอ้งมีความง่ายในการเรียนรู้ที�จะใช้งาน มีขั�นตอนการใชง้านไม่ยุง่ยาก

ซบัซ้อน สามารถลดเวลาในการทาํงาน ช่วยให้หาขอ้มูลไดง่้าย และไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากใน

การใชง้าน ดงันั�น หากผูป้ระกอบการนาํแอปพลิเคชนัไปใชง้านแลว้ แอปพลิเคชนัควรมีรูปแบบการ

ใช้งานที�สามารถเรียนรู้ไดง่้าย สะดวกไม่ซับซ้อน และไม่ตอ้งใช้ความพยายามมาก เนื�องจากการ

รับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทั�งทางตรงและทางออ้มต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน ดงันั�น 

แอปพลิเคชนัจึงควรถูกออกแบบโดยคาํนึงถึงประสบการณ์ที�ดีของผูใ้ชง้าน (User Experience) ให้มี

ฟังกช์นัการใชง้านจดัเป็นหมวดหมู่ มีรูปแบบราบละเอียดที�ชดัเจน สามารเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

• ทศันคติที�มีต่อการใช้งาน (Attitude towards use) เป็นความคิด ความเขา้ใจ ความคิดเห็น 

ความรู้สึกวา่เห็นดว้ยหรือไมเ่ห็นดว้ย ชอบหรือไม่ชอบ สนใจหรือไม่สนใจ เป็นภาวะทางจิตใจของ

การเตรียมพร้อมที�จะเรียนรู้และปรับตวัต่อการใชน้วตักรรมนแอปพลิเคชนัใหเ้กิดประโยชน์ โดยใน

ส่วนของผูบ้ริโภคเกิดทศันคติที�ดีต่อการใช้โมบายแอปพลิเคชันในการทาํกิจกรรมต่างๆ การซื�อ

สินคา้หรือบริการ การเลือกช่องทางในการชาํระเงินไดส้ะดวก ปลอดภยัและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

แม่นยาํถูกตอ้ง ทศันคติของผูใ้ชที้�เกิดขึ�นจากผลของการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่าย
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ในการใช้เทคโนโลยีนั�น อาจเป็นไดท้ั�งเชิงบวกและเชิงลบ แอปพลิเคชนัจึงถูกออกแบบให้มีความ

ง่ายต่อการใช้งาน และเมื�อผูใ้ช้บริการรับรู้ถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ก็จะส่งผลทาํให้ผูใ้ช้เกิด

ทศันคติในเชิงบวก เป็นภาวะทางจิตใจของการเตรียมพร้อมที�จะเรียนรู้และถูกปรับตวัต่อการใช้

แอปพลิเคชนั ดงันั�น แอปพลิเคชันจึงตอ้งถูกออกแบบให้มีระบบความปลอดภยัที�น่าเชื�อถือ ตอบ

โจทยก์ารใชง้านจริง และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

• ความตั�งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ (Behavioural Intention) เป็นการแสดงออก การปฏิบติั

หรือการทาํกิจกรรมเพื�อจดัสรรเวลาสําหรับการจดัการกบัภาระหน้าที�ต่างๆ ที�ตอ้งปฏิบติั มีความ

พร้อม ความตั�งใจ ที�ผูใ้ช้พยายามใช้งานโมบายแอปพลิเคชนั ไม่ว่าจะเป็นการจองที�พกั การสั�งซื�อ

อาหาร การสั�งซื�อสินคา้หรือบริการ ดงันั�นเมื�อผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัมีการรับรู้ถึงความง่ายในการ

ใชง้านและรับรู้ถึงประโยชน์ ผูใ้ชบ้ริการจึงเกิดความสนใจ มีความตั�งใจที�จะเรียนรู้ใชง้านแอปพลิเค

ชันตามลําดับ ผูป้ระกอบการควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้งานอย่างต่อเนื�อง และพฒันา

รูปแบบของแอปพลิเคชนัใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

บทสรุป 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการใชชี้วติประจาํวนัของเรามากขึ�น โดยเฉพาะช่วงโควิด-�� 

ระบาด ประชาชนตอ้งทาํงานที�บา้น work from home มีการใชอิ้นเตอร์เน็ตมากกวา่ � ชั�วโมงต่อวนั 

ถือเป็นจุดเปลี�ยนที�คนหันมาสนใจเทคโนโลยีใกล้ตวักนัเป็นอย่างมาก เพราะสามารถรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ ซึ� งมีแอปพลิเคชนัมากมายที�ทาํให้เราสามารถรับสาร

กนัไดง่้ายขึ�น ทาํให้แอปพลิเคชนันี� มีบทบาทในการสร้างความสนุกและความบนัเทิงให้กบัคนทั�ว

โลก นอกจากนี� แอปพลิเคชันยงัช่วยเสริมธุรกิจให้ง่ายและรวดเร็วมากยิ�งขึ� น จากความสําคัญ

ดงักล่าว จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีที�ส่งผลต่อการยอมรับนวตักรรมแอป

พลิเคชัน ประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน 

ทศันคติที�มีต่อการใชง้าน และความตั�งใจในการใชเ้ทคโนโลยี ดงันั�น ผูป้ระกอบการหรือผูที้�สนใจ

สามารถนาํองคค์วามรู้ดา้นแบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยีไปประยกุตใ์ชส้าํหรับการยอมรับแอป

พลิเคชนั โดยตอ้งมีการศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ พฒันาตามรูปแบบความตอ้งการของลูกคา้ 

รูปแบบการใชง้านควรมีความง่ายต่อการใชง้าน เพื�อให้ลูกคา้ไดท้ดลองใชแ้ลว้เกิดความพอใจ และ

เห็นถึงประโยชน์ที�จะไดรั้บ จนเกิดเป็นทศันคติที�ดีในดา้นบวก และเกิดความตั�งใจแสดงพฤติกรรม

การใชง้าน จนเกิดการยอมรับและดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัมาใชง้านจริง ดงันั�น ผูป้ระกอบการควร

ให้ผูใ้ช้ได้ทดลองใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวด้วยตนเอง จะได้เรียนรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มี

ฟังก์ชนัการทาํงานที�สามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในเวลาอนัสั�น อีกทั�ง
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ขั�นตอนการทาํงานยงัเขา้ใจง่าย ภาพและตวัอกัษรประกอบมีความชดัเจน ช่วยลดขั�นตอนการทาํงาน 

ลดเวลาในการปฏิบติังานลง สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาที�ต้องการ และผูใ้ช้มีความเชื�อมั�นใน

ความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารที�ไดรั้บ อนัส่งผลให้เกิดการยอมรับในการนาํนวตักรรมแอปพลิเค

ชนัไปใชง้านต่อไป 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ �) ศึกษาระดับนวตักรรมการบริการ และระดับความภักดีของ

ผูรั้บบริการ บริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั และ �) ศึกษานวตักรรมการบริการที�ส่งผลต่อความภกัดี

ของผูรั้บบริการบริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ

ของ บริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั จาํนวน ��� คน เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้แก่ 

แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนาเพื�อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์ดว้ยสมการถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจยัพบว่า ผูรั้บบริการมี

ความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบันวตักรรมการบริการของบริษทั โอ เอส การาจ จาํกดัโดยภาพรวม อยูใ่น

ระดับมาก และเมื�อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นวตักรรมการบริการ ในด้านสิ� งแวดล้อม อยู่ใน

ระดบัมากที�สุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นขอ้มูลสารสนเทศ อยูใ่น

ระดบัมาก ตามลาํดบั ผลการวิเคราะห์ระดบัความภกัดีของผูรั้บบริการบริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั 
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พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที�สุด ผลการวิจยัยงัพบว่าปัจจยันวตักรรมการบริการด้าน

เทคโนโลยีและด้านสิ� งแวดล้อมส่งผลต่อความภกัดีของผูรั้บบริการบริษทั โอ เอส การาจ จาํกัด 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ที�ระดบั .�� โดยสามารถร่วมกนัอธิบายความภกัดีของผูรั้บบริการบริษทั 

โอ เอส การาจ จาํกัด ได้ร้อยละ ��.�� ส่วนปัจจัยนวตักรรมด้านข้อมูลสารสนเทศและด้าน

กระบวนการใหบ้ริการไม่ส่งผลต่อความภกัดีของผูรั้บบริการ บริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั  

 

คําสําคัญ: นวตักรรมการบริการ, ความภกัดี, ซ่อมบาํรุงรถยนต ์

 

Abstract 

The purposes of this research were; 1) to study the level of service innovation and the level of 

customer loyalty to The OS Garage Company Limited. 2) to study the service innovation 

affecting to customer loyalty of The OS Garage Company Limited. This is the quantitative 

research. The sample group was 216 customers of The OS Garage Company Limited. The 

research instrument used for the data collection was questionnaires. In data analyzing process, 

this research used the descriptive statistics for percentage, mean, standard deviation and analytical 

inferential statistics through multiple regressions. The findings revealed that customer have the 

opinions to the overall service innovation of The OS Garage Company Limited at high level. 

Considering in each aspect, the environmental service innovation was at the highest level, 

followed by the process, technology, and information were at a high level. The result of data 

analysis to the level of customer loyalty to The OS Garage Company Limited was at the highest 

level. In addition, the result of the research also found that technology and the environmental 

service innovation had a statistically significant effected at .05 level of customer loyalty to The 

OS Garage Company Limited, which described the customer loyalty to The OS Garage Company 

Limited in 40.20 percentage. Also, the innovation of information and processing service were not 

affected to the customer loyalty of The OS Garage Company Limited.   

 

Keywords:  Service Innovation, loyalty, Car Maintenance 
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บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยที�ผ่านมามีการพัฒนาในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ�งการพัฒนา ด้าน

การเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในด้านต่างๆ การคมนาคมเป็นอีกด้านหนึ�งที�มีการ

พัฒนา อย่างเห็นได้ชัด ซึ� งในปัจจุบนัรถยนต์นับเป็นปัจจยัที�มีความสําคญัเป็นอย่างมากต่อการ

ดาํรงชีวิตของมนุษย ์เนื�องจากรถยนต์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการเดินทางให้กบัมนุษยท์ั�งใน

เรื�องส่วนตวั การทาํธุรกิจ การงาน และการท่องเที�ยว เป็นตน้ ส่งผลให้ผูค้นส่วนใหญ่ต่างหนัมาให้

ความสาํคญัในการซื�อรถยนตม์าใชใ้นการเดินทางตามความตอ้งการของตนเองเป็นจาํนวนมาก เห็น

ได้จากสถิติ จาํนวนรถยนต์นั�งส่วนบุคคลที�จดทะเบียนใหม่ ทั�วประเทศในปีพ.ศ.���� มีจาํนวน 

���,��� คัน และเพิ�มขึ� นเป็น ���,��� คัน และ ���,��� คัน ในปี พ.ศ.���� และ พ.ศ.���� 

ตามลาํดบั (กรมการขนส่งทางบก, ����) จากการขยายตวัเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�องของปริมาณรถยนต์

ดงักล่าว อู่ซ่อมรถยนต์ซึ� งเป็นสถานที�สําคญัในการดูแลรักษาซ่อมแซมรถยนต์จึงมีการขยายตวั

เพิ�มขึ�นเช่นกนั โดยในปัจจุบนัมีอู่ซ่อมรถยนต์ที�ให้บริการเป็นจาํนวนมาก เนื�องจากการเปิดอู่ซ่อม

รถยนต์ เป็นงานบริการที�ไม่ตอ้งจดทะเบียนพาณิชย ์จึงทาํให้ผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต์สามารถ

ประกอบกิจการไดอ้ยา่งอิสระ เป็นผลให้ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตมี์การแข่งขนักนัในระดบัสูง (จารุภรณ์ 

ทองเคร็ง ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ และณฐัวฒิุ บุญศรี, 2562)  

ในสถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจทุกระดบัที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางมาก

ทั�งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี คุณภาพบริการจึงเป็นเรื�องสําคญัสําหรับการประกอบ

ธุรกิจ เพราะเป็นเครื�องมือในการสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขนั คุณภาพการ

บริการสามารถรักษาลูกคา้ไวไ้ดใ้นระยะยาว และมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความมั�นคงของธุรกิจ 

(ภาวิณี ทองแยม้, ���� อ้างถึงใน ประมวล มียอด, ����) ซึ� งในปัจจุบนั การแข่งขนัของบริษัท

รถยนตมี์มากขึ�นและรุนแรงมากขึ�นทั�งในดา้น ราคา คุณภาพ เทคโนโลยี อุปกรณ์เครื�องมือเครื�องใช้

ในการซ่อมบาํรุงรักษารถยนต์ รวมทั� งระบบการให้บริการลูกค้า ที�นํารถยนต์มาซ่อมในหลาย

รูปแบบ ดงันั�น อู่ซ่อมรถยนต์จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งพฒันาการให้บริการ ด้วยนวตักรรมและ

เทคโนโลยีที�มีความทนัสมยัเพื�อให้สอดคลอ้งและรองรับการซ่อมรถยนต์ทุกประเภท นอกจากนี�  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควดิ-19 (COVID-��) ที�ส่งผลให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ

ต่างๆ ไดรั้บผลกระทบทั�งจากทางตรงและทางออ้ม ดงันั�นการยกระดบัการให้บริการจึงเป็นกลยุทธ์

สําคญั อีกประการที�จาํเป็นในการพฒันาคุณภาพการบริการเพื�อให้ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจ

ต่อคุณภาพ การใหบ้ริการ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัในฐานะเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจในดา้น

การให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบาํรุงรถยนต์ จึงสนใจที�จะศึกษาระดบัและปัจจยันวตักรรมการ

บริการที�ส่งผลต่อความภกัดีของผูรั้บบริการ บริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั 
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การทบทวนวรรณกรรม 

�) แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบันวตักรรมการบริการ 

�.�) ความหมายของนวตักรรม 

Morton (����) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมวา่ เป็นการทาํให้ใหม่ขึ�นอีกครั� ง (Renewal) ซึ� งเป็น

การปรับปรุงสิ� งเก่า และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์การนั� นๆ 

นวตักรรมอาจไม่ใช่การขจดัหรือลม้ลา้งสิ�งเก่าๆ ให้หมดสิ�นไป แต่เป็นการปรับปรุง เสริมแต่ง และ

พฒันา 

Michael E. Porter (����) ได้ให้ความหมายของนวตักรรมไวว้่า เป็นสิ� งสําคญัที�ทาํให้องค์การ มี

ศกัยภาพในการแข่งขนั และไดม้องนวตักรรมในความหมายที�กวา้ง โดยรวมเอาเทคโนโลยใีหม่และ

แนวทาง ในการทาํสิ�งต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั 

Peter F. Drucker (����) ได้ให้ค ํานิยามนวตักรรมในมุมมองที� เกี� ยวข้องกับผู ้ประกอบการว่า

นวตักรรมคือ เครื�องมือที�สําคญัสําหรับผูป้ระกอบการในการแสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจาก

การเปลี�ยนแปลงต่างๆ เพื�อสร้างธุรกิจและบริการที�แตกต่างจากคู่แข่ง นวตักรรมเป็นความสามารถ

ที�ถูก แสดงออกมาในรูปแบบของการฝึกฝนศกัยภาพในการเรียนรู้ และการนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (���� อา้งถึงใน สํานกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, ����) ไดใ้ห้

ความหมายของนวตักรรมไวว้่า คือสิ� งใหม่ที�เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที�มี

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม นวตักรรมเป็นกระบวนการที�เกิดจากการนาํความรู้และความคิด

สร้างสรรคม์าผนวกกบัความสามารถในการบริหารจดัการ เพื�อสร้างใหเ้กิดเป็นธุรกิจนวตักรรมหรือ

ธุรกิจใหม่ อนัจะนําไปสู่การลงทุนใหม่ที�ส่งผลต่อการเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ  

�.�) ความหมายของการบริการ 

Kotler (����) กล่าวว่า การบริการ หมายถึงกิจกรรมใดๆ หรือการปฏิบติัที�กลุ่มหรือคณะใด คณะ

หนึ�งสามารถเสนอสิ�งสําคญัที�มองไม่เห็นเป็นตวัเป็นตน และไม่มีผลในการเป็นเจา้ของผลผลิตของ

บริการอาจเป็นหรือไม่เป็นผลิตภณัฑ์ก็ได ้โดยที�ลกัษณะของการให้บริการแบ่งออกเป็น � ลกัษณะ 

ไดแ้ก่ 

�.�.�) ลกัษณะการบริการที�ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) ผูใ้ห้บริการตอ้งหาหลกัประกนัที�

แสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ไดแ้ก่ �) สถานที� (Place) ตอ้งสามารถสร้างความเชื�อมั�น

และความสะดวกให้กับผูม้าติดต่อ �) บุคคล (People) พนักงานบริการต้องแต่งตวัให้เหมาะสม 

บุคลิกดีพูดจาดี เพื�อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเกิดความเชื�อมั�นวา่บริการจะดีดว้ย �) เครื�องมือ 

(Equipment) อุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้บริการ ตอ้งมีประสิทธิภาพ ให้บริการรวดเร็วและให้
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ลูกคา้พอใจ �) วสัดุสื�อสาร (Communication material) สื�อโฆษณาและเอกสารการโฆษณาต่างๆ 

จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของการบริการที�เสนอขายและลักษณะของลูกค้า �) สัญลักษณ์ 

(Symbols) ชื�อ หรือเครื�องหมายตราสินคา้ที�ใชใ้นการบริการ เพื�อให้ผูบ้ริโภคเรียกไดถู้กตอ้งและสื�อ

ความหมายได้ และ �) ราคา (Price) โดยการกาํหนดราคาควรเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการที�

ชดัเจน และง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการที�แตกต่างกนั  

�.�.�) ลกัษณะที�ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นทั�งการผลิต

และการบริโภคในขณะเดียวกนั ผูใ้ห้บริการแต่ละรายจะมีลกัษณะเฉพาะตวั ไม่สามารถให้คนอื�น

ให้บริการ แทนไดเ้พราะตอ้งผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกนั ทาํให้การให้บริการอยูใ่นวงจาํกดั ใน

เรื�องของเวลา 

�.�.�) ลกัษณะไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะของการบริการไม่แน่นอน ขึ�นอยูก่บัวา่ผูใ้ห้บริการ 

จะเป็นใครจะใหบ้ริการเมื�อใด ที�ไหน อยา่งไร  

�.�.�) ลกัษณะไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perish ability) บริการไม่สามารถเก็บไวไ้ดเ้หมือนสินคา้อื�นๆ 

ดงันั�นถา้ลกัษณะความตอ้งการไม่แน่นอน จะทาํใหเ้กิดปัญหาหรือบริการไม่ทนัหรือไม่มีลูกคา้  

�.�) ความหมายของนวตักรรมการบริการ 

Schumpeter (����) กล่าววา่ นวตักรรมเป็นสิ�งที�องคก์รควรให้ความสําคญัใน � เรื�อง ไดแ้ก่ �) การ

ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยการแนะนาํผลิตภณัฑ์ใหม่หรือปรับเปลี�ยนคุณภาพผลิตภณัฑ์ที�มีอยู่

แลว้ �) การสร้างหรือแนะนาํกระบวนการใหม่ให้เกิดขึ�นในอุตสาหกรรม �) การสร้างตลาดใหม่ 

หรือ การเปิดตลาดใหม่ �) การพฒันาอุปทานของตลาดใหม่ โดยการดาํเนินการด้านการจดัหา

วตัถุดิบหรือปัจจยัการผลิตอื�นๆ และ �) การปรับโครงสร้างหรือการพฒันาองคก์ร  

�.�) ประเภทของนวตักรรมการบริการ 

Schumpeter (����) ไดแ้บ่งประเภทของนวตักรรมออกเป็น � ประเภท ไดแ้ก่  

1.4.1) Product Innovation เป็นการเปลี�ยนแปลงผลิตภณัฑ์หรือบริการขององค์กร เช่น การพฒันา

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ใหมี้ประสิทธิภาพใหร้วดเร็วขึ�น  

1.4.2) Process Innovation เป็นการเปลี�ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือกระบวนการนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการนาํนวตักรรมสู่ตลาด เช่น Nokia ยา้ยฐานการผลิตไปที�จีน หรือการเพิ�ม

นวตักรรม PDA สามารถโทรศพัทไ์ด ้ 

1.4.3) Position Innovation เป็นการเปลี�ยนแปลงรูปแบบของสินคา้หรือบริการ หรือเปลี�ยนตาํแหน่ง

นวตักรรมสินค้าหรือบริการที� เคยออกสู่ตลาดมาแล้วให้รับรู้ใหม่ เช่น Orange เคยถูกมองใน

ตาํแหน่ง Global Brand เป็น Premium Service แต่ถูกเปลี�ยนมาเป็นทรูมูฟ ซึ� งถูก Repositioning ให้

ไปอยูต่าํแหน่ง Lifestyles ครองใจคนเมืองรุ่นใหม่อยา่งประสบความสาํเร็จ  
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1.4.4) Paradigm Innovation เป็นการมุ่งให้เกิดนวตักรรมที�เปลี�ยนแปลงกรอบความคิด (Change in 

Mental Model) เช่น เดิมเชื�อวา่การผลิตรถยนตด์ว้ยมือจะมีความประณีต ทั�งยงัมีราคาแพง ผูมี้ฐานะ

รํ� ารวยเท่านั�นที�สามารถมีไวค้รอบครองได ้แต่ต่อมาการผลิตปริมาณมากแบบการผลิตจาํนวนมากที�

มีราคาที� เหมาะสม สามารถ Quality Control รถยนต์ให้มีสมรรถนะคงที� เท่ากันได้ดีกว่า หรือ 

แมก้ระทั�งการเชื�อว่าการเก็บเงินค่า Average Cost: AC กบัประชาชนแบบกินเปล่าเป็นเรื�องที�ดีกบั

องค์กรแต่เมื�อมีการให้เก็บแบบ Inter Company: IC ตามการใช้งานจริง ทั�งยุติธรรมกบัประชาชน 

แลว้ยงัทาํใหส้ร้างรายไดเ้พิ�มมากขึ�นอีกดว้ย เป็นตน้  

�.�) องคป์ระกอบของนวตักรรมการบริการ 

Service Research and Innovation Institute (SRII) Asia Summit (����) ได้ทําการ สรุปไว้ว่าการ

สร้างนวตักรรมบริการต้องอาศัยกรอบ (Framework) เพื�อใช้เป็นหลักยึดในกระบวนการของ

นวตักรรมบริการ กรอบดงักล่าวเป็นส่วนประกอบโครงสร้าง หรือ Building Block ของนวตักรรม

บริการที�มีองคป์ระกอบ � ส่วน ดงันี�  (กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2556)  

�.�.�) ขอ้มูลสารสนเทศ (Information) หมายถึง วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของคุณค่า 

(Value) ที�คาดหวงัจากผลงานของนวตักรรมการบริการ รวมทั�งประเด็นเงื�อนไขขอ้จาํกดั กล่าวโดย

สรุปคือ การหาวิธีที�แก้ไขปัญหาให้กบัลูกคา้หรือผูรั้บบริการ ตวัอย่างเช่น ลูกคา้ที�รับบริการใช้

รถยนต์เพื�อเดินทางไปสถานที�ต่างๆ ข้อมูลนี� หมายถึง ลกัษณะการบริการเช่ารถยนต์ เงื�อนไขที�

เกี�ยวขอ้งการให้ความสะดวกแก่ผูใ้ช้บริการที�ตอ้งรู้ตาํแหน่งรับ-ส่งของรถ สามารถเปิดประตูและ

สตาร์ทเครื�องยนต์ไดโ้ดยอาศยักุญแจอิเล็กทรอนิกส์พิเศษ มีระบบการชาํระเงินที�สะดวก เป็นตน้ 

อาจถือไดว้า่เป็นคุณลกัษณะหรือ Specification ของกลุ่มขอ้เสนอที�จะถูกสร้างขึ�น  

�.�.�) กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั�นตอนการใหบ้ริการในฝั�งผูใ้หบ้ริการ และกระบวนการใช ้

บริการในฝั�งของผูใ้ชบ้ริการเป็นส่วนสําคญัของนวตักรรมการบริการ และเป็นทรัพยสิ์น ทางปัญญา

ที�มีคุณค่ามาก เพราะจะเป็นส่วนที�มาจากแนวความคิดใหม่ๆ ที�ถือวา่เป็นนวตักรรม โดยเฉพาะใน

ยุคที�พฒันาการดา้นไอซีทีไดก้า้วหนา้ไปมาก นวตักรรมการบริการจะตอ้งสร้างขึ�นบนพื�นฐานของ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร โดยเฉพาะบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์

พกพาไร้สาย 

�.�.�) เทคโนโลยี (Technologies) เป็นเครื�องมือในการสนบัสนุนกระบวนการ ที�เป็น ส่วนหนึ�งของ

ขอ้เสนอเพื�อสร้างคุณค่า รวมทั�งการเชื�อมโยงทรัพยากรทั�งจากแหล่งภายในและภายนอกองคก์รเพื�อ

ร่วมกนัสร้างขอ้เสนอและสร้างคุณค่า จาํเป็นตอ้งอาศยัระบบบริการ (Service System) ที�เป็นระบบ

ไอซีที ที�สําคญัระบบบริการที�เป็นไอซีทียงัใชเ้ป็นระบบส่งมอบ (Deliver System) ขอ้เสนอใหลู้กคา้
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นาํไปสร้างคุณค่า ระบบบริการนี� จะถูกออกแบบให้สัมพนัธ์กบัขอ้เสนอ และกระบวนการสร้าง

คุณค่า การออกแบบระบบบริการถือวา่เป็นส่วนสาํคญัอีกส่วนหนึ�งของนวตักรรมการบริการ  

�.�.�) สภาพแวดล้อม (Environment) หมายถึง การรับรู้ถึงข้อมูลประวติัและภาวการณ์ ของ

ผูรั้บบริการที�จะช่วยให้การสร้างคุณค่าร่วมกนัระหว่างผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิผล โดยเป็นลกัษณะของการพยายามเขา้ใจบริบทต่างๆ ของผูบ้ริโภคเพื�อจะไดส้ามารถ

ตอบคาํถามลูกคา้ในบริบทต่างๆ ได ้นอกจากนี�อาจหมายถึงสภาพแวดลอ้มดา้นอื�นๆ ที�ส่งผลต่อการ

ออกแบบขอ้เสนอและระบบบริการ ที�นาํไปสู่การสนบัสนุนใหลู้กคา้สร้างคุณค่าไดเ้ตม็ที�  

กล่าวโดยสรุป การทาํใหเ้กิดนวตักรรมบริการซ่อมบาํรุงรถยนตที์�สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง จาํเป็นต่อ

การสร้างนวตักรรมอย่างเป็นขั�นเป็นตอน อย่างเป็นระบบและตอ้งอาศยักรอบ (Framework) ที�มี

องค์ประกอบ � ส่วน ได้แก่ ขอ้มูลสารสนเทศ (Information) กระบวนการ (Process) เทคโนโลย ี

(Technologies) และ สภาพแวดล้อม (Environment) ซึ� งเป็นจุดเริ� มต้นในการนําไปสู่การสร้าง

แนวคิดใหม่ ที�เป็นประโยชน์ต่อการสร้างนวตักรรมการบริการในยคุดิจิทลั เนื�องจากนวตักรรมการ

บริการจะสร้างอยู ่บนพื�นฐานของเทคโนโลยี ไอซีที ทาํให้เกิดขอ้เสนอในเชิงบริการที�มีคุณค่าอยา่ง

แทจ้ริงและหลากหลาย 

�) แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัความภักดี 

Stone, Woodcock, and Machtynger (����) กล่าววา่ ความภกัดีแบ่งออกเป็น � ประเภท 

ประเภทแรกได้แก่ ความภักดีด้านอารมณ์ หมายถึง ความไวว้างใจ ความเชื�อมั�น และ ความ

ปรารถนาดีของผูรั้บบริการที�มีต่อสินคา้หรือบริการของธุรกิจภายใตส้ภาวะจิตใจที�รู้สึกยินดีเมื�อได้

ใชบ้ริการ และประเภทที�สองไดแ้ก่ ความภกัดีที�เกิดจากเหตุผล หมายถึง การที�ผูรั้บบริการไดรั้บการ

บริการและรู้สึกชื�นชอบเต็มใจที�ไดใ้ชบ้ริการ ซึ� งเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ

และเติมเต็มในสิ�งที�ตอ้งการ นอกจากนี�  Chang and Chen (����) ยงัไดก้ล่าววา่ คุณภาพการบริการ 

คุณค่าที�ผูรั้บบริการรับรู้ และความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สามารถใชเ้ป็นตวัทาํนายความภกัดีของ

ผูรั้บบริการได ้โดยที�คุณภาพการบริการเป็นความประทบัใจของผูรั้บบริการที�ไดรั้บบริการจากผู ้

ให้บริการเป็นอย่างดี คุณภาพการบริการถือเป็นหัวใจสําคญัในการขบัเคลื�อนธุรกิจสู่ความสําเร็จ 

เป็นหนึ�งในกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการในการผลิตสินคา้และบริการให้โดดเด่นและแตกต่าง (Jang, 

Kim & Lee, ����) นอกจากนี�  คุณค่าที�รับรู้ยงัเป็นความแตกต่างระหว่างคุณค่าที�ได้รับจากการใช้

บริการเมื�อเทียบกบัตน้ทุนทั�งหมด โดยผูรั้บบริการจะใช้บริการจากองค์กรที�มีการนาํเสนอคุณค่า

สูงสุดที�ผูรั้บบริการสามารถรับรู้ไดจ้นเกิดความรู้สึกพึงพอใจ (Kotler and Keller, 2009) 
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�) งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

ไชยพศ รื�นมล (����) ศึกษาเรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจคาร์แคร์ใน

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างได้แก่ลูกคา้จาํนวน ��� คน 

โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามความสะดวก ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ดา้นการ

สร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการคาร์แคร์ของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี�  ปิยะภทัร์ สิริรัตนาวงศ ์(����) ศึกษาเรื�อง การศึกษาปัจจยั

ที�มีผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการกิจการประเภทบาํรุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต ์เป็นงานวิจยั

เชิงสํารวจ โดยเลือกใช้กลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จาํนวน ��� คน ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นการ

บริการเป็นปัจจยัที�ลูกคา้ให้ความสําคญัมากที�สุด ในเรื�อง ความชาํนาญในการวิเคราะห์ปัญหาและ

แกไ้ขไดต้รงจุด ความรวดเร็วในการให้บริการ และมีบริการบาํรุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์ครบ

วงจร ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัรองลงมาในเรื�องการรับประกนัคุณภาพ ของผลิตภณัฑ์และ

ปัจจยัดา้นสถานที�ในเรื�องของการมีพื�นที�เพียงพอต่อการเขา้รับบริการ 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ประกอบกบัแนวคิด นวตักรรม

การบริการ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2556) ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 

ดงัแสดงในภาพที� 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

นวตักรรมการบริการ 

1)  ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ 

2)  ดา้นกระบวนการ 

3)  ดา้นเทคโนโลย ี

4)  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ความภกัดีของผูรั้บบริการ 

บริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

�) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ประชากรที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการของ บริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั จาํนวน ��� คน 

(บริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั, ����) ผูว้ิจยัใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, ���� อา้งถึงใน 

กลัยา วาณิชบญัชา, ����) ที�ระดบันัยสําคญั .�� ในการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ไดจ้าํนวน

กลุ่มตวัอยา่งทั�งสิ�น ��� คน 

�) เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกมาตรวดัจากงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งมาตรวดัดงักล่าวเป็นมาตรวดัที�ผา่นการใชจ้าก

นกัวิจยัมาแลว้ โดยเลือกเฉพาะมาตรวดัที�มีค่าความน่าเชื�อถือในระดบัค่อนขา้งสูง พิจารณาจากค่า

สัมประสิทธิ�  ครอนบาค อลัฟา (Cronbach’s Alpha) ที�มีค่ามากกว่า �.� (Hair et al., ����) ผูว้ิจยันาํ

แบบสอบถามที� สร้างขึ�นไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน � คนเพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content 

Validity) จากนั�นนาํไปทดลองใชก้บัประชากรที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน �� คน 

และนําข้อมูลที�ได้มาวิเคราะห์ หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถามทั�งฉบบัได้ค่า

สัมประสิทธิ�  ครอนบาค อลัฟา เท่ากบั .��� และรายขอ้เท่ากบั .���-.912  

�) การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง ผลปรากฏวา่สามารถ

เก็บขอ้มูลไดค้รบทุกราย การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ใช้อธิบายปัจจยัส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอย่างโดยใช้สถิติค่าความถี� ร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง

เกี�ยวกบันวตักรรม การบริการ และความภกัดีของผูรั้บบริการที�มีต่อบริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั ใช้

ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์

ปัจจยันวตักรรมการบริการที�ส่งผลต่อความภกัดีของผูรั้บบริการที�มีต่อบริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั 

ซึ� งเป็นตวัแปรเชิงปริมาณใชก้ารวเิคราะห์ การถดถอยเชิงพหุ 

 

ผลการวจัิย 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� และเพศ

หญิง จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� โดยส่วนใหญ่เป็นผูที้�มีอายุระหว่าง ��-�� ปี จาํนวน �� 

คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ 

��.�� อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ระดับ

เงินเดือนส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง ��,���-��,��� บาท จาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� ผล

การศึกษาระดบันวตักรรม การบริการของผูรั้บบริการ บริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั พบวา่โดยภาพ
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รวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นวตักรรมการบริการในดา้นสิ�งแวดลอ้ม

อยูใ่นระดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นเทคโนโลยี และ

ด้านข้อมูลสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี�ย �.�� �.�� และ �.�� ตามลําดับ ผลการ

วเิคราะห์ระดบัความภกัดีพบวา่อยูใ่นระดบัมากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.��  

ผลการศึกษานวตักรรมการบริการที�ส่งผลต่อความภกัดีของผูรั้บบริการบริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั 

ซึ� งผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ปรากฏผลดงัแสดงในตารางที� � 
 

ตารางที� 1 ผลการวเิคราะห์นวตักรรมการบริการที�ส่งผลต่อความภกัดีของผูรั้บบริการ 

บริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั 

นวตักรรมการบริการ B SEb Beta t Sig 

ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ .098 .084 .076 1.160 .247 

ดา้นกระบวนการ .128  .087 .089 1.466 .144 

ดา้นเทคโนโลย ี .303  .092 .238 3.294  .001** 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม  .505  .093  .377 5.416  .000** 

ค่าคงที� 0.000; SEest = .68636 

R = .643; R2 = .402; F = 37.122; p-value .000 

 

จากตารางที� 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยันวตักรรมการบริการแต่ละด้านพบว่า ปัจจยันวตักรรม การ

บริการด้านเทคโนโลยี และด้านสิ� งแวดล้อม มีค่าน้อยกว่า .05 จึงถือว่าปัจจยัทั�ง 2 ด้านส่งผลต่อ

ความภกัดีของผูรั้บบริการบริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ดว้ยค่า

สัมประสิทธิ�  การถดถอยเท่ากบั .238 และ .377 ตามลาํดับ ส่วนด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้าน

กระบวนการมีค่า p-value มากกว่า .05 แสดงว่าทั�ง 2 ด้านไม่ส่งผลต่อความภกัดีของผูรั้บบริการ

บริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัด้านเทคโนโลยีและด้านสิ� งแวดล้อมเป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อความภกัดีของ

ผูรั้บบริการบริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยะภทัร์ สิริรัตนาวงศ์ (����) 

ศึกษาเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเขา้รับบริการกิจการประเภทบาํรุงรักษาและซ่อมแซมยาน

ยนต ์ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัดา้นการบริการเป็นปัจจยัที�ลูกคา้ให้ความสําคญัมากที�สุด ในเรื�องความ

ชาํนาญในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุด ความรวดเร็วในการให้บริการ และมีบริการ
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บาํรุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์ครบวงจร ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัรองลงมาในเรื�องการ

รับประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑ์และปัจจยัดา้นสถานที�ในเรื�องของการมีพื�นที�เพียงพอต่อการเขา้

รับบริการ และยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ Michael E. Porter (����) ที�กล่าวว่านวตักรรมเป็นสิ�ง

สําคญัที�ทาํให้องคก์ารมีศกัยภาพในการแข่งขนั โดยการนาํเอาเทคโนโลยีใหม่และแนวทางในการ

ทาํสิ�งใหม่ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั  

ผลการวิจยัยงัพบว่าปัจจยัดา้นขอ้มูลสารสนเทศและดา้นกระบวนการให้บริการไม่ส่งผลต่อความ

ภกัดีของผูรั้บบริการบริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภชัชา วิทยาคง (����) 

ที�ศึกษาเรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของสายการบินตน้ทุนตํ�าของผูใ้ชบ้ริการชาว

ไทย ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการไม่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของสาย

การบินตน้ทุนตํ�าของผูใ้ชบ้ริการชาวไทย ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ การที�ปัจจยัดา้นขอ้มูลสารสนเทศและ

ดา้น   กระบวนการไม่ส่งผลต่อความภกัดีของผูรั้บบริการบริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั อาจมีสาเหตุ

จากการที�กลุ่มตวัอยา่งที�เป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกคา้กนัมานาน มีความคุน้เคย ความ

ไวว้างใจ และไดรั้บความสะดวกต่อการให้บริการของช่างและเจา้ของบริษทัฯ อยูแ่ลว้ จึงไม่ไดใ้ห้

ความสนใจกับเรื� องข้อมูลสารสนเทศและกระบวนการในการให้บริการมากนัก เห็นได้จาก

ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามซึ� งพบวา่ ผูรั้บบริการชื�นชมการให้บริการของบริษทั โอ เอส 

การาจ จาํกดั ใน � ประเด็นหลกัคือ การให้คาํปรึกษาในดา้นขอ้มูลเกี�ยวกบัการใช้รถและการซ่อม

เครื�อง ความสามารถของช่าง ตลอดจนการมีนํ�าใจของช่างและเจา้ของบริษทั โอ เอส การาจ จาํกดั 

ข้อเสนอแนะ 

ควรนาํผลการวิจยัครั� งนี� ไปศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพเพื�อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ที�สามารถนาํมาพฒันาได้

อยา่งตรงประเด็นมากยิ�งขึ�น และเพื�อให้ไดท้ราบเหตุผลโดยเฉพาะปัจจยัดา้นขอ้มูลสารสนเทศ และ

ดา้นกระบวนการที�ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ นอกจากนี�ควรมีการศึกษาร่วมกบัปัจจยัอื�นๆ 

ที�เกี�ยวขอ้งหรือคาดว่าจะมีผลต่อความภกัดีของผูรั้บบริการ เพื�อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกที�ครอบคลุมใน

ทุกมิติและทุกแนวคิด ที�เกี�ยวขอ้ง 
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บทคัดย่อ  

บทความนวตักรรมการบริการซ่อมบาํรุงรถยนตมี์วตัถุประสงคเ์พื�อ ทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

กบันวตักรรมการบริการและสร้างกรอบแนวคิดเพื�อนาํไปพฒันาสู่งานวิจยันวตักรรมการบริการที�

ส่งผลต่อ ความภกัดีของผูรั้บบริการจากอู่ซ่อมรถยนตที์�สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต ผลการศึกษาพบวา่ 

นวตักรรมการบริการ ประกอบดว้ยปัจจยั � ดา้น ได้แก่ ด้านขอ้มูลสารสนเทศ ด้านกระบวนการ 

ดา้นเทคโนโลยี และ ดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อความภกัดีของผูรั้บบริการ

จากอู่ซ่อมรถยนต ์เนื�อหา ส่วนใหญ่ของบทความไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีของนกัวชิาการอยา่ง

หลากหลาย เพื�อให้ทราบถึงรายละเอียดของนวตักรรมการบริการและความภกัดีของผูรั้บบริการที�มี

ความชดัเจนมากขึ�น องค์ความรู้และ ขอ้คน้พบจากบทความนี�  สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิจยั

นวตักรรมการบริการที�ส่งผลต่อความภกัดีของผูรั้บบริการจากอู่ซ่อมรถยนต์ ได ้และผูป้ระกอบ

ธุรกิจบริการทั�วไปสามารถนําข้อคน้พบด้านนวตักรรม การบริการนี� ไปใช้เป็นเครื�องมือในการ

พฒันาและปรับปรุงธุรกิจใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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คําสําคัญ: นวตักรรมการบริการ, ซ่อมบาํรุงรถยนต ์ 

 

Abstract 

The purposes of the services innovation for car maintenance article were to review the literature 

related with services innovation and created a conceptual framework to develop service 

innovation research that affects the loyalty of service recipients from a perfect car garage in the 

future. The results of the study found that customer loyalty from the garage is influenced by 

service innovation which is the independent variables and contains with 4 aspects which are 

information, process, technology, and environment. These 4 aspects influence the loyalty of 

service recipients. Most of the detail in this article contains a wide range of scholarly ideas and 

theories to acknowledge the details of service innovation and more obviously customer loyalty. 

Knowledge and findings from this article can be used as a guideline for research about service 

innovations that affected the loyalty of the service recipients. The car maintenance and general 

service business operators can use this finding of this research as an instrument to develop and 

improve the business to achieve its effective objectives. 

 

Keywords:  Service Innovation, Car Maintenance 

 

บทนํา 

เนื�องจากการขยายตวัเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�องของปริมาณรถยนต ์อู่ซ่อมรถยนตซึ์� งเป็นสถานที�สําคญั

ในการดูแลรักษาซ่อมแซมรถยนตจึ์งมีการขยายตวัเพิ�มขึ�นเช่นกนั โดยในปัจจุบนัมีอู่ซ่อมรถยนต์ที�

ให้บริการ เป็นจาํนวนมาก เนื�องจากการเปิดอู่ซ่อมรถยนต์เป็นงานบริการที�ไม่ต้องจดทะเบียน

พาณิชย ์จึงทาํให้ผูป้ระกอบการอู่ซ่อมรถยนต์สามารถประกอบกิจการได้อย่างอิสระ เป็นผลให้

ธุรกิจอู่ซ่อมรถยนตมี์การแข่งขนักนัในระดบัสูง (จารุภรณ์ ทองเคร็ง ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ และณัฐ

วุฒิ บุญศรี, ����) ในสถานการณ์ การแข่งขนัทางธุรกิจทุกระดบัที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และกวา้งขวางมากทั�งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี คุณภาพบริการจึงเป็นเรื�องสําคญั

สําหรับการประกอบธุรกิจ เพราะเป็นเครื�องมือในการสร้างความแตกต่างและความสามารถในการ

แข่งขนั คุณภาพการบริการสามารถรักษาลูกคา้ไวไ้ดใ้นระยะยาว และมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบั

ความมั�นคงของธุรกิจ (ภาวิณี ทองแยม้, ���� อา้งถึงใน ประมวล มียอด, ����) ซึ� งในปัจจุบนั การ
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แข่งขนัของบริษทัรถยนตมี์มากขึ�นและรุนแรงมากขึ�นทั�งในดา้น ราคา คุณภาพ เทคโนโลยี อุปกรณ์

เครื�องมือเครื�องใช้ในการซ่อมบาํรุงรักษารถยนต์ รวมทั�งระบบการให้บริการลูกคา้ที�นาํรถยนต์มา

ซ่อม ในหลายรูปแบบ นอกจากนี�  ระบบการให้บริการของการซ่อมบาํรุงรักษารถยนต์ก็มีมากขึ�น

และยกระดบั การให้บริการเป็นศูนยบ์ริการของรถยนตย์ี�ห้อต่างๆ ทั�งในส่วนที�ผลิตในประเทศไทย 

และการนาํเขา้ จากต่างประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง มีการนาํเขา้รถยนตที์�เรียกวา่ซุปเปอร์คาร์ (Super 

Car) หรือเรียกในสังคมปัจจุบนัวา่รถหรู ซี�งมีราคาสูงกว่ารถยนต์โดยทั�วไปหลายเท่า ดงันั�น อู่ซ่อม

รถยนต์จึงมีความจาํเป็นที�จะต้องพัฒนาการให้บริการด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีที� มีความ

ทนัสมยัเพื�อใหส้อดคลอ้งและรองรับการซ่อมรถยนตทุ์กประเภท 

ทั�งนี�  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด-19 (COVID-��) ส่งผลให้ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจต่างๆ ไดรั้บผลกระทบทั�งจากทางตรงและทางออ้ม การยกระดบัการให้บริการจึงเป็นกลยุทธ์

สําคญัอีกประการ ที�จาํเป็นในการพฒันาคุณภาพการบริการเพื�อให้ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจ

ต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจในดา้น

การให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบาํรุงรถยนต ์จึงสนใจที�จะทาํการศึกษาขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจยัที�เกี�ยวข้องเพื�อสร้างกรอบแนวคิดในการพฒันาไปสู่งานวิจยัที�สมบูรณ์ในอนาคตของ

การศึกษานวตักรรมการบริการที�ส่งผลต่อความภกัดีของผูรั้บบริการจากอู่ซ่อมรถยนต ์

 

การทบทวนวรรณกรรม 

�) แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบันวตักรรมการบริการ 

�.�) ความหมายของนวตักรรม 

Morton (����) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมวา่ เป็นการทาํให้ใหม่ขึ�นอีกครั� ง (Renewal) ซึ� งเป็น

การปรับปรุงสิ� งเก่า และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์การนั� นๆ 

นวตักรรมอาจไม่ใช่การขจดัหรือลม้ลา้งสิ�งเก่าๆ ให้หมดสิ�นไป แต่เป็นการปรับปรุง เสริมแต่ง และ

พฒันา 

Rogers (����) ไดอ้ธิบายไวว้่า นวตักรรมเป็นความคิดใหม่ซึ� งถูกคน้พบหรือใช้เป็นครั� งแรก เป็น

การรับรู้ ถึงความใหม่ของความคิดที�เกิดขึ�น ถา้ความคิดนั�นใหม่สําหรับแต่ละคน สิ�งนั�นก็ถือเป็น

นวตักรรม และสามารถแบ่งนวตักรรมออกเป็นระดบับุคคล และระดบัองค์กร การพิจารณาว่าสิ� ง

หนึ� งสิ� งใดเป็นนวตักรรมนั�น Rogers ได้ชี� ให้เห็นว่าขึ� นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลวา่เป็นสิ�งใหม่สาํหรับเขา ดงันั�น นวตักรรมของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ�ง อาจไม่ใช่นวตักรรม

ของกลุ่มบุคคลอื�นๆ ก็ได ้ขึ�นอยูก่บัการรับรู้ของบุคคลนั�นวา่เป็นสิ�งใหม่สาํหรับเขาหรือไม ่
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Michael E. Porter (����) ได้ให้ความหมายของนวตักรรมไวว้่า เป็นสิ� งสําคญัที�ทาํให้องค์การ มี

ศกัยภาพในการแข่งขนั และไดม้องนวตักรรมในความหมายที�กวา้ง โดยรวมเอาเทคโนโลยใีหม่และ

แนวทาง ในการทาํสิ�งต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัสํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ (���� อา้งถึงใน สํานกังาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, ����) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมไวว้า่ คือสิ�งใหม่ที�เกิดจากการ

ใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคที์�มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม นวตักรรมเป็นกระบวนการ

ที�เกิดจากการนาํความรู้และความคิดสร้างสรรคม์าผนวกกบัความสามารถในการบริหารจดัการ เพื�อ

สร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวตักรรมหรือธุรกิจใหม่ ซึ� งจะนาํไปสู่การลงทุนใหม่ที�ส่งผลต่อการเพิ�มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  

เสน่ห์ จุย้โต (����) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมไวว้า่ หมายถึง การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น ที�เป็น

สิ�งใหม่และองคก์ารยอมรับเอาไปใช ้นวตักรรมจึงก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลง และการเปลี�ยนแปลง 

ที�เกิดขึ�นในทุกครั� งจาํเป็นตอ้งมีนวตักรรมเขา้ไปเกี�ยวขอ้ง การเริ�มตน้ของการเปลี�ยนแปลงหรือการ

เปลี�ยนแปลงก่อนคนอื�น องค์การจึงเรียกว่า “นวตักรรม” นวตักรรมเป็นความคิดสร้างสรรค์

ประกอบดว้ยกระบวนการบริหารและความคิดทางสังคมเพื�อรวบรวมให้เกิดการแกปั้ญหากลบัไป

ใช้ภายในสังคมและภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ อีกทั�งยงัเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ 

และนาํไปใช้ในทางปฏิบติั มีผลทาํให้วิธีการในการทาํสิ�งต่างๆ ดีขึ�นกว่าเดิม ดงันั�น นวตักรรมจึง

เป็นผลที�เกิดจากการคิดคน้เพื�อนาํไปสู่การปฏิบติั เพื�อแกปั้ญหาของบุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์าร 

ในอนาคต 

�.�) ความหมายของการบริการ 

การบริการ (Service) เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งของบุคคล

หรือองค์กร เพื�อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอื�นให้ไดรั้บความสุขและความสะดวกสบาย

หรือ เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทาํนั�น โดยมีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง ไม่สามารถจบั

ตอ้งได้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของในรูปธรรม และไม่จาํเป็นต้องรวมอยู่กบั สินค้าหรือ

ผลิตภณัฑ์อื�นๆ ทั�งยงัเกิดจากความเอื�ออาทร มีนํ� าใจไมตรีเปี� ยมด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือ

เกื�อกูลใหค้วามสะดวกรวดเร็ว ใหค้วามเป็นธรรมและความเสมอภาค หลกัในการใหบ้ริการนั�น ตอ้ง

ตอบสนองความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่ โดยดาํเนินการไปอยา่งต่อเนื�อง สมํ�าเสมอ เท่าเทียม

กันทุกคน ทั� งยงัให้ความสะดวกสบายไม่สิ� นเปลืองทรัพยากรและไม่สร้างความยุ่งยากให้แก่

ผูใ้ชบ้ริการมากจนเกินไป (กุลธน ธนาพงศธ์ร, ���� อา้งถึงใน ทิพยว์รรณ ภูมิเพง็, 2551)  

Kotler (����) กล่าวว่า การบริการ หมายถึงกิจกรรมใดๆ หรือการปฏิบติัที�กลุ่มหรือคณะใด คณะ

หนึ�งสามารถเสนอสิ�งสําคญัที�มองไม่เห็นเป็นตวัเป็นตน และไม่มีผลในการเป็นเจา้ของผลผลิตของ
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บริการอาจเป็นหรือไม่เป็นผลิตภณัฑ์ก็ได ้โดยที�ลกัษณะของการให้บริการแบ่งออกเป็น � ลกัษณะ 

ไดแ้ก่ 

�.�.�) ลกัษณะการบริการที�ไม่สามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) ดงันั�นกิจการจึงตอ้งหา 

หลกัประกนัที�แสดงถึงคุณภาพและประโยชน์จากบริการ ได้แก่ �) สถานที� (Place) ตอ้งสามารถ

สร้างความเชื�อมั�นและความสะดวกให้กบัผูม้าติดต่อ �) บุคคล (People) พนกังานบริการตอ้งแต่งตวั

ให้เหมาะสม บุคลิกดีพูดจาดี เพื�อให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจและเกิดความเชื�อมั�นว่าบริการจะดี

ดว้ย �) เครื�องมือ (Equipment) อุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้บริการ ตอ้งมีประสิทธิภาพ ให้บริการ

รวดเร็วและให้ลูกคา้พอใจ �) วสัดุสื�อสาร (Communication material) สื�อโฆษณาและเอกสารการ

โฆษณาต่างๆ จะตอ้งสอดคล้องกบัลกัษณะของการบริการที�เสนอขายและลกัษณะของลูกคา้ �) 

สัญลกัษณ์ (Symbols) ชื�อ หรือเครื�องหมายตราสินคา้ที�ใช้ในการบริการ เพื�อให้ผูบ้ริโภคเรียกได้

ถูกตอ้งและสื�อความหมายได ้และ �) ราคา (Price) โดยการกาํหนดราคาควรเหมาะสมกบัระดบัการ

ใหบ้ริการที�ชดัเจน และง่ายต่อการจาํแนกระดบับริการที�แตกต่างกนั 

�.�.�) ลกัษณะที�ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นทั�งการผลิต

และการบริโภคในขณะเดียวกัน ผูข้ายแต่ละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถให้คนอื�น

ใหบ้ริการ แทนไดเ้พราะตอ้งผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกนั ทาํใหก้ารขายบริการอยูใ่นวงจาํกดั ใน

เรื�องของเวลา  

�.�.�) ลกัษณะไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะของการบริการไม่แน่นอน ขึ�นอยูก่บัวา่ผูข้ายบริการ 

จะเป็นใครจะใหบ้ริการเมื�อใด ที�ไหน อยา่งไร 

�.�.�) ลกัษณะไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perish ability) บริการไม่สามารถเก็บไวไ้ดเ้หมือนสินคา้อื�นๆ 

ดงันั�นถา้ลกัษณะความตอ้งการไม่แน่นอน จะทาํใหเ้กิดปัญหาหรือบริการไม่ทนัหรือไม่มีลูกคา้  

กล่าวโดยสรุป การบริการเป็นลกัษณะงานที�จบัตอ้งไม่ได ้ผลิตล่วงหนา้ไวไ้ม่ได ้เป็นการตอบสนอง 

ต่อความตอ้งการอย่างรวดเร็วและทนัท่วงที และกิจกรรมต่างๆ ในการบริการ เช่น การดูแลลูกคา้

อย่างทั�วถึงการให้บริการที�ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ การให้คาํปรึกษา เสนอแนะแนวทาง

เกี�ยวกบัประโยชน์ที�ลูกค้าพึงจะได้รับเพื�อการตดัสินใจของลูกค้า รวมถึงการมีอธัยาศยัที�ดีของ

เจา้หนา้ที�ทุกคน เป็นตน้  

�.�) ความหมายของนวตักรรมการบริการ 

Drejer (����) กล่าวว่า นวตักรรมการบริการหมายถึง การพฒันาที�สัมฤทธิ� ผลของการบริการใหม่

หรือสินคา้ใหม่ รวมถึงกิจกรรมที�เป็นนวตักรรมใหม่ๆ ทุก ระดบัที�ตอ้งอยู่ภายใตก้ารแก้ไขและ

พฒันา  
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Van Ark (����) กล่าววา่ นวตักรรมบริการเป็นขอ้สรุปใหม่เกี�ยวกบัเรื�องการบริการสาํหรับธุรกิจใน

อนัที�จะพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในเรื�องระบบการส่งมอบการบริการ  

Schumpeter (����) กล่าววา่ นวตักรรมเป็นสิ�งที�องคก์รควรให้ความสําคญัใน � เรื�อง ไดแ้ก่ �) การ

ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยการแนะนาํผลิตภณัฑ์ใหม่หรือปรับเปลี�ยนคุณภาพผลิตภณัฑ์ที�มีอยู่

แลว้ �) การสร้างหรือแนะนาํกระบวนการใหม่ให้เกิดขึ�นในอุตสาหกรรม �) การสร้างตลาดใหม่ 

หรือ การเปิดตลาดใหม่ �) การพฒันาอุปทานของตลาดใหม่ โดยการดาํเนินการด้านการจดัหา

วตัถุดิบหรือปัจจยัการผลิตอื�นๆ และ �) การปรับโครงสร้างหรือการพฒันาองคก์ร  

�.�) ประเภทของนวตักรรมการบริการ 

Schumpeter (����) ไดแ้บ่งประเภทของนวตักรรมออกเป็น � ประเภท ไดแ้ก่  

1.4.1) Product Innovation เป็นการเปลี�ยนแปลงผลิตภณัฑ์หรือบริการขององค์กร เช่น การพฒันา

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ใหมี้ประสิทธิภาพใหร้วดเร็วขึ�น  

1.4.2) Process Innovation เป็นการเปลี�ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือกระบวนการนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการนาํนวตักรรมสู่ตลาด เช่น Nokia ยา้ยฐานการผลิตไปที�จีน หรือการเพิ�ม

นวตักรรม PDA สามารถโทรศพัทไ์ด ้ 

1.4.3) Position Innovation เป็นการเปลี�ยนแปลงรูปแบบของสินคา้หรือบริการ หรือเปลี�ยนตาํแหน่ง

นวตักรรมสินค้าหรือบริการที� เคยออกสู่ตลาดมาแล้วให้รับรู้ใหม่ เช่น Orange เคยถูกมองใน

ตาํแหน่ง Global Brand เป็น Premium Service แต่ถูกเปลี�ยนมาเป็นทรูมูฟ ซึ� งถูก Repositioning ให้

ไปอยูต่าํแหน่ง Lifestyles ครองใจคนเมืองรุ่นใหม่อยา่งประสบความสาํเร็จ 

1.4.4) Paradigm Innovation เป็นการมุ่งให้เกิดนวตักรรมที�เปลี�ยนแปลงกรอบความคิด (Change in 

Mental Model) เช่น เดิมเชื�อวา่การผลิตรถยนตด์ว้ยมือจะมีความประณีต ทั�งยงัมีราคาแพง ผูมี้ฐานะ

รํ� ารวยเท่านั�นที�สามารถมีไวค้รอบครองได ้แต่ต่อมาการผลิตปริมาณมากแบบการผลิตจาํนวนมากที�

มีราคาที� เหมาะสม สามารถ Quality Control รถยนต์ให้มีสมรรถนะคงที� เท่ากันได้ดีกว่า หรือ 

แมก้ระทั�งการเชื�อว่าการเก็บเงินค่า Average Cost: AC กบัประชาชนแบบกินเปล่าเป็นเรื�องที�ดีกบั

องค์กรแต่เมื�อมีการให้เก็บแบบ Inter Company: IC ตามการใช้งานจริง ทั�งยุติธรรมกบัประชาชน 

แลว้ยงัทาํใหส้ร้างรายไดเ้พิ�มมากขึ�นอีกดว้ย เป็นตน้ 

�.�) องคป์ระกอบของนวตักรรมการบริการ 

Service Research and Innovation Institute (SRII) Asia Summit (����) ได้ทําการ สรุปไว้ว่าการ

สร้างนวตักรรมบริการต้องอาศัยกรอบ (Framework) เพื�อใช้เป็นหลักยึดในกระบวนการของ

นวตักรรมบริการ กรอบดงักล่าวเป็นส่วนประกอบโครงสร้าง หรือ Building Block ของนวตักรรม

บริการที�มีองคป์ระกอบ � ส่วน โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในภาพที� � 
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ภาพที� � ส่วนประกอบโครงสร้างนวตักรรมการบริการ 

ที�มา: กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(����) 

 

จากภาพที� � แสดงส่วนประกอบในการสร้างนวตักรรมการบริการมีองคป์ระกอบ � ส่วน ไดแ้ก่ 

�.�.�) ขอ้มูลสารสนเทศ (Information) หมายถึง วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของคุณค่า (Value) ที�

คาดหวงัจากผลงานของนวตักรรมการบริการ รวมทั�งประเด็นเงื�อนไขขอ้จาํกดั กล่าวโดยสรุปคือ 

การหาวิธีที�แกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้หรือผูรั้บบริการ ตวัอย่างเช่น ลูกคา้ที�รับบริการใช้รถยนต์เพื�อ

เดินทางไปสถานที�ต่างๆ ขอ้มูลนี�หมายถึง ลกัษณะการบริการเช่ารถยนต ์เงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งการให้

ความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการที�ตอ้งรู้ตาํแหน่งรับ-ส่งของรถ สามารถเปิดประตูและสตาร์ทเครื�องยนต์

ได้โดยอาศยักุญแจอิเล็กทรอนิกส์พิเศษ มีระบบการชาํระเงินที�สะดวก เป็นตน้ อาจถือได้ว่าเป็น

คุณลกัษณะหรือ Specification ของกลุ่มขอ้เสนอที�จะถูกสร้างขึ�น  

�.�.�) กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั�นตอนการใหบ้ริการในฝั�งผูใ้หบ้ริการ และกระบวนการใช ้

บริการในฝั�งของผูใ้ชบ้ริการเป็นส่วนสําคญัของนวตักรรมการบริการ และเป็นทรัพยสิ์น ทางปัญญา

ที�มีคุณค่ามาก เพราะจะเป็นส่วนที�มาจากแนวความคิดใหม่ๆ ที�ถือวา่เป็นนวตักรรม โดยเฉพาะใน

ยุคที�พฒันาการดา้นไอซีทีไดก้า้วหนา้ไปมาก นวตักรรมการบริการจะตอ้งสร้างขึ�นบนพื�นฐานของ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร โดยเฉพาะบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์

พกพาไร้สาย  

�.�.�) เทคโนโลยี (Technologies) เป็นเครื�องมือในการสนบัสนุนกระบวนการ ที�เป็น ส่วนหนึ�งของ

ขอ้เสนอเพื�อสร้างคุณค่า รวมทั�งการเชื�อมโยงทรัพยากรทั�งจากแหล่งภายในและภายนอกองคก์รเพื�อ

ร่วมกนัสร้างขอ้เสนอและสร้างคุณค่า จาํเป็นตอ้งอาศยัระบบบริการ (Service System) ที�เป็นระบบ

ไอซีที ที�สําคญัระบบบริการที�เป็นไอซีทียงัใชเ้ป็นระบบส่งมอบ (Deliver System) ขอ้เสนอใหลู้กคา้

นาํไปสร้างคุณค่า ระบบบริการนี� จะถูกออกแบบให้สัมพนัธ์กบัขอ้เสนอ และกระบวนการสร้าง

คุณค่า การออกแบบระบบบริการถือว่าเป็นส่วนสําคญัอีกส่วนหนึ� งของนวตักรรมการบริการ 

Innovation 

Building Block 

Information process 

Technologies Environment 
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ตวัอย่างเช่น บริการรถยนตเ์พื�อเดินทางสัญจร ประกอบดว้ยเทคโนโลยีหลายดา้น เช่น เทคโนโลยี

การใช้รหัสดาวโหลดลงในบัตรหรือในเครื� องโทรศัพท์เพื�อใช้เป็นกุญแจเปิดรถและสตาร์ท

เครื�องยนต ์ระบบรับสัญญาณดาวเทียมเพื�อระบุตาํแหน่งของรถยนต์ ระบบการชาํระเงินออนไลน์ 

ระบบบริหารขอ้มูลของสมาชิก ระบบควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์

เป็นตน้ 

�.�.�) สภาพแวดล้อม (Environment) หมายถึง การรับรู้ถึงข้อมูลประวติัและภาวการณ์ (Profile) 

ของผูรั้บบริการที�จะช่วยใหก้ารสร้างคุณค่าร่วมกนัระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิผล โดยเป็นลกัษณะของการพยายามเขา้ใจบริบทต่างๆ ของผูบ้ริโภคเพื�อจะไดส้ามารถ

ตอบคาํถามลูกคา้ในบริบทต่างๆ ได ้นอกจากนี�อาจหมายถึงสภาพแวดลอ้มดา้นอื�นๆ ที�ส่งผลต่อการ

ออกแบบข้อเสนอและระบบบริการที�นําไปสู่การสนับสนุนให้ลูกค้า สร้างคุณค่าได้เต็มที� 

ตวัอยา่งเช่น ในรูปแบบธุรกิจของ IKEA การบริการให้ลูกคา้มีบา้นที�น่าอยู ่มีห้องรับแขกที�สบายตา 

สบายกาย จาํเป็นต้องให้ลูกค้ามีส่วนในการออกแบบและเลือกรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที�เหมาะกับ

รสนิยมของตนเอง ซึ� งหมายถึงตอ้งมีสถานที�ที�แสดงการวางตาํแหน่งเฟอร์นิเจอร์ลกัษณะต่างๆ ให้

ลูกคา้เกิดความคิด นอกจากนี�  ในกรณีที�ลูกคา้พาสมาชิกครอบครัวมาร่วมกนัเลือกรูปแบบสินคา้ 

หรืออาจมีนกัออกแบบภายในมาช่วยกนัออกแบบและเลือกเฟอร์นิเจอร์ เพื�อให้เกิดความพอใจแก่

ทุกฝ่าย รวมทั�ง ในบางกรณี ลูกคา้อาจพาลูกหลานตวันอ้ยๆ ไปร่วมสนุกดว้ย ห้าง IKEA จะตอ้งจดั

สถานที�โชวรู์มที�มี ขนาดใหญ่กว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ทั�วไป พร้อมเครื�องมือ-เครื�องใช้อาํนวยความ

สะดวก หลายอย่าง ตั� งแต่ ร้านอาหาร ที�นั�งเพื�อการปรึกษาหารือ รวมทั� งสถานที�เด็กเล่น ที�จะ

สนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคในบริบทที�แตกต่างกนัได ้

กล่าวโดยสรุป การทาํใหเ้กิดนวตักรรมบริการซ่อมบาํรุงรถยนตที์�สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง จาํเป็นต่อ

การสร้างนวตักรรมอย่างเป็นขั�นเป็นตอน อย่างเป็นระบบและตอ้งอาศยักรอบ (Framework) ที�มี

องค์ประกอบ � ส่วน ได้แก่ ขอ้มูลสารสนเทศ (Information) กระบวนการ (Process) เทคโนโลย ี

(Technologies) และ สภาพแวดล้อม (Environment) ซึ� งเป็นจุดเริ� มต้นในการนําไปสู่การสร้าง

แนวคิดใหม่ ที�เป็นประโยชน์ต่อการสร้างนวตักรรมการบริการในยคุดิจิทลั เนื�องจากนวตักรรมการ

บริการจะสร้างอยู ่บนพื�นฐานของเทคโนโลยี ไอซีที ทาํให้เกิดขอ้เสนอในเชิงบริการที�มีคุณค่าอยา่ง

แทจ้ริงและหลากหลาย 

�) แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัความภักดี  

Stone, Woodcock, and Machtynger (����) กล่าววา่ ความภกัดีแบ่งออกเป็น � ประเภท 

ประเภทแรกได้แก่ ความภักดีด้านอารมณ์ หมายถึง ความไวว้างใจ ความเชื�อมั�น และ ความ

ปรารถนาดีของผูรั้บบริการที�มีต่อสินคา้หรือบริการของธุรกิจภายใตส้ภาวะจิตใจที�รู้สึกยินดีเมื�อได้
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ใชบ้ริการ และประเภทที�สองไดแ้ก่ ความภกัดีที�เกิดจากเหตุผล หมายถึง การที�ผูรั้บบริการไดรั้บการ

บริการและรู้สึกชื�นชอบเต็มใจที�ไดใ้ชบ้ริการ ซึ� งเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ

และเติมเต็มในสิ�งที�ตอ้งการ นอกจากนี�  Chang and Chen (����) ยงัไดก้ล่าววา่ คุณภาพการบริการ 

คุณค่าที�ผูรั้บบริการรับรู้ และความพึงพอใจของผูรั้บบริการ สามารถใชเ้ป็นตวัทาํนายความภกัดีของ

ผูรั้บบริการได ้โดยที�คุณภาพการบริการเป็นความประทบัใจของผูรั้บบริการที�ไดรั้บบริการจากผู ้

ให้บริการเป็นอย่างดี คุณภาพการบริการถือเป็นหัวใจสําคญัในการขบัเคลื�อนธุรกิจสู่ความสําเร็จ 

เป็นหนึ�งในกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการในการผลิตสินคา้และบริการให้โดดเด่นและแตกต่าง (Jang, 

Kim & Lee, 2016) นอกจากนี�  คุณค่าที�รับรู้ยงัเป็นความแตกต่างระหว่างคุณค่าที�ได้รับจากการใช้

บริการเมื�อเทียบกบัตน้ทุนทั�งหมด โดยผูรั้บบริการจะใช้บริการจากองค์กรที�มีการนาํเสนอคุณค่า

สูงสุด ที�ผูรั้บบริการสามารถรับรู้ได้ (Kotler and Keller, ����) จนเกิดความรู้สึกพึงพอใจโดยมี

องค์ประกอบการวดัความพึงพอใจทั�งในด้านราคา ประสิทธิภาพของการให้บริการ ทศันคติของ

ลูกคา้ ประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ และความใกลชิ้ดกบัธุรกิจ (Ostrom & Iacobucci, 1995) 

�) งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  

ไชยพศ รื�นมล (����) ศึกษาเรื�อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจคาร์แคร์ ใน

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างได้แก่ลูกคา้จาํนวน ��� คน 

โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามความสะดวก ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ดา้นการ

สร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการคาร์แคร์ของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย ์(����) ศึกษาเรื�อง นวตักรรมการบริการที�

ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสอบบญัชีของบริษทัที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ พนักงาน ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบญัชีในบริษทัที�จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาํนวน ��� คน ใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัที�ส่งผลมากที�สุด รองลงมาคือ เทคโนโลย ีและ

กระบวนการ ตามลาํดบั นอกจากนี�  ณัฐนรี เศวตะดุล (����) ศึกษาเรื�อง นวตักรรมการบริการที�

ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านเมาท์เท่นคาเฟ่ จงัหวดัระนอง เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บ

ขอ้มูลจาก กลุ่มตวัอย่างลูกค้าที�มาใช้บริการร้านเมาท์เท่นคาเฟ่ จงัหวดัระนอง จาํนวน ��� คน 

ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัดา้นขอ้มูลสารสนเทศ กระบวนการ เทคโนโลยี และสภาพแวดลอ้ม มีผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการร้านเมาทเ์ท่นคาเฟ่ จงัหวดัระนอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 
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บทสรุป 

นวตักรรมการบริการเป็นเครื�องมือที�สําคญัต่อธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต ์ในการช่วยยกระดบั

การให้บริการ และเป็นกลยุทธ์สําคญัที�จาํเป็นในการพฒันาคุณภาพการบริการเพื�อให้ผูรั้บบริการ

เกิดความประทบัใจและความภกัดีต่อคุณภาพการให้บริการ จากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

ผูว้จิยันาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด ดงัแสดงในภาพที� � 
  

 
 

 

 
 

 

 

ภาพที� � กรอบแนวคิด 

 

จากภาพที� � แสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดนวตักรรมการบริการอู่ซ่อมรถยนต์โดยใช้แนวทาง

นวตักรรมการบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (����) ที�มีองค์ประกอบสําคญั � 

ดา้น ด้านแรกได้แก่ ขอ้มูลสารสนเทศ เป็นการหาวิธีที�แกไ้ขปัญหาให้กบัผูรั้บบริการ ด้านที�สอง

ไดแ้ก่ กระบวนการ เป็นขั�นตอนการใหบ้ริการบนพื�นฐานของการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื�อสารมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กบัผูรั้บบริการ ดา้นที�สามไดแ้ก่ เทคโนโลยี เป็น

เครื�องมือในการสนบัสนุนกระบวนการที�เป็น ส่วนหนึ� งของขอ้เสนอเพื�อสร้างคุณค่า รวมทั�งการ

เชื�อมโยงทรัพยากรทั�งจากแหล่งภายในและภายนอกองคก์ร และดา้นสุดทา้ยไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม 

ซึ� งหมายถึงสภาพแวดลอ้มต่างๆ ที�ส่งผลต่อการออกแบบขอ้เสนอและระบบบริการที�นาํไปสู่การ

สนบัสนุนให้ผูรั้บบริการสร้างคุณค่าไดเ้ต็มที� โดยที�องคป์ระกอบสาํคญัทั�ง � ดา้นดงักล่าวมีอิทธิพล

ต่อความภกัดีของผูรั้บบริการจากอู่ซ่อมรถยนต ์

 

 

 

 

 

 

นวตักรรมการบริการ 

1)  ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ 

2)  ดา้นกระบวนการ 

3)  ดา้นเทคโนโลย ี

4)  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ความภกัดีของผูรั้บบริการ 

จากอู่ซ่อมรถยนต ์
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บทคัดย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงค์ �) เพื�อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี�ยวกับนวตักรรมการตลาดในกลุ่ม

บริษทัโลจิสติกส์ �) เพื�อศึกษานวตักรรมการตลาดส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในกลุ่มบริษทัโลจิ

สติกส์ เป็นระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที�เป็นลูกคา้ของใน

กลุ่มบริษทัโลจิสติกส์ จาํนวน ��� คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบอยา่งง่าย เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัคือ

แบบสอบถาม และทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื�อหาค่าความถี� ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมานดว้ยการวิเคราะห์ความ

ถดถอยแบบพหุ ผลการวิจัย พบว่า นวตักรรมการตลาดส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในกลุ่ม

บริษทัโลจิสติกส์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� สามารถทาํนาย ไดร้้อยละ ��.� เมื�อทดสอบ

ตวัแปรอิสระที�ส่งผลต่อตัวแปรตาม ผูว้ิจยัอธิบายในรูปแบบของคะแนนดิบ พบว่า ตัวแปรที�

สามารถพยากรณ์ไดม้ากที�สุดคือ คุณค่าเฉพาะตวั (ค่า B = .340, Sig. = .���) รองลงมาคือ การมุ่ง

ตลาดเฉพาะกลุ่ม (ค่า B = .223, Sig. = .���) ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์(ค่า B = .189, 
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Sig. = .���) และการมุ่งเนน้ที�ตวัลูกคา้ (ค่า B = .144, Sig. = .020)  

 

คําสําคัญ: นวตักรรมการตลาด, ความภกัดี, ลูกคา้, บริษทัโลจิสติกส์ 

 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the level of opinions on marketing innovations of 

logistic company group. 2) to study marketing innovations that affect customer loyalty of logistic 

company group. It is a quantitative research methodology. The data were collected from 240 

customer sample of BD Plus Global Co., Ltd. using a simple random sampling method. The tool 

was a questionnaire. Data were analysed by descriptive statistics to find frequency, percentage, 

mean and standard deviation. Inferential statistical data were analysed by multiple regression 

analysis. The results showed marketing innovation affect customer loyalty of company with 

statistical significance at the 0.05 level which could predict by 61.4 percent. When test 

independent variables that affected dependent variables, explained in raw scores form, the most 

predictive variable is Unique proposition (B value = .340, Sig. = .000), followed by Market focus 

(B value = .223, Sig. = .000), Product variety (B value = .189, Sig. = .000) and Customer focus (B 

value = .144, Sig. = .020).  

 

Keywords: Marketing innovation, loyalty, customer, logistic company 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย มีแนวโน้มสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ในปี ���� มี

แนวโนม้ปรับตวัดีขึ�น จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ในประเทศที�กลบัมาขยายตวัและการ

ฟื� นตวั ของเศรษฐกิจโลก โดยคาดวา่สัดส่วนตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยปรับลดลง อยูที่�ร้อย

ละ ��.�-��.� ต่อ GDP อยา่งไรก็ตาม ยงัคงตอ้งประเมินปัจจยัเสี�ยง โดยเฉพาะความยืดเยื�อของการ

ระบาดของ COVID-�� รวมทั� งแนวโน้มการปรับ เพิ�มขึ� นของราคานํ� ามันและค่าระวางเรือ 

(สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) 

จากส ถานการณ์ การแพ ร่ระบ าดของไวรัส โคโรน่า ห รือโควิด-�� ได้ส่ งผลก ระท บ ต่อ

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย โดยเฉพาะต่อธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที�หยุดชะงัก 

อย่างไรก็ดี ธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ภายในประเทศยงัเติบโตไดดี้ โดยเฉพาะธุรกิจซื�อ
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ขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจขนส่งอาหาร ธุรกิจขนส่งพสัดุแบบเร่งด่วน และเมื�อมองไปข้างหน้า 

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยก็มีแนวโน้มเติบโตดี โดยเฉพาะธุรกิจที� เกี�ยวข้องกับอี

คอมเมิร์ซ ตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนแปลงต่อเนื�องจากวิกฤติโควิด ซึ� งกระตุน้ให้การซื�อ

ขายออนไลน์ในกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคเติบโตอย่างกา้วกระโดด (สุพริศร์ สุวรรณิก, ����) เพื�อ

เป็นการปรับตวัต่อสถานการณ์โควิด-�� และการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ี

รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการโลจิสต์ติกส์มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยธุรกิจ

ส่วนใหญ่ได้มีการนํานวตักรรมเข้ามาช่วยในการดําเนินธุรกิจ ซึ� งนวตักรรมการตลาดคือการ

สร้างสรรค์รูปแบบหรือแนวคิดใหม่ในการทาํธุรกิจ เป็นผลสําเร็จของนวตักรรมที�สามารถตอบรับ

ความต้องการของผู ้บริโภค มีการตลาด มีวิธีการทํางาน และมีการบริหารจัดการองค์กรที� ดี 

นวตักรรมตลาดส่งผลทาํให้ธุรกิจตวัแทนรับจดัการการขนส่งระหว่างประเทศและในประเทศเกิด

การพฒันา ทาํให้เกิดผลกาํไรและคุณค่าขององค์กรแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นคุณภาพการบริการ

เนื�องจากธุรกิจตวัแทนรับจดัการการขนส่งระหวา่งประเทศและในประเทศเป็นธุรกิจประเภทงาน

บริการ (ณฐัพร ดิสนีเวทย,์ 2559) 

จากความสําคญัในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษา นวตักรรมการตลาดที�ส่งผลต่อความภกัดีของ

ลูกคา้ในกลุ่มบริษทัโลจิสติกส์ เพื�อนาํผลวจิยัไปปรับใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการบริหารจดัการงานดา้นโล

จิสตใ์นมีประสิทธิภาพทนัต่อการเปลี�ยนแปลง 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

นวตักรรมการตลาด (Marketing Innovation) 

นวตักรรมการตลาดได้ถูกจดัไวเ้ป็นด้านหนึ� งของนวตักรรมโดยนักวิชาการหลายท่าน การตลาด 

(Marketing) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจที�เกิดขึ�นเพื�อให้สินคา้หรือบริการเปลี�ยนจากผูผ้ลิต

ไปสู่ผูบ้ริโภค (Drucker, ����) สามารถตอบสนองความพอใจและความตอ้งการต่างๆ ของผูบ้ริโภค

ได ้(Kotler, ����) โดยกิจกรรมทางการตลาดถูกกาํหนดขึ�นเพื�อวางแผนการดาํเนินงาน การกาํหนด

ราคา ส่งเสริมการจําหน่าย การกระจายสินค้าและบริการ นวตักรรมการตลาด (Marketing 

innovation) เป็นการกล่าวถึงรูปแบบของนวตักรรมที�เกี�ยวขอ้งกับการปรับปรุงส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing mix) ในกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการกาํหนดวา่จะเลือกผลิตภณัฑ์หรือบริการ

ในตลาดใดที�เหมาะสมที�สุด ทั�งนี�นวตักรรมตลาดมีจุดมุ่งหมายที�จะกาํหนดตลาดใหม่ที�มีศกัยภาพ

รวมถึงรูปแบบใหม่ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ การคัดเลือกตลาดในการนําเสนอ

ผลิตภณัฑ์หรือบริการแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ�นกว่าเดิม โดยใช้แนวคิดของ (Lin, Chen, and 

Chiu, ����) ซึ� งเป็นการปรับใช้วิธีทางการตลาดใหม่ ประกอบด้วย การเปลี�ยนแปลงตลาดใหม่ 
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รูปแบบการกาํหนดราคาใหม่ การเปลี�ยนแปลงช่องทางการจดัจาํหน่าย และการพฒันาการส่งเสริม

ก ารตล าด  Naidoo (����) ย ังได้ก ล่ าวว่าน วัต ก รรม ก ารตล าด  (Marketing innovation) เป็ น

กระบวนการทางการตลาดที�กาํหนดขึ�นเพื�อทาํการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

mix) ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและอยู่รอดภายใต้ความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

นวตักรรมการตลาดเขา้ช่วยในการพฒันาและสร้างความเปรียบในการแข่งขนัแบบยั�งยนืบนพื�นฐาน

ของความแตกต่างและกลยทุธ์ผูน้าํดา้นตน้ทุน (Naidoo, 2010) 

งานวิจัยของ Michele O’Dwyera, Audrey Gilmoreb and David Carsonb (����) ได้ทําการศึกษา

งานวิจยัที� เกี�ยวข้องกับนวตักรรมการตลาดในธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) เพื�อนํามาพฒันากรอบ

แนวคิดในการทาํการตลาดเชิงนวตักรรมพบวา่องคป์ระกอบสําคญัของนวตักรรมการตลาดสําหรับ

ธุรกิจขนาดย่อมประกอบดว้ยดงันี�  �) คุณค่าเฉพาะตวั (Unique proposition) หมายถึง สิ�งที�เป็นเอก

ลักษณะและความที�ไม่เป็นตามแบบแผนเดิมที� เคยมีมา มีคุณค่าเฉพาะตัวไม่ซํ� าใคร ซึ� งคุณค่า

เฉพาะตวันี�  หรือการนาํซึ� งการนาํนวตักรรมมาสร้างความแตกต่างจะส่งผลทาํเกิดสร้างมูลค่าเพิ�มทาง

การตลาดที�จะช่วยให้บรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขนั �) การมุ่งเน้นที�ตวัลูกค้า (Customer 

focus) หมายถึง การยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในการทาํตลาด เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้ โดยมุ่งเนน้ไปที�การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ�นแก่ลูกคา้ ซึ� งการกาํหนดเป้าหมายของลูกคา้

เป็นสิ� งสําคัญ จะช่วยนําไปสู่ความสําเร็จทางธุรกิจ �) การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม (Market focus) 

หมายถึง การยึดตลาดเป็นศูนยก์ลางโดยก่อนจะตดัสินใจเลือกกลุ่มลูกคา้เพื�อทาํการตลาดของการ

ให้บริการ อาศยัการวิเคราะห์ขอ้มูลของตลาดเพื�อจะนาํไปสู่การเป็นผูน้าํของตลาดและการกาํหนด

ราคาที�เหมาะสม �) ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Product variety) หมายถึง การพฒันาต่อยอด

ผลิตภณัฑ์ ซึ� งการพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นสิ�งที�ทาํให้ธุรกิจเจริญกา้วหน้าอย่างต่อเนื�อง ดงันั�นตอ้งหา

แนวทางการต่อยอดให้กบัผลิตภณัฑ์อย่างสมํ�าเสมอ �) การเปลี�ยนแปลง (Modification) หมายถึง 

การที�องคก์รมีความสามารถในการเปลี�ยนแปลงในดา้นต่างๆ ไปสู่ผลผลิตรูปแบบใหม่ที�เป็นไปตาม

ค วาม ต้อ งก ารข องลู ก ค้า  � ) ก ารสื� อส ารก ารต ล าดแบ บ บู รณ าก าร (Integrated marketing 

communication) หมายถึง การใช้ช่องทางในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ร่วมกนัหลากหลาย

ช่องทางเพื�อสร้างการรับรู้ การยอมรับผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ 

ความภักดีของลูกค้าต่อองค์กร (Customer Loyalty) 

วรรณพร ไกรเลิศ (����) ให้ความหมายของความภกัดีต่อตราสินค้าไวว้่าหมายถึง การที�ลูกค้า

ตระหนกัไดถึ้งความภกัดีของธุรกิจในการพยายามจะส่งมอบสินคา้หรือบริการที�ดีมีคุณภาพ และ

คุม้ค่า เพื�อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ทาํใหเ้กิดเป็นความเขา้ใจอนัดีงามในใจ

ลูกคา้ ซึ� งส่งผลต่อพฤติกรรมการซื�อที�ถี�ขึ�น จนเกิดเป็นความผกูพนัต่อตราสินคา้นั�นๆ และรู้สึกภกัดี
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ในที�สุด แต่สาหรับลูกคา้ที�รู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงหนึ� งในผูบ้ริโภคหลายร้อยคนของธุรกิจ ก็จะไม่

รู้สึกผูกพนัใดๆ และไม่เกิดเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ดว้ยเช่นกนั ในดา้นองค์ประกอบของความ

จงรักภกัดี โดยทั�วไปจะแบ่งลูกคา้เป็นสองกลุ่มหลกั คือ �) ความจงรักภกัดีดา้นพฤติกรรม ซึ� งเป็น

การแสดงออก ที�สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากการกระทาํ ผูบ้ริโภคเกิดการซื�อหรือใช้สินคา้และ

บริการซํ� าๆ การบอกต่อหรือการแนะนํา ผูอื้�น ให้มาใช้สินคา้หรือบริการ และ �) ความภกัดีดา้น

ทศันคติ คือ การวดัความคิดและความรู้สึกผูกพนัของผูบ้ริโภคต่อองคก์รเช่นการชมเชยและมีความ

ตั�งใจซื�อซํ� า (Ivanauskiene & Auruskevicien, ����) ณัฐพร ดิสนีเวทย ์(����) ได้อธิบายและสรุป

ความจงรักภักดีมีทั� งหมด � ระดับ คือ �) กลุ่มบุคคลที� มีการคาดการณ์ไวว้่าน่าจะเป็นลูกค้า 

(Suspect) เป็นกลุ่มบุคคลโดยทั�วไปที�องคก์ารหรือธุรกิจคาดการณ์วา่น่าจะเป็นผูที้�ซื�อและใชสิ้นคา้

ของธุรกิจ �) ผู ้ที� มีโอกาสว่าจะซื� อและใช้สินค้า (Prospect) เป็นกลุ่มลูกค้าที� ถูกพิจารณาและ

ไตร่ตรองจากกลุ่มที�คาดว่าจะเป็นลูกคา้ว่าเป็นผูที้�มีศกัยภาพและความสามารถที�น่าจะซื�อและใช้

สินคา้ของธุรกิจ �) กลุ่มลูกค้าที�เลือกซื�อและเลือกใช้บริการเป็นครั� งแรก (First Time Customer) 

เป็นกลุ่มลูกคา้ที�ไดมี้การตดัสินใจเลือกซื�อและเลือกใชสิ้นคา้ขององคก์ร �) กลุ่มลูกคา้ที�ซื�อหรือใช้

สินคา้ซํ� า (Repeat Customer) เป็นกลุ่มลูกคา้ที�เกิดความพึงพอใจและความประทบัใจในตวัสินคา้

ของธุรกิจจนเกิดการซื�อหรือใชสิ้นคา้ขององค์การซํ� า �) กลุ่มลูกคา้ประจาํ (Client) กลุ่มลูกคา้ที�จะ

ทาํการซื� อสินค้าและใช้สินค้าอย่างปกติ �) กลุ่มลูกค้าผูภ้ ักดี (Advocate) เป็นกลุ่มลูกค้าที�คอย

สนบัสนุนธุรกิจอยา่งต่อเนื�องดว้ยดีตลอดมา และมีความพร้อมที�จะแกต่้างให้แก่องคก์ารหากมีใคร

เขา้ใจผดิหรือมีทศันคติแง่ลบที�ผดิๆ ต่อธุรกิจ 

ในทางธุรกิจ ความพึงพอในของลูกคา้เป็นปัจจยัให้เกิดความภกัดีของลูกคา้ ซึ� งลูกคา้ที�มีมีความ

พอใจจะกลายเป็นลูกค้าที�ภักดีต่อองค์กร (Wajeetongratana, Joemsittiprasert & Jermsittiparsert, 

����) หากกล่าวถึงในทางธุรกิจแลว้ระดบักลุ่มลูกคา้ผูภ้กัดีถือว่ามีความสําคญัต่อธุรกิจเป็นอย่าง

มาก ความจงรักภกัดีของลูกคา้ถือวา่เป็นสินทรัพยที์�สําคญัของการทาํธุรกิจ (Srivastava, Shervani & 

Fahey, 2000; Aaker, ����) เพราะความจงรักภกัดีของลูกคา้ส่งผลใหธุ้รกิจสามารถลดตน้ทุนในการ

ประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือการหาตลาด รวมถึงการสร้างลูกคา้กลุ่มใหม่ (Aaker, ����) และที�สําคญั

คือ ความจงรักภกัดีของลูกคา้จะช่วยป้องกนัส่วนแบ่งตลาดตลอดจนช่วงชิงลูกคา้ จากคู่ แข่งขนั 

(Dunn, ����) รวมทั�งทาํให้เกิดลูกคา้รายใหม่ เพิ�มขึ�นเรื�อยๆ และเมื�อธุรกิจสามารถรักษาฐาน ลูกคา้

เก่าพร้อมทั�งเพิ�มจาํนวนลูกคา้ใหม่ ธุรกิจก็จะมียอดขายเพิ�มขึ�น และ ความสามารถในการทาํกาํไร

ของธุรกิจก็สูงขึ�นเช่นกนั เพิ�มขีดความสารมารถในการแข่งขนั ดงันั�น ผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการสร้าง

ความ ภกัดีของลูกคา้จึงเป็นรากฐานที�สําคญัของธุรกิจที�จะนาํไปสู่ความสําเร็จในธุรกิจระยะยาว 

(Oliver, 1997) 



                         

 486 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

งานวิจยัเรื�องนวตักรรมการตลาดที�ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในกลุ่มบริษทัโลจิสติกส์ ผูว้ิจยัได้

ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบันวตักรรมการตลาด โดยใช้ทฤษฎีของ Michele 

O’Dwyera, Audrey Gilmoreb and David Carsonb (����) และทฤษฎีด้านความภักดีของ Aaker 

(1991), Dunn (1997), Oliver (1997), Srivastava, Shervani, & Fahey (����) โดยสามารถเขียนเป็น

กรอบแนวคิดการวจิยัไดด้งัภาพที� � 
 

    ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที� � กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

วธีิการวจัิย 

ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาวิจยัครั� งนี� คือ ลูกค้าของบริษัทในกลุ่มโลจิสติกส์ จาํนวน ��� รายจาก

ฐานขอ้มูล ณ วนัที� �� ตุลาคม ���� โดยใชลู้กคา้ในฐานขอ้มูลบริษทั บีดี พลสั โกลบอล จาํกดั 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ของบริษทัในกลุ่มโลจิสติกส์ โดยใชลู้กคา้ในฐานขอ้มูลบริษทั บีดี พลสั โก

ลบอล จาํกดั ผูว้ิจยัใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, ����: ���) มีระดับความเชื�อมั�นอยู่ที� �� 

เปอร์เซ็นต์ และความคลาดเคลื�อนที�ยอมให้เกิดขึ�นได้เท่ากบั � เปอร์เซ็นต์เพื�อคาํนวณหาจาํนวน

กลุ่มตวัอยา่ง ไดจ้าํนวน ��� คน ในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้จิยัไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ทาํการสุ่มตวัอย่างจากกรอบตวัอยา่ง โดยใช้โปรแกรม

ทางสถิติจดัทาํตารางเลขสุ่ม 

 

 
 

ความภกัดีของลูกคา้ 

ในกลุ่มบริษทัโลจิสติกส์ 

นวตักรรมการตลาด 

1) คุณค่าเฉพาะตวั (Unique Proposition) 

2) การมุ่งเนน้ที�ตวัลูกคา้ (Customer Focus) 

3) การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม (Market Focus) 

4) ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์(Product Variety) 

5) การเปลี�ยนแปลง (Modification) 

6) การสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated 

Marketing Communication) 
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การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล  

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม กบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน ��� คน ทาํแบบสอบถามที�พร้อมใช้

เป็น Google Form แลว้ส่งให้กลุ่มตวัอยา่งแต่ละรายทางออนไลน์ และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา เพื�อหาค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์

ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมานดว้ยการวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุ 

 

ผลการวจัิย 

ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน ��� 

คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� อาย ุส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง ��-�� ปี จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

ระดบัการศึกษา พบวา่ มีการศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� รายได้

ต่อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง ��,���-��,��� บาท จาํนวน �� 

คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบันวตักรรมการตลาด ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย

มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีดา้นที�แปลผลไดร้ะดบัมากที�สุด ไดแ้ก่ ดา้น

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� รองลงมาคือ ดา้นคุณค่าเฉพาะตวั และดา้น

การมุ่งเน้นที�ตวัลูกคา้ มีค่าเฉลี�ยอยูที่� �.�� และดา้นที�มีระดบัความคิดเห็นน้อยที�สุดคือ การสื�อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ มีค่าเฉลี�ยอยูที่� �.�� 

ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นด้านความภกัดี พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� แปลผลได้

ระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้แปลผลไดร้ะดบัมาก ซึ� งขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยเป็นลาํดบั

แรกคือ มีความตั�งใจที�จะใช้บริการของบริษทัในครั� งต่อไป มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� รองลงมาคือ มี

ความตั�งใจจะกลบัมาใช้บริการอยา่งต่อเนื�องในอนาคต มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� และดา้นที�น้อยที�สุด

คือ จะรีวิวการใช้บริการของบริษัทลงบนสื� อออนไลน์  เพื� อจะนําเสนอข้อดี-ข้อเสีย จาก

ประสบการณ์การใชง้าน เช่น Facebook, Instagram เป็นตน้ มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� 

ผลการวจิยัดา้นนวตักรรมตลาดที�ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ ดงัตารางที� � 
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ตารางที� 1 Coefficients 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

ค่าคงที� (Constant) .388 .192  2.021 .044*   

X1-คุณค่าเฉพาะตวั .340 .065 .330 5.256 .000* .411 2.435 

X3-การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม .223 .055 .240 4.058 .000* .461 2.169 

X4-ความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑ ์

.189 .046 .205 4.075 .000* .6337 1.570 

X2-การมุง่เนน้ที�ตวัลูกคา้ .144 .062 .158 2.335 .020* .354 2.825 

R = .787; R2 = .620; Adjusted R2 = .614 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

 

จากตารางที�  � พบว่า ค่า Adjusted R� เท่ากบั .��� หมายถึง ปัจจยันวตักรรมการตลาดส่งผลต่อ

ความภกัดีของลูกคา้บริษทั บีดี พลสั โกบอล จาํกดั สามารถอธิบายไดร้้อยละ ��.� เมื�อทดสอบตวั

แปรอิสระที�ส่งผลต่อตวัแปรตามครั� งละ � ตวัจากตารางที� � ผูว้ิจยัอธิบายในรูปแบบของคะแนนดิบ 

พบว่า ตัวแปรที�สามารถพยากรณ์ ได้มากที�สุดคือ คุณค่าเฉพาะตัว (ค่า B = .340, Sig. = .���) 

รองลงมาคือ การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม (ค่า B = .223, Sig. = .���) ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์

(ค่า B = .189, Sig. = .���) และการมุ่งเน้นตวัลูกคา้ (ค่า B = .144, Sig. = .���) สามารถนาํมาเขียน

เป็นสมการความถดถอยไดด้งันี�  

 

 = .388 + .340(X1) + .223(X3) + .189(X4) + .144(X2) 

 

สรุปและอภปิรายผลการวจัิย 

ผลการวจิยัพบวา่ นวตักรรมการตลาดดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ดา้นคุณค่าเฉพาะตวั ดา้น

การมุ่งเนน้ที�ตวัลูกคา้ ดา้นการเปลี�ยนแปลง ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทับีดี พลสั โกลบอล 

จาํกดั อภิปรายไดด้งันี�  

�) นวตักรรมการตลาดดา้นคุณค่าเฉพาะตวั ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทัมากที�สุด เนื�องจาก

บริษทันาํเสนอ 
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แบรนด์ของบริษทัให้โดดเด่นเฉพาะตวัในตลาด นาํเสนอการบริการใหม่ด้านงานโลจิสติกส์ที�มี

ความโดดเด่นเฉพาะตวัในตลาด มีรูปแบบโดดเด่น ที�ทนัสมัย บริษทัมีความรับผิดชอบในการ

ให้บริการและตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันที อีกทั� งบริษัทยงัมีการพัฒนา

บุคลากร จดัฝึกอบรมให้พนกังานมีความเชี�ยวชาญในงานโลจิสติกส์อย่างสมํ�าเสมอ ส่งให้ลูกคา้มี

ความเชื�อมั�นและวางใจในการเลือกใชบ้ริการกบัทางบริษทั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Manar, May, 

and Olga (����) ที�ได้ศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงนวตักรรมเพื�อส่งเสริมวิทยาลยัไอที: กรณีศึกษา

มหาวิทยาลยั Zayed และแนวคิดของ Tomas & Milan (����) ที�พบวา่การนาํเสนอคุณค่าเฉพาะตวั 

ของสถาบนัการศึกษา เช่น มีการเรียนการสอนที�เป็นแบบเชิงบูรณาการ การเป็นสถาบนัที�เชี�ยวชาญ

และเป็นผูน้าํดา้นวิชานั�นๆ การนาํเสนอคุณค่าเฉพาะตวัของสถาบนัถือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที�ดี

ใหแ้ก่สถาบนั และจะเป็นสิ�งที�เพิ�มความสามารถในการแข่งขนัของผูที้�จบการศึกษาในตลาดแรงงาน 

�) นวตักรรมการตลาดด้านการมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และ การ

มุ่งเน้นที�ตวัลูกคา้ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทัตามลาํดบัรองจากดา้นคุณค่าเฉพาะตวั ทั�งนี�

เนื�องจากในดา้นการมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม บริษทัมีกลุ่มเป้าหมายที�ชดัเจนในการทาํการตลาด มีราคาที�

เหมาะสมกับการบริการลูกค้าแต่ละกลุ่ม และมีการทําการตลาดด้านโลจิสติกส์กับกลุ่ม

ผูป้ระกอบการที�ตอ้งการการบริการโลจิสติกส์อย่างชัดเจน ด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์

เนื�องจาก บริษทัมีการขนส่งหลายรูปแบบให้ลูกคา้ได้ตดัสินใจ อาทิ เลือกระหว่าง ขนส่งทางรถ 

ขนส่งทางเรือ ขนส่งทางเครื�องบิน การขนส่งแบบ Full shipment หรือ Partial shipment, การเพิ�ม 

ลดการขนส่งตามเทอมการซื�อขายของลูกคา้ เป็นตน้ อีกทั�งบริษทัสามารถปรับเปลี�ยนการบริการ

ตามความตอ้งการของลูกคา้ไดต้ามสถานการณ์ และดา้นการมุ่งเน้นที�ตวัลูกคา้ เนื�องจากบริษทัยึด

ความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการทําการตลาด ลูกค้าสามารถขอใช้บริการได้จาก

หลากหลายช่องทาง เช่น พนกังานขาย แอปพลิเคชั�น ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือ เวบ็ไซต ์บริษทัให้ขอ้มูลที�

จาํเป็นแก่ลูกคา้ การตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคา้อย่างสมํ�าเสมอ พร้อมทั�งนาํความตอ้งการ

ของลูกคา้มาปรับปรุงเปลี�ยนแปลงการให้บริการ พนกังานมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดีกบัลูกคา้ มุ่งตอบสนอง

ความตอ้งการให้กบัลูกคา้ดว้ยความเชี�ยวชาญในงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมฤทยั หาญบุญ

เศรษฐ (����) พบวา่นวตักรรมการตลาดส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจของลูกคา้ สามารถอธิบาย

การเกิดขึ�นของความพึงพอใจของลูกคา้ไดร้้อยละ �� โดยมี � องคป์ระกอบที�สําคญัที�สุด คือ ตน้ทุน

ของลูกคา้และการสื�อสาร คุณค่าเฉพาะตวั และความตอ้งการของลูกคา้ตามลาํดบั ในทา้ยที�สุดความ

พึงพอใจของลูกคา้ส่งผลทางตรงต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ สามารถอธิบายการเกิดขึ�นของความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ไดถึ้งร้อยละ �� 
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�) จากการศึกษาของผูว้ิจยัพบว่านวตักรรมการตลาด ด้านการเปลี�ยนแปลง และด้านการสื�อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ ไม่ไดส่้งผลต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทั ทั�งนี�หากพิจารณาถึงระดบัความ

คิดเห็นพบว่าทั� งภาพรวมและรายด้านของทั� ง � ด้าน อยู่ในระดับมาก เนื�องจาก ในด้านการ

เปลี�ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-�� ส่งผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงาน และด้านการเปลี�ยนแปลงของบริษทัอย่างมาก ในการปรับตวั ทั� งนี�  ด้านการสื�อสาร

การตลาดแบบบูรณาการยงัขาดการส่งเสริมการตลาดที�ครอบคลุม เช่น การส่งเสริมการขาย การ

โฆษณา ประสัมพันธ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับลูกค้า จากผลการวิจัยดังกล่าวไม่

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Michele O’Dwyera, Audrey Gilmoreb and David Carsonb (����) ที�ได้

อธิบายถึงแนวคิดดา้นนวตักรรมตลาดในดา้นการเปลี�ยนแปลง และดา้นการสื�อสารการตลาดแบบ

บูรณาการที�ส่งผลต่อความภกัดีขององคก์ร 
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บทคัดย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาคุณภาพการบริการที�ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทั บีดี 

พลสั โกลบอล จาํกดั เป็นระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งที�เป็น

ลูกคา้ของบริษทั บีดี พลสั โกลบอล จาํกดั จาํนวน ��� คน โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบอยา่งง่าย เครื�องมือ

ที�ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื�อหา

ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมานดว้ย

การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการบริการส่งผลต่อความภกัดีของ

ลูกคา้บริษทั บีดี พลสั โกลบอล จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� สามารถทาํนายไดร้้อย

ละ ��.� เมื�อทดสอบตวัแปรอิสระที�ส่งผลต่อตวัแปรตาม ผูว้ิจยัอธิบายในรูปแบบของคะแนนดิบ 

พบว่า ตวัแปรที�สามารถพยากรณ์ไดม้ากที�สุดคือ การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

(ค่า B = .469, Sig. = .���) รองลงมาคือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (ค่า B = .270, Sig. = 
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.���) การใหค้วามมั�นใจแก่ลูกคา้ (ค่า B = .223, Sig. = .���) และความน่าเชื�อถือหรือความไวว้างใจ 

(ค่า B = -.172, Sig. = .007) 

 

คําสําคัญ : คุณภาพการบริการ, ความภกัดี, ลูกคา้, บริษทับีดี พลสั โกลบอล จาํกดั 

 

Abstract 

The objective of this research was to study service quality that affect customer loyalty of BD Plus 

Global Co., Ltd. It is a quantitative research methodology. The data were collected from 240 

customer sample of BD Plus Global Co., Ltd. using a simple random sampling method. The tool 

was a questionnaire. Data were analysed by descriptive statistics to find frequency, percentage, 

mean and standard deviation. Inferential statistical data were analysed by multiple regression 

analysis. The results showed service quality affect customer loyalty of company with statistical 

significance at the 0.05 level which could predict by 61.4 percent. When test independent 

variables that affected dependent variables, explained in raw scores form, the most predictive 

variable is Empathy (B value = .469, Sig. = .000), followed by Tangibles (B value = .270, Sig. = 

.000) Assurance (B value = .223, Sig. = .002) and Reliability (B value = -.172, Sig. = .007).  

 

Keywords: Service quality, loyalty, customer, BD Plus Global Co., Ltd. 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในการแข่งขนัทางธุรกิจจะตอ้งตื�นตวัเพื�อให้ทนักบัการเปลี�ยนแปลงที�ปรับเปลี�ยนไปอยา่งรวดเร็ว 

ทั�งนี� เพื�อให้กิจการอยู่รอดและเจริญเติบโตก้าวหน้าไปอย่างย ั�งยืน การให้ความสําคญัต่อการเพิ�ม

ความแข็งแกร่งของธุรกิจเป็นสิ�งที�ตอ้งกระทาํ ผูบ้ริหารธุรกิจจาํเป็นจะตอ้งมีการบริหารกบัความ

เสี�ยงในด้านต่างๆ ที�จะเกิดขึ�นภายในองค์กรและนอกองค์กร เพื�อให้มั�นใจไดว้่าการจดัการความ

เสี�ยงมีคุณภาพ มีความเหมาะสม และการบริหารความเสี�ยงไดน้าํไปใชใ้นทุกส่วนขององคก์ร การมี

สารสนเทศและการสื� อสาร (Information & Communication) แก่บุคลากรทุกคนให้ได้รับรู้และ

เขา้ใจอย่างทั�วถึง จะสามารถช่วยให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ไดอ้ย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ยิ�งขึ�น (ชูศกัดิ�  เดชเกรียงไกรกุล และนิทศัน์ คณะวรรณ, 2554: 52-53) 

ในยุคแห่งการปฏิวติัอุตสาหกรรม การปรับตวัทนักบัการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของการแข่งขนั

ทางธุรกิจนั�นจาํเป็นอยา่งยิ�ง นวตักรรมเป็นเครื�องมือหนึ�งที�สาํคญัต่อองคก์รที�จะเปลี�ยนแปลงตวัเอง
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ให้สามารถนาํคู่แข่งอยา่งต่อเนื�อง อีกทั�งในปัจจุบนัมีสถานการณ์ที�กระตุน้ให้เกิดการปรับตวัและ

เปลี�ยนแปรงอยา่งรวดเร็ว อยา่งเช่น สถานการโรคระบาด Covid-�� ที�กระตุน้ใหว้ิถีชีวติของคนตอ้ง

มีการปรับเปลี�ยนอย่างมาก การพบปะแบบใกล้ชิดได้หายไป การรักษาความสะอาดสุขอนามยัมี

ความจาํเป็นและเขม้งวดขึ�นมาก ธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการสมาคมหรือรวมกลุ่มไม่สามารถดาํเนินการ

เช่นเดิมได้ จะตระหนักได้ว่าหากธุรกิจใดไม่มีการปรับเปลี�ยนให้ทนักับการเปลี�ยนแปลงนั�นก็

จะตอ้งปิดตวัไม่สามารถดาํเนินการต่อได ้นวตักรรมมีบทบาทอยา่งมากในการที�องคก์รจะคงดาํเนิน

ธุรกิจอยูไ่ดเ้พราะองคก์รที�มีความเป็นนวตักรรมจะมีความตื�นตวั ตระหนกัรู้ถึงโอกาสและอุปสรรค 

มองถึงอนาคตและพร้อมจะเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการจากลูกคา้ก็เป็น

เป้าหมายหนึ� งที�สําคญัของธุรกิจ หากสินคา้หรือบริการของธุรกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ได้ สิ� งนั�นย่อมสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ต่อองค์กร อย่างไรก็ตาม การสร้างความ

จงรักภกัดีในปัจจุบนั ที�ลูกคา้หรือผูม้าใชบ้ริการมีความตอ้งการที�หลากหลายมากขึ�น ท่ามกลางการ

แข่งขนัในธุรกิจที�สูงมาก ยอ่มทาํไดไ้ม่ง่ายนกั แต่ก็ไม่ยากจนไม่สามารถทาํได ้(เด่นนภา มุ่งสูงเนิน, 

����) อีกทั�งคุณภาพมาตรฐานของการบริการที�ดีเป็นอีกหนึ� งปัจจยัสําคญัที�ส่งผลต่อการดาํเนินน

ธุรกิจ ธุรกิจส่วนใหญ่ไดมี้การนาํนวตักรรมเขา้มาช่วยในการดาํเนินธุรกิจ ซึ� งนวตักรรมตลาด และ

คุณภาพการบริการ ถือเป็นปัจจยัสาํคญัต่อธุรกิจตวัแทนรับจดัการการขนส่งระหวา่งประเทศและใน

ประเทศเช่นกนั เนื�องจากนวตักรรมการตลาดคือการสร้างสรรครู์ปแบบหรือแนวคิดใหม่ในการทาํ

ธุรกิจ เป็นผลสําเร็จของนวตักรรมที�สามารถตอบรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีการตลาด มี

วิธีการทาํงาน และมีการบริหารจดัการองค์กรที�ดี นวตักรรมตลาดส่งผลทาํให้ธุรกิจตวัแทนรับ

จดัการการขนส่งระหว่างประเทศและในประเทศเกิดการพฒันา ทาํให้เกิดผลกาํไรและคุณค่าของ

องค์กรแก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ดา้นคุณภาพการบริการเนื�องจากธุรกิจตวัแทนรับจดัการการขนส่ง

ระหว่างประเทศและในประเทศเป็นธุรกิจประเภทงานบริการ ดังนั� นคุณภาพการบริการจึงมี

ความสําคญัต่อรูปแบบการให้บริการแก่ลูกคา้ขององคก์รคุณภาพการบริการถือเป็นสิ�งสําคญัในการ

สร้างความแตกต่างของธุรกิจบริการให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งขนัได ้คุณภาพการบริการเป็นสิ�งที�ไม่

สามารถจบัตอ้งได ้แต่สามารถถูกรับรู้ในเชิงของความพึงพอใจและยงัสามารถช่วยรักษาฐานลูกคา้

ไปจนถึงก่อให้เกิดเป็นความภกัดีของลูกคา้ได้อีกด้วย (ณัฐพร ดิสนีเวทย,์ ����) ความภกัดีของ

ลูกคา้ต่อองคก์รนั�นเป็นสิ�งที�องคก์รปรารถนาใหเ้กิดขึ�นและคงอยูอ่ยา่งย ั�งยนืยาวนาน 

บริษัท บีดี พลัส โกลบอล จาํกัด (BD Plus Global Company Limited) เป็นบริษัทดําเนินธุรกิจ

ตวัแทนรับจดัการการขนส่งระหว่างประเทศ เนื�องด้วยมากประสบการณ์ในธุรกิจการนาํเขา้และ

ส่งออกของผูก่้อตั�งบริษทักวา่ �� ปี บริษทัจึงมีความเชี�ยวชาญและเติบโตในธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง โดย

ใหบ้ริการดา้นการขนส่งระหวา่งประเทศแบบครบวงจร ไดแ้ก่ การนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศและ
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การส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศทั�งทางทะเล ทางอากาศ และทางบก การขนส่งระหว่างประเทศ

ทางรถและการขนส่งสินคา้ขา้มแดน การขนส่งสินคา้ขนาดใหญ่ และการผา่นพิธีการศุลกากร เป็น

ตน้ มีนโยบายในการพฒันาศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจ และเพื�อให้การดาํเนินการธุรกิจมีศกัยภาพใน

การแข่งขนักับคู่แข่งในตลาดปัจจุบนัที�มีการแข่งขันสูง และมีอุปสรรคภายนอกที�มากขึ� นและ

เปลี�ยนแปลงเร็ว ความภคัดีของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการของบริษทัถึงเป็นฐานสาํคญัที�บริษทัตอ้งรักษา

ไว ้จากความสําคญัในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะทาํวิจยัเรื�อง นวตักรรมการตลาดและคุณภาพการ

บริการที�ส่งผลต่อความภกัดีของลูกค้าบริษทั บีดี พลสั โกลบอล จาํกดั เพื�อเป็นแนวทางในการ

พฒันากลยทุธ์ดา้นการดาํเนินธุรกิจของบริษทั บีดี พลสั โกลบอล จาํกดั 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

คุณภาพการบริการ (Service Quality) 

Parasuraman (1985, อา้งถึงใน ศุภรแพร ปากเพรียว, ����: ��) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพบริการ 

(Service Quality) ไวว้่า คุณภาพบริการเกิดจากประสบการณ์ที�คลา้ยกนัในแง่ดีและแง่ร้ายของผูม้า

รับบริการในทุกกลุ่ม โดยพบว่าคุณภาพบริการจะมีค่าสูงหรือตํ�าขึ�นอยูก่บัวา่ผูม้ารับบริการรับรู้ต่อ

บริการที�ไดรั้บเป็นอย่างไร ตรงกบัที�คาดหวงัไวห้รือไม่ กล่าวคือ คุณภาพบริการหมายถึง คุณภาพ

บริการตามการรับรู้และความคาดหวงัของผูม้ารับบริการ สอดคลอ้งกบั Gronroos (����) ที�กล่าววา่ 

คุณภาพไม่ควรถูกกาํหนดขึ�นตามความตอ้งการขององคก์าร แต่ควรจะกาํหนดขึ�นจากความตอ้งการ

ของลูกคา้เป็นหลกั โดยใช้คาํพูดของลูกคา้เอง คุณภาพบริการนบัเป็นองค์ประกอบสําคญัต่อการ

ดาํเนินธุรกิจเป็นอยา่งมากในยุดแห่งการแข่งขนันี� ซึ� งแต่ละองคก์รต่างมีเป้าหมายและความตอ้งการ

ที�จะสร้างการบริการที�ดีที�สุด มีคุณภาพที�สุด สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือลูกคา้

โดยมุ่งหวงัให้ผูรั้บบริการหรือลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั�งนี� ก็เพื�อสร้างความโดดเด่นและ

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร ซึ� งเป็นสิ�งสาํคญัที�จะช่วยใหธุ้รกิจนั�นสามารถดาํเนินการ

ต่อไปไดอ้ยา่งยนืยาวและมั�นคง 

Parasuraman, et al. (1988, อา้งถึงใน ทศพล พวงทอง, ����: ��) ไดป้รับปรุงและพฒันาเครื�องมือ

ในการประเมินคุณภาพบริการขึ�นมาใหม่และใชชื้�อวา่ “SERVQUAL” โดยเอาปัจจยักาํหนดคุณภาพ

บริการ �� มิติ ที�ไดจ้ากการศึกษาผูบ้ริโภคจากการบริการประเภทต่างๆ ในช่วงปี ค.ศ.���� มายุบ

รวมปัจจยัที�มีความใกลเ้คียงกนัเขา้ดว้ยกนัเหลือเพียง � มิติ ดงันี�  �) ลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) 

หมายถึง ลกัษณะที�ปรากฏให้เห็นหรือสิ�งที�จบัตอ้งได ้เช่น เครื�องมือ อุปกรณ์ บุคคล และอาคาร

สถานที� �) ความน่าเชื�อถือ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการไดต้รงกบัสัญญา 

หรือการประชาสัมพนัธ์ที�ให้ไวก้บัลูกคา้ ซึ� งจะตอ้งเป็นการใหบ้ริการที�มีทั�งความถูกตอ้งและแม่นยาํ 
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�) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การแสดงออกถึงความพร้อม ความเต็มใจในการ

ให้บริการของพนักงาน และการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างรวดเร็ว �) ความ

เชื�อมั�น (Assurance) หมายถึง การแสดงถึงการมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ความสุภาพ และความ

ซื�อสัตยข์องผูใ้ห้บริการ รวมถึงความมั�นคงขององคก์าร เพื�อการสร้างความมั�นใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ 

�) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่และการเขา้ใจถึงความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการแต่ละคน 

ความภักดีของลูกค้าต่อองค์กร (Customer Loyalty) 

ปชานนท ์ชนะราวี (����) ไดอ้ธิบายวา่ ความจงรักภกัดีต่อองคก์ร คือ ความผูกพนัต่อองคก์ร หรือ

เจตคติต่อองคก์รที�จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบความเกี�ยวขอ้งวา่บุคคลมีความเชื�อมั�น ศรัทธา รัก และ

หวงแหนต่อองคก์รที�ตนเป็นสมาชิกอยู ่

วนนัทพร ชวนชอบ (����) ไดอ้ธิบายถึง ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร หมายถึง ความผูกพนัองคก์าร

ที�สะทอ้นให้เห็นถึงความรัก ความศรัทธา ความเชื�อมั�น ความพอใจ และความเตม็ใจจะสร้างผลงาน

ให้ มีทศันคติในเชิงบวก รู้สึก หวงแหนไม่พอใจหากใครกล่าวถึงองคก์ารในทางไม่ดี มีความภูมิใจ

ที�ได้อยู่ในองค์การ มีความรู้สึกเป็น ส่วนหนึ� งขององค์การ ยอมอุทิศตนเพื�อทุ่มเทให้ได้มาซึ� ง

ความสาํเร็จและเป้าหมายขององคก์าร และ ปรารถนาจะอยูใ่นองคก์ารตลอดไป 

วรารัตน์ สันติวงษ์ (����: ��) ไดอ้ธิบายบายถึง สรุปความจงรักภกัดีมีทั�งหมด � ระดบั คือ �) กลุ่ม

บุคคลที�มีการคาดการณ์ไวว้่าน่าจะเป็นลูกคา้ (Suspect) เป็นกลุ่มบุคคลโดยทั�วไปที�องค์การหรือ

ธุรกิจคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นผูที้�ซื�อและใช้สินคา้ของธุรกิจ �) ผูที้�มีโอกาสว่าจะซื�อและใช้สินค้า 

(Prospect) เป็นกลุ่มลูกค้าที�ถูกพิจารณาและไตร่ตรองจากกลุ่มที�คาดว่าจะเป็นลูกค้าว่าเป็นผูที้� มี

ศกัยภาพและความสามารถที�น่าจะซื�อและใช้สินคา้ของธุรกิจ �) กลุ่มลูกคา้ที�เลือกซื�อและเลือกใช้

บริการเป็นครั� งแรก (First Time Customer) เป็นกลุ่มลูกคา้ที�ไดมี้การตดัสินใจเลือกซื�อและเลือกใช้

สินคา้ขององคก์าร �) กลุ่มลูกคา้ที�ซื�อหรือใชสิ้นคา้ซํ� า (Repeat Customer) เป็นกลุ่มลูกคา้ที�เกิดความ

พึงพอใจและความประทบัใจในตวัสินคา้ของธุรกิจจนเกิดการซื�อหรือใช้สินคา้ขององค์การซํ� า �) 

กลุ่มลูกคา้ประจาํ (Client) กลุ่มลูกคา้ที�จะทาํการซื�อสินคา้และใช้สินคา้อย่างปกติ �) กลุ่มลูกคา้ผู ้

ภกัดี (Advocate) เป็นกลุ่มลูกค้าที�คอยสนับสนุนธุรกิจอย่างต่อเนื�องด้วยดีตลอดมา และมีความ

พร้อมที�จะแก้ต่างให้แก่องค์การหากมีใครเข้าใจผิดหรือมีทัศนคติแง่ลบที�ผิดๆ ต่อธุรกิจ หาก

กล่าวถึงในทางธุรกิจแล้วระดบักลุ่มลูกคา้ผูภ้กัดีถือว่ามีความสําคญัต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก ความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ถือว่าเป็นสินทรัพยที์�สําคญัของการทาํธุรกิจ (Srivastava, Shervani, & Fahey, 

2000; Aaker, ����) เพราะความจงรักภักดีของลูกค้าส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนในการ

ประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือการหาตลาด รวมถึงการสร้างลูกคา้กลุ่มใหม่ (Aaker, ����) และที�สําคญั
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คือ ความจงรักภกัดีของลูกคา้จะช่วยป้องกนัส่วนแบ่งตลาดตลอดจนช่วงชิงลูกคา้ จากคู่ แข่งขนั 

(Dunn, ����) รวมทั�งทาํให้เกิดลูกคา้รายใหม่ เพิ�มขึ�นเรื�อยๆ และเมื�อธุรกิจสามารถรักษาฐาน ลูกคา้

เก่าพร้อมทั�งเพิ�มจาํนวนลูกคา้ใหม่ ธุรกิจก็จะมียอดขายเพิ�มขึ�น และ ความสามารถในการทาํกาํไร

ของธุรกิจก็สูงขึ�นเช่นกนั เพิ�มขีดความสารมารถในการแข่งขนั ดงันั�น ผลลพัธ์ที�ไดจ้ากการสร้าง

ความ ภกัดีของลูกคา้จึงเป็นรากฐานที�สําคญัของธุรกิจที�จะนาํไปสู่ความสําเร็จในธุรกิจระยะยาว 

(Oliver, 1997) 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

งานวิจยัเรื� องคุณภาพการบริการที�ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทั บีดี พลสั โกลบอล จาํกัด 

ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกับคุณภาพการบริการ โดยใช้ทฤษฎีของ 

Parasuraman et al, (����) และทฤษฎีด้านความภักดีของ Aaker (1991), Dunn (1997), Oliver 

(1997), Srivastava, Shervani, & Fahey (����) โดยสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัได้ดัง

ภาพที� � 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที� � กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

วธีิการวจัิย 

ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาวจิยัครั� งนี� คือ ลูกคา้ในฐานขอ้มูลบริษทั บีดี พลสั โกลบอล จาํกดั จาํนวน ��� 

รายจากฐานขอ้มูล ณ วนัที� �� ตุลาคม ���� 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ ลูกคา้ในฐานขอ้มูลบริษทั บีดี พลสั โกลบอล จาํกดั ผูว้จิยัใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ 

(Yamane, ����: ���) มีระดับความเชื�อมั�นอยู่ที�  �� เปอร์เซ็นต์ และความคลาดเคลื�อนที�ยอมให้

เกิดขึ�นไดเ้ท่ากบั � เปอร์เซ็นตเ์พื�อคาํนวณหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ไดจ้าํนวน ��� คน ในการวจิยัครั� ง

 
 

ความภกัดีของลูกคา้บริษทั 

บีดี พลสั โกลบอล จาํกดั 

คุณภาพการบริการ 

1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 

2) ความน่าเชื�อถือหรือไวว้างใจ (Reliability) 

3) การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) 

4) การใหค้วามมั�นใจแก่ผูรั้บบริการ (Assurance) 

5) การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

 (Empathy) 
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นี�  ผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ทาํ

การสุ่มตวัอยา่งจากกรอบตวัอยา่ง โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติจดัทาํตารางเลขสุ่ม 

การเก็บรวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูล  

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม กบักลุ่มตวัอยา่ง ลูกคา้ในฐานขอ้มูล บีดี พลสั โกลบอล จาํกดั 

จาํนวน ��� คน ทาํแบบสอบถามที�พร้อมใชเ้ป็น Google Form แลว้ส่งใหก้ลุ่มตวัอยา่งแต่ละรายทาง

ออนไลน์ และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา เพื�อหาค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย 

และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมานดว้ยการวเิคราะห์ความถดถอยแบบ

พหุ 

 

ผลการวจัิย 

ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน ��� 

คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� อาย ุส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง ��-�� ปี จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

ระดบัการศึกษา พบวา่ มีการศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรี จาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� รายได้

ต่อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง ��,���-��,��� บาท จาํนวน �� 

คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 

ผลการวจิยัคุณภาพการบริการที�ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ ดงัตารางที� � 

ตารางที� 1 Coefficients 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

ค่าคงที� (Constant) .807 .186  4.337 .000*   

X11-การเขา้ใจการรับรู้ความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการ 

 

.469 .056 .520 8.393 .000* .421 2.377 

X7-ความเป็นรูปธรรมของ

การบริการ 

.270 .060 .272 4.525 .000* .446 2.245 

X10-การใหค้วามมั�นใจแก่

ลูกคา้ 

.223 .070 .228 3.197 .002* .317 3.158 

X8-ความน่าเชื�อถือหรือ

ไวว้างใจ 

-.172 .064 -.179 -2.708 .007* .369 2.712 

R = .788; R2 = .620; Adjusted R2 = .614 
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* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

จากตารางที� � พบวา่ ค่า Adjusted R� เท่ากบั .��� หมายถึง ปัจจยัคุณภาพการบริการส่งผลต่อความ

ภกัดีของลูกคา้บริษทั บีดี พลสั โกบอล จาํกดั สามารถอธิบายได้ร้อยละ ��.� เมื�อทดสอบตวัแปร

อิสระที�ส่งผลต่อตวัแปรตามครั� งละ � ตวัจากตารางที� � ผูว้ิจยัอธิบายในรูปแบบของคะแนนดิบ 

พบว่า ตวัแปรที�สามารถพยากรณ์ ไดม้ากที�สุดคือ การเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

(ค่า B = .469, Sig. = .���) รองลงมาคือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (ค่า B = .270, Sig. = 

.���) การใหค้วามมั�นใจแก่ลูกคา้ (ค่า B = .223, Sig. = .���) และความน่าเชื�อถือหรือความไวว้างใจ 

(ค่า B = -.172, Sig. = .���) สามารถนาํมาเขียนเป็นสมการความถดถอยไดด้งันี�  

 

 = .807 + .469(X11) + .270(X7) + .223(X10) + -.172(X8) 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพการบริการดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ ความเป็น

รูปธรรมของการบริการ การให้ความมั�นใจแก่ลูกคา้ และ ความน่าเชื�อถือหรือความไวว้างใจ ส่งผล

ต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทับีดี พลสั โกลบอล จาํกดั อภิปรายไดด้งันี�  

�) จากการศึกษาวิจยันี�พบวา่คุณภาพการบริการดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการ

ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทัมากที�สุดเป็นเพราะเมื�อบริษทัมีความเขา้ใจในงานของลูกคา้เป็น

อยา่งดี ลูกคา้จะไดรั้บการบริการไดอ้ยา่งตรงความตอ้งการ บริษทัสามารถให้คาํแนะนาํ ให้คาํตอบ

และให้บริการตรงเป้าประสงค์ของลูกคา้ไดดี้ ในยุคนี� ที�ความรวดเร็วในการทาํงานเป็นสิ�งจาํเป็น 

และการที�ลูกคา้รับรู้ไดว้า่ผูใ้ห้บริการนั�นเขา้ในงานของตนก็จะเกินความไวว้า่งใจวา่งานของตนจะ

ไม่เกิดขอ้ผิดพลาด การทาํงานจะไปถึงผลลพัธ์รวดเร็วส่งผลในทางที�ดีตามกนั ความมั�นใจที�เกิดขึ�น

ก็จะส่งผลใหเ้กิด ความประทบัใจ ความพึงพอใจ ในทางธุรกิจความพึงพอในของลูกคา้เป็นปัจจยัให้

เกิดความภัก ดีของลู กค้า ซึ� งลูกค้าที� มี มี ความ พ อใจจะกลายเป็ น ลูกค้าที� ภัก ดี ต่อองค์ก ร 

(Wajeetongratana, Joemsittiprasert & Jermsittiparsert, ����) ยากที�จะเปลี�ยนใจไปใช้บริการจากผู ้

ให้บริการรายอื�นๆ ผลการศึกษาดา้นคุณภาพการบริการสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เด่นนภา มุ่งสูง

เนิน (����) ไดศึ้กษาเรื�องคุณภาพการบริการที�ส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ: กรณีบริษทัไดนา

มิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จาํกดั พบวา่องคป์ระกอบดา้นการบริการที�สัมผสัได ้ความน่าเชื�อถือและ

ความไวว้างใจ ความรวดเร็ว การรับประกนั และการเอาใจใส่ลูกคา้มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง

ในทิศทางเดียวกันกับความภักดีของผูใ้ช้บริการบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จาํกัด 

งานวิจยัของ กาญจนา ทวินนัท ์และแววมยุรา คาํสุข (����) ไดศึ้กษาคุณภาพการบริการที�ส่งผลต่อ
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ความพึงพอใจของลูกคา้ในธุรกิจการท่องเที�ยวแบบพาํนักระยะยาวในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวใน

ประเทศไทยผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัที�ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวสูงที�สุดคือ 

การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ การให้ความเชื�อมั�นต่อลูกคา้ ความเชื�อถือไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อ

ลูกค้า และความเป็นรูปธรรมของการบริการ ตามลาํดับ เป็นการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

เพื�อให้เกิดความภกัดีของลูกคา้ งานวิจยัของ สิริวิมล คาํวงศ์ (����) ที�ศึกษาปัจจยัคุณภาพบริการที�

ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความไวเ้นื�อเชื�อใจ และความภกัดีต่อบริษทัจดั ท่องเที�ยวไปต่างประเทศของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ

บริษทัจดัท่องเที�ยวไปต่างประเทศของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และมีอิทธิพลทางบวกต่อความ

ภกัดีของบริษทัจดัท่องเที�ยวไปต่างประเทศของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จะเห็นวา่คุณภาพการ

บริการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้เพื�อให้เกิดความภกัดีของลูกคา้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Jing Wang and Lijuan Cheng (����) ได้ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการรับรู้ของ

ความพึงพอใจของลูกคา้และการเก็บรักษาลูกคา้ การวจิยัเชิงประจกัษพ์บวา่การรับรู้ในคุณภาพของ

การบริการและผลิตภณัฑ์มีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้โดยการเอาใจใส่ในเรื�องการบริการเป็น

มิติที�สําคญัที�สุดที�มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ทั�งสามงานวิจยัที�อา้งถึงต่างพบวา่คุณภาพการบริการ

สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้และส่งผลให้เกินความภกัดีของลูกคา้ในอนาคตหากแต่บริบทของ

การบริการในแต่ละองค์กรต่างกนั คุณภาพการบริการในแต่ละดา้นส่งผลต่อความภคัดีของลูกคา้

บริษทัหรือองคก์รต่างกนั 

�) คุณภาพการบริการ อีก � ปัจจยั ประกอบดว้ย ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ การให้ความ

มั�นใจแก่ลูกคา้ ความน่าเชื�อถือหรือไวว้างใจ ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทัตามลาํดบัรองจาก

ดา้นการเขา้ใจการรับรู้ความตอ้งการของผูรั้บบริการในขอ้ � ตามลาํดบั เนื�องจากการบริการของ

บริษทัสามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและประทบัใจ โดยมีการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศที�

ตอ้งการอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ มีช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัไดห้ลากหลาย ใช้

งานได้จริง มีพนักงานให้บริการในงานได้ทันที มีสํานักงานให้บริการสามารถติดต่อได้ และ

พนักงานมีบุคลิกภาพที�ดี สุภาพเรียบร้อย อย่างไรก็ดีในการศึกษาวิจยัครั� งนี�  พบว่า คุณภาพการ

บริการดา้นความน่าเชื�อถือหรือไวว้างใจที�ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ มีค่าสัมประสิทธิ� เท่ากบั -

.��� มีค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์เป็นลบ แสดงวา่ สัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ ลูกคา้ที�มีความ

น่าเชื�อถือหรือไวว้างใจมาก จะที�ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้น้อย เนื�องจากความรู้สึกของผูต้อบ

แบบสอบถามซึ�งเป็นลูกคา้ของบริษทัธุรกิจรับจดัการการขนส่งระหวา่งประเทศและในประเทศของ

บริษทั บีดี พลสัโกลบอล จาํกดั ความน่าเชื�อถือหรือความไวว้างใจคือพื�นฐานในการเลือกใชบ้ริการ
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ธุรกิจประเภทนี�  เมื�อความน่าเชื�อในบริษทัถึงระดบัหนึ� งแลว้ ลูกคา้จะพิจารณาคุณภาพบริการการ

ใหบ้ริการดา้นอื�นๆ ร่วมดว้ย หรือใชบ้ริการของบริษทัอื�นที�มีการบริการในรูปแบบเดียวกนั 

�) จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ไม่ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้บริษทั บี

ดี พลสั โกลบอล จาํกดั เนื�องจากจาํนวนลูกคา้มีจาํนวนมาก บางครั� งพนกังานให้บริการแก่ลูกคา้ได้

อยา่งไม่ทั�วถึงและรวดเร็ว ซึ� งจะเป็นสิ�งที�เป็นขอ้เสนอแนะในการให้บริการในลาํดบัต่อไป ซึ� งจาก

ผลการวจิยัไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีดา้นคุณภาพการบริการของ Parasuraman et al. (����) ที�

ไดอ้ธิบายถึงคุณภาพการบริการในดา้นการตอบอสนองความตอ้งการส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี� เป็นการนาํเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม เกี�ยวกบัปัจจยัที�ส่งผลต่อความภกัดีของ

ธุรกิจร้านกาแฟ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อสร้างกรอบแนวคิดการวิจยัที�แสดงถึงความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัที�ส่งผลต่อความภกัดีของธุรกิจร้านกาแฟ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบด้วย �) 

ผูบ้ริโภคซื�ออะไร �) ทาํไมจึงซื�อ �) ใครมีส่วนร่วมในการซื�อ �) ซื�อเมื�อใด �) ซื�อที�ไหน �) ซื� อ

อยา่งไร ดา้นนวตักรรมการตลาด ประกอบดว้ย �) คุณค่าเฉพาะตวั �) การมุ่งเนน้ที�ตวัลูกคา้ �) การ

มุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม �) ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ �) การสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้น

การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ประกอบดว้ย �) ดา้นการติดตามลูกคา้ �) ดา้นการสร้างสัมพนัธภาพกบั

ลูกคา้ �) ด้านการบริหารการสื�อสารระหว่างกนั �) ด้านการเข้าใจความคาดหวงัของลูกค้า องค์

ความรู้และขอ้คน้พบจากบทความนี� จะเป็นแนวทางการศึกษาวิจยั ปัจจยัที�ส่งผลต่อความภกัดีของ

ธุรกิจร้านกาแฟ และสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลสําหรับปรับโครงสร้าง วางแผนการตลาด ปรับปรุง
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เพิ�มเติมแก้ไขจุดบกพร่องของธุรกิจ และสามารถนําไปพฒันาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

ต่อไป 

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบ้ริโภค, นวตักรรมการตลาด, การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์, ความภกัดี 

 

Abstract 

This article presents the results of a literature review. About the factors affecting the loyalty of the 

coffee shop business. The objective is to create a research conceptual framework showing the 

relationship of factors affecting coffee shop loyalty, Namely, Consumer behavior consists of 1) 

What does the consumer buy, 2) Why does the consumer buy, 3) Who participates in the buying, 

4) When does the consumer buy, 5) Where does the consumer buy and 6) How does the consumer 

buy. Marketing innovation consists of 1) Unique proposition, 2) Customer focus, 3) Market focus, 

4) Product Variety and 5) Integrated Marketing Communication. Customer relationship 

management consists of 1) Customer prospecting, 2) Relations with Customers, 3) Interactive 

Management and 4) Understanding Customer Expectations. The knowledge and findings from 

this literature review will serve as a research study guide. Factors affecting the loyalty of the 

coffee shop business and can be used as information for restructuring marketing plan Additional 

improvements to fix business bugs. and can be developed and applied for further business 

benefits 

 

Keywords: Consumer behavior, Marketing innovation, Customer Relationship Management,  

      Loyalty 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ธุรกิจยอดนิยมของใครหลายคนที�คิดจะมาเป็นผูป้ระกอบการ ดว้ยเงินลงทุนที�ไม่สูงมาก คงหนีไม่

พน้ “ร้านกาแฟ” ดว้ยกลิ�นหอมๆ ร้านเก๋ๆ บรรยากาศผูค้นนั�งดื�ม มนัเป็น “เสน่ห์” ที�ดึงดูดใครหลาย

คนให้เขา้ร้านกาแฟ ไม่วา่จะเป็นนกัดื�ม ผูใ้ชบ้ริการ ไปจนถึงความอยากเป็นผูป้ระกอบการหนา้ใหม่ 

ธุรกิจร้านกาแฟไดรั้บความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติหลายรายในการเขา้มาเป็นผูป้ระกอบ

ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศ รวมทั�งบริษทัผูผ้ลิตภายในประเทศไทยที�มีกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบักาแฟ 
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ธุรกิจร้านอาหาร ตลอดจนผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้มาลงทุนในธุรกิจนี� เพิ�มขึ�น 

ส่งผลให้การแข่งขนัทวีความรุนแรงเพื�อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด จนทาํให้ร้านคา้ที�ไม่พร้อมตอ้ง

ออกจากธุรกิจไปเป็นจาํนวนไม่นอ้ย 

ในปี ���� ตลาดกาแฟไทยยุคโควิด-�� เกิดการชะลอตวัในส่วนการผลิตและความตอ้งการบริโภค

กาแฟต่อเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั ข้อมูลจากรายงาน ของบริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จาํกดั พบว่ามูลค่า

ตลาดกาแฟในประเทศไทยปี ���� มีประมาณ ��,��� ลา้นบาท ในจาํนวนนั�นแบ่งออกเป็นตลาด

กาแฟในบา้น ��,��� ลา้นบาท และตลาดกาแฟนอกบา้น ��,��� ลา้นบาท (คอฟฟี� ทราเวลเลอร์ส, 

����) ซึ� งเห็นไดช้ดัวา่ตลาดกาแฟในบา้นกาํลงัไดรั้บความนิยมมากขึ�น แต่ตลาดกาแฟนอกบา้นกลบั

ไดรั้บความนิยมลดลง เกิดเทรนดก์ารบริโภคแบบใหม่ คือ การดื�มกาแฟสาํเร็จรูปหรือหนัมานิยมชง

กาแฟดื�มเองแทนเพื�อช่วยลดค่าใช้จ่าย เพราะเศรษฐกิจที�กําลังซบเซา จึงเป็นที� น่าสนใจว่า

ผูป้ระกอบการไทยในตลาดกาแฟนอกบ้านจะมีการปรับตวัอย่างไร เพื�อให้สามารถเดินอยู่บน

เส้นทางตลาดกาแฟไทยต่อไปได ้

ดงันั�นเพื�อให้ธุรกิจเกิดความย ั�งยืน ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟ ตอ้งหากลวิธีที�จะรักษาลูกคา้เก่า 

สร้างลูกค้าใหม่ และสร้างความภักดีของลูกค้าให้เกิดกับธุรกิจของตน บทความนี� จึงได้มีการ

ทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งถึงปัจจยัที�ส่งผลต่อความภกัดีของธุรกิจร้านกาแฟ พบวา่ พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค นวตักรรมการตลาด และการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ สามารถที�จะส่งผลให้ลูกคา้เกิดความ

ภกัดีต่อธุรกิจได้ เพื�อให้ผูส้นใจและโดยเฉพาะอย่างยิ�งผูป้ระกอบการธุรกิจร้านกาแฟในประเทศ

ไทย ได้เข้าใจในมิติต่างๆ ของความภกัดี ตลอดจนสามารถนําแนวคิดไปใช้ในการพฒันาและ

กาํหนดกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

ในช่วงเวลาของการเผชิญกบัการระบาดของโควิด-�� จะเห็นไดว้่าธุรกิจทั�งขนาดใหญ่และเล็กต่าง

ตอ้งดิ�นรนเพื�อปรับตวัฝ่าความท้าทาย เพื�อให้ธุรกิจสามารถกลับมายืนได้อย่างแข็งแกร่ง เพราะ

ไม่ได้แข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดเพียงอย่างเดียวเท่านั�น แต่ต้องตามให้ทนัต่อพฤติกรรมและไลฟ์

สไตล์ของผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนไปจากเดิมดว้ย โดยผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัผลลพัธ์ในการเลือกซื�อ

สินค้ามากที�สุด มีตวับ่งชี� พฤติกรรม ได้แก่ �) ผูบ้ริโภคจะเลือกซื�อสินคา้และบริการที�โดนใจ �) 

ผูบ้ริโภคจะเลือกซื�อสินคา้และบริการที�มีคุณค่า คุม้กบัการลงทุน ไม่วา่จะเป็นทุนเงิน ทุนเวลา และ

ทุนความพยายาม (เอริสา ยติุธรรมดาํรง, ����) เมื�อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเกิดความคงเส้นคงวาใน

การซื�อหรือการเขา้ใชบ้ริการต่อธุรกิจใดๆ อยู่เป็นประจาํ จะทาํให้เกิดความภกัดีและความผูกพนัที�
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เป็นผลสืบเนื�องจากความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที�ไดใ้ชสิ้นคา้หรือบริการนั�นๆ (วชัรี จงแจ่ม, ����) 

การทาํความเขา้ใจผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ว่าสิ� งใดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อหรือใช้

บริการเป็นสิ� งที�สําคัญมาก เพราะการทําธุรกิจโดย “ไม่ มีคนซื� อ” นั�นหมายความว่าเงินที�

เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในการหล่อเลี�ยงธุรกิจกาํลงัหายไป (รวศิ หาญอุตสาหะ, 2564) 

ดงันั�น การคน้หาหรือวิจยัเกี�ยวกบัพฤติกรรมการซื�อเพื�อให้ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

อยา่งเหมาะสม จึงควรพิจารณาใหค้รบรอบดา้น ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคซื�ออะไร (What) ทาํไมจึงซื�อ (Why) 

ใครมีส่วนร่วมในการซื�อ (Who) ซื�อเมื�อใด (When) ซื�อที�ไหน (Where) ซื�ออย่างไร (How) (Philip 

Kotler, ����) ดว้ยขอ้มูล (Data-Driven) และอินไซด์ของผูบ้ริโภควา่พวกเขามีไลฟ์สไตล์อยา่งไร จะ

เป็นคาํตอบสําคญัที�จะช่วยให้ธุรกิจสามารถกําหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที�

สามารถตอบสนองความพึงพอใจและนาํไปสู่การสร้างความภกัดีของผูบ้ริโภคได ้

แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบันวตักรรมการตลาด 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีกาํลงัทาํให้การตดัสินใจซื�อสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภคเปลี�ยนไป 

ดงันั�นธุรกิจควรจะใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี เพื�อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดม้าก

ที�สุดผลสํารวจจากรายงานสถานะการตลาด ฉบบัปีที� � ของเซลส์ฟอร์ซ พบว่าในปัจจุบนันกัการ

ตลาดไทยตระหนกัถึงความสําคญัของการสร้างนวตักรรมการตลาดเป็นอนัดบัแรก เพื�อให้กา้วทนั

กระแสความนิยมในโลกดิจิทลัซึ� งมีผลต่อทุกอุตสาหกรรม และต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที�มีความ

คาดหวงัต่อสินค้าและบริการมากขึ�น (Jes O'Reilly, ����) เพราะนวตักรรมการตลาดเป็นวิธีการ

ดาํเนินการตลาดแบบใหม่ที�กาํหนดขึ�นเพื�อปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ให้

ดีขึ�น โดยนวตักรรมการตลาดนั�นจะเขา้มาช่วยพฒันาและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทาง

ธุรกิจ (ณัฐพชัร์ อภิรุ่งเรืองสกุล และประสพชัย พสุนนท์, ����) ผ่านการสร้างสรรค์ความแปลก

ใหม่ให้กบัสินคา้และบริการ รวมทั�งวิธีการและกระบวนการในการสร้าง ผลิต และส่งมอบสินคา้

และบริการใหก้บัลูกคา้ (กฤษติญา มูลศร, 2562)  

องคป์ระกอบสําคญัสําหรับนวตักรรมการตลาดมี � องคป์ระกอบที�เป็นมิติสําคญั (Michele, Audrey 

& David, ����) ดงันี�  �) คุณค่าเฉพาะตวั (Unique Proposition) คือ คุณค่าเฉพาะตวันี� เป็นการสร้าง

มูลค่าเพิ�มทางการตลาด �) การมุ่งเน้นที�ตวัลูกคา้ (Customer Focus) คือ การตอบโจทยลู์กคา้แบบ 

Personalize เพื�อมุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจให้เกิดมากที�สุด �) การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม (Market 

Focus) คือ การยึดตลาดเป็นศูนย์กลาง �) หลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Product Variety) คือ การ

พฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์ เป็นการสร้างสินคา้และบริการใหม่ที�รองรับสินคา้และบริการตวัหลกั �) 

การสื� อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) คือ การใช้ช่องทาง

เพื�อสร้างการรับรู้และยอมรับสินคา้และบริการใหม่ใหแ้ก่ลูกคา้ 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์ 

การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship Management: CRM) เป็นการสร้างกลยุทธ์ทาง

การตลาดด้วยการ “รักษาฐานลูกค้าเก่า” ให้ลูกค้ารักในสินค้าและบริการของธุรกิจ (Frederick 

Newell, ����) สําหรับยุควิถีใหม่ (New Normal) เป็นความท้าทายในการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์

หลงัจากการแพร่ระบาดของโควิด-�� ที�ธุรกิจจะตอ้งเรียนรู้ พฒันา เพื�อรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ลูกคา้ในระยะยาว กล่าวคือ ธุรกิจควรสร้างฐานขอ้มูลของลูกคา้ โดยการจดัเก็บขอ้มูลภายในองคก์ร 

ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และทาํความเข้าใจลูกคา้ ว่าลูกคา้แต่ละบุคคลต้องการอะไร มีความ

หลากหลายอย่างไร (ธวลัรัตน์ วงศ์พฤกษ์ และคณะ, ����) สื�อสารกบัลูกคา้ผ่านช่องทางที�ลูกคา้

สะดวกที�สุด โดยนาํเสนอสินคา้และบริการที�ลูกคา้ตอ้งการในจงัหวะเวลา และสถานที�ที�เหมาะสม 

รวมถึงลูกคา้ตอ้งการไดรั้บบริการแบบเฉพาะบุคคลเพิ�มมากขึ�น ธุรกิจควรนาํเสนอสินคา้และบริการ

ที�จะมอบประสบการณ์และการให้บริการที�สอดคล้องกับประวติัการซื� อ รสนิยม บริบท และ

เจตนารมณ์ของลูกคา้คนนั�นๆ (อภิเษก เทวินทรภกัติ, ����) เพื�อทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ เกิด

ทศันคติที�ดี ทาํให้ลูกคา้เกิดความสนใจที�จะซื�อสินคา้หรือบริการอย่างต่อเนื�องจนไปถึงเกิดความ

ภกัดีในที�สุด 

องค์ประกอบของการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ มีดงันี�  �) ดา้นการติดตามลูกคา้ เพื�อสอบถามรูปแบบ

สินคา้และบริการที�ลูกคา้ตอ้งการอยูเ่สมอ ความพึงพอใจของลูกคา้ รวมทั�งปัญหาของการใชบ้ริการ

เพื�อจะไดน้าํไปปรับปรุงแกไ้ข �) ด้านการสร้างสัมพนัธภาพกบัลูกคา้ ผ่านช่องทางสื�อสารดิจิทลั

มีเดีย เช่น Facebook/LINE ที�ให้ความสะดวกกับลูกค้า หรือมีระบบสมาชิกเพื�อสานสัมพนัธ์กับ

ลูกคา้ ดว้ยการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ (loyalty Program) �) ดา้นการบริหารการสื�อสารระหวา่งกนั มี

พนักงานที�คอยแนะนาํเกี�ยวกบัสินคา้และบริการ สามารถโตต้อบแบบเรียลไทม์เพื�อให้บริการแก่

ลูกคา้อยา่งทนัท่วงที �) ดา้นการเขา้ใจความคาดหวงัของลูกคา้ เพื�อนาํเสนอสินคา้และบริการที�ดี ให้

ลูกคา้เกิดความประทบัใจและพึงพอใจมากที�สุด (Lawson-Body & Limayem, 2004) 

แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัความภักดีของลูกค้า 

จากการเปลี�ยนแปลงที�รวดเร็วของเทคโนโลยีก่อนหนา้นี�  และผลกระทบจากโควิด-�� ทาํให้ธุรกิจ

ตอ้งวางแผนปรับเปลี�ยนกลยทุธ์ใหม่ๆ เพื�อทาํใหลู้กคา้พึงพอใจมากที�สุดและสร้างให้เกิดความภกัดี

กบัธุรกิจของตนเอง เมื�อไดท้บทวนวรรณกรรมนกัวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบายถึง“ความภกัดีของ

ลูกคา้” ดงันี�  นกัวชิาการต่างชาติ กล่าววา่ ความภกัดีของลูกคา้ คือ การสนบัสนุนอยา่งเตม็ใจในระยะ

ยาวของลูกคา้ โดยการซื�อซํ� าหรือใชบ้ริการอยา่งสมํ�าเสมอ (Gronroos, ����) โดยเกี�ยวขอ้งกบัความ

พึงพอใจเป็นความผูกพนัที�ลูกคา้มีให้กบัสินคา้และบริการผ่านประสบการณ์ที�ได้รับ (Bourdeau, 

2005 & Skogland & Siguaw, ����) จะมีพฤติกรรม การใช้บริการต่อ, การไม่ใช้บริการที�อื�นและ
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การบอกต่อแนะนาํให้ผูอื้�น (Faed, Hussain & Chang, ����) ขณะที�นกัวิชาการไทย กล่าววา่ ความ

ภักดีของลูกค้ามีความสําคัญมากสําหรับธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการ (Wajeetongratana, P., 

Joemsittiprasert, W., & Jermsittiparsert, K., ����) ถือเป็นความเต็มใจของลูกค้าที�จะซื� อจะจ่าย

สินคา้หรือบริการเดิมซํ� าๆ ซึ� งหมายถึงความชอบ ความพึงพอใจอย่างมากที�ลูกคา้มีต่อสินคา้หรือ

บริการนั� นๆ (Rungsrisawat, S., Namdej, N., & Jermsittiparsert, K., ����) สอดคล้องกับมุมมอง

ของณัฐทิชา ชาญวิทยก์าร (����) กล่าวว่า ความภกัดีเกี�ยวขอ้งกบัทศันคติของลูกคา้ที�มีต่อสินคา้

และบริการ เพราะหากลูกค้ามีทัศนคติที�ดีจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื� อซํ� าที�สมํ�าเสมอได ้

สามารถแบ่งความภกัดีของลูกคา้ออกเป็นสององคป์ระกอบ คือมิติดา้นพฤติกรรมที�เป็นการซื�อซํ� า

และมิติดา้นทศันคติ (Wangchan, R., & Worapishet, T., ����) โดยความภกัดีดา้นทศันคติ มีความ

เป็นไปไดที้�ลูกคา้จะยึดติดกบัสินคา้ที�พวกเขาชื�นชอบ เป็นความรู้สึกทางอารมณ์ แต่ในความเป็น

จริง พวกเขาอาจไม่เคยบริโภคสินคา้หรือบริการนั�นเลยก็เป็นได้ (Sangperm, N., & Pungpho, K., 

����) นอกจากนี� คุณภาพการบริการมีส่วนอย่างมากต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้และมี

บทบาทสําคัญในการสร้างความรู้สึกภักดีต่อทุกธุรกิจ (Pungpho, K., & Wanarat, S., ����) 

สอดคล้องกบั Wang, T., & Chaipoopirutana, S. (����) ที�กล่าวว่า เมื�อลูกค้าพึงพอใจกบัคุณภาพ

การบริการของบริษทั พวกเขามกัจะอยูก่บับริษทันี� ต่อไปในระยะยาว เพราะหากผูบ้ริโภคเกิดความ

ภกัดีเมื�อไหร่ก็ย่อมยากที�จะเปลี�ยนใจไปใช้สินคา้หรือบริการจากแบรนด์อื�นหรือคู่แข่ง เนื�องจาก

ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกพึงพอใจและคุน้ชินในตวัสินคา้หรือบริการนั�นแลว้ (ชชัญาภา ศกัดิ� ศรี, 2561) 

สิ�งสําคญัที�ผลกัดนัทาํให้เกิดความภกัดีของลูกคา้ คือ ขอ้มูล (Data) เพราะจะช่วยให้เขา้ใจขอ้มูลเชิง

ลึก (Insight) ของลูกคา้ (Lynne Capozzi, ����) ขอ้มูลที�ควรพิจารณาเหล่านี� จะเขา้มาช่วยในเรื�อง

ของการทาํการตลาด ซึ� งธุรกิจจะสามารถนาํเสนอกลยทุธ์เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้

ได ้มีดงันี�  �) ดา้นความตั�งใจซื�อ �) ดา้นการแนะนาํผูอื้�น �) ดา้นความไม่อ่อนไหวต่อราคา �) ดา้น

พฤติกรรมการร้องเรียน (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990; Pong & Yee , 2001) 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

ณัฐทิชา ชาญวิทย์การ (����) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคและปัจจยั

คุณค่าตราสินคา้ที�มีผลต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคกาแฟแฟรนไซส์ของไทยใน

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์

ทางบวกต่อความจงรักภกัดีในตราสินคา้ของผูบ้ริโภคกาแฟแฟรนไชส์ 
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ณัฐพัชร์ อภิรุ่งเรืองสกุล และประสพชัย พสุนนท์ (���3) ศึกษาเรื� องนวตักรรมการตลาดสู่การ

ขบัเคลื�อนพาณิชยอิ์เอ็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบวา่ ความตั�งใจซื�อสินคา้ไดรั้บอิทธิพลรวมสูงสุด

จากปัจจยัดา้นนวตักรรมการตลาด คือ ดา้นคุณค่าเฉพาะตวั เนื�องจากพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์นั�นมี

ความสะดวกรวดเร็วในการซื�อสินคา้ การชาํระเงิน และการจดัส่งสินคา้ 

วัชรี จงแจ่ม (����) ศึกษาเรื�องการสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ของร้านสะดวกซื�อเซเวน่อีเลฟเว่น

สาขาถนนบางบอน � เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พบว่าความภกัดีเป็นผลมาจากด้านความ

น่าเชื�อถือของบริการ ด้านพฤติกรรมหลงัการใช้บริการที�อยากแนะนาํบุคคลอื�นต่อ และด้านการ

สร้างการรับรู้คุณภาพและรับรู้ในคุณค่าตราสินคา้เพื�อลดพฤติกรรมลงัเลในการเลือกซื�อสินคา้ 

เอริสา ยุติธรรมดํารง (����) ศึกษาเรื�องการสื�อสารการตลาด �.�: ความทา้ทายของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจอาหารเสริมและเครื�องดื�มสุขภาพสําหรับผูบ้ริโภคสูงอายุ พบวา่ ผูบ้ริโภคสูงอายุปัจจุบนัยงัมี

วถีิชีวิตที�ทนัสมยั พร้อมเปิดรับสิ�งใหม่ๆ เขา้ถึงเทคโนโลยีได ้มีพฤติกรรมการซื�อสินคา้และบริการ

ที�โดนใจ มีความคุม้ค่ากบัการลงทุน ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการหาความรู้ หาคาํแนะนาํ จาก

บุคคลผูว้พิากษว์จิารณ์สินคา้ เพื�อใหไ้ดสิ้นคา้และบริการที�เหมาะกบัความเป็นตวัตน 

ชัชญาภา ศักดิ�ศรี (����) ศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อความภักดีต่อการใช้บริการ

ห้างสรรพสินคา้ กรณีศึกษาห้างสรรพสินคา้แห่งหนึ�ง พบวา่ ปัจจยัการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ ส่งผล

ไปในทิศทางเดียวกับความภกัดีของผูใ้ช้บริการห้างสรรพสินคา้ ได้แก่ ด้านการซื�อซํ� า หรือใช้

บริการซํ� า และดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

จากองค์ความรู้และขอ้คน้พบจากการทบทวนวรรณกรรมครั� งนี�  พบว่า ปัจจยัที�ส่งผลต่อความภกัดี

ของธุรกิจร้านกาแฟ ประกอบดว้ย �) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Philip Kotler, ����) �) ปัจจยั

ด้านนวตักรรมการตลาด (Michele, Audrey และ David, ����) �) ปัจจัยด้านการบริหารลูกค้า

สัมพนัธ์ (Lawson-Body และ Limayem, ����) โดยนาํมากาํหนดเป็นกรอบแนวคิดการวจิยั ดงันี�  
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ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุป  

เมื�อความภกัดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) เป็นเครื�องมือสําคญัในการสร้างความสามารถในการ

แข่งขนัและช่วยรักษาฐานลูกคา้เก่าพร้อมกบัสร้างลูกคา้ใหม่ได ้ธุรกิจร้านกาแฟจึงควรศึกษาปัจจยั

ทั�งด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื�อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า สร้างนวตักรรมการตลาดเพื�อ

คุณภาพและความแตกต่างของสินคา้และบริการ ผสานกบัการแสดงจุดยนืของธุรกิจอยา่งชดัเจนเพื�อ

ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Philip Kotler, 

1997)  

�) ผูบ้ริโภคซื�ออะไร (What)  

�) ทาํไมจึงซื�อ (Why)  

�) ใครมีส่วนร่วมในการซื�อ (Who)       

�) ซื�อเมื�อใด (When)  

�) ซื�อที�ไหน (Where)  

�) ซื�ออยา่งไร (How) 

ด้านนวัตกรรมการตลาด 

(Michele, Audrey & David, 2009) 

1) คุณค่าเฉพาะตวั  

2) การมุ่งเนน้ที�ตวัลูกคา้  

3) การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม  

4) ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ 

�) การสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

ด้านการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์                     

(Lawson-Body & Limayem, 2004)                                   

�) การติดตามลูกคา้                                                      

�) การมีสัมพนัธภาพกบัลูกคา้                                   

�) การบริหารการสื�อสารระหวา่งกนั                                     

�) การเขา้ใจความคาดหวงัของลูกคา้ 

ความภักดขีองธุรกจิร้านกาแฟ(Zeithaml, 

Parasuraman & Berry, 1990; Pong & 

Yee , 2001) 
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การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ เพราะการทาํการตลาดโดยทาํให้ลูกคา้เกิดความภกัดีเป็นการตลาดแบบ

ยั�งยนื 

การจาํแนกปัจจยัที�ส่งผลให้เกิดความภกัดีของลูกคา้ จากการทบทวนวรรณกรรมของผูเ้ขียนพบว่า 

ความภกัดีของลูกค้าเกิดจากปัจจยั � ด้าน คือ �) ด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 

จะต้องประเมินสิ� งที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและกระบวนการการซื�อสินค้าและบริการ ได้แก่ 

ผูบ้ริโภคซื�ออะไร (What) ทาํไมจึงซื�อ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการซื�อ (Who) ซื�อเมื�อใด (When) 

ซื�อที�ไหน (Where) ซื�ออยา่งไร (How) (Philip Kotler, ����) �) ดา้นนวตักรรมการตลาด (Marketing 

Innovation) ประกอบด้วย การสร้างคุณค่าเฉพาะตวั สิ� งที�เป็นเอกลกัษณ์ช่วยสร้างมูลค่าเพิ�มทาง

การตลาด การมุ่งเนน้ที�ตวัลูกคา้ การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ มองไปที�

ความตอ้งการของตลาดและนาํเสนอสินคา้และบริการที�คิดคน้ขึ�นมาใหม่เสมอๆ และการสื�อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ เพื�อสร้างการรับรู้และยอดรับสินคา้และบริการใหม่ให้แก่ลูกคา้ (Michele, 

Audrey & David, ����) �) การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship) ประกอบดว้ย การ

ติดตามลูกคา้ เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ของลูกคา้ การสร้างสัมพนัธภาพกบัลูกคา้ เพื�อสร้างช่อง

ทางการการติดต่อสื�อสารให้เกิดสัมพนัธภาพที�ดี การบริหารสื�อสารระหวา่งกนั เพื�อติดต่อเชื�อมโยง

และมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และการเขา้ใจความคาดหวงัของลูกคา้ เพื�อนาํเสนอสินคา้หรือบริการที�ดี

ที�สุด (Lawson-Body & Limayem, 2004) 
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Application analysis and design procedure: Applied application design for 

management of products import from China 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส หรือโควิด-�� จดัเป็นภาวะวิกฤตระดับโลกที�มี

ผลกระทบต่อสภาพสังคม และเศรษฐกิจ จนนาํไปสู่รูปแบบการดาํเนินชีวติของคนเปลี�ยนไป แมแ้ต่

การประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เกิดขึ�นเป็นจาํนวนมาก การนาํแอป

พลิเคชันมาใช้เป็นเครื�องมือในการคน้หาสินคา้ที�ตอ้งการ ทาํให้การส่งออกและนาํเขา้สินคา้จาก

ต่างประเทศมีการพฒันาขึ� นอย่างต่อเนื�อง สําหรับประเทศไทยได้นําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเข้ามาขายในประเทศ โดยตลาดหลัก คือ รูปแบบการให้บริการผ่านธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ บทความนี� จึงมีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาการประยุกต์ใช้การออกแบบแอปพลิเคชัน

การบริหารจดัการการนาํเขา้สินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูเ้ขียนเสนอแบบจาํลองการพฒันา
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แอปพลิเคชนัแบบเร่งรัดมาประยกุตไ์ด ้ไดแ้ก่ การกาํหนดความตอ้งการ การออกแบบโดยผูใ้ช ้การ

สร้างระบบ และการทดสอบระบบ เป็นกระบวนการสามารถนาํมาประยุกต์ใชอ้อกแบบแอปพลิเค

ชนัการบริหารจดัการการนาํเขา้สินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนได ้ซึ� งมีขอ้ดีคือ สามารถพฒันา

ระบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั�งนี� ควรมีการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ช้แอปพลิเคชนั การออกแบบตาม

ความตอ้งการของผูใ้ช้ รูปแบบการใชง้าน ควรมีความง่ายต่อการใชง้าน และเห็นถึงประโยชน์ที�จะ

ไดรั้บ ใหผู้ใ้ชง้านเกิดทศันคติที�ดี และมีพฤติกรรมแนวโนม้ที�จะใชง้าน 

   

คําสําคัญ: กระบวนการวเิคราะห์และออกแบบ, แอปพลิเคชนั, การนาํเขา้สินคา้ 

 

Abstract 

Due to the current pandemic situation of coronavirus outbreak (COVID-19) that becomes a global 

crisis and effect both of our society and economy which changes our ways of life and businesses, 

especially in E-Commerce business. Application have been used as a tool to search for products, 

which helps to continuingly improve the process of import and export. For Thailand, we are 

importing products from People’s Republic of China with the target market of service provider 

for E-Commerce. The purpose of this article is to study on applied application design for 

management of products import from China, which the study tells us that Rapid Application 

Development (RAD) such as specifying our demand, design direction by user, create system with 

rapid applied software, and changes in the system are procedure to applied on application design 

for management of products import from China, with strong point of prompt system development, 

as there are tools and software to support this system development. Thus, further study on 

demand of application users with easy-to-use interface and allow users to see the benefit that they 

can receive to be able to suitably design the application for management of products import for 

users. 

 

Keyword: System analysis and design, application, products import 

 

บทนํา 

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-�� ไดส้ร้างภาวะวกิฤติในทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจที�ส่งผล

กระทบเป็นอย่างมาก สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-�� รัฐบาลตอ้งใช้



                         

 517 

มาตรการที�เขม้ขน้เพื�อควบคุมการระบาด ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงกั ซึ� งมาตรการต่างๆ นอกจาก

จะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศไทยอีกดว้ย จากสถานการณ์ดงักล่าวทาํให้สภาพเศรษฐกิจโลกลดลง �.�% และเศรษฐกิจ

อาเซียนจะลดลงราว �.�-�.�% จากสถานการณ์ปกติ นอกจากนี� ยงัส่งผลให้รูปแบบการดาํเนินชีวิต

ของคนเปลี�ยนไป เกิดวิถีชีวติใหม่ หรือ New Normal แมแ้ต่การประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ก็เกิดขึ�นเป็นจาํนวนมาก โดยมีการทาํธุรกรรมซื�อขาย หรือ

แลกเปลี�ยนสินคา้ และบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใชเ้วบ็ไซต ์หรือแอปพลิเคชนั (Application) เป็น

สื�อในการนาํเสนอสินคา้ ทาํให้ผูเ้ขา้ใช้บริการจากทุกที�ทั�วประเทศหรือทุกมุมโลกสามารถเขา้ถึง

ร้านคา้ไดง่้ายดายและตลอดเวลา �� ชั�วโมง ทั�งนี� อุปกรณ์ที�ใชเ้พื�อเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตมีอยูเ่ป็นจาํนวน

หลากหลายชนิด อาทิ สมาร์ทโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) คอมพิวเตอร์ จากผลสํารวจ

พบว่า ปี ���� ที�ผ่านมา คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี�ยอยู่ที� �� ชั�วโมง กบัอีก �� นาที ต่อวนั แต่ก็

นบัวา่ทิ�งห่างจาก ปี ����-���� อยูม่าก โดยมีอตัราการเติบโตเฉลี�ย ��.�% ต่อปี ช่องทางที�ผูค้นใช้

ติดต่อสื�อสารออนไลน์ แอปพลิเคชนัไลน์ เป็นช่องทางที�ใช้ในการติดต่อสื�อสารออนไลน์ คิดเป็น 

��.�% (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563)  

จากธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ดงักล่าว ทาํให้การส่งออกและนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ มีการ

พฒันาขึ�นอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะการคา้ออนไลน์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับประเทศ

ไทย การนําเข้าสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาขายในประเทศนั� น จึงไม่ใช่เรื� องใหม่

สาํหรับผูป้ระกอบการ  

ทั� งนี� การสั�งซื� อและนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ละช่องทาง จะมีรูปแบบการใช้งานและกลุ่มลูกคา้ที�แตกต่างกนั และ

ด้วยความที� เป็นภาษาจีน แม้ว่าจะมีระบบแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ตาม ประโยคถูกแปลเป็น

ภาษาไทยที�ไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ และมีบางคาํศพัท์แปลความหมายผิด จึงทาํให้เกิดความ

เขา้ใจความหมายผิด เกิดความสับสนในขั�นตอนการสั�งซื�อและเงื�อนไขต่างๆ ในการสั�งซื�อสินคา้ 

รวมทั�งการทาํธุรกรรมทางดา้นการเงินมีขั�นตอนที�ยุง่ยาก รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ อยา่งแอปพลิชนั

มีฟังก์ชนัการทาํงานที�ซับซ้อน ใชง้านยาก และยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้งาน หาก

ผูป้ระกอบการนาํเขา้สินคา้เองโดยไม่ผ่านตวัแทนหรือตวักลางอยา่งบริษทัรับนาํเขา้สินคา้จะทาํให้

เกิดกระบวนการที�ยุง่ยาก ซบัซอ้น เช่น ตอ้งจดัเตรียมเอกสารขอ้มูลสาํคญัเพื�อการนาํเขา้สินคา้ ตั�งแต่

ใบขนส่งสินคา้ บญัชีราคาสินคา้ เป็นตน้ (สาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563) 

จากความสําคัญและปัญหาข้างต้น ผูเ้ขียนจึงสนใจจะศึกษาศึกษากระบวนการวิเคราะห์และ

ออกแบบแอปพลิเคชัน: การประยุกต์ใช้การออกแบบแอปพลิเคชันการบริหารจดัการการนาํเข้า
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สินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน วา่มีกระบวนการใดบา้งที�สามารถประยุกตใ์ชก้ารออกแบบแอป

พลิเคชนั การบริหารจดัการการนาํเขา้สินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื�อเป็นขอ้มูลเสนอแนะ

ต่อผูป้ระกอบการในพฒันา และปรับปรุงในการพฒันาแอปพลิเคชนัต่อไป 

 

แอปพลเิคชัน 

ความหมายของแอปพลเิคชัน 

ความหมายของแอปพลิเคชนัมีนกัวชิาการนิยามให้ความหมายมากมาย โดยนกัวิชาการต่างนิยามให้

ความหมายที�แตกต่างกนัออกไป ดงันี�  ธนัวา ช่างบุ (����) ไดใ้ห้ความหมายของแอปพลิเคชนั ไวว้า่ 

หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที�ออกแบบมาให้ทาํงานเฉพาะดา้น และใชง้านผา่นบนอุปกรณ์พกพา

ได ้ยกตวัอยา่งเช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นตน้ ในขณะที� กณพ วฒันา และคณะ (����) ไดอ้ธิบาย

ว่า แอปพลิเคชัน คือ “โปรแกรมประเภทหนึ� งที�ถูกสร้างขึ� นเพื�อใช้งานบนมือถือหรือแท็บเล็ต” 

สําหรับ อรลดา แซ่โคว้ (����) ไดอ้ธิบายความหมายของแอปพลิเคชัน คือ โปรแกรมประยุกต์ที�

เขา้ถึงดว้ยโปรแกรมคน้ดูผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต แอปพลิเคชนั

เป็นที�นิยมเนื�องจากความสามารถในการอปัเดตและดูแลโดยไม่ตอ้งแจกจ่ายและติดตั�งซอฟต์แวร์

บนเครื�องผูใ้ช ้นอกจากนี�  ศูนยข์อ้มูล Data Center Building Blocks Page ไดใ้ห้ความหมายของแอป

พลิเคชนั วา่เป็นโปรแกรมที�ออกแบบมาช่วยให้สามารถทาํสิ�งต่างๆ เช่น สร้างเอกสาร แกไ้ขรูปภาพ 

และฟังเพลงไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งติดตั�งซอฟตแ์วร์ที�ซบัซอ้น (พรทิพย ์วงศสิ์นอุดม, 2558) 

จากความหมายของนวตักรรมข้างต้น สามารถสรุปความหมายของแอปพลิเคชัน หมายถึง 

โปรแกรมประยุกต์ที�ออกแบบมาให้ทาํงานเฉพาะด้าน ที�ช่วยอาํนวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

ออกแบบมาสําหรับแท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือ เรารู้จกักนัในแต่ละระบบปฏิบติัการจะมีผูพ้ฒันา

แอปพลิเคชนัมากมายเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้

องค์ประกอบของแอปพลเิคชัน 

องคป์ระกอบของแอปพลิเคชนั แบ่งออกเป็น � ประเภท ไดแ้ก่ (พรทิพย ์วงศสิ์นอุดม, 2558) 

1) Activity คือ Application Component ที� ใช้ในการควบคุมการสร้าง User Interface เช่น การ

แสดงผลหนา้จอรายการอีเมล, การแสดงหนา้จอแบบฟอร์มการส่งอีเมล เป็นตน้ รวมถึงควบคุมการ

มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชก้บั User Interface ดว้ย  

2 )  Service คื อ  Application Component ที� ไ ม่ มี  User Interface แ ล ะ จ ะ ทํ า ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล 

Background กล่าวคือ เป็นการประมวลผลที�สามารถทาํงานขนานกนักบัการทาํงานอื�นๆ ของผูใ้ช ้

ทั�งนี�ก็เพื�อทาํใหเ้กิดการทาํงาน โดยที�ผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นหนา้จอนั�นๆ ก็ได ้
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3) Content Provider คือ  Application Component ที� ท ําห น้ าที� ใน ก ารควบ คุม ข้อมู ลใดๆ  ของ 

Application ที�ตอ้งการ Share ให ้Application อื�นๆ สามารถนาํขอ้มูลนั�นๆ ไปใชง้านได ้

4) Broadcast Receiver คือ Application Component ที�ไม่มี User Interface โดยจะทาํหน้าที�รับรู้สิ�งที�

เกิดขึ�นของ System และนาํมาบอกใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บรู้ 

โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า แอปพลิเคชันช่วยเป็นตวักลางการสื�อสารระหว่าง

ผูป้ระกอบการกบัลูกค้า ด้วยการแบ่งปันทรัพยากรเดียวกนัไม่ต่างจากเว็บไซต์ ช่วยให้เราเข้าใจ

พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน และวเิคราะห์สิ�งที�ผูใ้ชต้อ้งการไดอ้ยา่งแม่นยาํ นอกจากนี�  แอปพลิเคชนัยงัมี

ขอ้ดีและขอ้เสีย ที�ผูป้ระกอบการจะตอ้งศึกษาก่อนที�จะเลือกใช ้แอปพลิเคชนัเพื�อใหเ้กิดประโชน์กบั

ธุรกิจใหม้ากที�สุด 

 

ทฤษฎกีารวเิคราะห์และออกแบบระบบแอปพลเิคชัน 

มีนกัวชิาการไดเ้สนอทฤษฎีการวเิคราะห์และออกแบบระบบแอปพลิเคชนั ไวห้ลายท่าน โดยผูเ้ขียน

ขอยกตวัอยา่ง ดงันี�  

ขั�นตอนการพฒันาระบบ 

ขั�นตอนของการพฒันาระบบ มีกรอบการทํางานที�มีโครงสร้างชัดเจน มีการลําดับกิจกรรมที�

แน่นอน ดงันี�  (สุนทร คลา้ยสุบรรณ และคณะ, 2561)  

�) การกําหนดความต้องการของระบบ (Requirement Definition) ในขั�นตอนนี�  ผูพ้ ัฒนาระบบ

จะตอ้งคน้หาปัญหา และศึกษาทาํความเขา้ใจปัญหาขอ้เท็จจริงต่างๆ ที�เกิดขึ�นจากการทาํงานใน

ระบบงานเดิม โดยผูพ้ฒันาระบบจะต้องทาํความเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้คิดหาแนวทาง และ

วตัถุประสงค์ในการแกปั้ญหา ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา รวบรวมความตอ้งการ และ

สรุปขอ้กาํหนด ต่างๆ ให้ชัดเจน ถูกตอ้ง และเป็นที�ยอมรับทั�งสองฝ่าย พร้อมทั�งกาํหนดแผนการ

ดาํเนินกิจกรรมซึ�ง แบ่งออกเป็น � ขั�นตอนยอ่ย คือ 

�.�) การกาํหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นขั�นตอนที�ผูพ้ฒันาระบบเข้าไปทาํความเข้าใจ

ปัญหา คือ การทาํความเขา้ใจกบัปัญหาที�เกิดขึ�นอยา่งถ่องแทว้า่ปัญหาที�แทจ้ริงคืออะไร พร้อมทั�งคิด

หาแนวทางหรือสถานการณ์ที�ผูพ้ฒันาระบบเชื�อวา่สามารถปรับปรุงระบบใหดี้ขึ�น  

�.�) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็นขั�นตอนที�ผูพ้ฒันาระบบทาํการศึกษาความ

เป็นไปไดใ้นการดาํเนินการปรับปรุงระบบ พิจารณาถึงความพร้อมในดา้นต่างๆ รวมถึงความเสี�ยงที�

อาจส่งผลกระทบต่อความลม้เหลวในการปรับปรุงระบบ โดยทาํการศึกษาความเป็นไปไดใ้นแง่มุม

ต่างๆ เช่น (�) ความเป็นไปไดท้างเทคนิค (�) ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ (�) ความเป็นไปได้
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ดา้นการปฏิบติังาน (�) ความเป็นไปไดท้างดา้นเวลาในการดาํเนินการ และ (�) การกาํหนดความ

ตอ้งการของระบบ  

�) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั�นตอนการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนัในลกัษณะ

ของการพฒันาแนวคิดสําหรับระบบใหม่ วตัถุประสงค์หลกัในการวิเคราะห์ระบบ คือ ตอ้งศึกษา

และทาํความเขา้ใจเกี�ยวกับความต้องการต่างๆ ตามที�ได้รวบรวมจากขั�นตอนการกาํหนดความ

ต้องการของระบบ แล้วทาํการวิเคราะห์เพื�อประเมินว่าระบบใหม่ควรมีหน้าที�อะไรบ้างที�ต้อง

ดาํเนินการ  

�) การออกแบบระบบ (System Design) ในขั�นตอนนี�ผูพ้ฒันาระบบจะออกแบบระบบสารสนเทศที�

สอดคล้องกับความต้องการที�ได้ระบุไวใ้นเอกสารขั�นตอนของการวิเคราะห์ระบบ ในขณะที�

แบบจาํลองเชิงกายภาพจะนําแบบจาํลองเชิงตรรกะมาพัฒนาต่อด้วยการมุ่งเน้นว่าระบบจะ

ดาํเนินงานอย่างไร เพื�อให้เกิดผลตามความต้องการ โดยระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ และ

เทคโนโลยีที�จะนํามาใช้ นอกจากนี� นักวิเคราะห์ระบบอาจจะมีการตรวจสอบความพึงพอใจใน

รูปแบบและลกัษณะการทาํงานที�ออกแบบไวโ้ดยอาจจะมีการสร้างตวัตน้แบบ (Prototype) เพื�อให้

ผูใ้ชไ้ดท้ดลองใชง้าน 

�) การพฒันาระบบ (System Development) เป็นขั�นตอนที�นาํเอาระบบที�ไดอ้อกแบบไวม้าทบทวน

เพื�อพฒันาโปรแกรม และการทดสอบโปรแกรม ในกระบวนการนี� โปรแกรมเมอร์จะตอ้งพฒันา

โปรแกรมให้เป็นไปตามคุณลกัษณะและรูปแบบตามที�นักวิเคราะห์ระบบไดก้าํหนดไว ้การเขียน

ชุดคาํสั�งเพื�อสร้างระบบงานทางคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมเมอร์ สามารถนาํเครื�องมือเขา้มาช่วยใน

การพฒันาโปรแกรม เพื�อช่วยใหร้ะบบงานสามารถพฒันาไดเ้ร็วขึ�นและมีคุณภาพ 

�) การทดสอบระบบ (System Testing) เมื�อไดพ้ฒันาโปรแกรมแลว้ ยงัไม่สามารถนาํระบบไปใช้

งานได้ทันที จาํเป็นต้องดาํเนินการทดสอบระบบก่อนที�จะนําระบบไปใช้งานจริงการทดสอบ

เบื�องตน้ หากพบขอ้ผิดพลาดจึงทาํการปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้ง โดยการทดสอบระบบนี� จะมีการ

ตรวจสอบอยู ่� ส่วน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) และการตรวจสอบการทาํงาน

ของระบบวา่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ 

�) การติดตั�งระบบ (System Implement) เมื�อทาํการทดสอบระบบจนมั�นใจวา่ระบบสามารถทาํงาน

ได้จริง และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ระบบ ตลอดจนพร้อมที�จะนําไปติดตั�งเพื�อใช้งานใน

สถานการณ์จริง จึงนาํระบบไปติดตั�งการติดตั�งระบบ ดงันั�น จึงควรเลือกแนวทางที�เหมาะสมในการ

ติดตั�งดว้ย ซึ� งแบ่งออกเป็น � แนวทาง ดงันี�  (�) การติดตั�งแบบทนัทีทนัใด (�) การติดตั�งแบบขนาน 

(�) การติดตั�งแบบนาํร่อง และ (�) การติดตั�งแบบทยอยติดตั�งเป็นระยะ  
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�) การบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance) หลังจากที�ระบบงานที�พฒันาขึ� นมาใหม่ได้ถูก

นาํไปใชง้านเป็นที�เรียบร้อยแลว้ หากพบขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องจากการทาํงานของระบบงาน

ใหม่ผูพ้ฒันาระบบจึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการติดตามและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

แบบจําลองการพฒันาแอปพลเิคชันแบบเร่งรัด (Rapid Application Development Model 

แบบจําลองการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบเร่งรัด (Rapid Application Development: RAD) ถูก

พฒันาขึ�นเพื�อแกไ้ขจุดอ่อนของ Structured Design ดว้ยการพฒันาระบบให้มีขั�นตอนการทาํงานที�

รวบรัดมากขึ�น ดว้ยการเลือกใช้เครื�องมือ (Tools) และเทคนิค (Techniques) ต่างๆ เพื�อช่วยให้การ

พฒันาระบบนั�นดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั�งผูใ้ชร้ะบบยงัสามารถทดลองใชโ้ปรแกรมตน้แบบ 

เพื�อบอกนักวิเคราะห์ระบบได้ว่า ระบบที�ออกแบบมานั� นถูกต้องหรือไม่ และมีข้อผิดพลาดใด

เกิดขึ�นบา้ง จากที�กล่าวไวข้า้งตน้ว่า Methodology แบบ RAD นี� ได้มีการนาํเทคนิค และเครื�องมือ

ชนิดต่างๆ เขา้มาสนับสนุนการพฒันาระบบให้สามารถดาํเนินการในขั�นตอนต่างๆ ใน Systems 

Development Life Cycle (SDLC) ได้ด้วยการใช้ระยะเวลาที�น้อยกว่าแบบ Structured Systems 

Analysis and Design Method (SSADM) (รัชนีวรรณ กอวรัิตน์, 2560) 

 

 
ภาพที� � Rapid Application Development Model 

ที�มา: รัชนีวรรณ กอวรัิตน์ (����) 

 

จากภาพที� � ขั�นตอนการทาํงานของวงจรการพฒันาแบบ RAD ประกอบไปดว้ย � ส่วน ดงันี�  (�) 

การกาํหนดความตอ้งการ (Planning) (�) การออกแบบโดยผูใ้ช้ (�) การสร้างระบบโดยการใช้ตวั

ซอฟตแ์วร์ประยกุตอ์ยา่งเร็ว และ (�) การเปลี�ยนระบบ โดยการรวมขั�นตอนการทาํงานของวงจรการ

พฒันาระบบ (SDLC) เพื�อใหเ้ป็นวงจรการพฒันาแบบ RAD  

นอกจากนี� วิธีการพฒันาระบบที�มีแนวทางในการพฒันาตามแบบ RAD Methodology ยงัมีการแตก

แขนงออกไปอีกหลายวิธี เช่น Phased Development-based Methodology เป็นต้น โดยวงจรการ

พฒันาแบบ RAD มีขอ้ดีคือ สามารถพฒันาระบบได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีการใช้เครื�องมือ หรือ
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ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบ ส่วนข้อเสียของ RAD คือ การลดขนาดระบบลง (Reduced 

Scalability) ทาํให้มีความยืดหยุ่นน้อย เนื�องจากพฒันาจากตน้แบบ นอกจากนี� คุณลักษณะยงัลด

นอ้ยลง (Reduced Features) เพราะถูกจาํกดัดว้ยเวลา อาจจะทาํใหไ้ดร้ะบบที�ไม่สมบูรณ์ 

ในบทความฉบับนี� ผู ้เขียนขอเสนอแบบจําลองการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบเร่งรัด (Rapid 

Application Development Model) เพื�อเป็นขอ้เสนอแนะในการประยุกตใ์ชก้ารออกแบบแอปพลิเค

ชนัการบริหารจดัการการนาํเขา้สินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในลาํดบัต่อไป 

 

อทิธิพลของตลาดสินค้าออนไลน์จีนต่อตลาดสินค้าออนไลน์ของประเทศไทย 

การเปิดบริการเวบ็ไซตช์อปปิงออนไลน์ของประเทศไทยมีมาระยะเวลาไม่นานนกั และมีการพฒันา

ที�ค่อนขา้งชา้กวา่สาธารณรัฐประชาชนจีน การเติบโตทางดา้นระบบออนไลน์ชอปปิงของประเทศ

ไทยพึ�งจะพฒันาอยา่งรวดเร็วในไม่กี�ปีที�ผา่นมา เห็นไดจ้ากกระแสการตอบรับของสังคมต่อการซื�อ

ขายของผ่านทางโซเชียลมีเดียของประเทศไทย มีแนวทางชดัเจนขึ�น มียอดการสั�งซื�อต่อวนัที�เพิ�ม

มากขึ�น ในขณะเดียวกนัตวัแทนรับพรีออเดอร์สินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็เริ�มมีมากขึ�น

ตามความต้องการของสังคมที�ตอบรับความร่วมมืออาเซียน และแนวการปรับเปลี�ยนทางด้าน

เศรษฐกิจโลก สิ� งเหล่านี� คือความเป็นไปในการพฒันาการขายสินค้าแบบไร้พรหมแดนจากการ

เปลี�ยนแปลงที�เห็นไดช้ัดที�สุด ของตลาดสินคา้ออนไลน์ประเทศไทย คือ บริษทั Lazada เวบ็ไซต์

ชอปปิงออนไลน์ที�ใหบ้ริการในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ที�พึ�งถูกกลุ่มบริษทั Alibaba เขา้มาเป็น

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เป็นข้อมูลที�อ้างจากเว็บไซต์ MarketingOop.com การเพิ�มดีลโปรโมชัน หรือ

แมก้ระทั�งการนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศเองก็มีกลิ�นอายของการคา้ขายแบบชาวจีนเขา้มามากขึ�น

ร้านคา้บางร้านมีหนา้ร้านที�สาธารณรัฐประชาชนจีน และส่งสินคา้มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยตรง เช่นเดียวกบั Ali-Express อีกช่องทางของนกัชอปปิงออนไลน์ชาวไทยที�นิยมเลือกซื�อสินคา้

จากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านช่องทางนี�  นบัเป็นการรวมตลาดระหว่างไทย-จีน ไปโดยปริยาย 

และนาํสินคา้เขา้มาในประเทศไทยผา่นบริษทัขนส่งเอกชนระหวา่งไทย-จีน กาํลงัไดรั้บความนิยม

จากผูบ้ริโภคชาวไทย ดว้ยราคาที�ถูกและสินคา้ที�มีรูปแบบทนัสมยั การขนส่งที�ใชร้ะยะเวลาสั�น ชาว

ไทยจึงนิยมเลือกซื�อสินคา้ผ่านช่องทางนี� อย่างต่อเนื�อง ในดา้นของชาวจีนมีการเขา้มาทาํตลาดใน

ประเทศไทยดว้ยการขายสินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนดว้ยตนเอง ในลกัษณะของการเช่าพื�นที�

ร้านคา้ตามห้างสรรพสินคา้ หรือการออกซุ้มประชาสัมพนัธ์บริษทัตามงานประชุมต่างๆ มีเพิ�มมาก

ขึ�น การเปลี�ยนแปลงนี� หากวิเคราะห์ในเชิงไดเ้ปรียบเสียเปรียบแลว้ ยงัเป็นขอ้มูลที�ตอ้งศึกษาโดย

ละเอียด ซึ� งมีผลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคตในดา้นการทาํตลาดสินคา้จากไทยไป

สาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านช่องทางออนไลน์สําหรับบุคคลทั�วไปแลว้ ยงัมีรายละเอียดปลีกย่อย
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และเงื�อนไขต่างๆ อีกมากมายที�ตอ้งศึกษาขอ้มูลเชิงลึกอย่างละเอียด สิ�งที�เราควรทาํ คือ วิเคราะห์

ตลาดความตอ้งการของชาวจีนเปิดช่องทางในการผลิตสินคา้แลกเปลี�ยนระหว่างไทย-จีน รวมถึง

การเพิ�มมูลค่าสินค้าด้วยภาษาที�ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ�งขึ�น (ปิยวชั วสุสิริกุล และ Rainer Hans 

Stasiewski, 2559) 

 

ข้อเสนอแนะการนํากระบวนการวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้การออกแบบ

แอปพลเิคชันการบริหารจัดการการนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาทที�สําคญัต่อธุรกิจการคา้เป็นอย่างมากรวมทั�งธุรกิจการ

นาํเขา้สินคา้ บุคคลที�มีความรู้ความสามารถ หรือมีความเชี�ยวชาญทางดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น 

สามารถออกแบบแอปพลิเคชนัการบริหารจดัการ เป็นตน้ ซึ� งมีวตัถุประสงคเ์พื�อเพิ�มช่องทางในการ

เขา้ถึงการนาํเขา้สินคา้เพิ�มมากขึ�น โดยเฉพาะการนาํเขา้สินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูเ้ขียน

จึงมีขอ้เสนอแนะต่อกระบวนการวเิคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชนั โดยใชแ้บบจาํลองการพฒันา

แอปพลิเคชนัแบบเร่งรัด (Rapid Application Development: RAD) ดงันี�  

�) การกาํหนดความตอ้งการ (Planning) ในขั�นตอนนี� นักวิเคราะห์ระบบจะตอ้งคน้หาปัญหาและ

ศึกษาทาํความเขา้ใจปัญหา ขอ้เท็จจริงต่างๆ ที�เกิดขึ�นจากการทาํงานในระบบงานเดิม นกัวิเคราะห์

ระบบตอ้งทาํความเขา้ใจปัญหาอยา่งถ่องแท ้คิดหาแนวทางและวตัถุประสงคใ์นการแกปั้ญหา ศึกษา

ความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา รวบรวมความตอ้งการและสรุปขอ้กาํหนดต่างๆ ใหช้ดัเจน ถูกตอ้ง 

และเป็นที�ยอมรับทั�งสองฝ่าย พร้อมทั�งกาํหนดแผนการดาํเนินกิจกรรม ทั�งนี� ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนั

ควรศึกษาปัญหา และความตอ้งการด้านการพฒันาแอปพลิเคชันการนาํเขา้สินคา้จากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ซึ� งสามารถทาํไดห้ลายวิธี อาทิ โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้างกบักลุ่มผูใ้ช้

ขอ้มูลสําคญั ผูว้ิจยัพิจารณาจากความอิ�มตวั (Data saturation) และความเพียงพอของขอ้มูล (Data 

Sufficiency) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus group) นอกจากนี� ควรมีการวางแผนการหารายได้จาก

แอปพลิเคชนั การวางแผนการตลาด ที�จะนาํแอปพลิเคชนัสู่เชิงพาณิชย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

พชัรินทร์ บุญช่วย และ วิไลลักษณ์ รักบาํรุง (����) ได้ออกแบบต้นแบบ การพฒันาต้นแบบ

นวตักรรมการบริหารจดัการงานก่อสร้างอาคารพกัอาศยั บริษทั เซนจิเนียร์ส จาํกดั โดยมีการศึกษา

ปัญหา และความตอ้งการของผูใ้ชง้านก่อนที�จะพฒันาตน้แบบนวตักรรม 

�) การออกแบบโดยผูใ้ช้ โดยการออกแบบระบบจะประกอบด้วยการออกแบบที�เกี�ยวข้องกับ

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย การออกแบบรายงาน การออกแบบหน้าจอนาํเขา้ขอ้มูล 

การออกแบบรูปแบบข้อมูลที�นําเข้า และรูปแบบการรับข้อมูล การออกแบบผงัระบบงาน การ

ออกแบบฐานขอ้มูล การสร้างตน้แบบและการออกแบบโปรแกรม ซึ� งกระบวนการนี� ผูพ้ฒันาแอป
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พลิเคชนัควรออกแบบให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ตามที�ไดเ้ก็บขอ้มูลมาในขอ้ที� � ซึ� ง

การออกแบบ ต้องพิจารณาถึง User Experience: UX คือนักออกแบบประสบการณ์ผูใ้ช้ทาํความ

เข้าใจถึงความต้องการของผู ้ใช้งาน เพื�อให้ทราบถึงปัญหาของผู ้ใช้งาน เฟ้นหาไอเดียที�จะ

สร้างสรรค ์ออกแบบสินคา้และบริการให้ตรงความตอ้งการผูใ้ชม้ากที�สุด ซึ� งหนา้ที�หลกัๆ ของ UX 

Design มีดงันี�  คือ รวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัผูใ้ช้งาน รวมถึงทาํการคน้ควา้ ออกแบบ ทดสอบ และ

ประเมินผลสิ�งต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัผูใ้ช้งาน และทาํการออกแบบต่างๆ เพื�อนาํมาประยุกต์กบัการ

ออกแบบประสบการณ์ผูใ้ช ้(User Experience) เช่น Design Thinking, Design Sprint และ Lean UX 

และ User Interface: UI คือ นกัออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้UX Design ควรมีทกัษะทั�งดา้น Hard Skill 

และ Soft Skil โดยที�ทกัษะดา้น Hard Skill ที�ตอ้งมี ไม่วา่จะเป็นการพฒันา Customer Journey รวม

ไปถึง User Flow ร่างภาพตน้แบบ (Wireframe) การสร้างตน้แบบ (Prototype) และทดสอบกบัผูใ้ช ้

(Testing) มีความรู้ความสามารถหลกัในการออกแบบต่างๆ เช่น รู้องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบ 

UI สําหรับเว็บไซต์ และโทรศพัท์มือถือ มีความเข้าใจการออกแบบประสบการณ์ผูใ้ช้ เพื�อตอบ

โจทยค์วามตอ้งการ และปัญหาที�แทจ้ริง 

�) การพฒันาระบบโดยการใชต้วัซอฟตแ์วร์ประยกุตอ์ยา่งเร็ว (RAD Software) โดยมุ่งเนน้ไปที�งาน

พฒันาโปรแกรม และแอปพลิเคชนัที�คลา้ยกบั SDLC อยา่งไรก็ตามใน RAD ทั�งนี� เมื�อโปรแกรมได้

พฒันาขึ�นมาแลว้ ยงัไม่สามารถนาํระบบไปใช้งานได้ทนัที จาํเป็นตอ้งดาํเนินการทดสอบระบบ

ก่อนที�จะนําระบบไปใช้งานจริง การทดสอบเบื�องต้นด้วยการสร้างข้อมูลจาํลองขึ� นมาเพื�อ

ตรวจสอบการทาํงานของระบบงาน ซึ� งหลงัจากการสร้างระบบแล้วควรนาํแอปพลิเคชัน ไปให้

ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแอปพลิเคชนัก่อนนาํไปทดสอบระบบ สอดคล้องกบั Whitten, 

Lonnie และ Kevin (����) ที�ไดอ้ธิบายวธีิการวเิคราะห์และออกแบบระบบวา่ การพฒันาระบบอยา่ง

เร็วผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งนําเอาตน้แบบที�พฒันามาให้ผูเ้ชี�ยวชาญได้ทาํการทดลองใช้ โดยขอ้มูล

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี�ยวชาญจะถูกรวบรวมไปเพื�อปรับปรุงก่อนนาํไปทดสอบ

ระบบ 

�) การทดสอบระบบ เพื�อนาํแอปพลิเคชนัที�พฒันาขึ�นไปทดสอบกบักลุ่มผูใ้ช้งาน โดยเมื�อทาํการ

ทดสอบระบบจนมั�นใจว่าระบบที�ได้รับการทดสอบนั� นพร้อมที�จะนําไปติดตั�งเพื�อใช้งานบน

สถานการณ์จริง หลงัจากที�ระบบงานที�พฒันาขึ�นมาใหม่ไดถู้กนาํไปใชง้านเป็นที�เรียบร้อยแลว้ หาก

พบขอ้ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องจากการทาํงานของระบบงานใหม่ตอ้งดาํเนินการติดตามและแกไ้ข

ให้ถูกตอ้ง สอดคล้องกบังานวิจยัของ สุรินทร์ อุ่นแสน และคณะ (����) ได้พฒันาแอปพลิเคชัน

สําหรับคดักรองพฤติกรรมเสี� ยงของนักเรียนวยัรุ่น โดยมีการทดสอบระบบ และนําผลจากการ
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ทดสอบไปปรับปรุง และแกไ้ขแอปพลิเคชนั เพื�อให้สามารถทาํงานไดต้รงตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชแ้ละทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

ทั�งนี�การพฒันาแอปพลิเคชนัควรมีการศึกษาถึงปัจจยัที�ส่งผลต่อการยอมรับ อาทิ ความง่ายต่อการใช้

งาน ประโยชน์ที�ไดรั้บ ทศันคติของผูใ้ชง้าน รวมถึง พฤติกรรมแนวโนม้จะใชง้าน ที�จะส่งผลต่อการ

ยอมรับและดาวน์โหลดไปใช้งานในลาํดบัต่อไป ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Davis (����) ที�ได้

เสนอแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี เมื�อมีการสร้างเทคโนโลยีใหม่ มีการศึกษาการยอมรับการใช้

งานในดา้นสร้างการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน ประโยชน์ในการใชง้าน ซึ� งส่งผลต่อทศันคติที�ดี

ต่อการใชง้านของผูใ้ช ้ทาํใหเ้กิดความตั�งใจในการใชเ้ทคโนโลย ีสุดทา้ยจะมีการใชจ้ริง 

 

บทสรุป 

ปัจจุบนัสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส หรือโควิด-�� นั�น จดัเป็นภาวะวิกฤตระดบัโลกที�มี

ผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจ จนนาํไปสู่รูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนเปลี�ยนไป แมแ้ต่

การประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เกิดขึ�นเป็นจาํนวน

มาก ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ คือ การทาํธุรกรรมซื�อขาย หรือแลกเปลี�ยนสินคา้และบริการบน

อินเทอร์เน็ต โดยใชเ้วบ็ไซต์ หรือแอปพลิเคชนั โดยถูกนาํมาใชเ้ป็นเครื�องมือในการคน้หาสินคา้ที�

ต้องการ โดยวิธีการนํารูปภาพหรือคีย์เวิร์ดที� เกี�ยวข้องไปทําการค้นหาสินค้าผ่านทาง Search 

Engines Site เพื�อศึกษาดูขอ้มูลรายละเอียด ภาพสินคา้ ราคา และความน่าเชื�อถือของร้านคา้ เพื�อการ

ประกอบการตดัสินใจซื�อ ทาํให้การส่งออกและนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ มีการพฒันาขึ�นอยา่ง

ต่อเนื�อง สาํหรับประเทศไทย การนาํเขา้สินคา้จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเขา้มาขายในประเทศนั�น 

จึงไม่ใช่เรื�องใหม่สําหรับผูป้ระกอบการในประเทศไทย โดยตลาดหลกัในรูปแบบการให้บริการ

ผา่นธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เติบโตขึ�นตามลาํดบั  

ทั� งนี� การสั�งซื� อและนําเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป็นสิ� ง

สาํคญัที�ผูป้ระกอบการตอ้งเรียนรู้ และพฒันาแอปพลิเคชนัใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก เพื�อให้

เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ 

จากการศึกษา ผูเ้ขียนเสนอ แบบจาํลองการพฒันาแอปพลิเคชันแบบเร่งรัด (Rapid Application 

Development: RAD) ได้แก่ การกาํหนดความตอ้งการ การออกแบบโดยผูใ้ช้ การสร้างระบบโดย

การใช้ตวัซอฟต์แวร์ประยุกต์อย่างเร็ว และการทดสอบระบบ เป็นกระบวนการสามารถนํามา

ประยุกตใ์ชก้ารออกแบบแอปพลิเคชนัการบริหารจดัการการนาํเขา้สินคา้จากสาธารณรัฐประชาชน

จีนได ้ซึ� งมีขอ้ดีคือ สามารถพฒันาระบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพราะมีการใชเ้ครื�องมือ หรือซอฟตแ์วร์ใน

การพฒันาระบบ ทั�งนี� ตอ้งมีการศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชแ้อปพลิเคชนั การออกแบบตามความ
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ตอ้งการของผูใ้ช ้รูปแบบการใชง้านควรมีความง่ายต่อการใชง้าน และเห็นถึงประโยชน์ที�จะไดรั้บ 

เพื�อใหส้ามารถออกแบบ แอปพลิเคชนัการบริหารจดัการการนาํเขา้สินคา้จากสาธารณรัฐประชาชน

จีนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูใ้ชง้านต่อไป 
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บทคัดย่อ  

บทความนี� เป็นการทบทวนวรรณกรรมเพื�อสร้างกรอบแนวคิดการวิจยัที�แสดงถึงอิทธิพลของ

นวตักรรมการบริการที�ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�ออาหารโฮมเมด ผลจากการศึกษาพบวา่ นวตักรรม

การบริการ ประกอบดว้ยปัจจยัย่อย � ด้าน คือ ดา้นสารสนเทศ ดา้นกระบวนการ ด้านเทคโนโลย ี

และด้านสภาพแวดลอ้ม โดยปัจจยัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื�ออาหารโฮมเมด ที�

ประกอบไปด้วย � ขั�นตอน ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การ

ตดัสินใจซื�อ และความรู้สึกภายหลงัการซื�อ โดยเนื�อหาส่วนใหญ่ของบทความไดร้วบรวมแนวคิด

และทฤษฎีของนกัวิชาการอยา่งหลากหลาย เพื�อให้ทราบถึงรายละเอียดของนวตักรรมการบริการ 

และการตดัสินใจซื�อที�มีความชัดเจน และผูป้ระกอบธุรกิจบริการทั�วไปสามารถนาํขอ้คน้พบดา้น

นวตักรรมการบริการนี� ไปเป็นเครื� องมือในการจัดการธุรกิจของตนให้บรรลุเป้าหมายหรือ

จุดประสงคที์�ตั�งไว ้ซึ� งถือเป็นผลลพัธ์ที�ทุกองคก์รปรารถนา 
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คําสําคัญ: นวตักรรมการบริการ, การตดัสินใจซื�อ, อาหารโฮมเมด  

 

Abstract 

This paper reviews the literature to create a research conceptual framework demonstrating the 

influence of service innovations on homemade food purchasing decisions. The results of the study 

found that service innovation. It consists of 4 sub-factors, information, process, technology, and 

environment. These factors are related to the decision to buy homemade food, which consists of 5 

steps: problem recognition, searching for information, alternative assessment, purchasing 

decisions, and feeling after purchase. Most of the content in the article has been compiled from 

ideas and theories of scholars for acknowledge the details of service innovation and obvious 

purchasing decision and the service providers can use these service innovation findings as a tool 

to achieve their business management, target or intended purpose. This is the result that every 

organization desires. 

 

Keywords:  Service Innovation, Decision to Purchase, Homemade Food 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีาํให้พฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคมเมืองเปลี�ยนแปลง

ไป การดาํเนินชีวิตที�ตอ้งเร่งรีบแข่งขนักบัเวลาตลอดทั�งวนั ทาํให้ผูค้นไม่มีเวลาแสวงหาสิ�งที�ตวัเอง

ตอ้งการ โดยแทจ้ริงดว้ยขอ้จาํกดัดา้นเวลาและความตอ้งการดา้นความสะดวกสบาย ส่งผลให้ผูค้น

มองหาช่องทางที�จะตอบสนองความต้องการของตัวเองมากขึ� น (ยง ภู่วรวรรณ, ����) ธุรกิจ

ร้านอาหารเป็นหนึ� งในทางเลือกและเป็นธุรกิจที�มีความสําคญัยิ�งต่อภาคบริการและเศรษฐกิจของ

ไทย มีมูลค่าหมุนเวยีนไม่ตํ�ากวา่ � แสนลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ �.� ของผลิตภณัฑ์มวลรวม

ของประเทศในภาคบริการ โดยในช่วง �-� ปีที�ผา่นมา ธุรกิจร้านอาหารมีการขยายตวัจากการลงทุน

ของผูป้ระกอบการรายเดิมและรายใหม่ โดยตน้ปี พ.ศ.���� ศูนยว์ิจยักสิกรไทยคาดการณ์วา่ธุรกิจ

ร้านอาหารจะมีมูลค่ารวมอยูที่� �.�� แสนลา้นบาทหรือขยายตวัร้อยละ �.�-�.� จากปี พ.ศ.���� แต่

ในเวลาต่อมาศูนยว์ิจยักสิกรไทยไดป้รับประมาณการรายไดข้องธุรกิจร้านอาหารในปี พ.ศ.���� ลง

เหลือ �.��-�.�� แสนลา้นบาทหรือลดลง �.��-�.�� หมื�นลา้นบาท ซึ� งเป็นการขยายตวัในอตัราที�

ชะลอลงและมีโจทย์ท้าทายรอบด้านรออยู่ อาทิ ต้นทุนทางธุรกิจที�สูงขึ� น พฤติกรรมและความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
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ธุรกิจอาหารโฮมเมดคือการนาํอาหารผลิตจากครอบครัวมาสู่รูปแบบร้านอาหาร ซึ� งเป็นอาหารที�มี

การปรุงแต่งโดยใช้สูตรเฉพาะ หรือจากการคิดคน้ขึ�นมาเอง หรือสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น การคดัสรร

วตัถุดิบที�มีคุณภาพซึ� งหาได้จากถิ�นกาํเนิด มีความสดใหม่ สะอาด และการปรุงอาหารมีความ

พิถีพิถนั ให้ความรู้สึกที�อบอุ่น เนื�องจากเป็นอาหารที�ทาํให้คนในครอบครัวรับประทาน และเป็น

อาหารสูตรเฉพาะของแต่ละครอบครัว (กนกภรณ์ โกศลวรวฒันกุล, ����) ธุรกิจอาหารโฮมเมดที�

แทจ้ริงจะไม่ใช้เครื�องจกัรในลกัษณะของอุตสาหกรรมในการผลิต แต่เป็นการผลิตในรูปแบบของ

ครอบครัว ที�ผลิตในจํานวนที�ไม่มากแบบวันต่อว ันหรือตามความต้องการของลูกค้า โดย

กลุ่มเป้าหมายหลกัของตลาดธุรกิจอาหารโฮมเมดคือกลุ่มนกัศึกษาและ วยัทาํงาน ดว้ยเสน่ห์ที�กล่าว

มาของอาหารโฮมเมด ทาํให้ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอีรายใหม่พยายามวางตาํแหน่งสินคา้ของตนเอง

ให้อยู่ในจาํพวกอาหารโฮมเมดเพื�อเพิ�มมูลค่าให้แก่สินค้าของตน (เปี� ยมจิต คหกิจโกศล, ����) 

แมว้่าอาหารโฮมเมดจะมีจุดเด่นที�รสชาติ วตัถุดิบ ที�มีคุณภาพ และการปรุงอาหารมีความพิถีพิถนั

ดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-�� ส่งผลให้ผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารต่างๆ ไดรั้บผลกระทบต่อรายได ้ผูว้ิจยัในฐานะที�เป็นผูป้ระกอบการร้านอาหารโฮมเมด 

จึงสนใจที�จะทาํการศึกษาขอ้มูลแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อสร้างกรอบแนวคิดใน

การพฒันาไปสู่งานวิจยัที�สมบูรณ์ในอนาคต ของการศึกษาปัจจยันวตักรรมการบริการที�ส่งผลต่อ

การตดัสินใจซื�ออาหารโฮมเมด 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบันวตักรรมการบริการ 

ความหมายของนวตักรรม 

สมนึก เอื�อจิระพงษพ์นัธ์ และคณะ (����) กล่าววา่ ความสามารถทางนวตักรรมมีดว้ยกนั � ดา้น คือ 

ความสามารถทางนวตักรรมผลิตภัณฑ์ และความสามารถทางนวตักรรมกระบวนการ สร้าง

ประโยชน์ต่อการเป็นผูป้ระกอบการ ดงันี�  

ความสามารถทางนวตักรรมผลิตภณัฑ ์(Product Innovativeness) บอกถึงความสามารถของธุรกิจใน

การสร้างและใชค้วามคิดใหม่ ทาํให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ และ ส่งผลประโยชน์

ในท างเศรษ ฐกิจแก่ ธุรกิจ โดยมี ลักษ ณ ะของความใหม่  (Newness) ความ เป็ น เอกลักษ ณ์ 

(Uniqueness) และความเป็นผลิตภณัฑต์น้แบบ (Originality)  

ความสามารถทางนวตักรรมกระบวนการ (Process Innovativeness) โดยมีความสามารถทาง

นวตักรรมเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ� งที�แฝงอยู่ในความสามารถทางนวตักรรมผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการ โดยจะให้นํ� าหนกัเกี�ยวกบันวตักรรมกระบวนการเป็นส่วนใหญ่ เพราะกระบวนการ 
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(Process) เป็นเรื� องเกี�ยวกบัด้านวิธีและขั�นตอนการผลิตและระบบการบริหาร ซึ� งถูกพฒันาเป็น

นวตักรรมดว้ยเทคโนโลยีใหม่ ความสามารถทางนวตักรรมกระบวนการจึงเป็นสิ�งที�มีการพิจารณา

ถึงความสามารถในการปรับใชเ้ทคโนโลยีใหม่ และการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีที�นาํมาปรับใชใ้น

กระบวนการผลิต และสร้างผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ของธุรกิจ 

Morton (����) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมวา่ เป็นการทาํให้ใหม่ขึ�นอีกครั� ง (Renewal) ซึ� งเป็น

การปรับปรุงสิ� งเก่า และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์การนั� นๆ 

นวตักรรมอาจไม่ใช่การขจดัหรือลม้ลา้งสิ�งเก่าๆ ให้หมดสิ�นไป แต่เป็นการปรับปรุง เสริมแต่ง และ

พฒันา 

Michael E. Porter (����) ได้ให้ความหมายของนวตักรรมไวว้่า เป็นสิ� งสําคญัที�ทาํให้องค์การ มี

ศกัยภาพในการแข่งขนั และไดม้องนวตักรรมในความหมายที�กวา้ง โดยรวมเอาเทคโนโลยใีหม่และ

แนวทาง ในการทาํสิ� งต่างๆ เข้าไวด้้วยกันPeter F. Drucker (����) ได้ให้คาํนิยามนวตักรรมใน

มุมมองที�เกี�ยวขอ้งกบัผูป้ระกอบการวา่นวตักรรมคือเครื�องมือที�สําคญัสําหรับผูป้ระกอบการในการ

แสวงหาผลประโยชน์และโอกาสจากการเปลี�ยนแปลงต่างๆ เพื�อสร้างธุรกิจและบริการที�แตกต่าง

จากคู่แข่งนวตักรรม เป็นความสามารถที�ถูกแสดงออกมาในรูปแบบของการฝึกฝนศกัยภาพในการ

เรียนรู้ และการนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

กล่าวโดยสรุป นวตักรรมหมายถึง การนาํความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ การ

เขา้ใจถึงปัญหาของผูบ้ริโภคและความตอ้งการในรูปแบบต่างๆ ของผูบ้ริโภค ก่อให้เกิดการสร้าง

หรือพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่หรือรูปแบบการบริการใหม่ หรือเกิดกระบวนการใหม่ รวมทั�งเกิด

ประโยชน์การเพิ�มมูลค่าสินคา้ ระบบเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ความหมายของนวตักรรมการบริการ 

ชชัพล ทรงสุนทรวงศ์ (����) ให้ความหมาย นวตักรรมการบริการ หมายถึง การนาํความคิดแนว

ทางการการดาํเนินงาน หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึง

พอใจให้กบัผูบ้ริโภค อีกทั�งยงัเป็นการยกระดบัประสิทธิภาพ เพิ�มประสิทธิผลของการบริการ และ

สร้างมูลค่าเพิ�มใหก้บัธุรกิจ 

วลยัลกัษณ์ รัตนวงศณ์ฐัธิดา สุวรรณโณ และธีรศกัดิ� จินดาบถ (����) กล่าววา่ นวตักรรม การบริการ

หมายถึง ความคิดสร้างสรรคข์องกระบวนการพฒันาสินคา้และบริการใหม่ หรือเกิดกิจกรรมใหม่ๆ 

เพื�อตอบสนองความตอ้งการหลากหลายของผูบ้ริโภค โดยการบูรณาการศกัยภาพการบริหารจดัการ

ขององคก์ร รวมถึงการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคเพื�อก่อใหเ้กิดการสร้างคุณค่าของบริการ 

อญัชิสา ชูศรี (����) ให้ความหมาย นวตักรรมการบริการ หมายถึง การสร้างสรรค ์ในกระบวนการ

ผลิตสินค้าและบริการให้มีความทันสมัย หรือการสร้างความสามารถในการตอบสนองความ
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ตอ้งการของผูบ้ริโภคที�มีความหลากหลายที�มากขึ�น และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภค

ดว้ยนวตักรรมที�เป็นการสร้างมูลค่าใหก้บัธุรกิจเพิ�มขึ�น 

Makoto Usui (����) กล่าววา่ นวตักรรมการบริการคือ การยกระดบัประสิทธิภาพไปพร้อมกบัการ

เพิ�มประสิทธิผลของระดับการบริการและการสร้างมูลค่าเพิ�ม รวมถึงการกระชับการบริการที�

นาํเสนอและการปรับให้มีความพอเหมาะพอดี นวตักรรมการบริการยงัเป็นบริการใหม่ที�มีลกัษณะ

ของการปฏิรูปจากเดิม โดยคาํนึงถึงปัจจยัทางสังคม โครงสร้างของระบบที�เป็นอยู่ และการให้

ความสาํคญักบัคน 

Van Ark (����) กล่าวว่า นวตักรรมการบริการเป็นข้อสรุปใหม่เกี�ยวกับเรื� องการบริการสําหรับ

ธุรกิจในอนัที�จะพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคในเรื�องระบบการส่งมอบการบริการ 

ประเภทของนวตักรรมการบริการ 

การนาํนวตักรรมมาพฒันาปรับปรุงรูปแบบและขั�นตอนต่างๆ ของการให้บริการในภาคธุรกิจ เพื�อ

จะได้บริการตรงกบัความต้องการของผูบ้ริโภค โดยเน้นการอาํนวยความสะดวกและเกิดความ

รวดเร็วในการเขา้รับบริการ ซึ� งประโยชน์ที�ได้รับคือ การเกิดความแตกต่างในการบริการ สร้าง

ความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค ทั�งนี�  พฤทธิ�  เทศจีบ (����) ได้กล่าวไวว้่า นวตักรรมบริการเป็นการ

พฒันาบริการใหม่ หรือ ปรับปรุงกระบวนการ ในการให้บริการ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคที�มีความหลากหลาย และไดแ้บ่งประเภทนวตักรรมการบริการออกเป็น � ประเภท ดงันี�  

นวตักรรมการบริการและผลิตภณัฑ์ดา้นการบริการ เป็นการออกแบบปรับปรุงการบริการเดิมหรือ

สร้างรูปแบบการบริการใหม่ โดยอาจมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นองค์ประกอบการสร้าง

นวตักรรมการบริการและผลิตภณัฑด์า้นการบริการ 

นวตักรรมในกระบวนการบริการ เป็นการปรับปรุงหรือออกแบบกระบวนการในการสร้างการ

บริการใหม่ ซึ� งอาจรวมถึงระบบการส่งมอบสินคา้ นวตักรรมประเภทนี�อาจเป็นเทคโนโลยีเทคนิค

หรือความชาํนาญที�เกี�ยวขอ้งการการใหบ้ริการลูกคา้ เช่น การปรับโครงสร้างการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

นวตักรรมในธุรกิจการบริการและอุตสาหกรรมการบริการ เป็นการสร้างนวตักรรมขององค์กร

รวมทั�งนวตักรรมเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์การบริการและกระบวนการบริการ การจดัการกระบวนการ

และนวตักรรมการบริการ 

องค์ประกอบของนวตักรรมการบริการ 

Service Research and Innovation Institute (SRII) Asia Summit (����) ได้ทําการ สรุปไว้ว่าการ

สร้างนวตักรรมบริการต้องอาศัยกรอบ (Framework) เพื�อใช้เป็นหลักยึดในกระบวนการของ

นวตักรรมบริการ กรอบดงักล่าวเป็นส่วนประกอบโครงสร้าง หรือ Building Block ของนวตักรรม

บริการที�มีองคป์ระกอบ � ส่วน โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในภาพที� � 
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ภาพที� � ส่วนประกอบโครงสร้างนวตักรรมการบริการ 

ที�มา: กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(����) 

 

จากภาพที� � แสดงส่วนประกอบในการสร้างนวตักรรมการบริการมีองคป์ระกอบ � ส่วน ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลสารสนเทศ (Data) หมายถึง วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของคุณค่าที�คาดหวงัจากผลงานของ

นวตักรรมการบริการ รวมทั�งประเด็นเงื�อนไขขอ้จาํกดั กล่าวโดยสรุปคือ การหาวิธีที�แกไ้ขปัญหา

ให้กบัลูกคา้หรือผูรั้บบริการ ตวัอยา่งเช่น ลูกคา้ที�รับบริการใช้รถยนตเ์พื�อเดินทางไปสถานที�ต่างๆ 

ข้อมูลนี� หมายถึง ลักษณะการบริการเช่ารถยนต์ เงื�อนไขที� เกี� ยวข้องการให้ความสะดวกแก่

ผูใ้ช้บริการที�ตอ้งรู้ตาํแหน่งรับ-ส่งของรถ สามารถเปิดประตูและสตาร์ทเครื�องยนต์ได้โดยอาศยั

กุญแจอิเล็กทรอนิกส์พิเศษ มีระบบการชาํระเงินที�สะดวก เป็นตน้ อาจถือไดว้า่เป็นคุณลกัษณะหรือ 

Specification ของกลุ่มขอ้เสนอที�จะถูกสร้างขึ�น  

กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั�นตอนการให้บริการในฝั�งผูใ้ห้บริการ และกระบวนการใช ้

บริการในฝั�งของผูใ้ชบ้ริการเป็นส่วนสําคญัของนวตักรรมการบริการ และเป็นทรัพยสิ์น ทางปัญญา

ที�มีคุณค่ามาก เพราะจะเป็นส่วนที�มาจากแนวความคิดใหม่ๆ ที�ถือวา่เป็นนวตักรรม โดยเฉพาะใน

ยุคที�พฒันาการดา้นไอซีทีไดก้า้วหนา้ไปมาก นวตักรรมการบริการจะตอ้งสร้างขึ�นบนพื�นฐานของ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร โดยเฉพาะบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์

พกพาไร้สาย 

เทคโนโลยี (Technologies) เป็นเครื� องมือในการสนับสนุนกระบวนการ ที� เป็น ส่วนหนึ� งของ

ขอ้เสนอเพื�อสร้างคุณค่า รวมทั�งการเชื�อมโยงทรัพยากรทั�งจากแหล่งภายในและภายนอกองคก์รเพื�อ

ร่วมกันสร้างข้อเสนอและสร้างคุณค่า จาํเป็นตอ้งอาศยัระบบบริการที�เป็นระบบไอซีที ที�สําคญั

ระบบบริการที�เป็นไอซีทียงัใชเ้ป็นระบบส่งมอบขอ้เสนอให้ลูกคา้นาํไปสร้างคุณค่า ระบบบริการนี�

จะถูกออกแบบให้สัมพนัธ์กบัขอ้เสนอและกระบวนการสร้างคุณค่า การออกแบบระบบบริการถือ

ว่าเป็นส่วนสําคญัอีกส่วนหนึ� งของนวตักรรมการบริการ ตวัอย่างเช่น บริการรถยนต์เพื�อเดินทาง

สัญจร ประกอบดว้ยเทคโนโลยีหลายดา้น เช่น เทคโนโลยกีารใชร้หสัดาวน์โหลดลงในบตัรหรือใน

เครื�องโทรศพัทเ์พื�อใชเ้ป็นกุญแจเปิดรถและสตาร์ทเครื�องยนต ์ระบบรับสัญญาณดาวเทียมเพื�อระบุ
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ตาํแหน่งของรถยนต์ ระบบการชาํระเงินออนไลน์ ระบบบริหารขอ้มูลของสมาชิก ระบบควบคุม

คุณภาพผลิตภณัฑ ์เป็นตน้  

สภาพแวดลอ้ม (Environment) หมายถึง การรับรู้ถึงขอ้มูลประวติัและภาวะการณ์ ของผูรั้บบริการที�

จะช่วยให้การสร้างคุณค่าร่วมกนัระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล โดย

เป็นลกัษณะของการพยายามเขา้ใจบริบทต่างๆ ของผูบ้ริโภคเพื�อจะไดส้ามารถตอบคาํถามลูกคา้ใน

บริบทต่างๆ ได ้นอกจากนี� อาจหมายถึงสภาพแวดลอ้มดา้นอื�นๆ ที�ส่งผลต่อการออกแบบขอ้เสนอ

และระบบบริการ ที�นาํไปสู่การสนับสนุนให้ลูกค้าสร้างคุณค่าได้เต็มที� ตวัอย่างเช่น ในรูปแบบ

ธุรกิจของ IKEA การบริการให้ลูกคา้มีบา้นที�น่าอยู่ มีห้องรับแขกที�สบายตา สบายกาย จาํเป็นตอ้ง

ให้ลูกคา้มีส่วนในการออกแบบและเลือกรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที�เหมาะกับรสนิยมของตนเอง ซึ� ง

หมายถึงต้องมีสถานที�ที�แสดงการวางตาํแหน่งเฟอร์นิเจอร์ลกัษณะต่างๆ ให้ลูกคา้เกิดความคิด 

นอกจากนี�  ในกรณีที� ลูกค้าพาสมาชิกครอบครัวมาร่วมกันเลือกรูปแบบสินค้า หรืออาจมีนัก

ออกแบบภายในมาช่วยกนัออกแบบและเลือกเฟอร์นิเจอร์ เพื�อให้เกิดความพอใจแก่ทุกฝ่าย รวมทั�ง

ในบางกรณี ลูกคา้อาจพาลูกหลานตวันอ้ยๆ ไปร่วมสนุกดว้ย หา้ง IKEA จะตอ้งจดัสถานที�โชวรู์มที�

มี ขนาดใหญ่กว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ทั�วไป พร้อมเครื�องมือ-เครื�องใช้อาํนวยความสะดวกหลายอย่าง 

ตั�งแต่ ร้านอาหาร ที�นั�งเพื�อการปรึกษาหารือ รวมทั�งสถานที�เด็กเล่น ที�จะสนองตอบความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคในบริบทที�แตกต่างกนัได ้

กล่าวโดยสรุป นวตักรรมการบริการเป็นการนาํความคิดหรือแนวทางการการดาํเนินงานดว้ยการนาํ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื�อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคโดยมี

องค์ประกอบ สําคัญ  � ป ระการได้แก่  ข้อมูลส ารส นเทศ กระบ วนการ เท คโนโลยี  และ 

สภาพแวดลอ้ม 

แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัการตัดสินใจซื�อ  

ความหมายการตัดสินใจซื�อ 

ณฐัธิดา เทพสุทิน (����) กล่าววา่ การตดัสินใจซื�อเป็นขั�นตอนที�ผูบ้ริโภคพร้อมจะตดัสินใจซื�อ โดย

ผูบ้ริโภคจะเลือกจากทางเลือกต่างๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ แบรนด์ ตวัแทนการขาย ปริมาณในการซื�อ 

เวลาในการซื�อ และวธีิการชาํระเงิน  

สุทามาศ จนัทรถาวร (����) กล่าววา่ การตดัสินใจซื�อ คือ กระบวนการคดัเลือก แนวทางปฏิบติัจาก

ทางเลือกต่างๆ เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที�ตอ้งการ ซึ� งจดัเป็นส่วนหนึ� งของกระบวนการแก้ไข

ปัญหา  
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Armstrong & Kotler (���� อา้งถึงใน Zhang Ziyue, ����) กล่าวว่า การตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภค 

หมายถึง พฤติกรรมการซื�อของผูใ้ช้สินคา้หรือการบริการ โดยอาจจะเป็นรูปแบบการซื�อทั�งสินคา้

หรือบริการเพื�อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึ� งอยูใ่นขั�นตอนการตดัสินใจสุดทา้ย  

Solomon (����) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่เป็นกระบวนที�เกี�ยวขอ้งกบัการเลือกซื�อ

สินคา้และบริการ รวมถึงประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อ

ตอบสนองตามความตอ้งการของบุคคลและหรือกลุ่มบุคคล 

กระบวนการตัดสินใจซื�อ 

Kotler & Keller (����) กล่าว่า การตดัสินใจซื� อของผูบ้ริโภคที�แสดงถึงการตดัสินใจซื�อ โดยมี

กระบวนการตดัสินใจ � ขั�นตอน ขั�นตอนแรกไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Arousal) หรือ

การรับรู้ถึงปัญหา (Problem recognition) เป็นพฤติกรรมการซื�อที�มีจุดเริ�มตน้จากผูบ้ริโภค การที�

บุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการภายในของตนซึ� งอาจเกิดขึ�นเอง เช่น ความหิว หรือเกิดจากสิ�งกระตุน้

ภายนอก เช่น สื�อโฆษณาที�จูงใจ หรือรับรู้จากรอบตวัใชผ้ลิตภณัฑ์หรือสินคา้นั�นๆ ขั�นตอนที�สอง

ได้แก่ การค้นหาข้อมูล (Information Search) เป็นพฤติกรรมหลังผู ้บริโภคเกิดความต้องการ 

ผูบ้ริโภคจะดาํเนินการแสวงหาข้อมูลตวัผลิตภณัฑ์เพื�อใช้ประกอบการตดัสินใจ ขั�นตอนที�สาม

ไดแ้ก่ การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) ผูบ้ริโภคจะนาํขอ้มูลที�ไดร้วบรวมไวม้า

จดัเก็บหมวดหมู่และทําการวิเคราะห์ ขั�นตอนที�สี� ได้แก่ การตัดสินใจซื� อ (Purchase Decision) 

ภายหลงัจากมีการประเมินทางเลือกในขั�นตอนที� � จะช่วยให้ผูบ้ริโภคกาํหนดความพอใจระหวา่ง

ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที�ผูบ้ริโภคชอบมากที�สุด การตดัสินใจซื�อจึงเกิดขึ�นหลงัจากประเมินทางเลือก และ

ขั�นตอนสุดทา้ยไดแ้ก่ ความรู้สึกภายหลงัการซื�อ (Post Purchase Behavior) ความรู้สึกพอใจหรือไม่

พอใจภายหลงัจากมีการซื�อสินคา้ไปใชแ้ลว้ ความรู้สึกขึ�นอยูก่บัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์และความ

คาดหวงัของผูบ้ริโภควา่ผลิตภณัฑที์�ซื�อไปนั�นสามารถตอบสนองความตอ้งการไดจ้ริงหรือไม ่

ปัจจัยที�มีอทิธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื�อของผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคถูกกาํหนดดว้ยลกัษณะทางกายภาพ และลกัษณะทางกายภาพถูกกาํหนดดว้ย

สภาพจิตวิทยา โดยสภาพจิตวิทยาถูกกาํหนดด้วยครอบครัวและครอบครัวถูกกาํหนดด้วยสังคม 

รวมถึงสังคม จะถูกกาํหนดดว้ยวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ�น ดว้ยสาเหตุนี�นกัการตลาดจาํเป็นตอ้ง

ศึกษาพฤติกรรมการซื�อและพฤติกรรมการใชข้องบริโภค ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื�อของ

ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน โดยที�ปัจจยัภายนอกประกอบดว้ย ปัจจยั

ดา้นวฒันธรรม และดา้นสังคม ส่วนปัจจยัภายในประกอบดว้ย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความ

เชื�อถือ ทศันคติ บุคลิกภาพ และความรู้สึกนึกคิดของตนเอง(Kotler & Keller, 2016) 
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งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  

นุช สิงห์แกว้ (����) ศึกษาเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการสั�งอาหารผ่านสื�อออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างได้แก่ 

ประชากรเขตบางกะปิที�เคยใช้บริการสั�งอาหารผ่านสื�อออนไลน์ จาํนวน ��� คน วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้การถดถอยพหุคูณผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้น

การส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั�งอาหารผา่นสื�อ

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตามลาํดับ ณัฐศาสตร์ ปัญญานะ และวชัรพจน์ 

ทรัพยส์งวนบุญ (����) ศึกษาเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการอาหารตามสั�งแบบจดัส่ง 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ บุคลากรในมหาวิทยาลยัและผูที้�อาศยัอยู่

ในพื�นที�ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน ��� คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

ค่าสถิติเพียร์สันไคสแควร์ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัปัจจยั ดา้นกระบวนการ 

ดา้นการนาํสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพมากที�สุด โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการนาํสร้างและนาํเสนอทางกายภาพมีผลต่อ การ

ตัดสินใจใช้บริการอาหารตามสั�งแบบจัดส่ง นอกจากนี�  ณัฐนรี เศวตะดุล (����) ศึกษาเรื� อง 

นวตักรรมการบริการที�ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านเมาท์เท่นคาเฟ่ จงัหวดัระนอง เป็นการ

วิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ที�มาใช้บริการร้านเมาท์เท่นคาเฟ่ จงัหวดัระนอง 

จาํนวน ��� คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นขอ้มูล

สารสนเทศ กระบวนการ เทคโนโลยี และสภาพแวดลอ้ม มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการร้านเมาท์

เท่นคาเฟ่ จงัหวดัระนอง 

 

บทสรุป 

นวตักรรมการบริการเป็นเครื�องมือและกลยทุธ์สาํคญัที�จาํเป็นต่อการพฒันาคุณภาพการดาํเนินธุรกิจ

อาหารโฮมเมดเพื�อให้ผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและช่วยให้

ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจซื�ออาหาร 

โฮมเมดไดอ้ย่างมั�นใจ จากการทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งผูว้ิจยันาํมาใช้เป็นแนวทาง ในการ

สร้างกรอบแนวคิด ดงัแสดงในภาพที� � 
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ภาพที� � กรอบแนวคิด 

 

จากภาพที� � แสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดนวตักรรมการบริการที�ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�ออาหาร 

โฮมเมดโดยใชแ้นวทางนวตักรรมการบริการของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(����) ที�มี

องค์ประกอบสําคญั � ด้าน ด้านแรกไดแ้ก่ ขอ้มูลสารสนเทศ เป็นการหาวิธีที�แก้ไขปัญหาให้กบั

ผู ้บริโภค ด้านที�สองได้แก่ กระบวนการ เป็นขั� นตอนการให้บริการบนพื�นฐานของการนํา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค ดา้นที�

สามได้แก่ เทคโนโลยี เป็นเครื�องมือในการสนับสนุนกระบวนการที�เชื�อมโยงทรัพยากรทั�งจาก

แหล่งภายในและภายนอกของผูป้ระกอบการ และด้านสุดทา้ยไดแ้ก่ สภาพแวดล้อม ซึ� งหมายถึง

สภาพแวดลอ้มต่างๆ ที�มีส่วนต่อการสนับสนุนให้ผูบ้ริโภคได้รับประโยชน์ได้อย่างเต็มที� โดยที�

องคป์ระกอบสาํคญัทั�ง � ดา้นดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื�ออาหารโฮมเมด 
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บทคัดย่อ 

บทความนี� มีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษาระดบันวตักรรมบริการ และระดบัการตดัสินใจใช้บริการจดั

สวน เพื�อศึกษานวตักรรมบริการที�ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจัดสวน จากการทบทวน

วรรณกรรมพบวา่ นวตักรรมบริการที�ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจดัสวน ทั�ง � ดา้น คือ �) ดา้น

ขอ้มูลสารสนเทศ �) ด้านกระบวนการ �) ด้านเทคโนโลยี �) ด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจใช้บริการจดัสวน องค์ความรู้/ขอ้คน้พบจากบทความนื�  จะเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั 

นวตักรรมบริการที�ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ บริษทัจดัสวน และสามารถนาํไปเป็น

ขอ้มูลสาํหรับการเพื�อประโยชน์แก่องคก์รธุรกิจ และผูส้นใจทั�วไป  

 

คําสําคัญ: นวตักรรมบริการ, การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ, การทบทวนวรรณกรรม 

 

Abstract 

This article is intended to study the level of service innovation and the level of decision-making to 

use landscaping services To study service innovations that affect the decision to use landscaping 

services From the literature review, it was found that Service innovations that affect the decision 

to use landscaping services in 4 areas: 1) Information 2) Process 3) Technology 4) Environment 

Affects the decision to use landscaping services Knowledge/findings from this article will be a 

guideline for research studies Service innovation that affects the decision to use the service 
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gardening company and can be used as information for the benefit of business organizations. and 

general public. 

 

Keywords: service innovation, service decision, literature review 

 

บทนํา 

ธุรกิจจดัสวนมีจุดมุ่งหมายเพื�อจดัแต่ง ดูแลให้พื�นที�บริเวณน่าอยู ่ธุรกิจจดัสวนเป็นธุรกิจให้บริการ

แก่ลูกคา้ที�ไม่สามารถจดัสวนเองไดเ้พราะมีปัญหาหรืออุปสรรค ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ในเรื�อง

ของบริเวณพื�นที�ที�ตอ้งการจดัสวน เรื�องตน้ไม ้ดอกไม ้ไมด้อก ไมป้ระดบัและหญา้ที�มีการปลูกใน

พื�นที�ที�ตอ้งการ ในการดูแลรักษาที�มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละแบบ 

ธุรกิจจดัสวนมีการขยายตวัในการเติบโตขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ในขณะเดียวกนัก็มีการสร้างมาตรฐานใน

ดา้นความสวยงามของการจดัสวนที�พฒันาไปตามยุคสมยัและความชอบที�แตกต่างกนั และการจดั

สวนที�สามารถทาํใหเ้กิดพื�นที�ใชส้อยพร้อมกบัความสวยงามในพื�นที�มากยิ�งขึ�น 

โรคระบาดโควิด-�� คือ โรคติดต่อซึ� งเกิดจากไวรัสโคโรนาที�เริ�มมีการระบาดในเมืองอู่ฮั�น ประเทศ

จีน เมื�อเดือนธนัวาคม พ.ศ.���� โรคโควิด-�� มีการระบาดใหญ่ที�ส่งผลไปทั�วโลกอยา่งรวดเร็ว มี

การแพร่กระจายที�เป็นวงกวา้ง จึงส่งผลทาํใหเ้กิดการกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้

เศรษฐกิจหยุดชะงกั ผูค้นจาํนวนมากหยุดการใช้จ่ายที�ไม่มีความจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต รวมถึง

การจา้งบริษทัจดัสวน ทาํใหผู้ป้ระกอบการและพนกังานต่างไดรั้บผลกระทบกนัอยา่งทั�วหนา้ (กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

จากการทบทวนวรรณกรรม เพื�อศึกษากรอบแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบันวตักรรมบริการที�ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ บริษทัจดัสวน มีรายละเอียดของเนื�อหาที�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง ดงันี�  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบันวตักรรม 

Mckeown (����) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ นวตักรรม (Innovation) หมายถึง การสร้างสรรคที์�นาํไปสู่

การเปลี�ยนแปลงเพื�อก่อให้เกิดคุณค่า เป็นความคิดหรือการกระทาํสิ� งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ ซึ� งจะมี

การคิดและการกระทาํขึ�นมาอยูเ่สมอ  

นวตักรรมจึงเป็นสิ�งที�เกิดขึ�นใหม่ไดอ้ยู่ตลอดเรื�อยๆ ตามความปรารถนาของมนุษยที์�มีอยู่อยา่งไม่

จาํกดั ความตอ้งการคิดคน้หาวธีิการแกปั้ญหาที�เกิดขึ�น โดยสิ�งใดที�คิดและทาํมาแลว้ถือวา่หมดความ

เป็นนวตักรรมไป และมักจะมีการสร้างสิ� งใหม่ให้เกิดขึ� นมาแทนที�  และยงัอาจหมายถึงการ
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เปลี�ยนแปลงทางความคิด ไม่ว่าการเปลี�ยนนั�นจะเกิดขึ�นจากการปฏิวติั การเปลี�ยนอย่างถอนราก

ถอนโคน หรือการพฒันาต่อยอด มกัมีการแยกแยะความแตกต่างอยา่งชดัเจน ระหวา่งการประดิษฐ์

คิดคน้ ความคิดริเริ�ม และนวตักรรม อนัหมายถึงความคิดริเริ�มที�นาํมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งสัมฤทธิ� ผล 

ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker, ����,���� อา้งใน สมนึก เอื�อจิระพงษ์พนัธ์ และคณะ, ����) ได้

ใหค้วามหมายของคาํวา่ นวตักรรม ไวว้า่ นวตักรรมนั�นเป็นเครื�องมือของผูป้ระกอบการในการสร้าง

ศกัยภาพการแข่งขันในเชิงธุรกิจและความมั�นคง โดยแสวงหาโอกาสและประโยชน์จากการ

เปลี�ยนแปลงเพื�อนําไปสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ และโดยการใช้

เทคโนโลยทีี�มีอยู ่หรือสร้างใหม่ รวมทั�งเป็นการพฒันาความรู้ใหม่ๆ 

สมนึก เอื�อจิระพงษ์พนัธ์ และคณะ (����) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ นวตักรรม ไวว้่า นวตักรรม

คือสิ�งใหม่ที�เกิดขึ�นจากการใชค้วามรู้ทกัษะ ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาขึ�น 

ซึ� งอาจจะมีลกัษณะเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที�ก่อให้เกิดประโยชน์ใน

เชิงเศรษฐกิจและสังคม 

สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (����) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ นวตักรรม ไวว้า่ เป็นสิ�งใหม่ที�เกิด

จากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที�มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม นวตักรรมเป็น

กระบวนการที�เกิดจากการนําความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการ

บริหารจัดการ เพื�อสร้างให้ เกิดเป็นธุรกิจนวตักรรมหรือธุรกิจใหม่ที� ส่งผลต่อการเพิ�มขีด

ความสามารถในการแข่งขนั และเพื�อนําไปสู่การเปลี�ยนแปลงเพื�อก่อให้เกิดคุณค่า นวตักรรม 

สามารถแบ่งออกเป็น � รูปแบบ คือ �) นวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์ �) นวตักรรมด้านบริการ �) 

นวตักรรมดา้นกระบวนการผลิต �) รูปแบบธุรกิจใหม่ 

แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบันวตักรรมบริการ 

นวตักรรมบริการเป็นเครื�องมือที�สําคญัในทางธุรกิจที�นําไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขนั (Weng et al., ����) โดยนวตักรรมบริการ เป็นการนํานวตักรรมมาพฒันาและปรับปรุง

รูปแบบ ขั�นตอนของการให้บริการ เพื�อมีการให้บริการตรงต่อความตอ้งการ ความพึงพอใจของ

ลูกคา้ โดยจะเน้นในเรื�องของการอาํนวยความสะดวก ความรวดเร็วในการเขา้รับบริการ ในส่วน

ของประโยชน์ของนวตักรรมบริการในเชิงธุรกิจนั�น คือ การช่วยสร้างความแตกต่างในการบริการ 

เพื�อนาํไปสู่การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ที�เขา้มาใชบ้ริการ 

มาโคโตะ ยูซูอิ (Makoto Usui, ����: ��-��) ได้เรียบเรียงความคิดเพื�อนิยามคาํว่า “นวตักรรม

บริการ” ไวด้งันี�  นวตักรรมบริการ คือ การยกระดบัประสิทธิภาพไปพร้อมกบัการเพิ�มประสิทธิผล

ของระดบัการบริการและการสร้างมูลค่าเพิ�ม การกระชบับริการที�นาํเสนอ และการปรับให้มีความ

พอเหมาะ เรื�องสําคญัในนวตักรรมบริการไม่ใช่แต่เพียงทาํให้การบริการมีความหลากหลายเพิ�มขึ�น
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หรือเพิ�มมูลค่าให้สูงขึ�นเท่านั�น แต่หมายถึงการกระชับบริการที�นาํเสนอ และการปรับให้มีความ

พอเหมาะพอดีขึ�นก็ได ้นวตักรรมบริการตอ้งหลุดพน้จากความสัมพนัธ์ทางเดียว คือ จากผูน้าํเสนอ

ไปยงัผูรั้บบริการ มาเป็นการที�ทั�งสองฝ่ายร่วมสร้างคุณค่าที�เหมาะสม 

อญัชิสา ชูศรี (����) ได้ให้ความหมายของ นวตักรรมบริการ ไวว้่า นวตักรรมบริการ หมายถึง

ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ๆ เพื�อ

ตอบสนองความต้องการอนัหลากหลายของลูกค้า โดยเป็นการบูรณาการในด้านศกัยภาพการ

บริหารจดัการขององคก์ร รวมถึงการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ เพื�อก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าชอง

การบริการ 

องคป์ระกอบของนวตักรรมบริการ 

Service Research and Innovation Institute (SRII) Asia Summit (����) อา้งใน อญัชิสา ชูศรี (����) 

ได้ทาํการสรุป นวตักรรมบริการ ไวว้่า การสร้างนวตักรรมบริการตอ้งอาศยักรอบ (Framework) 

เพื�อใช้เป็นหลักยึดในกระบวนการของนวตักรรมบริการ กรอบดังกล่าวเป็นส่วนประกอบ

โครงสร้าง หรือ Building Block ของนวตักรรมบริการที�ประกอบดว้ย � ประเภท ดงัภาพที� � 

 

 
ภาพที� � นวตักรรมบริการประกอบดว้ย � ประเภท 

ที�มา: Service Research and Innovation Institute Asia Summit 2013. 

 

�) ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ (Information) หมายถึง วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของคุณค่า (Value) ที�มี

การคาดหวงัจากผลงานของนวตักรรมเงื�อนไขที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัการให้ความสะดวกสบายแก่

ลูกคา้ที�เป็นผูม้าใชบ้ริการ 

�) ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการของบริษทั และกระบวนการ

ในการใชบ้ริการของลูกคา้ของบริษทั เป็นส่วนสาํคญัของนวตักรรมบริการ 

3) ด้านเทคโนโลยี (Technologies) เพื�อสนับสนุนกระบวนการที�เป็นส่วนหนึ� งของขอ้เสนอเพื�อ

สร้างคุณค่า รวมทั�งการเชื�อมโยงทรัพยากรทั�งจากแหล่งภายในและภายนอกองคก์รเพื�อร่วมกนัสร้าง



                         

 544 

ขอ้เสนอและสร้างคุณค่า ระบบบริการนี� จะถูกออกแบบให้สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอและกระบวนการ

สร้างคุณค่า การออกแบบระบบบริการถือวา่เป็นส่วนสาํคญัอีกส่วนหนึ�งของนวตักรรมบริการ 

�) ดา้นสภาพแวดลอ้ม (Environment) หมายถึงการรับรู้เกี�ยวกบัรายละเอียดและภาวการณ์ (Profile) 

ของลูกคา้ ที�จะช่วยใหก้ารสร้างคุณค่าร่วมกนัระหวา่งบริษทัและลูกคา้ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

เพื�อจะไดส้ามารถตอบโจทยลู์กคา้ในบริบทต่างๆได ้นอกจากนี� ยงัอาจหมายถึงสภาพแวดลอ้มดา้น

อื�นๆ ที�มีนยัสาํคญัต่อการออกแบบขอ้เสนอ และระบบบริการที�นาํไปสู่การสนบัสนุนให้ลูกคา้สร้าง

คุณค่าไดเ้ตม็ที� เพื�อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ที�จะสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ ทั�งหมดนี�  

ถือวา่เป็นสภาพแวดลอ้มที�นกัสร้างนวตักรรมบริการตอ้งให้ความตระหนกัและเป็นส่วนหนึ� งของ

นวตักรรมบริการที�มาในรูปของขอ้เสนอแบบเบ็ดเสร็จ 

แนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

การตดัสินใจเลือกใช้บริการ คือ ลาํดับขั�นตอนของลูกค้าที�ใช้ในการตดัสินใจซื�อการใช้บริการ 

ประกอบดว้ย � ขั�นตอน ซึ� งลูกคา้อาจจะไม่จาํเป็นที�จะตอ้งใช้ทุกขั�นตอนในการตดัสินใช้บริการ 

ลูกคา้อาจจะมีการขา้มบางขั�นตอนไปหรือมีการยอ้นกลับไปยงัขั�นตอนก่อนหน้า กระบวนการ

ตดัสินใจซื�อจะเริ�มตน้ก่อนการใชจ้ริง และจะมีผลกระทบหลงัการใช ้(Kotler & Keller, 2012) 

กระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการของ Kotler & Keller มี � ขั�นตอนดงันี�  

�) การรับรู้ถึงปัญหา หรือการยอมรับปัญหา (problem recognition) เป็นขั�นตอนแรกที�เกิดขึ�น โดย

ลูกคา้จะทราบถึงปัญหา หรือความตอ้งการ  

�) การคน้หาขอ้มูล หรือ การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (information search) หลงัจากที�ลูกคา้ทราบ

ถึงปัญหา ลูกคา้จะทาํการคน้หาขอ้มูลสารสนเทศเกี�ยวกบัวิธีแก้ปัญหาเพื�อประกอบการตดัสินใจ 

ลูกคา้จะไปแสวงหามาจากสี�แหล่งด้วยกันคือ �) แหล่งบุคคล (personal source) �) แหล่งการค้า 

(commercial source) �) แหล่งสาธารณะ (public source) 

�) แหล่งประสบการณ์ (experience source) ผลจากการเสาะแสวงหา จะทําให้ลูกค้าประเมิน

ทางเลือกต่อไป 

�) การประเมินทางเลือก เมื�อถึงขั�นตอนนี�  ลูกคา้จะมีการประเมินทางเลือก โดยลูกคา้นั�นจะกาํหนด

กฎเกณฑ์ หรือคุณสมบัติที�จ ําใช้ในการประเมินทางเลือกจากปัจจัยต่างๆขึ� นมาเพื�อวดัและ

เปรียบเทียบคุณค่า ซึ� งลูกค้าจะเปรียบเทียบเพื�อทาํการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการ ที�ดีที�สุด

สาํหรับตวัของลูกคา้  

�) การตดัสินใจใชบ้ริการ เป็นขั�นตอนสุดทา้ยหลงัเกิดขั�นตอนการประเมินผลทางเลือก ในขั�นตอน

นี� ลูกคา้จะปฏิเสธสินคา้ การบริการที�ตนไม่พอใจหรือมีความพอใจน้อย และมีความตั�งใจที�จะซื�อ
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สินคา้ หรือบริการที�ลูกคา้มีความพึงพอใจมากที�สุด ซึ� งหลงัจากที�ลูกคา้ไดท้าํการประเมินทางเลือก

แลว้ ลูกคา้จะมีความตั�งใจใชบ้ริการ คือการที�ลูกคา้มีความตอ้งการที�จะใชก้ารบริการ 

�) พฤติกรรมหลงัการซื�อ หลงัจากที�ลูกคา้ได้มีการใช้บริการแล้ว ลูกคา้จะมีการเปรียบเทียบการ

ให้บริการกบัความคาดหวงั ทั�งก่อนให้บริการ ระหวา่งการไดรั้บบริการ และหลงัจากการไดรั้บการ

บริการ ลูกคา้จะตดัสินใจถึงความพึงพอใจซึ� งจะส่งผลต่อพฤติกรรมต่อการใช้บริการในครั� งต่อไป

ในอนาคต ถา้การบริการสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ได ้ลูกคา้จะ

กลบัมาใชบ้ริการใหม่และเป็นลูกคา้ประจาํ แต่ถา้บริษทัฯไม่สามารถตอบสนอง และสร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้ได ้ในกรณีที�ลูกคา้ที�เขา้มารับบริการมีความไม่พอใจจากการไดรั้บบริการ ลูกคา้

อาจจะเก็บความรู้สึกที�ไม่พอใจนั�นเอาไวอ้ยา่งเงียบๆก็ได ้หรืออาจจะมีปฏิกิริยาในการตอบโตก้บั

บริษทัฯก็ได ้ซึ� งเป้าหมายของการตอบโตก้ลบันั�นอาจจะเป็นในเรื�องของผลิตภณัฑ์หรือการบริการ 

หรือในตวัของบริษทัฯก็เป็นไดลู้กคา้ก็จะเปลี�ยนไปใชบ้ริการกบับริษทัอื�น 

 

บทสรุป 

โดยสรุปการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ การสร้างนวตักรรมให้กบับริษทัจดัสวน ทั�งเป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูล เก็บข้อมูลด้านความรู้ทางเทคโนโลยี ด้านประสบการณ์ต่างๆที�เคยผ่านมา การนําเสนอ

ความคิดสร้างสรรค ์การนาํเสนอสิ�งแปลกใหม่ การส่งมอบให้ถึงมือลูกคา้ การตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของลูกคา้ได ้ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีกบัผลประโยชน์ในธุรกิจบริษทัเท่านั�น แต่มีส่วนช่วยใน

เรื�องของเศรษฐกิจให้เติบโตตามไปดว้ย และนวตักรรมก็มีส่วนช่วยผูป้ระกอบการในการแข่งขนั

และนาํหนา้คู่แข่ง 

จากการศึกษานวตักรรมบริการกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ เรื�องสําคญัที�จะสามารถทาํให้ธุรกิจ

ของบริษทัอยู่รอดนั�นคือตอ้งศึกษาและนาํนวตักรรมบริการที�ประกอบดว้ย � ประเภท ไดแ้ก่ ดา้น

ขอ้มูลสารสนเทศ ดา้นกระบวนการ ดา้นเทคโนโลยี และดา้นสิ�งแวดลอ้ม มาประยุกตใ์ช้ให้เขา้กบั

ธุรกิจของบริษทัจดัสวน เพื�อที�จะไดส้ร้างสรรคใ์นการนาํเสนอสิ�งแปลกใหม่ในการบริการจดัสวน 

รวมถึงการส่งมอบแก่ลูกคา้ นวตักรรมบริการนั�นยงัมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ที�เป็นขั�นตอนในการเลือกใช้บริการกับบริษทัจดัสวน ต่อการตดัสินใจของลูกคา้ที�มี � ขั�นตอน 

ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงปัญหาหรือการยอมรับปัญหา การคน้หาขอ้มูลหรือการเสาะแสวงหาสารสนเทศ 

การประเมินทางเลือก การตดัสินใจใชบ้ริการ และพฤติกรรมหลงัการซื�อ ที�ทาํให้เกิดจุดเด่นของการ

บริการ 

นอกจากนี�  ผลจากการศึกษา ยงัสามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดที�แสดงความสัมพนัธ์ของนวตักรรม

บริการกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ การประยกุตก์บัธุรกิจบริการจดัสวน ไดด้งันี�  
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ภาพที� 2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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บทคัดย่อ  

บทความนวตักรรมการตลาดสําหรับการให้บริการติดตั�งโซลาร์รูฟท็อปในโรงงานอุตสาหกรรม มี

วตัถุประสงคเ์พื�อทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบันวตักรรมการตลาดและสร้างกรอบแนวคิดเพื�อ

นาํไปพฒันาสู่งานวิจยันวตักรรมการตลาดที�ส่งผลต่อการตดัสินใจติดตั�งโซลาร์รูฟท็อปในโรงงาน

อุตสาหกรรรม ที�สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า นวตักรรมการตลาด ประกอบด้วย

ปัจจยั � ด้าน ไดแ้ก่ ด้านคุณค่าเฉพาะตวั ด้านการมุ่งเน้นที�ตวัลูกคา้ ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม 

ด้านความหลากหลาย ของผลิตภณัฑ์ ด้านการเปลี�ยนแปลง และด้านการสื�อสารการตลาดแบบ

บูรณาการ โดยปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อการตดัสินใจติดตั�งโซลาร์รูฟท็อปในโรงงานอุตสาหกรรม 

เนื�อหาส่วนใหญ่ของบทความได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการอย่างหลากหลาย 

เพื�อให้ทราบถึงรายละเอียดของนวตักรรมการตลาดและการตดัสินใจซื�อที�มีความชดัเจนมากขึ�น 

องค์ความรู้และขอ้คน้พบจากบทความนี�  สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวิจยันวตักรรมการตลาดที�

ส่งผลต่อการตดัสินใจติดตั�งโซลาร์รูฟท็อปในโรงงานอุตสาหกรรรม ได ้และผูป้ระกอบการธุรกิจ
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บริการทั�วไปสามารถนาํขอ้คน้พบดา้นนวตักรรมการตลาดนี� ไปใชเ้ป็นเครื�องมือในการพฒันาและ 

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัแบบยั�งยนืใหก้บัธุรกิจต่อไป 

 

คําสําคัญ: นวตักรรมการตลาด, การตดัสินใจซื�อ, โซลาร์รูฟทอ็ป  

 

Abstract 

The article entitled Marketing Innovation for Solar Rooftop Installation Service in Factory aimed 

to review the literature related in marketing innovation and created conceptual framework, which 

to be developed for marketing innovation affected to complete the factory solar rooftop 

installation decision in the future. The finding revealed that marketing innovation consists of 6 

factors: Unique Proposition, Customer Focus, Market Focus, Modification, Product Variety, and 

Integrated Marketing Communication. These factors affected installation decision for solar 

rooftop installation in factory. Most of the detail in this article collected concepts and theories of 

scholars for recognized the information of marketing innovation and more obviously in the 

purchasing decision. Knowledge and finding from this article can be used as a guideline in 

marketing innovation affected solar rooftop installation of factory and enterprise executive can 

use this finding result in marketing innovation from this article to be an instrument for develop 

and crate advantage sustainable competitive for the business in the future.          

 

Keywords: Marketing Innovation, Purchase Decision, Solar Rooftop 

 

บทนํา 

การใช้พลังงานสิ� นเปลืองเพื�อผลิตพลังงานไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะทาํให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) หรือภาวะโลกร้อน ซึ� งไม่ใช่

ปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาที�ตอ้งวางแผนและดาํเนินการแกไ้ขในระยะยาว จากปัญหาอุณหภูมิโลกที�

สูงขึ�นเรื�อยๆ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ต่างๆ เป็นวงกวา้ง ทุกประเทศทั�วโลกจึงให้ความสําคญั

กับการแก้ไขปัญหาภาวะ โลกร้อน ด้วยการลดการพึ� งพาพลังงานจากฟอสซิล ถ่านหิน หรือ

นํ� ามนัดิบ และเพิ�มการใช้พลงังานหมุนเวียนมากขึ� น เช่น กลุ่มประเทศยุโรป ให้ความสําคญักับ

สภาพอากาศและสิ�งแวดลอ้ม โดยตั�งเป้าหมายวา่ จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยา่งนอ้ยร้อยละ 

�� ภายในปีค.ศ.���� และตั�งเป้าวา่จะปลอดคาร์บอน ในปี ค.ศ.���� ซึ� งหนึ�งในแผนงานที�จะทาํให้
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บรรลุเป้าหมายคือ การเพิ�มการใช้พลงังานหมุนเวียนหรือพลงังานสะอาด อาทิ พลงังานลม และ

พลงังานแสงอาทิตย ์ในปัจจุบนักลุ่มประเทศในยุโรปได้นาํพลงังานหมุนเวียน มาใช้ในการผลิต

ไฟฟ้ามากขึ�น โดยในปีค.ศ.���� มีการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในการผลิตไฟฟ้าร้อยละ �� ซึ� งมากกวา่

การใช้เชื�อเพลิงฟอสซิลร้อยละ �� โดยหลกัมาจากการใช้พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม ที�

เพิ�มขึ�นประมาณ � เท่าจากปี ค.ศ.���� (กรุงเทพธุรกิจ, 2564) 

รัฐบาลไทยจึงได้กาํหนดเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ ��-�� ภายใน ปี 

พ.ศ.���� โดยสํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังานไดมี้แผนการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์มากถึง ��,��� เมกะวตัต์ ซึ� งได้รวมโครงการ

พลงังานแสงอาทิตย ์(โซลาร์ภาคประชาชน) จาํนวน �,��� เมกะวตัต์ ที�มุ่งเน้นการกระจายรายได้

และอาํนาจในการเป็นเจ้าของและรักษาระบบส่ง-จ่ายไฟฟ้า เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงของ

ผูบ้ริโภคและเพื�อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองผ่านเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย ์

(Solar Cells) แบบติดตั�งบนหลงัคาหรือโซลาร์รูฟท็อปไดอ้ยา่งเสรี นอกจากนี� ยงัสามารถนาํส่วนที�

ผลิตเกินจากการใช้เองนั�นมาขายให้กบัการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคไดอี้กดว้ย 

(กระทรวงพลงังาน, ����) ส่งผลให้หน่วยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงภาครัฐและ

สถานศึกษาชั�นนาํมีการตื�นตวั โดยภาคธุรกิจมีการลงทุนจดัจาํหน่ายอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตยข์ยาย

เพิ�ม มากขึ�น ดา้นผูบ้ริโภคอยา่งเช่น โรงงานอุตสาหกรรมไดซื้�อระบบและวา่จา้งภาคธุรกิจให้ทาํการ

ติดตั�งระบบเซลลแ์สงอาทิตยบ์นหลงัคาของโรงงานและอาคาร เพื�อผลิตพลงังานไฟฟ้าใชเ้องเพิ�มขึ�น

อยา่งแพร่หลายมากขึ�น (ชยัรัฐ ภทัรเวท และศุภฤกษ ์สุขสมาน, ����) ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีโรงงาน

อุตสาหกรรมอีกจาํนวนหนึ� ง ที�ยงัไม่ไดมี้การเปลี�ยนแปลงระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยโซลาร์

รูฟท็อป จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจยั ในฐานะเป็นผูใ้ห้บริการติดตั� งโซลาร์รูฟท็อปให้กับ

โรงงานอุตสาหกรรม จึงสนใจที�จะศึกษาขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสร้าง

กรอบแนวคิดในการพัฒนาไปสู่งานวิจัยที�สมบูรณ์ในอนาคตของการศึกษาปัจจยันวตักรรม

การตลาดที�ส่งผลต่อการตดัสินใจติดตั�งโซลาร์รูฟทอ็ปในโรงงานอุตสาหกรรรม 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบันวตักรรมการตลาด 

�.�) ความหมายและแนวคิดของการตลาด 

การตลาด (Marketing) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจที�เกิดขึ� นเพื�อให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการ

เปลี�ยนจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค (Drucker, ����) สามารถตอบสนองความพึงพอใจและความ

ตอ้งการต่างๆ ของผูบ้ริโภคได ้(Kotler, ����) โดยมีองคป์ระกอบสาํคญั � ส่วน คือ  
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�.�.�) การให้ความสาํคญัแก่ลูกคา้ (Customer Orientation) หมายถึง ความตอ้งการของลูกคา้เป็นตวั

ชี�วา่ผูผ้ลิตจะผลิตสิ�งใดเพื�อตอบสนองใหต้รงตามที�ลูกคา้ตอ้งการ 

�.�.�) การให้ความสําคญัในส่วนของกาํไร (Profit Orientation) กาํไรเป็นส่วนสําคญัที�สุดของการ

ประกอบธุรกิจ เป็นสิ�งที�บอกวา่ธุรกิจเติบโตเพิ�มขึ�นเท่าไร แต่การทาํกาํไรตอ้งดูทั�งปัจจยัภายใน อาทิ 

โครงสร้างองค์กร กระบวนการทาํงาน วฒันธรรม และบุคลากรที�อยูภ่ายในองค์กร เป็นตน้ ปัจจยั

ภายนอก อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่งขนั การเปลี�ยนไปของเทคโนโลย ีเป็นตน้  

�.�.�) การบูรณาการทางการตลาด (Integrated Marketing) คือ การร่วมมือกนัทาํงาน ทั�งฝ่ายการ

พฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) ฝ่ายการโฆษณา (Advertising) และฝ่าย การขาย (Sales) 

มาร่วมกนัทาํงานกบัฝ่ายการตลาด โดยนกัการตลาดตอ้งศึกษาใหท้ราบถึงความตอ้งการของลูกคา้วา่

ลูกคา้ตอ้งการผลิตภณัฑ์ที�มีคุณสมบติัอย่างไร เพื�อฝ่ายผลิตจะสามารถผลิตได้ตรงความตอ้งการ

ลูกคา้ แนวทางการตลาดแบบเดิมอาจจะไม่เพียงพอต่อการแข่งขนัดา้นการตลาด ในธุรกิจยุคปัจจุบนั

จึงมีการศึกษาวจิยันวตักรรมการตลาดขึ�นมาเพื�อช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  

�.�) นวตักรรมการตลาด  

Naidoo (����) โดยที� OECD (����) ระบุว่า นวตักรรมการตลาดเป็นวิธีทางการตลาด แบบใหม่ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัในเรื�องของบรรจุภณัฑ์ (Packaging) การออกแบบผลิตภณัฑ ์

(Product Design) การส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ (Product Promotion) การกาํหนดราคาผลิตภณัฑ ์

(Product Pricing) และการจดัวางผลิตภณัฑ ์(Product Placement) 

Michele, Audrey, and David (����) ไดท้าํการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบันวตักรรมการตลาดใน

ธุรกิจขนาดยอ่ม (SMEs) ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมเพื�อให้ไดอ้งคป์ระกอบของนวตักรรม

การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดย่อม รวมทั�งการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ในธุรกิจขนาดย่อม เพื�อ

นาํมาพฒันากรอบแนวคิดในการทาํการตลาดเชิงนวตักรรม โดยในงานวิจยัพบว่า องค์ประกอบ

สาํคญัสาํหรับนวตักรรมการตลาดในธุรกิจขนาดยอ่ม ประกอบดว้ย � องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

�.�.�) คุณค่าเฉพาะตวั (Unique Proposition) คือ สิ�งที�เป็นเอกลกัษณ์ มีคุณค่าเฉพาะตวัไม่ซํ� าใคร ซึ� ง

คุณค่าเฉพาะตวันี� เป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มทางการตลาดที�จะช่วยให้บรรลุความได้เปรียบทางการ

แข่งขนั คุณค่าเฉพาะตวัเป็นเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์หรือบริการที�สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกค้าได้อย่างที�ไม่มีผลิตภัณฑ์อื�นเสนอได้ สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ และยากที�

ผลิตภณัฑ์หรือบริการอื�นจะลอกเลียนแบบได ้ตวัอยา่งเช่น คุณค่าเฉพาะตวัของการขายผลิตภณัฑ ์IT 

ของ บริษัท Advice คือความรวดเร็วในการส่งผลิตภณัฑ์ ลูกค้าสามารถสั�งซื�อผลิตภณัฑ์ได้ทุก

ช่องทางทั�ง หนา้ร้าน โทรศพัท ์เวบ็ไซตแ์อพพลิเคชั�น โซเชียลมีเดีย และสามารถจดัส่งผลิตภณัฑ์ถึง
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มือลูกคา้ไดภ้ายในสองชั�วโมง หรือ คุณค่าเฉพาะตวัของรถยนตไ์ฟฟ้า Aura Good Cat คือการชาร์ต

ไฟฟ้าที�ไหนก็ไดอ้ยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่เกิน �� นาที และวิ�งได ้��� กิโลเมตร เป็นตน้ 

�.�.�) การมุ่งเน้นที�ตัวลูกค้า (Customer Focus) คือ ความพึงพอใจของลูกค้า และการกําหนด

เป้าหมายของลูกค้าเป็นสิ� งสําคญัในการจะนําไปสู่ความสําเร็จทางธุรกิจ โดยตอ้งยึดลูกค้า เป็น

ศูนยก์ลางเพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งเน้นไปที�การสร้างความพึงพอใจให้

เกิดขึ�น แก่ลูกคา้ ทั�งลูกคา้ภายนอกและลูกคา้ภายใน การมุ่งเน้นที�ตวัลูกคา้ถือเป็นวฒันธรรมการ

ให้บริการขององค์กรเพื�อยกระดบัความสัมพนัธ์ที�มีกบัลูกคา้ให้แน่นแฟ้นยิ�งขึ�นในทุกขั�นตอนการ

ตดัสินใจของลูกคา้ ซึ� งประกอบดว้ยการทาํกลยทุธ์การตลาดดว้ยความจริงใจ ความโปร่งใสของการ

ตั�งกลยทุธ์ดา้นราคา และการส่งมอบผลิตภณัฑห์รือบริการที�มีคุณภาพตามที�ระบุไว ้เป็นตน้ 

�.�.�) การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม (Market Focus) คือ การยึดตลาดเป็นศูนยก์ลางโดยก่อนจะตดัสินใจ

เลือกจบัตลาดไหนเพื�อจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบักลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ตอ้งอาศยัการ

วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัต่างๆ วิสัยทศัน์ และประสบการณ์ เพื�อจะนาํไปสู่การเป็น ผูน้าํตลาด

และผลกาํไรที�ตามมา การมุ่งตลาดเฉพาะส่วนจะเป็นฐานในการสร้างความไดเ้ปรียบขององคก์ารใน

ตลาดเฉพาะกลุ่ม ผา่นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง นาํเสนอรูปแบบของผลิตภณัฑ์หรือบริการให้

มีความแตกต่าง น่าสนใจ ตวัอย่างเช่น การสร้างความแตกต่างในด้านความปลอดภยัของข้อมูล

สาํหรับผลิตภณัฑป์ระเภทคอมพิวเตอร์เมนเฟรม เป็นตน้  

�.�.�) การเปลี�ยนแปลง (Modification) คือ ความสามารถในการปรับเปลี�ยนนวตักรรมให้ตรงกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างรวดเร็ว โดยปัจจยัด้านนวตักรรมมีองค์ประกอบ สําคญัคือ ดา้น

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ ที�ผูป้ระกอบการตอ้งดาํเนินการเพิ�มคุณภาพการผลิตของผลิตภณัฑ์และบริการ 

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ เพื�อเพิ�มความพึงพอใจของ

ลูกคา้ ดา้นนวตักรรมกระบวนการ ผูป้ระกอบการตอ้งการพฒันาระบบการจดัการ เพิ�มแนวทางการ

ดาํเนินธุรกิจและการดาํเนินงานของกิจการใหม่ มีวธีิการใหม่ หรือเทคโนโลยใีหม่ ใชส้นบัสนุนการ

ตัดสินใจ กําหนดโครงสร้างองค์กร เพื�ออํานวยความสะดวกในการทํางานเป็นทีมหรือการ

ประสานงาน พฒันากระบวนการต่างๆ ในการดาํเนินงาน พฒันาระบบการจดัการ ขอ้มูลภายในและ

การแชร์ขอ้มูล เพิ�มคุณภาพผลผลิตในกระบวนการผลิตดว้ยเทคนิค เครื�องจกัรกล หรือ เทคโนโลย ี

มีวิธีการจดัการและควบคุมคุณภาพ และต้องมีความสามารถในการปรับเปลี�ยนผลิตภณัฑ์หรือ

กระบวนการอยา่งรวดเร็วเพื�อตอบสนองความเปลี�ยนแปลงของลูกคา้ 

�.�.�) ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Product Variety) คือ การพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์ เป็นสิ�งที�

ทาํธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าขึ�นอย่างต่อเนื�อง ผูบ้ริหารการขายและการตลาด ตอ้งสังเคราะห์ว่า

ตลาดเป้าหมายหรือผูบ้ริโภคต้องการองค์ประกอบส่วนไหน เพื�อนําไปประกอบการพิจารณา
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กําหนดแนวความคิดหลักดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาด โดยแบ่งองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์

ดงัต่อไปนี�  ตวัผลิตภณัฑ์หลัก หมายถึง คุณประโยชน์ คุณค่า และคุณสมบติัขั�นพื�นฐาน ในการ

ตอบสนองความตอ้งการโดยตรง เช่น ผลิตภณัฑ์สระผม ตอ้งสามารถทาํความสะอาดเส้นผมให้

สะอาดได ้ส่วนควบของผลิตภณัฑ์ หมายถึง คุณค่าที�เพิ�มเติมจากผลิตภณัฑ์หลกัทาํให้ผลิตภณัฑ์ชิ�น

นี�แตกต่างจากผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง เช่น กลิ�นหอมมะลิ เช่น ผลิตจากวตัถุดิบที�ไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม 

ส่วนเพิ�มที�คาดหวงัจากผลิตภัณฑ์หมายถึง ประโยชน์คุณค่าที�แอบแฝงอื�นๆ ที�ตลาดเป้าหมาย

คาดหวงัวา่จะไดรั้บจากผลิตภณัฑ์แก่นแทแ้ละผลิตภณัฑ์ ส่วนควบ เช่น การใชโ้ทรศพัท ์iPhone จะ

ทาํให้ผูใ้ช้ดูเป็นคนที�มีฐานะและสังคมดีกว่าคนที�ใช้โทรศพัท์ Huawei ส่วนที�ตอ้งการบ่งชี� ความ

แตกต่าง หมายถึง องค์ประกอบที�ใช้ในการติดต่อสื�อสารสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ เช่น 

ยี�ห้อของสินคา้ และศกัยภาพที�ย ั�งยืนของผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่วนที�ให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความต่อเนื�อง

จากการใช้องค์ประกอบผลิตภณัฑ์ไปสู่อนาคต อนัเนื�องจากการใช้ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ทั�งหมด เช่น 

ความลํ� ายุคของผลิตภณัฑ์ซึ� งเหนือกว่าคู่แข่งขนั เพื�อทาํให้สามารถสร้างความหลากหลายให้แก่

ผลิตภณัฑส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดค้รบถว้น 

�.�.�) การสื� อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) คือ การใช้

ช่องทางในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ร่วมกนัหลายๆ ช่องทาง เพื�อสร้าง การรับรู้และยอมรับ

ผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ การส่งเสริมการตลาดเป็นเครื�องมือหนึ�งที�มีความสําคญัในการติดต่อสื�อสาร

ให้ผูใ้ช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเกิดทัศนคติที�ดีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ และกระตุ้นการตดัสินใจซื� อ

ผลิตภณัฑ์ Philip Kotler กล่าวว่าการส่งเสริมการตลาดคือ การใช้เครื�องมืออื�นๆ ของส่วนประสม

การตลาด ในการขบัเคลื�อนและสื�อสาร เชิญชวนลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหส้นใจ ติดตาม และตดัสินใจ

ซื�อผลิตภณัฑ ์

แนวคิดและทฤษฎเีกี�ยวกบัการตัดสินใจซื�อ 

�.�) ความหมายการตดัสินใจซื�อ 

อุบลรัตน์ ชมรัตน์ (����) กล่าววา่ การตดัสินใจซื�อ หมายถึง การเลือกการปฏิบติัที�เห็นวา่ ดีที�สุดจาก

หลายๆ ทางที�มีอยู่ โดยการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื�อเลือกสิ� งที�ดีที�สุดในการปฏิบัติให้บรรลุ

วตัถุประสงคที์�ตอ้งการ 

ณัฐธิดา เทพสุทิน (����) กล่าวว่า การตดัสินใจซื�อ (Purchase Decision) เป็นขั�นตอนที�ผูบ้ริโภค

พร้อมจะตดัสินใจซื�อ โดยผูบ้ริโภคจะเลือกจากทางเลือกต่างๆ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ แบรนด์ ตวัแทน

การขาย ปริมาณในการซื�อ เวลาในการซื�อ และวธีิการชาํระเงิน 

Schiffman & Kanuk (����) กล่าวว่า การตัดสินใจซื� อเป็นขั�นตอนในการเลือกซื� อสินค้าของ

ผูบ้ริโภค โดยจะพิจารณาในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ในดา้นจิตใจที�เกี�ยวขอ้งกบั
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ความรู้สึก นึกคิด และด้านพฤติกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัทางกายภาพ ซึ� งการซื�อเป็นกิจกรรมทางด้าน

จิตใจและกายภาพ สามารถเกิดขึ� นได้ในช่วงระยะเวลาหนึ� ง ทาํให้เกิดการซื� อ และอาจเกิดการ

ตดัสินใจซื�อตามบุคคลอื�น การศึกษาการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรที�มีอยูท่ ั�งเงิน 

เวลา และกาํลงัเพื�อบริโภคผลิตภณัฑ์และ บริการต่างๆ ซึ� งประกอบดว้ย ซื�ออะไร ทาํไมจึงซื�อ ซื�อ

เมื�อไร อยา่งไร ที�ไหน และบ่อยแค่ไหน 

Kotler (����) กล่าวว่า การตัดสินใจซื� อเป็นตัวชี� วดัที�สําคัญที� สุดของความสําเร็จในมุมของ

การตลาดและธุรกิจ โดยผูบ้ริโภคจะเริ�มรู้จกัและมีความคุน้เคยกบัตราสินคา้มากขึ�น เกิดจากการที�

พวกเขา ไดรั้บรู้ขอ้ดีของตราสินคา้นั�น แลว้เกิดการชื�นชอบ เมื�อเกิดความตอ้งการพวกเขาก็จะคน้หา

ขอ้มูลของตราสินคา้นั�นๆ ดว้ยตนเองเพิ�มเติม 

�.�) กระบวนการตดัสินใจซื�อ  

ขั�นตอนในการเลือกซื�อผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ

ทั�งด้านจิตใจ และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื�อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจและกายภาพ ซึ� งเกิดขึ� น

ในช่วงระยะเวลาหนึ� ง กิจกรรมเหล่านี� ทาํให้เกิดการซื�อและเกิดพฤติกรรมการซื�อตามบุคคลอื�น 

ขั�นตอนการตดัสินใจซื�อพบว่าผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการ � ขั�นตอน ดงันี�  (Schiffman & Kanuk, 

2007)  

�.�.�) การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 

หมายถึง การที�บุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการที�เกิดจากภายในของตนเอง ซึ� งอาจเกิดจากสิ�งกระตุน้ เช่น 

ความหิว ความอยาก ความตอ้งการ ความเจบ็ เป็นตน้ ซึ� งรวมถึงความตอ้งการของร่างกาย และความ

ตอ้งการที�เป็นปรารถนาทางดา้นจิตวทิยา  

�.�.�) การคน้หาขอ้มูล (Information Search) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ และสิ�งที�สามารถ

สนองความตอ้งการอยูใ่กลก้บัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะเริ�มเกิดความพอใจในทนัที หากยงัไม่เกิดความ

พอใจ ความตอ้งการจะถูกบนัทึก เพื�อหาความตอ้งการมาสนองความตอ้งการในภายหลงั  

�.�.�) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื�อผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลมาแลว้จากขั�นที�� จะ

เกิดความเข้าใจและประเมินทางเลือก ซึ� งนักการตลาดจาํเป็นต้องมีความรู้ถึงวิธีการให้รู้ทันว่า

ผูบ้ริโภคจะใชก้ารประเมินผลในทางใด  

�.�.�) การตดัสินใจซื�อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกในขั�นที� � นั�น จะช่วยให้

ผูบ้ริโภคกาํหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑ์หรือบริการต่างๆ ที�เป็นทางเลือกทั�วไป โดยจะเลือก

ซื�อผลิตภณัฑที์�ชอบมากที�สุด การตดัสินใจซื�อเกิดขึ�นหลงัจากประเมินทางเลือกแลว้  

�.�) การตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑที์�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม  
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การตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์ที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม (Green Product Purchase Decisions) ผูบ้ริโภค

ที�ซื� อผลิตภณัฑ์กลุ่มนี�  เป็นผูที้�มีความสนใจเกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคที�จะส่งผลกระทบต่อ

สิ� งแวดล้อม และพร้อมที�จะปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการบริโภคของตนเองเพื�อลดผลกระทบต่อ

สิ�งแวดลอ้ม การตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคกลุ่มนี�  อธิบายอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การสนับสนุนบริษทัที�มีภาพลกัษณ์เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม การเลือกซื�อผลิตภณัฑ์ที�เป็นมิตรต่อ

สิ�งแวดลอ้ม (Albayrak et al., 2013; Schlegelmilch et al., ���� อา้งถึงใน สิริพฒันญั ชินเศรษฐพงศ,์ 

����) การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมเพื�อการบริโภคอย่างย ั�งยืน (Gadenne et al., ���� อ้างถึงใน 

สิริพฒันญั ชินเศรษฐพงศ์, ����) และสัดส่วนของการซื�อผลิตภณัฑ์ที�เป็นมิตรต่อสิ� งแวดล้อมที�

เพิ�มขึ�น (Essoussi and Linton, 2010)  

การตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์ของผูบ้ริโภคที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้มสามารถถูกโนม้นา้วไดด้ว้ยตวัแปร 

� ชนิด คือ (Vermeir and Verbeke, 2004) 

2.3.1) ตวัแปรภายใน เช่น การตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบของตนเองที�มีต่อ สิ�งแวดลอ้ม ความ

อยากรู้อยากเห็น การทาํเพื�อผลประโยชน์ต่อตนเอง และความตั�งใจที�จะลดผลกระทบต่อทรัพยากร

ที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดัและต่อสิ�งแวดลอ้ม  

�.�.�) ตวัแปรภายนอก เช่น ภาพลกัษณ์ในสังคมของผลิตภณัฑ์นั�นๆ และคุณลกัษณะ ต่างๆ ของ

ผลิตภัณฑ์ (คุณภาพ ความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ ราคา รายการส่งเสริมการขาย และ 

ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม) พฤติกรรมที�แทจ้ริงนั�นเกิดขึ�นมาจากนิสัยส่วนตวัของผูบ้ริโภค ความรู้

เรื�องผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค และตวัแปรตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น รายการส่งเสริมการขาย เป็นตน้ 

 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  

จุฑาพฒัน์ ธิโสภา และศุภชาต เอี�ยมรัตนกูล (����) ไดศึ้กษาปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเลือกติดตั�ง

ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตยส์ําหรับบา้นอยู่อาศยั เป็นการวิจยัผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูเ้ชี�ยวชาญในธุรกิจพลงังานจาํนวน �� คน และเก็บขอ้มูล

ความพึงพอใจของปัจจยัต่างๆ จากกลุ่มผูบ้ริโภค จาํนวน ��� คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเชิงลาํดบัชั�น 

ผลการวิจยัเชิงปริมาณพบว่า ปัจจยัที�มีผลต่อตดัสินใจเลือกติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตย์

สาํหรับบา้นอยูอ่าศยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น ความน่าเชื�อถือของผูติ้ดตั�ง ดา้นคุณภาพบริการ และดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด �P นอกจากนี�  บุญสม ลีชยากิตติกร (����) ได้ศึกษานวตักรรมการตลาดที�

ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์สมุนไพรบรรเทาปวด เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจาก

ก ลุ่ ม ตัวอย่างผู ้บ ริโภ ค ที� เป็ น ผู ้ที� ใ ส่ ใจ เรื� องสุ ข ภ าพ แล ะก ารออก กําลังก ายใน เข ตพื� น ที�

กรุงเทพมหานคร จาํนวน ��� คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสํารวจและ
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การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจยัพบวา่ นวตักรรมการตลาดที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื�อ

และความจงรักภกัดีต่อผลิตภณัฑ์สมุนไพรบรรเทาปวด ประกอบดว้ย � ดา้น ตามลาํดบั ไดแ้ก่ ดา้น

การสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ดา้นการมุ่งเนน้ที�ตวัลูกคา้ 

ดา้นการมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม และดา้นคุณค่าเฉพาะตวั  

ทั�งนี�  Marius, Johan, and Neels (����) ได้ศึกษาการมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่มในธุรกิจท่องเที�ยว โดยมี

การเก็บข้อมูลนักท่องเที�ยวของบริษัทผูป้ระกอบการท่องเที�ยวในประเทศแอฟริกาใต้ส่งผลให้

ผูป้ระกอบการเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้มากขึ�น และนาํขอ้มูลที�ไดไ้ปวางกลยทุธ์การตลาด เช่น 

มุ่งเนน้ที�ตวัลูกคา้ไดว้า่ตอ้งการอะไรที�สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ และยงัสามารถออกแพก็เก็จ

การท่องเที�ยวที�ตอบสนองการตดัสินใจใชบ้ริการจากลูกคา้เฉพาะกลุ่มได ้นอกจากนี�  Manar, May, 

and Olga (����) ได้ศึกษาการทาํการตลาดแบบมุ่งเน้นตวัลูกค้าเป็นหลักโดยได้กล่าวไวว้่า การ

สังเกตพฤติกรรมและสํารวจความตอ้งการของนกัศึกษาก่อนที�จะเลือกลงทะเบียนวิชาเรียน เพื�อจะดู

วา่นกัศึกษาเลือกลงวิชาโดยใชเ้หตุผลอะไรในการเลือกลงวิชา เช่น เลือกเพราะสนใจวิชานั�น เลือก

ลงเรียนตามเพื�อน ชื�อวชิาน่าสนใจ อาจารยผ์ูส้อนน่าสนใจ วนัเวลาเรียนเหมาะสม หรือ วชิานั�นเรียน

แลว้นาํไปใชไ้ดจ้ริงหลงัจบการศึกษา เป็นตน้ โดยจะรวบรวมความตอ้งการของนกัศึกษาทั�งหมดที�

ไดท้าํการสํารวจและนาํมาประมวลผลเพื�อหาสาเหตุส่วนใหญ่ที�เลือกลงวิชานั�น แลว้นาํไปทาํกล

ยุทธ์การตลาดในการประชาสัมพนัธ์วิชาในสาย IT เพื�อจะดึงดูดการตดัสินใจและช่วยตอบสนอง

ความตอ้งการของนกัศึกษาใหม้าลงทะเบียนเรียน 

 

บทสรุป 

นวตักรรมการตลาดเป็นเครื�องมือในรูปแบบกระบวนการหรือกิจกรรมทางการตลาดที�สําคญั ต่อ

ผูป้ระกอบการธุรกิจการให้บริการติดตั� งโซลาร์รูฟท็อปในโรงงานอุตสาหกรรม เพื�อให้ธุรกิจ

สามารถแข่งขันและสามารถส่งต่อผลิตภัณฑ์หรือการบริการสู่ผูบ้ริโภคได้ จากการทบทวน

วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งผูว้จิยันาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด ดงัแสดงในภาพที� � 
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ภาพที� � กรอบแนวคิด 

 

จากภาพที� � แสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดนวตักรรมการตลาดที�ส่งผลต่อการตดัสินใจติดตั�งโซลาร์

รูฟท็อปในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้แนวทางนวตักรรมการตลาดของ Michele, Audrey, and 

David (����) ที�มีองค์ประกอบสําคญั � ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าเฉพาะตวั ดา้นการมุ่งเน้นที�ตวัลูกคา้ 

ดา้นการมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ดา้นการเปลี�ยนแปลง และดา้น

การสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อการตดัสินใจติดตั�งโซลาร์รูฟท็อป

ในโรงงานอุตสาหกรรม ทั�งนี� นวตักรรมการตลาดจะเป็นเครื�องมือที�ช่วยพฒันาและสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขนัแบบยั�งยืนแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจการให้บริการติดตั�งโซลาร์รูฟท็อปบน

พื�นฐานความแตกต่างและกลยทุธ์ผูน้าํดา้นตน้ทุน 
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บทคัดย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงค์ เพื�อศึกษากรอบแนวคิดของการวิจัยที�แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

นวตักรรมบริการกับการตดัสินใจซื�อ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า นวตักรรมผลิตภณัฑ ์

นวตักรรมกระบวนการ นวตักรรมสิ�งแวดลอ้ม และนวตักรรมเทคโนโลยี โดยมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจใชบ้ริการกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซึ� งแบ่งออกเป็น � ลาํดบัขั�น โดยเริ�มจาก

พฤติกรรมก่อนการซื�อ แสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซื�อ การประเมินผล

หลงัการซื�อ องคค์วามรู้/ขอ้คน้พบจากบทความนี�  ทาํให้ทราบถึงนวตักรรมบริการกบัการตดัสินใจ

ซื�อ การประยุกตก์บัธุรกิจประกนั สามารถนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันา ยงัสามารถนาํไปสร้าง

เป็นกรอบแนวคิดที�แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างนวตักรรมบริการกบัการตดัสินใจซื�อ สําหรับการ

ศึกษาวจิยั ต่อไปไดด้ว้ย 

 

คําสําคัญ: นวตักรรมบริการ, การตดัสินใจซื�อ, ธุรกิจประกนั 

 

Abstract 

This research aims to study the conceptual framework of research the relationship service 

innovation and purchasing decisions. From the literature review, it was found that product 

innovation process innovation environmental innovation and technological innovation It is related 
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to the decision to use the service, the decision-making process of the consumer. which is divided 

into 5 hierarchies, starting from the behavior before buying seek alternatives Alternative 

evaluation purchase decision Evaluation after purchase Knowledge/findings from this article 

Make them aware of service innovations and purchasing decisions Application to insurance 

business can be used as a guideline for development It can also be used to create a conceptual 

framework showing the relationship service innovation and purchasing decisions. for further 

research studies. 

 

Keywords: service innovation, purchase decision, insurance business 

 

บทนํา 

ธุรกิจประกนัภยั จากปีที�ผ่านมา อุตสาหกรรมประกนัภยัไทยประสบกบับททดสอบใหม่ที�ทา้ทาย

จากการเปลี�ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เศรษฐกิจในประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ

โลก การเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส

โคโรนา ���� ซึ� งเป็นรูปแบบที�ธุรกิจประกนัภยัไทยยงัไม่เคยประสบมา บริษทัประกนัชีวิต เพื�อ

รับประกนัต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยสัญญาวา่จะจ่ายชดเชย

ให้แก่ผูเ้อาประกันภยั หรือผูรั้บผลประโยชน์ และอาจมีความคุ้มครองอื�นๆ โดยสามารถศึกษา

รายละเอียดของประกนัภยัประเภทต่างๆ ผูว้ิจยัจึงมีความมุ่งมั�นที�จะศึกษาเพื�อให้ไดรั้บขอ้มูลที�เป็น

ประโยชน์ต่อการนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ ในการวางแผน การกาํหนดกลยุทธ์ ผูว้ิจยัจึงเลือก

ทาํการวิจยันวตักรรมบริการกบัการตดัสินใจซื�อ การประยุกต์กบัธุรกิจประกนั ถึงระดบันวตักรรม

บริการ ระดบัการตดัสินใจซื�อกรมธรรมก์บัธุรกิจประกนั และการส่งผลของปัจจยันวตักรรมบริการ

ที�มีต่อการตดัสินใจซื�อ เพื�อเป็นกรณีศึกษา 

 

เนื�อหาบทความปริทศัน์ 

แนวคิดทฤษฎทีี�เกี�ยวกบันวตักรรมบริการ 

นวตักรรม (Innovation) เป็นส่วนสําคญัในกระบวนการดาํเนินธุรกิจ ที�แสดงให้เห็นถึงการริเริ�ม

ประกอบกับการนําความคิดริเริ� มเหล่านั� นมาใช้ให้เกิดผลประโยชน์ ซึ� งในกระบวนการทาง

นวตักรรม จะเป็นตวัช่วยในส่วนที�สาํคญัที�สามารถทาํใหอ้งคก์รดาํรงอยูแ่ละเจริญเติบโต 

Read ที�ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของ “นวตักรรม” วา่ องคก์รที�อยู่ในสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัตอ้งพบ

กบัการแข่งขนัที�มีความรุนแรง ความตอ้งการของผูซื้�อสินคา้หรือผูใ้ชบ้ริการมีการเปลี�ยนแปลงอยา่ง
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รวดเร็ว รวมทั� งมีการไหลเวียนของสารสนเทศและเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ�มขึ� น ผลจากความ

เปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น ทาํให้นกัวิชาการให้ความสนใจกบั “นวตักรรม” ในฐานะที�เป็นองคป์ระกอบ

สําคญัในการสร้างความสามารถในการทาํกาํไร และนําไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขนัของ

องคก์ร (Read, ���� อา้งถึงใน พยตั วฒิุรงค,์ 2557) 

จิราวรรณ วุฒิสวสัดิ�  (����) ให้คาํนิยามความหมายของ นวตักรรม ไวว้า่ หมายถึงการปรับปรุงของ

เก่าให้ใหม่ขึ�น และรวมไปถึงการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรตลอดจนถึงหน่วยงานหรือองค์กร

นั�นๆ นวตักรรมเป็นการปรับปรุงและพฒันาเพื�อความอยูร่อดขององคก์ร 

นวตักรรมบริการ (Service Innovation) เป็นแนวคิดที� ถูกพัฒนามาจากทฤษฎีนวตักรรมของ 

Schumpeter เป็นอีกหนึ� งแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที�ได้รับความสนใจ นวตักรรมบริการเป็นเครื�องมือที�

สําคญัในทางธุรกิจที�นาํไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั นวตักรรมบริการ เป็นการนาํ

นวตักรรมมาพฒันาและปรับปรุงรูปแบบขั�นตอนของการให้บริการ เพื�อการให้บริการที�ตรงต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงความพึงพอใจของลูกคา้ โดยจะมีการเน้นในเรื�องของการอาํนวย

ความสะดวก ความรวดเร็วของการบริการ ประโยชน์ของนวตักรรมบริการในเชิงธุรกิจ คือ การช่วย

สร้างความแตกต่างในการบริการกบัลูกคา้ เพื�อนาํไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ (วลยั

ลกัษณ์ รัตนวงศ,์ ณฐัธิดา สุวรรณโณ และธีรศกัดิ�  จินดาบถ, 2557) 

นวตักรรมบริการเป็นแนวคิดในเรื�องของการบริการลูกคา้ ในการตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้

อย่างเต็มที� และเพื�อเป็นการปรับปรุง การช่วยเพิ�มผลกาํไรให้กบัธุรกิจ การบริการสามารถอธิบาย

เป็นกระบวนการที�ถูกโอนยา้ยไปยงัลูกคา้ และเป็นการโตต้อบระหว่างผูใ้ห้บริการและลูกคา้ ซึ� ง

ลูกคา้มีอิทธิพลมากต่อการปรับปรุงกระบวนการ (นฤดี จิยะวรนันท์ และภูมิพร ธรรมสถิตเดช, 

2555) 

องค์ประกอบของกรอบนวตักรรมบริการ Service Research and Innovation Institute (SRII) Asia 

Summit (����) ไดท้าํการสรุปนวตักรรมบริการไวว้่า การสร้างนวตักรรมบริการตอ้งอาศยักรอบ 

(Framework) เพื�อใช้เป็นหลกัยึดในกระบวนการของนวตักรรมบริการที�ประกอบดว้ย � ประเภท 

(Food and Agriculture Organization ot the United Nation (FAO), 2013, Manoo, ����) ดงัภาพที� � 

 

 

 

 

 

ภาพที� � นวตักรรมบริการ � ประเภท 
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ที�มา: (Manoo, 2556) 

จากภาพที� � อธิบายไดด้งันี�  

ด้านข้อมูล (Data) หมายถึง วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของคุณค่า (Value) ที�มีการคาดหวงัจาก

ผลงานของนวตักรรมบริการ รวมทั�งประเด็นเงื�อนไขขอ้จาํกดั 

ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการให้บริการของบริษทั และกระบวนการใน

การใช้บริการของลูกค้าของบริษทั เป็นส่วนสําคญัของนวตักรรมบริการ และเป็นทรัพยสิ์นที�มี

คุณค่าอยา่งมาก เพราะจะเป็นส่วนที�มาจากแนวความคิดใหม ่

ดา้นเทคโนโลยี (Technologies) เพื�อสนับสนุนกระบวนการที�เป็นส่วนหนึ� งของขอ้เสนอเพื�อสร้าง

คุณค่า รวมทั�งการเชื�อมโยงทรัพยากรทั�งจากแหล่งภายในและภายนอกองค์กรเพื�อร่วมกนัสร้าง

ขอ้เสนอและสร้างคุณค่า จาํเป็นตอ้งอาศยัระบบบริการ (Service System) ที�ระบบบริการนี� จะถูก

ออกแบบให้สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอและกระบวนการสร้างคุณค่า การออกแบบระบบบริการถือว่า

เป็นส่วนสาํคญัอีกส่วนหนึ�งของนวตักรรมบริการ 

ดา้นสิ�งแวดลอ้ม (Environment) หมายถึง การรับรู้เกี�ยวกบัรายละเอียดและภาวการณ์ (Profile) ของ

ลูกคา้ ที�จะช่วยใหก้ารสร้างคุณค่าร่วมกนัระหวา่งบริษทัและลูกคา้ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล เป็น

เรื�องของพยายามเขา้ใจบริบทต่างๆ ของลูกคา้เพื�อจะไดส้ามารถตอบโจทยลู์กคา้ในบริบทต่างๆ ได ้

แนวคิดทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัการตัดสินใจซื�อ 

การตัดสินใจซื�อ หมายถึง กระบวนการตดัสินใจซื� อของผูบ้ริโภค เป็นขั�นตอนในการเลือกซื� อ

ผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ� นไปพฤติกรรมผู ้บ ริโภคจะพิจารณ าในส่วนที� เกี� ยวข้องกับ

กระบวนการตดัสินใจ ทั�งด้านจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื�อเป็น

กิจกรรมด้านจิตใจ และกายภาพ ซึ� งเกิดขึ� นในช่วงระยะเวลาหนึ� ง (Schiffman and Kanuk, ����) 

ผูบ้ริโภคมีกระบวนการในการซื�อสินคา้อยู่ � ขั�นตอน ได้แก่ �) การรับรู้ปัญหา ที�ทาํให้เกิดความ

ตอ้งการที�จะแกไ้ขปัญหา จึงนาํไปสู่ขึ�นที� �) การคน้หาขอ้มูล เมื�อไดข้อ้มูลมาแลว้จึงเกิดขั�นที� �) การ

ประเมินทางเลือก เมื�อไดท้างเลือกที�คิดว่าดีที�สุดแลว้ จึงไปสู่ขั�นที� �) การตดัสินใจซื�อ และเมื�อซื�อ

ไปแล้ว จึงเกิดขั�นที�  �) พฤติกรรมหลังการซื� อ ซึ� งผูซื้� อมักจะมีความพึงพอใจเมื�อได้สินค้าตาม

ตอ้งการหรือการบริการที�ดี 

คอทเลอร์ (Kotler, ����) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบกระบวนการตดัสินใจซื�อที�มีอยู ่� ขั�นตอน ดงัภาพที� � 

 

ภาพที� � ขั�นตอนของกระบวนการตดัสินใจซื�อ (Stage of the buying decision process) 

ที�มา: ดดัแปลงจาก Kotler (2003) 
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จากภาพ � มีรายละเอียดดงันี�  

�) การรับรู้ปัญหา หรือการรับรู้ความตอ้งการ จะเริ�มเมื�อผูซื้� อรับรู้ปัญหาหรือความตอ้งการของ

ตนเองเกิดมาจากสิ�งกระตุน้ภายในและภายนอก จนเพิ�มระดบัจนเกิดเป็นแรงขบัเคลื�อน 

�) การค้นข้อมูล การกระตุ้นให้เกิดความต้องการ ทําให้ผูบ้ริโภคค้นหาข้อมูลในสิ� งที�ต้องการ

เพิ�มเติม 

�) การประเมินทางเลือก เมื�อผูบ้ริโภคได้ข้อมูลที�ต้องการมาแล้ว จากการค้นหาข้อมูลในข้อ � 

ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ ขั�นตอนนี�ตอ้งอาศยัเกณฑใ์นการประเมิน 

ซึ� งประกอบดว้ยมาตรฐานและคุณสมบติัที�ผูบ้ริโภคตอ้งการใชใ้นการเปรียบเทียบระหวา่งตราสินคา้

หรือผลลพัธ์ จากการซื�อและบริโภค 

�) การตดัสินใจซื�อ การประเมินผลจะช่วยให้ผูบ้ริโภคกาํหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที�

เป็นทางเลือกโดยทั�วๆ ไป ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์ที�เขาชอบมากที�สุดและปัจจยัต่างๆ ที�

เกิดขึ�นระหวา่งการประเมินผลพฤติกรรมและการตดัสินใจซื�อ 

�) พฤติกรรมหลังการซื� อ หลังจากการซื� อและทดลองใช้ผลิตภัณ ฑ์ไปแล้วผู ้บ ริโภคจะมี

ประสบการณ์ เกี�ยวกบัความพอใจให้แก่ผูซื้�อ ผูซื้� อจะมีทศันคติที�ดีต่อสินคา้ จะทาํให้เกิดการซื�อ

ผลิตภัณฑ์ซํ� า แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าผูบ้ริโภคไม่มีความพึงพอใจในสินค้าอาจทาํให้เลิกซื� อ

ผลิตภณัฑไ์ปเลย 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 

การวิจยัในครั� งนี� ใช้แนวคิดตามทฤษฎีนวตักรรมบริการของ Asia Summit (����) ประกอบตวัตวั

แปรตน้ที�กาํหนด คือ ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ ดา้นกระบวนการ ดา้นเทคโนโลยี และดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

และตวัแปรตามที�กาํหนด คือ นวตักรรมบริการกบัการตดัสินใจซื�อ การประยกุตก์บัธุรกิจประกนั 
 

ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม  

 
 

 

 
 

 
 

ภาพที� � กรอบแนวคิดของการวจิยั 

 

การตดัสินใจซื�อ 

 

นวตักรรมบริการ 

�) ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ 

�) ดา้นกระบวนการ 

�) ดา้นเทคโนโลย ี

�) สิ�งแวดลอ้ม 
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โดยสรุป พบวา่ นวตักรรมบริการกบัการตดัสินใจซื�อ การประยุกตก์บัธุรกิจประกนั ซึ� งจะทาํหน้า

เป็นตวัแปรอิสระทั� ง � ด้าน คือ ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านกระบวนการ ด้านเทคโนโลยี ด้าน

สิ�งแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื�อประกนัของลูกคา้ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี� เป็นการนาํเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมเกี�ยวกบันวตักรรมทางการตลาดที�ส่งผลต่อ

การตดัสินใจซื�อสมุนไพรเสริมสุขภาพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษานวตักรรมการตลาดที�ส่งผลต่อ

การตดัสินใจซื�อสมุนไพรเสริมสุขภาพ รวมถึงการเสนอแนวทางการนาํนวตักรรมการตลาดไปใช้

สําหรับผลิตภณัฑ์สมุนไพรเสริมสุขภาพ ซึ� งพบว่า นวตักรรมการตลาด ซึ� งประกอบไปด้วย �) 

คุณค่าเฉพาะตวั �) การมุ่งเน้น ที�ตวัลูกคา้ �) การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม �) การเปลี�ยนแปลง �) ความ

หลากหลายของผลิตภณัฑ ์�) การสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นกระบวนการและปัจจยัสาํคญั

ที�ช่วยในการปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ การจดัจาํหน่าย การกาํหนด

ราคา การส่งเสริมการตลาด ใหดี้ยิ�งขึ�น เพื�อใหส้ามารถกาํหนดกลยทุธ์ และแผนธุรกิจใหช้ดัเจน และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย องค์ความรู้ และ/หรือขอ้คน้พบจากบทความนื�  จะ

เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั นําวตักรรมการตลาดที�ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อสมุนไพรเสริม

สุขภาพ และสามารถนําไปเป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาธุรกิจสมุนไพรเสริมสุขภาพให้มี

ประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ�นต่อไป เพื�อประโยชน์แก่องคก์รธุรกิจ และผูส้นใจทั�วไป  

 

คําสําคัญ: นวตักรรมการตลาด, สมุนไพร, การตดัสินใจซื�อ 
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Abstract 

This article presents the results of a literature review on marketing innovations affecting 

purchasing decisions of herbal supplements. The objective of this study was to study marketing 

innovations that affect the purchasing decision of herbal dietary supplements. Including offering 

guidelines for marketing innovations for herbal health food supplements, it was found that 

marketing innovations consisted of: 1) Personal values 2) Focusing on customers 3) Focusing on 

specific markets. 4) Changes 5) Product Diversity 6) Integrated Marketing Communications It is a 

process and important factor that helps to improve the marketing mix such as Product (Product), 

Distribution (Place), Setting the Price (Price), Marketing (Promotion) so that it can define a 

strategy and business plan that is clear and consistent with target market needs Knowledge and/or 

research results from this article will be a guideline for research studies Use marketing 

innovations that affect the purchasing decision of herbal supplements for health purposes as 

information to develop the herbal supplement business to be more efficient. For the benefit of 

business organizations and general interested people 

 

Keywords: Marketing Innovation, Herbs, Purchasing Decision 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัผลิตภณัฑ์สมุนไพรมีผูบ้ริโภคหันมาให้ความสนใจมากขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ส่งผลทาํให้ตลาด

ผลิตภณัฑ์สมุนไพรที�มีอตัราเติบโตเพิ�มขึ�นเติบโตแบบกา้วกระโดด เพราะเป็นทางเลือกในการดูแล

สุขภาพที�มีความปลอดภยัและมาจากธรรมชาติ ซึ� งในตลาดการคา้โลกพบวา่มูลค่าทางการตลาดของ

สมุนไพรรวมกัน ประมาณ �.�� หมื�นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศที� มีมูลค่าทาง

การตลาดของสมุนไพรสูง ไดแ้ก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ประเทศญี�ปุ่น และ

ประเทศฝรั�งเศส มีอตัราการขยายตวัของการบริโภคผลิตภณัฑ์สมุนไพรในแต่ละประเภทอยูที่�ร้อย

ละ �-�� ซึ� งกลุ่มสินคา้ที�มีศกัยภาพมากที�สุดในตลาดสมุนไพร ไดแ้ก่ อาหารเสริม (Nutraceuticals) 

และเวชสําอาง (Cosmeceuticals) (แผนแม่บทแห่งชาติวา่ดว้ยการพฒันาสมุนไพรไทยฉบบัที� � พ.ศ.

2560-2564, 2560) 

สําหรับตลาดสมุนไพรในประเทศ จากข้อมูลวิจยัของศูนยว์ิจยักสิกรไทยประเมินว่าในปี ���� 

ตลาดสมุนไพรที�ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเนื�องจะมีมูลค่าไม่ตํ�ากว่า 

��,��� ลา้นบาท และน่าจะมีโอกาสพุ่งไปสู่ระดบั ��,��� ลา้นบาท ไดภ้ายในปี ���� โดยมีปัจจยั
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หนุนจากเทรนด์การบริโภคของคนรุ่นใหม่ที�นิยมใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ 

รวมถึงนโยบายของรัฐที�ส่งเสริมการใช้สมุนไพรแก่ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ในอุตสาหกรรมสมุนไพร 

ผ่านแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรปี ����-���� และการดําเนินงานของกระทรวง

สาธารณสุขที�ส่งเสริมใหโ้รงพยาบาลและสถานพยาบาลใชส้มุนไพรทดแทนการนาํเขา้แผนปัจจุบนั

มากขึ�น โดยการเพิ�มรายการสมุนไพรเขา้ไวใ้นบญัชียาหลกัแห่งชาติ และส่งเสริมให้โรงพยาบาล/

สถานพยาบาลใช้สมุนไพรทดแทนการนาํเขา้ยาแผนปัจจุบนั และการส่งเสริมสนับสนุนการใช้

สมุนไพรผา่นการดาํเนินงานภายใตง้บประมาณการปฎิบติังานโครงการดา้นต่างๆ ของภาครัฐ เช่น 

การส่งเสริมคุณภาพวตัถุดิบ การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ และบรรจุภณัฑ์ และ/หรือ การ

ส่งเสริมการเพิ�มช่องทางทางการตลาด โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตตลาดที�สามารถรองรับ และมี

ความตอ้งการสมุนไพรสูง ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจดา้นการแพทยแ์ละความงาม รวมถึงกลุ่มนกัท่องเที�ยว

และตลาดส่งออก เช่น ญี� ปุ่น จีน และอเมริกา เป็นต้น (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, ����) แต่เนื�องจาก

ปัจจุบนัการแปรรูปผลิตภณัฑ์สมุนไพรของไทยยงัมีขอ้บกพร่องไม่วา่จะเป็นการผลิตที�มีมาตรฐาน 

รูปแบบการทาํการตลาดแบบเดิม ที�ขาดการพฒันาต่อยอด ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั อีกทั�งไม่ใชช่้องทางในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ร่วมกนัหลายๆ ช่องทาง

เพื�อสร้างการรับรู้และยอมรับผลิตภณัฑ์ใหแ้ก่ลูกคา้ ซึ� งส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหากบัผลิตภณัฑส์มุนไพร

ไทยที�ทาํใหผู้บ้ริโภคยงัไม่เป็นที�รู้จกั หรือไม่ซื�อซํ� า หรือไม่มีการบอกต่อ 

ดังนั� น หากศึกษาปัจจัยที� ส่งผลต่อการตัดสินใจซื� อสมุนไพรเสริมสุขภาพโดยนํา“นวตักรรม

การตลาด (Marketing Innovation)”เข้ามาใช้ ผู ้ประกอบการจะสามารถกําหนดมาตรการทาง

การตลาดที�สอดคลอ้งและเหมาะสมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายรวมถึงเป็นขอ้มูลทางการตลาดที�จะช่วยให้

ผูป้ระกอบการมีความสามารถในการพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้ตรงใจและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใช้

ของกลุ่มผูบ้ริโภค 

 

แนวคิดเกี�ยวกบัสมุนไพรเสริมสุขภาพ 

ปัจจุบนั กระแสความนิยมผลิตภณัฑ์ที�มาจากธรรมชาติมีเพิ�มมากขึ�น ทั�งในรูปยาสมุนไพร อาหาร

เสริมและเครื�องสําอาง ทาํให้คนส่วนใหญ่นิยมนําผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติหรือสมุนไพรมาใช้

ทดแทนสารที�มาจากการสังเคราะห์ทางเคมีซึ� งมีราคาแพง และมีผลขา้งเคียงสูง ทั�งยงัเป็นการช่วยลด

การนาํเขา้ยาแผนปัจจุบนัจากต่างประเทศ ซึ� งช่วยลดการเสียดุลการคา้ ขณะเดียวกนัก็จะสามารถ

ส่งออกวตัถุดิบสมุนไพรซึ� งมีมูลค่าการตลาดตํ�า ให้เป็นการส่งออกในลักษณะการพฒันาเป็น

ผลิตภณัฑ์ที�มีมาตรฐานและมูลค่าสูงได ้จึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบและโอกาสดีของประเทศไทย เนื�องจาก

สภาพภูมิประเทศของไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และมีความพร้อมที�จะนาํ
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สมุนไพรไปใชใ้น อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื�องดื�ม อุตสาหกรรม

ยาสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพรแปรรูป (สารสกดั เครื�องสําอาง/ผลิตภณัฑ์สปา ฯลฯ) เป็นตน้ 

ซึ� งสมุนไพรบางรายการเป็นที�ต้องการอย่างมาก และสร้างรายได้มหาศาล จากบริบทดังกล่าว 

รัฐบาลไทยจึงไดก้าํหนดแผนแม่บทแห่งชาติว่าดว้ยการพฒันาสมุนไพรไทยฉบบัแรก พ.ศ.����-

���� เพื�อส่งเสริมการพฒันาสมุนไพรไทยทั�งระบบ อยา่งย ั�งยืน ให้เป็นที�ยอมรับของนานาชาติ และ

ผลกัดนัสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ตวัใหม่ขบัเคลื�อน Thailand �.� สร้างมูลค่าเพิ�มแก่ผลิตภณัฑ์

จากสมุนไพร และ สามารถแก้ไขปัญหาเพื�อหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ความ

เหลื�อมลํ� า ความไม่สมดุล และการกระจายความมั�งคั�งและโอกาสของประชาชน ไทยเป็นคลัง

สมุนไพรของภูมิภาคและของโลกที�มีวตัถุดิบพืชสมุนไพรมากมายพร้อมกาํหนดพระราชบญัญติั 

ผลิตภณัฑส์มุนไพร พ.ศ.���� และใหค้วามหมายของ“ผลิตภณัฑส์มุนไพร” ดงันี�  

(�) ยาจากสมุนไพร หมายความรวมถึงยาแผนไทย ยาพฒันาจากสมุนไพร ยาแผนโบราณที�ใช้กบั

มนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกตามที� รัฐมนตรีโดย

คาํแนะนาํของคณะกรรมการประกาศกาํหนด เพื�อการบาํบดั รักษา และบรรเทาความเจ็บป่วยของ

มนุษย ์หรือการป้องกนัโรค 

(�) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์ที� มีส่วนประกอบสําคัญที� เป็นหรือแปรสภาพจาก

สมุนไพร ซึ� งพร้อมที�จะนาํไปใชแ้ก่มนุษย ์เพื�อใหเ้กิดผลต่อสุขภาพหรือการทาํงานของ ร่างกายให้ดี

ขึ�น เสริมสร้างโครงสร้างหรือการทาํงานของร่างกาย หรือลดปัจจยัเสี�ยงของการเกิดโรค  

(�) วตัถุที�มุ่งหมายสาํหรับใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภณัฑส์มุนไพร  

(�) วตัถุอื�นตามที�รัฐมนตรีโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการประกาศกาํหนดให้เป็นผลิตภณัฑ์

สมุนไพร 

ทั�งนี�  วตัถุดิบสมุนไพรที�มีใชใ้นประเทศไทยส่วนใหญ่ไดม้าจาก � แหล่ง ไดแ้ก่ (�) ไดจ้ากการปลูก 

ซึ� งมีกระจายทั�วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูกแบบผสมผสานในครัวเรือนมากกว่าผลิตเพื�อ

การคา้ (�) ไดจ้ากแหล่งธรรมชาติ ประมาณร้อยละ ��-�� ของผลผลิตที�ขายอยูใ่นทอ้งตลาดปัจจุบนั 

เป็นสมุนไพรที�ได้จากป่าธรรมชาติ ไม่มีการปลูกหรือขยายพนัธ์ุทดแทน (�) ได้จากการนําเข้า

ปัจจุบนัการนาํเขา้ มีปริมาณค่อนขา้งสูง ส่วนใหญ่เป็นการนาํเขา้ในรูปวตัถุดิบและสารสกดัเพื�อ

นาํมาใชท้าํยา และหากจาํแนกประเภทพืชสมุนไพรที�มีใชก้นัทั�วไป สามารถพิจารณาการจาํแนกได ้

� ลกัษณะ คือ (�) จาํแนกตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ นํ� ามนัหอมระเหย ยา ผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารและเครื�องดื�ม เครื�องสําอางและผลิตภณัฑ์ ป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช และ (�) จาํแนกตาม

ลักษณะภายนอกของพืช ได้แก่ ราก ลําต้น ใบ ดอกและผล ดังนั� น เพื�อให้เกิดการขับเคลื�อน

เศรษฐกิจในการพฒันาอุตสาหกรรมสมุนไพรทั�งระบบในยุค Thailand �.� จึงตอ้งใชน้วตักรรมใน
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การขับเคลื�อน (Innovation-Driven Economy) โดยต้องครอบคลุมตั� งแต่การจัดการ การส่งต่อ

วตัถุดิบ การผลิต/การแปรรูปสินคา้และบริการ รวมถึงการตลาด ตั�งแต่ตน้นํ� า กลางนํ� า และปลายนํ� า 

ได้แก่ การพัฒนา Smart Farmers, Smart Workers, Smart Entrepreneurs และ Smart Traders และ

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั�งชุมชน ประชาสังคม ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมพฒันาพืชสมุนไพร

ของไทยใหไ้ดม้าตรฐาน เชื�อมโยงกนัอยา่งเป็นระบบในการพฒันาระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

ที�มา: เอกสารประกอบการประชุมคณะทาํงานสมุนไพรภายใตค้ณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขต

พฒันาเศรษฐกิจพิเศษคลสัเตอร์การแพทยค์รบวงจร 

 

และดว้ยมูลค่าทางการตลาดของสมุนไพรภายในประเทศไทยกวา่ ��,��� ลา้นบาท และ มีแนวโนม้

ที�จะเติบโตขึ�นเรื�อยๆ ทาํให้ตลาดสมุนไพรกลายเป็นดาวเด่นในแวดวงธุรกิจสุขภาพและ ความงาม 

เนื�องจากถูกนาํมาใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ในธุรกิจนี�  และ ยงัสามารถต่อยอดพฒันาไปสู่

ผลิตภณัฑ์อื�นไดอ้ยา่งหลากหลาย ถึงแมว้า่ส่วนใหญ่ยงัเนน้ผลิตเพื�อการบริโภคในประเทศเป็นหลกั 

โดยผูผ้ลิตที�สําคญั คือ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ ธุรกิจ SMEs ซึ� งผูป้ระกอบการ SME 

ไทย จะกระจุกตวัอยูใ่นผลิตภณัฑ์ตน้นํ� าและกลางนํ� ามากที�สุด กล่าวคือเป็นการผลิตสมุนไพรสด 

หรือหากเป็นสมุนไพรแปรรูป ก็จะมีนวตักรรมที�ไม่สูงมาก เช่น บด อัดเม็ด/แคปซูล ทําให้

ผลิตภณัฑ์สมุนไพรไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดให้คนอยากทดลองใช้และสนใจซื�อ ส่งผลให้มูลค่าของ

ผลิตภณัฑ์สมุนไพรที�ผลิตขึ�นจึงไม่สูงมากนัก และผูบ้ริโภครู้จกัแต่ไม่กล้าซื�อใช้ ดงันั�นหากมีการ

ดาํเนินงานเพื�อศึกษาปัจจยัที�ส่งเสริมผลิตภณัฑส์มุนไพร หรือสร้างความเชื�อมั�นใหแ้ก่ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์

สมุนไพรได ้ก็จะทาํให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ SME มีแนวทางในการพฒันา และกลา้ลงทุน หรือต่อ

ยอดการพฒันาผลิตภณัฑส์มุนไพรใหม่ๆ ได ้
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แนวคิดเกี�ยวกบันวตักรรม 

นวตักรรม (Innovation) มีรากศพัท์มาจาก Innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทาํสิ� งใหม่ขึ�นมา และ

สํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ ซึ� งเป็นหน่วยงานที�ทาํหน้าที�เป็นตวัแทนให้การส่งเสริม และพฒันา

นวตักรรมของประเทศ ไดก้าํหนดความหมายของนวตักรรมไวว้า่ นวตักรรม คือ “สิ�งใหม่ที�เกิดจาก

การใช้ความรู้ และความคิด สร้างสรรค์ที�มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”การจาํแนกประเภท

ของนวตักรรม สามารถแบ่งได้หลายประเภท ตามลักษณะขอบเขต และวตัถุประสงค์ของการ

นําไปใช้ ซึ� งการจาํแนกที�สามารถพบได้บ่อย และมีการนําไปใช้ประโยชน์ สามารถสรุปได้ � 

ประเภท (โรจนศกัดิ แสงธศิริวไิล, ����) ดงันี�  

�) นวตักรรมดา้นสินคา้ (Product Innovation) คือ การพฒันาสินคา้ใหม่และการปรับปรุงสินคา้ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ�น เช่น โทรศพัทมื์อถือ รถยนต ์มีนวตักรรมใหม่ๆ ที�ทาํให้สินคา้มีคุณสมบติัที�ดี

ขึ�น และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากขึ�น 

�) นวตักรรมดา้นกระบวนการ (Process Innovation) คือ การพฒันากระบวนการปฏิบติังานรูปแบบ

ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น เป็นกระบวนการใหม่ที�ทาํให้ตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดดี้ขึ�น และยงัสามารถบริหารจดัการสินคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

�) นวตักรรมที�เกี�ยวกบัองคก์ร (Organizational Innovation) คือ การปรับโครงสร้างองคก์รใหม่และ

กระบวนการปฏิบติังานใหม่ เช่น การปรับเปลี�ยนแผนกการปฏิบติังานใหม่ การปรับเปลี�ยนระบบ

การสื�อสารภายในองคก์รให้เกิดประสิทธิภาพ และการปรับเปลี�ยนกระบวนการการปฏิบติังานดา้น

บญัชี นวตักรรมที�เกี�ยวกบัองคก์รทาํใหอ้งคก์รสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู ้

ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด (Stakeholders) เกิดความพึงพอใจมากยิ�งขึ�น 

�) นวตักรรมด้านการจดัการ (Management Innovation) คือ การสร้างสรรค์แนวทางการจดัการ

รูปแบบใหม่ให้องค์กรสามารถเพิ�มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดดี้ขึ�น เช่น การนาํการจดัการ

ควบคุมคุณภาพรวม (Total Quality Management) มาใชใ้นการควบคุมคุณภาพการปฏิบติังาน 

�) นวตักรรมด้านการผลิต (Production Innovation) คือ การสร้างสรรค์ระบบการผลิตให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดและตน้ทุนตํ�า เช่น Quality Circles, Just in Time 

�) น ว ัตก รรม ด้าน ก ารตล าดแล ะก ารพ าณิ ช ย์ (Marketing/Commercial Innovation) คื อ  ก าร

สร้างสรรค์สิ�งใหม่ๆ ทางการตลาด เช่น ขอ้ตกลงทางการเงินรูปแบบใหม่ วิธีการขายรูปแบบใหม่ 

เป็นการขายโดยไม่ผา่นคนกลาง และการพาณิชยเ์ชิงอิเล็กทรอนิคส์ (e-Commerce) 

�) นวตักรรมด้านบริการ (Service Innovation) เป็นการสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ เช่น การ

ให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีสื�อสารทางอินเทอร์เน็ต ซึ� งธนาคารไดน้าํมาใช ้เรียกวา่ e-

Banking 
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แนวคิดเกี�ยวกบัการนวตักรรมการตลาด  

การตลาด (Marketing) หมายถึง กิจกรรมต่างๆทางธุรกิจที�เกิดขึ�น เพื�อให้สินคา้หรือบริการเปลี�ยน

จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค (Drucker, ����) สามารถตอบสนองความพอใจ และความ ตอ้งการต่างๆ

ของผูบ้ริโภคได ้(Kotler, Principles of Marketing, ����) โดยกิจกรรมทางการตลาด ถูกกาํหนดขึ�น

เพื�อวางแผนการดาํเนินงาน การกาํหนดราคา ส่งเสริมการจาํหน่าย การกระจายสินคา้ และบริการ ซึ� ง

กิจกรรมทางการตลาดสามารถแบ่งงานที�ตอ้งทาํออกเป็น ผูข้ายตอ้งคน้หาว่าผูซื้�ออยู่ที�ไหน มีใคร

บา้ง ตอ้งดูว่าความตอ้งการเป็นอย่างไร ตอ้งการอะไร จากนั�นก็ตอ้งออกแบบผลิตภณัฑ์ มีส่งเสริม

ใหเ้กิดความสนใจในตวัผลิตภณัฑ ์การนาํผลิตภณัฑอ์อกจาํหน่าย รวมถึงช่องทางการเขา้ถึงและการ

ขนส่ง 

ในทางการตลาดการให้ความสําคญักบัผลิตภณัฑ์และการยอมรับความตอ้งการของลูกคา้เป็นสิ�ง

สําคญัอนัดบัตน้ๆ ดงันั�นการวางแผนและการดาํเนินกิจกรรมต่างๆทางการตลาดตอ้งมุ่งเน้นไปที�

ความตอ้งการของลูกคา้ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากที�สุด และนาํมาซึ� งผลกาํไร

แก่บริษทั ประกอบดว้ยส่วนที�สาํคญั � ส่วนดงันี�  

�) การให้ความสําคญัแก่ลูกคา้ (Customer Orientation) หมายถึง การที�ให้ความตอ้งการของลูกคา้

เป็นตวัชี�วา่ผูผ้ลิตจะผลิตสิ�งใดเพื�อตอบสนองใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

�) การให้ความสําคัญในส่วนของกําไร (Profit Orientation) กําไรเป็นส่วนสําคัญที�สุดของการ

ประกอบธุรกิจ เป็นสิ�งที�บอกวา่ธุรกิจเติบโตเพิ�มขึ�นเท่าไร แต่การทาํกาํไรตอ้งดูทั�งปัจจยัภายในอาทิ

โครงสร้างองค์กร กระบวนการทาํงาน วฒันธรรม และบุคลากรที�อยูภ่ายในองค์กร เป็นตน้ ปัจจยั

ภายนอกอาทิสภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่งขนัการเปลี�ยนไปของเทคโนโลยเีป็นตน้ 

�) การบูรณาการทางการตลาด (Integrated Marketing) คือ การร่วมมือกนัทาํงานทั�งฝ่ายการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ (Product Development) ฝ่ายการโฆษณา (Advertising) และฝ่ายการขาย (Sales) มาร่วม

กนัทาํงานกบัฝ่ายการตลาด โดยนกัการตลาดตอ้งศึกษาใหท้ราบถึงความตอ้งการ ของลูกคา้ วา่ลูกคา้

ตอ้งการสินคา้ที�มีคุณสมบติัอยา่งไร เพื�อฝ่ายผลิตจะสามารถผลิตไดต้รงความ ตอ้งการลูกคา้ ธุรกิจ

ส่วนใหญ่มีรากฐานที�ลูกคา้ โดยตอ้งเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ทาํให้การตลาดมี

ความสําคญัมากขึ�น โดยเฉพาะในธุรกิจที�มีการแข่งขนักนัมาก จึงทาํให้การตลาดเขา้มามีบทบาท

และเป็นสิ�งจาํเป็นในการประกอบธุรกิจสมยัใหม่ ซึ� งถา้มีแต่การตลาดแบบเดิมอาจจะไม่เพียงพอต่อ

การแข่งขนัดา้นการตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบนั จึงมีการศึกษาวิจยันวตักรรมการตลาดขึ�นมา เพื�อช่วย

สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

นวตักรรมการตลาด (Marketing Innovation) เป็นกระบวนการทางการตลาดที�กาํหนดขึ�นเพื�อทาํการ

ปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขนัและอยู่รอด
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ภายใตค้วามทา้ทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั นวตักรรมการตลาดเขา้ช่วยในการพฒันาและสร้าง

ความเปรียบในการแข่งขนัแบบยั�งยืนบนพื�นฐานของความแตกต่างและกลยุทธ์ผูน้ําด้านตน้ทุน 

(Naidoo, ���� และบุญสม, ����) โดยที� OECD (����) ระบุว่านวตักรรมการตลาดเป็นวิธีทาง

การตลาด แบบใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัในเรื�องของบรรจุภณัฑ(์Packaging) การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ (Product Promotion) การ

กาํหนดราคาผลิตภณัฑ ์(Product Pricing) และการจดัวางผลิตภณัฑ์ (Product Placement) นอกจากนี�

นวตักรรมทางการตลาดของธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) หรือธุรกิจที�เป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจา้ของ 

ดาํเนินการโดยเจา้ของเอง ไม่เป็นเครื�องมือของธุรกิจใด ไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพล ของบุคคล หรือ

ธุรกิจอื�น มีต้นทุนในการดาํเนินงานตํ�า และมีพนักงานจาํนวนไม่มากมีองค์ประกอบสําคญัของ

นวตักรรมทางการตลาด (Michele, Audrey, and David. ����) ดงันี�  

�) คุณค่าเฉพาะตวั (Unique Proposition) คือ สิ�งที�เป็นเอกลกัษณ์ มีคุณค่าเฉพาะตวัไม่ซํ� าใคร ทาํให้

สามารถสร้างมูลค่าเพิ�มทางการตลาดที�จะช่วยให้บรรลุความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั กิจกรรมทาง

การตลาด สามารถสร้างนวตักรรมขั�นสูงได ้ซึ� งไม่ไดขึ้�นอยูก่บัความคิดริเริ�มใหม่เพียงอยา่งเดียว แต่

ยงัสามารถปรับเปลี�ยนแนวคิดหรือการปฎิบติัที�ทาํอยูใ่นปัจจุบนั เพื�อจะสร้างใหเ้กิดคุณค่าเฉพาะตวั 

�) การมุ่งเน้นที�ตวัลูกคา้ (Customer Focus) คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ และการกาํหนดเป้าหมาย

ของลูกคา้เป็นสิ�งสําคญัในการจะนาํไปสู่ความสําเร็จทางธุรกิจ โดยตอ้งยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลางเพื�อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยมุ่งเนน้ไปที�การสร้างความพึงพอใจใหเ้กิดขึ�นแก่ลูกคา้  

�) การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม (Market Focus) คือ การยึดตลาดเป็นศูนยก์ลาง โดยก่อนจะตดัสินใจ

เลือกจบัตลาดไหนเพื�อจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบักลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ตอ้งอาศยัการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มปัจจยัต่างๆ วิสัยทศัน์ และประสบการณ์ เพื�อจะนาํไปสู่การเป็นผูน้าํตลาด

และผลกาํไรที�ตามมา การนาํานวตักรรมมาใช้ในธุรกิจถือเป็นการสร้าง ความได้เปรียบทางการ

แข่งขนัแบบยั�งยืน ซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัในการอยู่รอดของธุรกิจ ความสําเร็จ การทาํกาํไร และการ

เติบโตทางธุรกิจในระยะยาว 

�) การเปลี�ยนแปลง (Modification) คือ องค์กรมีสามารถในการเปลี�ยนแปลงสายการผลิตจากรูป

แบบเดิมที�ตอ้งผลิตครั� งละมากๆ ไปสู่การผลิตรูปแบบใหม่ที�เป็นไป ตามความตอ้งการลูกคา้เฉพาะ 

เช่น การรับผลิตตาม Order ที�สั�ง  

�) ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ (Product Variety) คือ การพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์ เป็นสิ�งที�ทาํ

ธุรกิจมีความเจริญกา้วหน้าขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ดงันั�นตอ้งหาแนวทางการต่อยอดให้กบัผลิตภณัฑ์อยู่

อยา่งสมํ�าเสมอ คือ สร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ที�รองรับกบัผลิตภณัฑ์ตวัหลกั, สร้าง ผลิตภณัฑ์ใหม่โดยต่อ
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ยอดจากคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์เดิม มองไปที�ความตอ้งการของตลาด และนาํเสนอผลิตภณัฑ์ที�

คิดคน้ขึ�นมาใหม่  

�) การสื�อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) คือ การใชช่้องทาง

ในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ร่วมกนัหลายๆช่องทางเพื�อ สร้างการรับรู้และยอมรับผลิตภณัฑ์

ใหแ้ก่ลูกคา้จากหลกัการนวตักรรมการตลาด หากมีการศึกษา และนาํมาประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบั

ธุรกิจ โดยเฉพาะการทาํธุรกิจในยุคปัจจุบนัที�มีการแข่งขนัทางการตลาดสูง และตอ้งมีการปรับตวั

อยูต่ลอดเวลา จะช่วยทาํให้สินคา้ของธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดไดม้าก

ยิ�งขึ�น และธุรกิจมีความย ั�งยืน โดยผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาถึงปัจจยัของนวตักรรมทางการตลาดที�จะส่งผล

ต่อการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภค 

 

แนวคิดเกี�ยวกบัการตัดสินใจซื�อ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณ ะ (����: ���-���) อ้างอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing 

Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทาํ

ของบุคคลใดบุคคลหนึ� งเกี�ยวข้องโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาแล้วซึ� งการใช้สินคา้และบริการ 

ทั�งนี� หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระทาํของบุคคลที�เกี�ยวกบัการซื�อและการใช้

สินคา้ การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค จึงเป็นวิธีการศึกษาที�แต่ละบุคคลทาํการตดัสินใจที�จะใช้

ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอื�นๆ เกี�ยวกับการบริโภคสินคา้ ซึ� งนักการตลาดตอ้งศึกษาว่า

สินคา้ที�เขาจะเสนอนั�น ใครคือผูบ้ริโภค (Who) ผูบ้ริโภคซื�ออะไร (What) ทาํไมจึงซื�อ (Why) ซื�อ

อย่างไร (How) ซื� อเมื�อไร (When) ซื� อที�ไหน (Where) ซื� อและใช้บ่อยครั� งเพียงใด (How often) 

รวมทั�งการศึกษาวา่ใครมีอิทธิพลต่อการซื�อเพื�อหาคาํตอบ � ประการเกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซึ� ง

เป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการใช้สินคา้ และบริการทางเศรษฐกิจ 

รวมทั�งกระบวนการตดัสินใจที�มีผลต่อการแสดงออก โดยปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการซื�อของ

ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และ ปัจจยัทางจิตวทิยา 

 

แนวคิดเกี�ยวกบัการตัดสินใจ 

การตดัสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกทางเลือกทางใดทางหนึ�งเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งสิ�งที�ตอ้งการรวม

ไปถึงการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกซื�อสินค้าและบริการ ซึ� งกระบวนการ

ตดัสินใจซื�อประกอบดว้ย  
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�) การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั�นตอนแรกผูบ้ริโภคจะ

ตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการในสินคา้หรือการบริการซึ� งความตอ้งการหรือปัญหานั�นเกิด

ขึ�นมาจากความจาํเป็น (Needs) ซึ� งเกิดจากสิ�งกระตุน้ หรือสิ�งเร้า � ทางไดแ้ก่ 

(�) สิ�งกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวขา้ว กระหายนํ�า เป็นตน้  

(�) สิ�งกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุน้ของส่วนประสม ทางการตลาด 

(4 P's) เช่น เห็นขนมเค้กน่ากิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ กิจกรรม ส่งเสริม

การตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซื�อ อยากได,้ เห็นเพื�อนมีรถใหม่แลว้อยากได ้เป็นตน้  

�) การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื�อผู ้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือ

บริการแลว้ ลาํดบัขั�นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะทาํการแสวงหาขอ้มูล เพื�อใช้ประกอบการตดัสินใจ โดย

แหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค แบ่งเป็น 

(�) แห ล่ งบุ ค ค ล  (Personal Sources) เช่ น  ก ารส อบ ถ าม จาก เพื� อน  ค รอบ ค รัว  ค น รู้จัก ที� มี

ประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้หรือบริการนั�นๆ  

(�) แหล่งทางการคา้ (Commercial Sources) เช่น การหาขอ้มูลจากโฆษณาตามสื�อต่างๆ พนกังาน

ขาย ร้านคา้บรรจุภณัฑ ์ 

(�) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด ของสินคา้หรือบริการจาก

สื�อมวลชนหรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค  

(�) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตวัของ ผูบ้ริโภคที�เคย

ทดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ั�นๆ มาก่อน 

�) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื�อได้ข้อมูลจากขั�นตอนที� � แล้ว ในขั�น

ต่อไปผูบ้ริโภคก็จะทาํการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั�น ผูบ้ริโภคตอ้งกาํหนด

เกณฑ์หรือคุณสมบติัที�จะใชใ้นการประเมิน เช่น ยี�ห้อ ราคา รูปแบบ บริการหลงัการขาย ราคาขาย

ต่อหน่วย เป็นตน้ 

�) การตดัสินใจซื�อ (Purchase Decision) หลงัจากที�ไดท้าํการประเมินทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคก็จะเขา้

สู่ในขั�นของการตดัสินใจซื�อ ซึ� งตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่างๆ ดงันี�  

(�) ตรายี�หอ้ที�ซื�อ (Brand Decision) 

(�) ร้านคา้ที�ซื�อ (Vendor Decision) 

(�) ปริมาณที�ซื�อ (Quantity Decision) 

(�) เวลาที�ซื�อ (Timing Decision) 

(�) วธีิการในการชาํระเงิน (Payment-method Decision) 
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�) พฤติกรรมภายหลังการซื� อ (Post purchase Behavior) หลังจากที�ลูกค้าได้ทาํการตัดสินใจซื� อ

สินคา้หรือบริการไปแลว้นั�น นกัการตลาดจะตอ้งทาํการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซื�อ 

ซึ� งความพึงพอใจนั�นเกิดขึ�นจากการที�ลูกคา้ทาํการเปรียบเทียบสิ�งที�เกิดขึ�นจริง กบัสิ�งที�คาดหวงั ถา้

คุณค่าของสินคา้หรือบริการที�ไดรั้บจริงตรงกบัที�คาดหวงัหรือสูงกวา่ที�ไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะ

เกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการนั�น โดยถา้ลูกคา้มีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการ

ซื�อซํ� า หรือบอกต่อ เป็นตน้ แต่เมื�อใดก็ตามที�คุณค่าที�ไดรั้บจริงตํ�ากวา่ที�ไดค้าดหวงัเอาไวลู้กคา้ก็จะ

เกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที�ตามมาก็คือลูกคา้จะเปลี�ยนไปใช้ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนัและมี

การบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอื�นๆ ดว้ย 

ดว้ยเหตุนี� นกัการตลาดจึงตอ้งทาํการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคา้หลงัจากที�ลูกคา้ซื�อสินคา้

หรือบริการไปแล้ว โดยอาจจะทําผ่านการใช้แบบสํารวจความพึงพอใจ หรือจัดตั� งศูนย์รับข้อ

ร้องเรียนของลูกคา้ (Call Center) เป็นตน้ 

จากแนวคิดการตดัสินใจ สรุปได้ว่า การตดัสินใจ เป็นกระบวนการที�ผูบ้ริโภคตดัสินใจว่าจะซื�อ

ผลิตภณัฑ์หรือบริการใด โดยมีปัจจยั คือ ขอ้มูลเกี�ยวกบัตวัสินคา้ สังคมและกลุ่มทางสังคม ทศันคติ

ของผูบ้ริโภค เวลาและโอกาส ดงันั�นหากมีการศึกษาถึงปัจจยัที�จะช่วยส่งเสริมสินคา้ หรือบริการ

ของธุรกิจให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการ และกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจในการซื�อสินคา้

และบริการได ้จะเป็นการช่วยธุรกิจใหส้ามารถดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

 

บทสรุป 

นวตักรรมการตลาดที�ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อ ก็คือปัจจยัที�ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อสมุนไพรเสริม

สุขภาพ ซึ� งทาํหน้าที�เป็นตวัแปรอิสระประกอบดว้ย � ดา้น ไดแ้ก่ คุณค่าเฉพาะตวั การมุ่งเนน้ที�ตวั

ลูกคา้ การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม การเปลี�ยนแปลงความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ และการสื�อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ จากการศึกษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งพบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซื�อ

สมุนไพรเสริมสุขภาพ จึงสามารถตั� งเป็นสมมติฐานเบื� องต้นได้ว่า นว ัตกรรมการตลาดมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซื�อสมุนไพรเสริมสุขภาพ ซึ� งทาํหน้าที�เป็นตวัแปรตาม โดยทาํให้

ผูบ้ริโภคเกิดการเลือกซื� อ หรือซื� อซํ� า หรือบอกต่อในการใช้สินค้า องค์ความรู้/ข้อค้นพบจาก

บทความนี�  เพื�อนาํไปเป็นหลกัในการพฒันาผลิตภณัฑ์สมุนไพรเสริมสุขภาพ ซึ� งจะมีประโยชน์ที�จะ

ช่วยส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์สมุนไพรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด เพื�อสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างย ั�งยืนให้แก่ เกษตรกร ผู ้แปรรูป และผู ้ประกอบธุรกิจการค้า

สมุนไพรสริมสุขภาพของไทยอยา่งย ั�งยนื 
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จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งและจากแนวคิดของ Michele, 

Audrey, and David (����) ที�ได้ทาํการศึกษางานวิจยัที� เกี�ยวขอ้งกบันวตักรรมการตลาดในธุรกิจ

ขนาดยอ่ม (SMEs) ผูว้จิยัไดก้าํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพที� � 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที� � กรอบแนวคิดของการวจิยั 
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การตัดสินใจที�มีอิทธิพลต่อการเลือกซื�อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Proflex Whey Protein 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Decisions that influence the purchase dietary supplement Proflex Whey Protein in 

Bangkok 

 

ชิดชนก ลิ�มวฒันะ / Chidchanok Limvattana 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยักรุงเทพ / Graduate school, Bangkok University 

E-mail: chidchanok.limv@bumail.net 

 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบนัตลาดอาหารเสริมเพื�อสุขภาพเวยโ์ปรตีนมีการแข่งขนัที�สูงในแต่ละแบรนด์ เพื�อที�จะให้

ผูบ้ริโภคไดมี้ทางเลือกผลิตภณัฑ์ที�ตรงต่อความตอ้งการของตนเอง ดงันั�น ผูว้ิจยัจึงเลือกผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารเพื�อสุขภาพเวย์โปรตีนของ Proflex Whey Protein ซึ� งกําลังเป็นที� นิยมของคนใน

ประเทศไทยอยู่อนัดบัตน้ๆ ของตลาดอาหารเสริมเพื�อสุขภาพ ซึ� งมีจุดประสงค์เพื�อศึกษาเกี�ยวกบั

การตัดสินใจที� มีอิทธิพลต่อการเลือกซื� อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Proflex Whey Protein ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเ้ฉลี�ย ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย � ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และ

ปัจจยัดา้นการรับสื�อของผูบ้ริโภค โดยประชากรที�นาํมาเป็นกลุ่มตวัอย่างเพื�อทาํการศึกษานั�น คือ 

กลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ� งผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี

แบบสอบถามออนไลน์ และสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอล รวมทั�งสิ�น ��� คน ซึ� งพบว่า ปัจจยัด้าน

ประชากรณ์ศาตร์ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Proflex Whey Protein 

ยกเวน้ปัจจยัด้านเพศที�มีผลต่อการตัดสินใจเนื�องจาก เพศชายให้ความสําคญักับผลิตภณัฑ์เวย์

โปรตีนมากกวา่เพศหญิง และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นการรับสื�อของผูบ้ริโภค 

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Proflex Whey Protein อยูใ่นระดบัมาก 

 

คําสําคัญ: ประชากรณ์ศาสตร์, ส่วนประสมทางการตลาด, การรับสื�อ, การตดัสินใจ 
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Abstract 

Currently, the market for whey protein health supplements is highly competitive in each brand in 

order to provide consumers with a choice of products that meet their needs, the researcher 

therefore chose Proflex Whey Protein for health food supplements, which are popular among thai 

people at the top of the health food supplement market. The purpose of this research was to study 

the decision making influence on purchasing Proflex Whey Protein dietary supplement in 

Bangkok. Demographic factors were used, including sex, age, education level, occupation, and 

average income. Marketing mix factors consist of 4 aspects, namely product factors price factor 

Distribution Channel Factors Marketing Promotion Factors and factors in receiving media of 

consumers. The population that was taken as a sample for the study was the consumer group in 

Bangkok. The researcher used the method of collecting data from the sample by using an online 

questionnaire and interviewed via video call, a total of 410 people, which found that the 

demographic factor It does not affect the decision to purchase Proflex Whey Protein supplements 

with the exception of gender factors affecting decision making because Males prioritize whey 

protein products more than females and marketing mix factors and consumer media exposure 

factors Influence on the decision to buy food supplement Proflex Whey Protein is at a high level. 

 

Keywords: demographics, marketing mix, media exposure, decision making 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัสถิติรายไดภ้าพรวมของอาหารเสริมทั�วโลกในปี ค.ศ.���� มีมูลค่าอยูที่� ��� พนัลา้นเหรียญ

สหรัฐ และมีอตัราเติบโตเฉลี�ยสะสมต่อปีอยูที่� �.� เปอร์เซ็นต ์(ปี ค.ศ.����-����) ถึงแมว้า่ในปี ค.ศ.

���� และปี ค.ศ.���� จะเกิดความผวัผนัทางเศรษฐกิจที�ส่งผลกระทบทาํให้อตัราการเจริญเติบโต

ของตลาดดงักล่าวลดลง แต่ในปีถดัมาตลาดอาหารเสริมก็กลบัมาเติบโตอย่างต่อเนื�อง โดยอา้งอิง

จากวารสาร Nutrition Business Journal (NBJ) โดยระบุว่า รายได้ของตลาดอาหารเสริมทั�วโลก 

อาจจะมีมูลค่าเพิ�มถึง ��� พนัลา้นเหรียญสหรัฐ และในปี ค.ศ.���� รายไดโ้ดยส่วนใหญ่จะมาจาก

การเติบโตในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคยุโรปตะวนัออก โดยจากการคาดการณ์โดยประมาณวา่จะมี

อตัราการเติบโตเฉลี�ยสะสม � เปอร์เซ็นตต่์อไป 

เมื�อพูดถึงการเลือกผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเวยโ์ปรตีน (Whey Protein) ให้เหมาะสมกบัร่างกายและ

ความจาํเป็นที�ร่างกายควรไดรั้บ ตอ้งคาํนึงถึงปริมาณที�เหมาะสมของแต่ละคนไม่วา่จะเป็น เพศ อาย ุ
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รวมถึงไลฟ์สไตล์ เพราะความตอ้งการโปรตีนของร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกนั เช่น คนที�ชื�น

ชอบการออกกาํลงักายก็ตอ้งมีความตอ้งการโปรตีนมากกว่าคนที�ไม่ออกกาํลงักาย หรือผูป่้วยบาง

คนก็มีความตอ้งการโปรตีนมากกว่าคนทั�วไปเช่นกนั ดงันั�นในตลาดเวยโ์ปรตีน จะมีโปรตีนที�เป็น

หลกัๆอยู่ � ประเภท ประเภทแรกคือ เวยโ์ปรตีน คอนเซนเทรท (Whey Protein Concentrate) เป็น

เวยโ์ปรตีนที�มีความเขม้ขน้อยูที่�ประมาณ ��-��% และประกอบไปดว้ยกรดอะมิโนครบทั�ง �� ชนิด 

และกรดอะมิโนที�จาํเป็นต่อร่างกายอีก � ชนิด ที�ร่างกายของคนเราไม่สามารถสร้างมาเอง ช่วย

เสริมสร้างกลา้มเนื�อและซ่อมแซมกลา้มเนื�อส่วนที�สึกหรอจากการออกกาํลงักาย ช่วยลดความตึง

เครียดไม่ทาํให้ร่างกายอ่อนเพลีย ช่วยทาํให้ผูป่้วยระยะพกัฟื� น สามารถฟื� นไขไ้ดร้วดเร็ว อีกทั�งยงั

ช่วยลดความอยากอาหาร และช่วยให้ผูที้�ขาดโปรตีน หรือหรือผูที้�ตอ้งการโปรตีนเพื�อซ่อมแซม

เนื�อเยื�อในร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ไดร้วดเร็วยิ�งขึ�น อาทิเช่น ผูสู้งอายุ ผูป่้วยโรคเบาหวาน เป็น

ตน้ และประเภทที� � คือ เวยโ์ปรตีน ไอโซเลต (Whey Protein Isolate) คือ การนําโปรตีนมาผ่าน

กระบวนการผลิตเพิ�ม ทาํให้มีความเข้มข้นของโปรตีนสูงมากกว่า ��% มีส่วนช่วยเสริมสร้าง

กลา้มเนื�อและซ่อมแซมกลา้มเนื�อส่วนที�สึกหรอจากการออกกาํลงักาย ช่วยลดความตึงเครียดไม่ทาํ

ให้ร่างกายอ่อนเพลีย ช่วยทาํให้ผูป่้วยระยะพกัฟื� น มีแรงฟื� นไข ้และกลบัมามีสุขภาพแข็งแรงไดเ้ร็ว 

สามารถลดความอยากอาหาร จึงทาํให้สามารถควบคุมนํ� าหนกัได ้ช่วยเสริมสร้างกลา้มเนื�อของ่าง

กายใหเ้ห็นไดช้ดัเจนขึ�น กระชบัสันส่วนต่างๆ ของร่างกายทาํใหรู้ปร่างสมส่วนมากขึ�น  

ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่มีตลาดอาหารเสริมเพื�อสุขภาพเวยโ์ปรตีนมีการแข่งขนัที�สูงในแต่ละแบรนด ์

เพื�อที�จะให้ผูบ้ริโภคไดมี้ทางเลือกผลิตภณัฑ์ที�ตรงต่อความตอ้งการของตนเอง ดงันั�น ผูว้จิยัจึงเลือก

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื�อสุขภาพเวยโ์ปรตีนของ Proflex Whey Protein ซึ� งกาํลงัเป็นที�นิยมของคน

ในประเทศไทยอยู่อันดับแรกๆของตลาดอาหารเสริมเพื�อสุขภาพ เพราะโปรตีนได้นําเข้าจาก

ประเทศอเมริกาและยงัมีอุตสาหกรรมการผลิตที�ไดม้าตรฐาน ซึ� งผลิตภณัฑ์ของทาง Proflex Whey 

Protein ได้มีการกาํหนดผลิตภณัฑ์ที�เป็นรูปแบบเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม เนื�องจาก

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื�อสุขภาพเวยโ์ปรตีนของ Proflex Whey Protein ไม่เพียงแต่มีผลิตภณัฑ์

สาํหรับผูที้�ตอ้งการลดนํ� าหนกั เพิ�มนํ� าหนกั หรือตอ้งการมีสุขภาพที�ดีเพียงเท่านั�น ยงัมีผลิตภณัฑ์เวย์

โปรตีนสําหรับผูสู้งอายุโดยเฉพาะที�อายุตั�งแต่ �� ปีขึ�นไป สําหรับช่วยเสริมอาหาร ซ่อมแซมมวล

กล้ามเนื�อ เพิ�มสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ เพิ�มการดูดซึมของแคลเซียม รวมไปถึงช่วยป้องกนัการ

เสื�อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย เป็นตน้ แม้อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื�อสุขภาพเวย์

โปรตีนจะมีการเติบโตอยา่งต่อเนื�อง แต่ยงัคงมีช่องวา่งในทางตลาดอีกมากมาย ผูป้ระกอบการของ

แต่ละแบรนด์จึงจะตอ้งมีความเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เพิ�มมากขึ�น เพื�อจะนาํไปสู่การ

พฒันาสินคา้และผลิตภณัฑ์ อีกทั�งยงัดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื�อที�จะสามารถตอบสนองความ
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ตอ้งการหรือปัญหาของผูบ้ริโภคเพิ�มมากขึ�น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาเกี�ยวกบัการตดัสินใจที�

มีอิทธิพลต่อการเลือกซื� อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Proflex Whey Protein ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื�อที�จะได้ทราบถึงปัจจัยใดบ้างที� ส่งผลต่อการเลือกซื� อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Proflex Whey 

Protein 

 

วธีิการวจัิย 

ประชากรและตัวอย่าง  

�) กลุ่มประชากรเป้าหมาย (Population) ที�เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่ นักกีฬา ผูที้�

ออกกาํลงักายเป็นประจาํ และประชากรที�เคยซื�อและไม่เคยซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทุกประเภท

จากทุกช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

�) การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง การวิจยัในครั� งนี� เป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างที�เป็นผูที้�เคยซื�อ

และไม่เคยซื�อผลิตภณัฑเ์สริม อาหารทุกประเภทจากทุกช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยอาศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ� งเป็นประชากรกลุ่มขนาดใหญ่ โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชต้าราง

ของ Yamane (����) ซึ� งมีระดบัความเชื�อมั�นอยู่ที�ร้อยละ �� และค่าความคลาดเคลื�อนที�ระดบัร้อย

ละ �.�� โดยสูตร Taro Yamane 

วธีิการสุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ การเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และ

การเลือกตวัอยา่งแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ซึ� งไดด้าํเนินการ ดงันี�  

�) หาผู ้เชี� ยวชาญ นักกีฬาและบุคคลที�ออกกําลังกายเป็นประจํา ที� มีแนวโน้มว่าเคยเลือกซื� อ

ผลิตภณัฑ ์Whey Protein 

�) ให้ผูเ้ชี�ยวชาญและบุคคลที�ออกกาํลงักายเป็นประจาํดงักล่าว กระจายแบบสอบถามโดยใชว้ิธีการ

แนะนาํปากต่อปาก  

�) กาํหนดขนาดของตวัอยา่งไวจ้ากตารางสาํเร็จรูปและซึ�งไดจ้าํนวน ��� คน 

การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล  

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Judgment or Purposive Sampling) และการเลือกตวัอยา่ง

แบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) คือ การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งที�อาศยั ทาํงาน 

หรือกาํลงัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที�เป็นนักกีฬาหรือผูที้�ออกกาํลงักายเป็นประจาํ และให้

บุคคลเหล่านั�นช่วยกระจายแบบสอบถามแบบปากต่อปาก เนื�องจากบุคคลเหล่านั�นมีสังคมที�เป็น

นกักีฬาหรือออกกาํลงักายเป็นประจาํ เพื�อให้การวิจยัในครั� งนี� ไดข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครอบคลุม

ให้ไดม้ากที�สุด ซึ� งเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) 
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ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการทาํการแจกแบบสอบถามออนไลน์ เนื�องจากเป็นวิธีการที�กลุ่ม

ตวัอยา่งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย อีกทั�งยงัเป็นการลดระยะเวลาและสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายใน

การเก็บขอ้มูล และทาํการถอดบทสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) กบัผูใ้หข้อ้มูลที�เคยซื�อและไม่

เคยซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Proflex Whey Protein และทาํการเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) ไดใ้ช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน ��� คน และดาํเนินการ

โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ผา่นทาง Social Network โดยในขั�นตอนแรกเลือกกลุ่มตวัอยา่งที�เป็น

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการออกกาํลงักาย นกักีฬา ผูที้�ออกกาํลงักายเป็นประจาํ และให้บุคคลเหล่านั�นไดท้าํ

การกระจายแบบสอบถามแบบปากต่อปากหรือบอกต่อ เนื�องจากบุคคลเหล่านั�นสามารถเขา้ถึงกลุ่ม

คนที�เป็นเป้าหมายในการทาํการวิจยัในครั� งนี�  และทาํการสัมภาษณ์ผ่านทางวิดีโอคอลกับกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน �� คน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของการตัดสินใจ วิชัย โถสุวรรณจินดา (����, หน้า ���) กล่าวไวว้่า การตดัสินใจ 

หมายถึง การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ�งในหลายๆทาง โดยประเมินช่องทางการแกไ้ขปัญหาที�

ดีที�สุดเพียง � วิธีการเพื�อตอบสนองความตอ้งการหรือเป้าหมายของผูเ้ลือกได ้, กรองแก้ว อยู่สุข 

(2537, หน้า ���) กล่าวไวว้่า การตดัสินใจ หมายถึง การตดัสินใจใช้สิ�งหนึ� งหรือหลายๆ สิ�ง หรือ

เลือกที�จะกระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ�งจากหลายๆ อยา่ง โดยช่องทางที�เลือกนั�นเป็นการเลือกที�ผา่น

การพิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้วา่ถูกตอ้ง เหมาะสม หรือดีที�สุด, กวี วงศพ์ุฒ (����, หนา้ ��) กล่าว

ไวว้า่ การตดัสินใจ หมายถึง การประเมินในการเลือกทางออกที�ดีที�สุดจากทางออกหลายๆ ทาง โดย

ผูน้าํตอ้งทาํการตดัสินใจอยา่งมีหลกัเหตุและผล เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานต่างๆ ซึ� งการ

ตดัสินใจเลือกทางเลือกดงักล่าวจะทาํใหเ้กิดผลตอบแทนสูงที�สุด 

ดงันั�น กล่าวโดยสรุป การตดัสินใจ หมายถึง การพิจารณาทางเลือกทางใดทางหนึ�ง จากทางเลือก � 

ทางขึ�นไป โดยใช้ขอ้มูล ความรู้ หลกัการ และเหตุผลในการวิเคราะห์และพิจารณาทางเลือกที�มี

อยา่งรอบคอบ เพื�อหาทางออกที�ให้ผลตอบแทนสูงที�สุด และเหมาะสมที�สุด จากหลายๆ ทางออกที�

มีอยู ่โดยเลือกเฉพาะทางออกที�สามารถตอบสนองเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ศิวฤทธิ�  พงศกรรังศิลป์ (����, น. ��) กล่าววา่ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได ้การศึกษา เชื�อชาติ ศาสนา อตัราการเกิด 

อตัราการตาย จาํนวนประชากร ซึ� งมีอิทธิพลต่อการดาํเนินธุรกิจเนื�องจากเป็นปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบั

บุคคล โดยบุคคลก็คือ ลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผูที้�คาดวา่จะเป็นผูที้�มาใชบ้ริการในอนาคต 

และปัจจยัต่างๆ เหล่านี� มีส่วนทาํให้ผูบ้ริโภคแสดงพฤติกรรมต่างกันจึงสามารถนําปัจจยัด้าน
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ประชากรศาสตร์มาเป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนและเลือกตลาดเป้าหมายได ้และแมว้า่นกัการตลาดจะ

สามารถหาโอกาสทางการตลาดจากปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ได้ แต่ก็ควรที�จะติดตามและ

วเิคราะห์การเปลี�ยนแปลงของปัจจยัดงักล่าวดว้ย 

ทฤษฎแีละแนวคิดเกี�ยวกบัปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาด Kotler (2000, p. ��) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วน

ประสมทางการตลาด เป็นองคป์ระกอบของเครื�องมือทางการตลาดที�องค์การใชใ้นการดาํเนินงาน

เพื�อแสวงหาแนวทางการในการผลิตสินคา้หรือรูปแบบการให้บริการที�ตรงตามความตอ้งการ และ

ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคและผูใ้ชบ้ริการได ้, ธงชยั สันติวงษ ์(����, หนา้ ��) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วน

ประสมทางการตลาด หมายถึง การหลอมรวมของปัจจยัดา้นการตลาดทั�งในเรื�องของการกาํหนด

ราคา การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมทางการตลาด และรูปแบบการจดัจาํหน่าย ซึ� งปัจจยัต่างๆ ถูก

ออกแบบขึ�นมาเพื�อใชส้ําหรับการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�เป็นกลุ่มเป้าหมายของ

ธุรกิจ , ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (����, หนา้ ��) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด วา่เป็น

ปัจจยัทางการตลาดที�สามารถควบคุมได ้ซึ� งธุรกิจจะใชเ้ครื�องมือนี� เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผลิตภณัฑ์ จากความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดที�สามารถควบคุม

ได ้ซึ� งเป็นองคป์ระกอบของเครื�องมือทางการตลาดที�ธุรกิจจะใชเ้พื�อตอบสนองความตอ้งการให้กบั

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัการรับสื�อของผู้บริโภค ในโลกยุคปัจจุบนัที�ความไดเ้ปรียบดา้นขอ้มูลถือ

เป็นสิ�งสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ทาํให้อาจปฏิเสธไม่ไดว้า่ข่าวสารต่างๆ ถือเป็นสิ�งจาํเป็น

สําหรับการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ข่าวสารทําให้ทันต่อเหตุการณ์และยงัมีส่วนสําคัญในการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซึ� งช่องทางการเลือกที�จะเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ทาํให้ขอ้มูล

ข่าวสารที�ผูบ้ริโภคแต่ละคนได้รับนั�นแตกต่างกนั Klapper (����) ได้กล่าวไวว้่า สื�อมวลชนเป็น

เพียงสื�อกลางในการโนม้นา้ว ซึ� งผูรั้บสารไม่ไดมี้อิทธิพลโดยตรงต่อผูรั้บสาร โดยผูบ้ริโภคจะเป็นผู ้

เลื อก รับ รู้ข้อ มู ล ข่ าวส ารด้วยตัว เอง โดยก ระบ วน ก ารเลื อกรับ ส าร (Selective Processes) 

เปรียบเสมือนการคดักรอง (Filters) ที�ช่วยกลั�นกรองขอ้มูลต่างๆ การรับรู้ข่าวสารของผูบ้ริโภคมี � 

ขั�นตอน ดงันี�  

�) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) คือ การที�ผูรั้บสารจะเลือกเปิดรับสื� อหรือข่าวสารจาก

แหล่งข่าวสารจากที�มีอยูห่ลายแหล่งตามความสนใจ ความชอบ ความเชื�อ และความตอ้งการส่วน

บุคคล รวมถึงความรู้ และความเชี�ยวชาญ ในการหาช่องทางรับข้อมูลที�น่าเชื�อถือ และการรับรู้

ข่าวสาร ซึ� งปัจจยัเหล่านี�จะมีความแตกต่างกนัไปตามพื�นฐานของตวับุคคล โดยอาจเลือกรับข่าวสาร

ได ้จากสื�อต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วทิย ุอินเตอร์เน็ต เป็นตน้  
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�) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) คือ ผูรั้บข่าวสารมีกระบวนการในการเลือกสนใจ

ขอ้มูลจากแหล่งใดแหล่งหนึ� งที�ตนเองเชื�อถือ โดยจะเลือกตามความคิดเห็น ความชอบ และ ความ

สนใจส่วนบุคคล เพื�อสนับสนุนความเชื�อเดิมของตน และจะหลีกเลี�ยงข้อมูลข่าวสารที�มีความ

ขดัแยง้กบัความเชื�อ ทศันคติ และความรู้ของตนเอง เพื�อหลีกเลี�ยงความกลัวลใจเนื�องจากความไม่

สอดคลอ้งทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive Dissonance)  

�) การเลือกรับรู้และแปลความหมาย (Selective Perception and Interpretation) คือ ผูรั้บสารเมื�อ

สนใจขอ้มูลข่าวสารนั�นแลว้จะมีการรับรู้และแปลความขอ้มูลข่าวสาร แต่การตีความนั�นจะมีความ

แตกต่างกนัตามความเชื�อ ความชอบ ทศันคติ ประสบการณ์ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ 

สภาวะทางร่างกายและอารมณ์ ซึ� งจะทาํให้มีการบินเบือนข่าวสารเพื�อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูรั้บสาร 

�) การเลือกจดจาํ (Selective Retention) คือ ผูรั้บสารเมื�อตีความขอ้มูลข่าวสาร แล้วจะเลือกจดจาํ

ขอ้มูลที�ตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติของตนเอง โดยที�จะไม่นาํสิ� งที�ตนเองไม่สนใจ

หรือไม่เห็นดว้ยไปถ่ายทอดต่อ ซึ� งข่าวสารที�เลือกจดจาํนั�นจะส่งผลให้ทศันคติ ค่านิยม และความ

เชื�อที�มีอยูเ่ดิมของผูรั้บสารแขง็แรงยิ�งขึ�นเพื�อที�จะนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในอนาคต 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

ตวัแปรต้น     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
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ผลการวจัิย 

โดยกลุ่มตวัอย่างที�ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เคยซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Whey Protein 

จาํนวน ��� คน (คิดเป็นร้อยละ ��.�) และไม่เคยซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Whey Protein จาํนวน 

�� คน (คิดเป็นร้อยละ �.�) เหตุผลของกลุ่มตวัอย่างที�ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ไม่เลือกซื�อ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Whey Protein เพราะ ทานอาหารเสริมอื�นๆ อยูแ่ลว้ จาํนวน �� คน (คิดเป็น

ร้อยละ �.�) ไม่จาํเป็นต่อร่างกาย จาํนวน �� คน (คิดเป็นร้อยละ �.�) ราคาแพง จาํนวน � คน (คิด

เป็นร้อยละ �.�) และหาซื�อไดย้ากจาํนวน � คน (คิดเป็นร้อยละ �) ตามลาํดบั กลุ่มตวัอย่างที�ตอบ

แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ไม่เคยเลือกซื�อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจากแบรนด ์Proflex Whey Protein 

จาํนวน ��� คน (คิดเป็นร้อยละ ��.�) และเคยซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากแบรนด์ Proflex Whey 

Protein จาํนวน ��� คน (คิดเป็นร้อยละ ��.�) กลุ่มตวัอย่างที�ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ให้

เหตุผลวา่ไม่เลือกซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากแบรนด์ Proflex Whey Protein เนื�องจาก ไม่รู้จกัแบ

รนดนี์�  จาํนวน �� คน (คิดเป็นร้อยละ ��.�) ประโยชน์และคุณภาพไม่ตรงตามที�ตอ้งการ จาํนวน �� 

คน (คิดเป็นร้อยละ ��.�) หาซื�อได้ยาก จาํนวน �� คน (คิดเป็นร้อยละ �.�) แบรนด์อื�นๆน่าซื� อ

มากกว่า จ ํานวน �� คน (คิดเป็นร้อยละ �.�) ราคาแพง จาํนวน �� คน (คิดเป็นร้อยละ �.�) 

ตามลาํดบั กลุ่มตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถามที�เคยเลือกซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Whey Protein จาก

แบรนด์อื�นๆ โดยแบรนด์ที�ไดรั้บความนิยมมากที�สุดไดแ้ก่ BAAM จาํนวน ��� คน (คิดเป็นร้อยละ 

54) Proflex Whey จาํนวน ��� คน (คิดเป็นร้อยละ ��.�) Vitaxtrong จาํนวน �� คน (คิดเป็นร้อยละ 

��.�) ตามลาํดบั กลุ่มตวัอย่างที�ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Whey 

Protein จากท างร้านค้าออนไลน์  จ ํานวน ��� (คิดเป็ น ร้อยละ ��.�) ก ลุ่มตัวอย่างที� ตอบ

แบบสอบถามที�เคยซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Whey Protein โดยส่วนใหญ่มีบุคคลที�มีส่วนช่วยใน

การตัดสินใจเลือกซื� อผลิตภัณ ฑ์ เสริมอาหาร Whey Protein ได้แก่  สื� อออนไลน์  (Facebook, 

Instagram, Youtube, Twister, Tiktok) จาํนวน ��� คน (คิดเป็นร้อยละ ��.�) กลุ่มตวัอย่างที�ตอบ

แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ที� เคยซื� อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร Whey Protein มักหาข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ต จาํนวน ��� คน (คิดเป็นร้อยละ ��.�) 
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ตารางที� � จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เคยซื� อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Whey Protein 

หรือไม่ 

เคยซื�อผลติภัณฑ์เสริมอาหาร Whey Protein จํานวน ร้อยละ 

เคย 371 92.8 

ไม่เคย 29 7.2 

รวม 400 100 

 

ตารางที� � จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เหตุผลที�ไม่เลือกซื�อผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Whey 

Protein 

เหตุผลที�ไม่เลือกซื�อผลติภัณฑ์เสริมอาหาร Whey Protein จํานวน ร้อยละ 

ไม่จาํเป็นต่อร่างกาย 11 2.8 

ทานอาหารเสริมอื�นๆ อยูแ่ลว้ 14 3.5 

ราคาแพง 4 1.0 

หาซื�อไดย้าก 0 0 

รวม 29 7.2 

 

ตารางที� � จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เคยเลือกซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากแบรนด ์

Proflex Whey Protein หรือไม่ 

เคยเลือกซื�อผลติภัณฑ์เสริมอาหารจากแบรนด์ Proflex Whey Protein จํานวน ร้อยละ 

เคย 185 46.3 

ไม่เคย 186 46.5 

รวม 371 92.8 
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ตารางที� � จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เหตุผลที�ไม่เลือกซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร จาก

แบรนด ์Proflex Whey Protein 

เหตุผลที�ไม่เลือกซื�อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบรนด์ Proflex Whey 

Protein 

จํานวน ร้อยละ 

ราคาแพง 13 3.3 

หาซื�อไดย้าก 35 8.8 

ประโยชน์และคุณภาพไม่ตรงตามที�ตอ้งการ 51 12.8 

ไม่รู้จกัแบรนดนี์�  66 16.5 

แบรนดอื์�นๆ น่าซื�อมากกวา่ 21 5.3 

รวม 186 46.5 

 

ตารางที� � จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบ ถามผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Whey Protein จากแบรนด์

อื�นๆ ที�ผูต้อบแบบสอบถามเคยซื�อ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Whey Protein จากแบรนด์อื�นๆ ที�ผู้ตอบแบบสอบถาม

เคยซื�อ 

จํานวน ร้อยละ 

Proflex Whey  166 41.5 

Ultimate Nutrition 66 16.5 

BAAM  216 54 

Mutant 77 19.3 

Vitaxtrong  69 17.3 

Optimum 69 17.3 

LOWELL 44 11.0 

Whey WWL  59 14.8 

Dymatize 52 13.0 

Nar Labs 8 2.0 

อื�น ๆ 0 0 

รวม 826 100 
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ตารางที� � จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ช่องทางในการซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Whey 

Protein 

ช่องทางในการซื�อผลติภัณฑ์เสริมอาหาร Whey Protein  จํานวน ร้อยละ 

ร้านคา้ออนไลน ์ 193 48.3 

Boots / Watsons 45 11.3 

ร้านขายยา 60 15.0 

หา้งสรรพสินคา้ 45 11.3 

ตวัแทนของผลิตภณัฑเ์สริมอาหารยี�หอ้นั�นๆ 28 7.0 

รวม 371 92.8 

 

ตารางที� � จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม บุคคลใดที�มีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื� อ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Whey Protein 

บุคคลใดที�มีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื�อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Whey 

Protein 

จํานวน ร้อยละ 

ตนเอง 88 22.0 

สื�อออนไลน์ (Facebook, Instagram, Youtube, Twister, Tiktok) 164 41.0 

ดารา / บุคคลที�มีชื�อเสียง 106 26.5 

สื�อสิ�งพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ใบปลิว 9 2.3 

วทิย ุ/ พอสแคส 4 1.0 

รวม 371 92.8 

 

ด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 250 คน (คิด

เป็นร้อยละ 62.5) และเพศหญิง จํานวน 150 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.5) กลุ่มตัวอย่างที�ตอบ

แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี จาํนวน 196 คน (คิดเป็นร้อยละ 49) กลุ่มตวัอยา่งที�ตอบ

แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 334 คน (คิด

เป็นร้อยละ 83.5) กลุ่มตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 

จาํนวน 129 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.3)กลุ่มตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี�ย 

20,001-25,000 บาท จาํนวน 113 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.2) 
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ตารางที� � จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจาํแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 250 62.5 

หญิง 150 37.5 

รวม 400 100 

 

ตารางที� � จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจาํแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน ร้อยละ 

ตํ�ากวา่ 20 ปี 7 1.8 

21-25 ปี 135 33.8 

26-30 ปี 196 49 

31-40 ปี 56 14 

41-50 ปี 3 0.7 

51 ปีขึ�นไป 3 0.7 

รวม 400 100 

 

ตารางที� �� จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 21 5.2 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 334 83.5 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 45 11.3 

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 0 0 

รวม 400 100 
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ตารางที� �� จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจาํแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

นกัเรียน / นกัศึกษา 45 11.2 

พนกังานบริษทัเอกชน 129 32.3 

ขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ 74 18.5 

ธุรกิจส่วนตวั 98 24.5 

คา้ขายอิสระ 54 13.5 

รวม 400 100 

 

ตารางที� �� จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามโดยจาํแนกตามรายไดเ้ฉลี�ย 

รายได้เฉลี�ย จํานวน ร้อยละ 

ตํ�ากวา่ 15,000 บาท 24 6 

15,001-20,000 บาท 96 24 

20,001-25,000 บาท 113 28.2 

25,001-30,000 บาท 86 21.5 

30,001-35,000 บาท 46 11.5 

35,001 ขึ�นไป บาท 35 8.8 

รวม 400 100 

 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด แสดงให้เห็นวา่ผูที้�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น โดยรวมดา้น

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัที�เห็นดว้ยมากอยู่ที� �.�� และเมื�อพิจารณาแต่ละปัจจยั

ของส่วนประสมทางการตลาด โดยจาํแนกออกเป็น �) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผลปรากฏว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ที�ระดบัมากที�สุด คือ ผลิตภณัฑ์มีเครื�องหมายรับรองจาก อย. และ

เครื�องหมายรับรองการผลิตที�น่าเชื�อถือ (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.35) 

�) ปัจจัยด้านราคา ผลปรากฏว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ที�ระดับมากที� สุด คือ 

ผลิตภณัฑ์มีราคาที�เหมาะสมกบัแบรนด์ของสินคา้ (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.��) �) ปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย ผลปรากฏว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ที�ระดบัมากที�สุด คือ สถานที�จดั

จาํหน่ายมีความน่าเชื�อถือ (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.��) 

�) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ผลปรากฏว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ที�ระดบัมาก

ที�สุด คือ มีการจดัโปรโมชั�นที�น่าสนใจอยูเ่สมอ (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.��) 
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ด้านผลติภัณฑ์   การแปลผล 

�) ผลิตภณัฑมี์ประโยชน์ตรงตามความตอ้งการ 3.94 .665 เห็นดว้ยมาก 

�) ผลิตภณัฑมี์ตราสินคา้ที�มีชื�อเสียงเป็นที�นิยมและเชื�อถือได ้ 4.32 .678 เห็ น ด้ ว ย ม า ก

ที�สุด 

�) ผลิตภัณฑ์มีเครื� องหมายรับรองจาก อย. และเครื� องหมาย

รับรองการผลิตที�น่าเชื�อถือ 

4.35 .674 เห็ น ด้ ว ย ม า ก

ที�สุด 

�) บรรจุภณัฑ์สวยงาม มีฉลากสินคา้ที�สามารถอ่านไดเ้ขา้ใจได้

ง่าย 

4.16 .676 เห็นดว้ยมาก 

�) ผลิตภณัฑ์มีรูปแบบที�สามารถรับประทานได้ง่าย เหมาะกบั

การใชใ้นชีวติประจาํวนั 

4.31 .690 เห็ น ด้ ว ย ม า ก

ที�สุด 

ด้านราคา   การแปลผล 

�) ผลิตภัณฑ์มีราคาที� เหมาะสมกับคุณภาพและประโยชน์ที�

ไดรั้บ 

3.89 .695 เห็นดว้ยมาก 

�) ผลิตภณัฑ์มีราคาถูกกว่าเมื�อเทียบกบัผลิตภณัฑ์แบรนด์อื�นๆ 

ในรูปแบบเดียวกนั 

4.21 .732 เห็ น ด้ ว ย ม า ก

ที�สุด 

�) ผลิตภณัฑมี์ราคาที�เหมาะสมกบัปริมาณที�ไดรั้บ 4.16 .714 เห็นดว้ยมาก 

�) ผลิตภณัฑมี์ราคาที�เหมาะสมกบัแบรนดข์องสินคา้ 4.25 .697 เห็ น ด้ ว ย ม า ก

ที�สุด 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย   การแปลผล 

�) สามารถหาซื� อผลิตภัณ ฑ์ได้สะดวกและมีจําหน่ายตาม

ทอ้งตลาดทั�วๆ ไป 

3.86 .710 เห็นดว้ยมาก 

�) สถานที�จดัจาํหน่ายมีความน่าเชื�อถือ 4.21 .691 เห็ น ด้ ว ย ม า ก

ที�สุด 

�) สถานที�จดัจาํหน่ายมีผูที้�คอยให้คาํแนะนาํเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.19 .772 เห็นดว้ยมาก 

�) สถานที�จดัจาํหน่ายมีช่องทางในการติดต่อกบัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดั

จาํหน่ายที�ชดัเจน 

4.15 .733 เห็นดว้ยมาก 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด    

�) มีการโฆษณาโดยการใหข้อ้มูลที�น่าเชื�อถือ 3.97 .654 เห็นดว้ยมาก 
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ด้านการรับสื�อของผู้บริโภค แสดงให้เห็นวา่ผูที้�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น โดยรวมเกี�ยวกบั

ปัจจยัดา้นการรับสื�อของผูบ้ริโภค อยู่ในระดบัที�เห็นดว้ยมากอยูที่� �.�� และเมื�อพิจารณาผลปรากฏ

ว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ที�ระดบัมากที�สุด คือ ข่าวสารและขอ้มูลจากสื�อ Online 

ต่างๆ ในปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกต่อชีวติประจาํวนั (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.��) 

 

 

 

 

 

 

�) มีการโฆ ษ ณ าและป ระชาสั ม พัน ธ์ผ่าน  Social Media ที�

หลากหลาย 

4.17 .812 เห็นดว้ยมาก 

�) มีการจดัโปรโมชั�นที�น่าสนใจอยูเ่สมอ 4.20 .894 เห็นดว้ยมาก 

�) มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายผา่นทางช่องทางต่างๆอยา่ง

ต่อเนื�อง 

4.08 .854 เห็นดว้ยมาก 

�) สามารถเปลี�ยนสินค้าได้ หากสรรพคุณไม่ตรงตามที�ลูกค้า

ตอ้งการ 

4.06 .926 เห็นดว้ยมาก 

 รวม 4.13 0.737 เห็นดว้ยมาก 

ด้านการรับสื�อของผู้บริโภค   การแปลผล 

�) ท่านเป็นคนที�ชอบรับขอ้มูลข่าวสารจากสื�อ Online ต่างๆ 3.82 .745 เห็นดว้ยมาก 

�) ท่านคิดวา่ข่าวสารและขอ้มูลจากสื�อ Online ต่างๆ ในปัจจุบนั

มีความน่าเชื�อถือและตรงไปตรงมา 

4.20 .701 เห็นดว้ยมาก 

�) ท่านคิดวา่ข่าวสารและขอ้มูลจากสื�อ Online ต่างๆ ในปัจจุบนั

สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกต่อชีวติประจาํวนั 

4.32 .710 เห็ น ด้ ว ย ม า ก

ที�สุด 

�) ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากสื� อ Online ต่างๆ สามารถโน้มน้าวให ้

ท่านตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑน์ั�นไดง่้ายขึ�น 

4.15 .712 เห็นดว้ยมาก 

�) ท่านมีแนวโน้มจะเลือกซื�อผลิตภณัฑ์แบรนด์ที�ท่านเคยเห็น

จากสื�อ Online มากกวา่ 

4.10 .791 เห็นดว้ยมาก 

รวม 4.11 0.731 เห็นดว้ยมาก 
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การทดสอบสมมติฐานของการวจัิย 

จากผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ผลจากการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า ปัจจัยด้านเพศ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื� อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Proflex Whey 

Protein และผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแนวคิดของ ภาวิณี ตนัติผาติและ กิตติพนัธ์ คง

สวสัดิ� เกียรติ (2554) ที�ศึกษาการตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื�อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพศที�ต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื�อ

สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที�แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั เนื�องจากเพศชายมี

เกณฑ์ที�จะเลือกซื�อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมบาํรุงสุขภาพมากกว่า และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแนวคิด

ของงานวจิยัของสุภาพร ชุมทอง (2552) 

จากผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ ผลจากการทดสอบสมมติฐาน

พบวา่ ปัจจยัดา้นอาย ุไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Proflex Whey Protein 

และผลดงักล่าวมีความสอดคล้องกบัทฤษฎีแนวคิดของจากการศึกษางานวิจยัของ นัทธมน เดช

ประภสัสร (2558) ที�ไดท้าํ การศึกษาถึงปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทาง

อินเทอร์เน็ต พบว่าระดบัการตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารในแต่ละช่วงอายุไม่แตกต่างกนั 

เนื�องจากทุกวยัต่างใหค้วามสาํคญักบัสุขภาพเช่นกนั 

จากผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา ผลจากการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภณัฑ์เสริม

อาหาร Proflex Whey Protein และผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแนวคิดของจากการศึกษา

งานวิจยัของ ธัญญพสัส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ที�ศึกษาถึงปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินเลือกซื�อ

สินค้าทางอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษาที�ต่างกนั ไม่มีผลต่อการ

ตดัสินเลือกซื�อสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตที�แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั เพราะการสื�อสารและการเขา้ถึง

กลุ่มผูบ้ริโภคผา่นช่องทางออนไลน์สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดค้รอบคลุมทุกระดบัการศึกษา 

จากผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นอาชีพ ผลจากการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า ปัจจยัดา้นอาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Proflex Whey 

Protein และผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแนวคิดของจากการศึกษางานวิจยัของสุภาพร 

ชุ่มสกุล (2554) ที�ได้ศึกษาถึง ปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อสินคา้หรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต 

พบว่าอาชีพที�ต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อสินคา้หรือบริการผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างมี

นยัสาํคญั เพราะไม่วา่อาชีพไหนถา้มีความตอ้งการที�จะซื�อสินคา้ ก็สามารถซื�อไดท้ั�งนั�น 

จากผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี�ย ผลจากการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉลี�ย ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
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Proflex Whey Protein และผลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแนวคิดของจากการศึกษางานวจิยั

ของวิศรุต เลี� ยงบุญเลิศชยั (2557) ที�ศึกษาถึงปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ารายไดเ้ฉลี�ย ที�ต่างกนัไม่ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารที�แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

จากผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการขาย ที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภณัฑ์เสริม

อาหาร Proflex Whey Protein ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ดงักล่าว มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

Proflex Whey Protein ซึ� งเป็นไปตามทฤษฎีของ Kolter,Philip (2003) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสม

ทางการตลาด เป็นองคป์ระกอบของเครื�องมือทางการตลาดที�องคก์ารใชใ้นการปฏิบติัตามเป้าหมาย

ทางการตลาด โดยมีการใช้เครื�องมือ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้น

ส่งเสริมการขาย นี� เพื�อสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค ทั�งนี� ยงั

สอดคล้องกบัทฤษฎีแนวคิดของจากการศึกษางานวิจยัของ นัทธมน เดชประภสัสร (2558) ที�ได้

ทาํการศึกษาถึงปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต พบวา่ปัจจยั

ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื� อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ตของ

ผูบ้ริโภค โดยกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัสรรพคุณของผลิตภณัฑ์ตอ้งตรงกบัความตอ้งการและ

ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีคุณภาพและผลิตภณัฑ์ที�มีภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ที�ดี มีชื�อเสียง น่าเชื�อถือ จะทาํ

ให้ผูบ้ริโภคเกิดความมั�นใจในคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ร่วมกบัลกัษณะของบรรจุภณัฑ์จะช่วยดึงดูด

ผูบ้ริโภคใหซื้�อสินคา้  

จากผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นการรับสื�อของ ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยั

ดา้นการรับสื�อของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Proflex Whey 

Protein ซึ� งเป็นไปตามทฤษฎีของ Klapper (1960) ที� ให้ความหมายของการเลือกรับสารว่า 

สื�อมวลชนเป็นเพียงสื�อกลางในการโนม้นา้วผูรั้บสารไม่ไดมี้อิทธิพลต่อ ผูรั้บสารโดยตรง โดยผูรั้บ

สารจะเป็นผู ้เลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารเอง โดยกระบวนการเลือกรับสาร (Selective Processes) 

เปรียบเสมือนเป็นตวักรอง (Filters) ทั�งนี� ยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแนวคิดของจากการศึกษางานวิจยั

ของ เกวลี เพ็ชรเนียม (����) ที�ศึกษาถึงสื�อโฆษณาการตลาดดิจิทลัที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อสินคา้

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสื�อดิจิทลัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื�อสินคา้ของ

ผูบ้ริโภคโดยภาพรวมอยู่ในระดับส่งผลมาก ด้านที�มีอิทธิพลมากที�สุด คือ ด้านความน่าสนใจ 

รองลงมาคือดา้นการจดจาํ และดา้นความน่าเชื�อถือตามลาํดบัและผูบ้ริโภคที�มี เพศ ระดบัการศึกษา 

รายได้ สถานภาพ แตกต่างกันจะมีสื� อโฆษณาการตลาดดิจิทัลที�มีผลต่อการตดัสินใจซื� อสินค้า
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แตกต่างกนั และยงัพบว่าพฤติกรรมการใช้สื�อดิจิทลัมีผลต่อสื�อโฆษณา การตลาดดิจิทลัที�มีผลต่อ

การตดัสินใจซื�อสินคา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

จากที�ไดว้เิคราะห์ผลการสัมภาษณ์และผลจากการเก็บแบบสอบถาม ผลปรากฏวา่ส่วนใหญเป็น เพศ

ชาย ที�อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ออกกาํลงักายเป็นประจาํ มีทั�งบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

Whey Protein และไม่ได้บริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Whey Protein โดยเมื�อพิจารณาในแต่ละ

ปัจจยัว่าผูต้อบแบบสอบถามกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นตรงกนัในด้านใดบา้ง ผลปรากฎว่า 

เมื�อพิจารณาดา้นผลการวิเคราะห์เนื�อหาด้านพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภณัฑ์เสริม

อาหาร Proflex Whey Protein ในผลการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลปรากฎว่า สอดคลอ้ง

กันกับจํานวนผู ้ที� เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร Whey Protein โดยอ้างอิงจากคนที� เลือกใช้

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Whey Protein มีสัดส่วนที�มากกว่าคนที�ไม่ไดเ้ลือกใช้ โดยเหตุผลของคนที�

ไม่เลือกใชส่้วนใหญ่ คือ ทานอาหารเสริมอื�นๆ อยู่แลว้ ส่วนดา้นผลการวิเคราะห์เนื�อหาปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในผลการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลปรากฎว่า ผูที้�ให้

สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตรงกัน เกี�ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดวา่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร Whey Protein และเมื�อพิจารณาเป็น

รายดา้นพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการตดัสินใจเป็นอย่างมาก เพราะผลิตภณัฑ์ตอ้งมีตรา

สินคา้ที�มีชื�อเสียงเป็นที�นิยมและเชื�อถือได ้ผา่นการรับรองจากองค์การต่างๆ ปัจจยัดา้นราคา ตอ้งมี

ความเหมาะสมกบัแบรนด์ และตอ้งมีราคาไม่แพงเมื�อเปรียบเทียบกบัแบรนด์อื�นๆ ปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย ตอ้งสามารถหาซื�อไดง่้าย ตามร้านคา้ทั�วๆ ไป และปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาด ตอ้งมีการจดัโปรโมชั�นที�น่าสนใจอยูเ่สมอ เพื�อเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดการซื�อของผูบ้ริโภค 

และเมื�อพิจารณาดา้นผลการวิเคราะห์เนื�อหาปัจจยัดา้นการรับสื�อของผูบ้ริโภค ในผลการศึกษาเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ ผลปรากฎวา่ ผูที้�ให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตรงกนั 

เกี�ยวกบัปัจจยัดา้นการรับสื�อของผูบ้ริโภคว่ามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื�อผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

Whey Protein ผลปรากฎวา่ผูบ้ริโภคให้ความคิดเห็นตรงกนัวา่ ข่าวสารและขอ้มูลจากสื�อออนไลน์

ต่างๆ ในปัจจุบนัสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกต่อชีวิตประจาํวนั ทาํให้เมื�ออยากรู้ขอ้มูลอะไร ก็

จะหาจากสื�อออนไลน์ แต่การรับสื�อก็ควรจะพิจารณาดว้ยตนเองดว้ย ไม่ควรเชื�อสื�อทั�งหมด การรับ

สื�อต่อการเลือกซื�อสินคา้ก็มีส่วนที�ทาํให้สามารถโน้มน้าวใจให้ตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑ์นั�นไดแ้ละ

ง่ายขึ�น และทั�งผูต้อบแบบสอบถามและผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เปิดรับขอ้มูลจากสื�อออนไลน์เป็น

หลกั 
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ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติค่าไคสแควร์ และการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า (�) ประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี� ยยงัชีพ

ผูสู้งอาย ุอยูใ่นระดบัมาก (�) ปัจจยัที�มีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก (�) ปัจจยัที�มี

ผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั ดา้นเงื�อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง มีความสัมพนัธ์เชิง

เหตุ-ผลกับประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี� ยยงัชีพผูสู้งอายุ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ 

�.��� ด้านลักษณะองค์การที�นํานโยบายไปปฏิบติั มีนัยสําคญัที�ระดับ �.�� ด้านมาตรฐานและ
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วตัถุประสงคข์องนโยบาย ดา้นทรัพยากรนโยบาย ดา้นการสื�อสารระหว่างองคก์ารกบัผูรั้บบริการ 

และดา้นความร่วมมือหรือความตอบสนองของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั มีนยัสาํคญัที�ระดบั �.�� 

 

คําสําคัญ: ประสิทธิผล, การนาํนโยบายไปปฏิบติั, นโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอาย,ุ  

   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก 

 

Abstract 

This research aimed to study: (1) level of effectiveness of the elderly allowance policy of the Pak 

Phraek Subdistrict Administration Organization Bang Saphan Noi District (2) factors affecting 

the policy implementation (3) factors that affect the policy implementation There is a causal 

relationship between the effectiveness of the elderly allowance policy. The sample group used in 

the research was the elderly who received the living allowance from the Pak Phraek Subdistrict 

Administration Organization. Bang Saphan Noi District Prachuap Khiri Khan Province, amount 

138 people. Data were treated and analyzed by using descriptive and Inferential Statistics 

methods, which were percentage, mean, standard deviation, Chi-square test and Multiple 

Regression Analysis. Research results showed that: (1) the effectiveness of the policy 

implementation of the elderly pension the effectiveness was at a high level. (2) Factors affecting 

the implementation of the policy. It affects the implementation of the policy at a high level. (3) 

Factors affecting the implementation of the policy in terms of economic, social and political 

conditions there was a cause-effect relationship with the effectiveness of the policy 

implementation of the elderly pension. It was statistically significant at the 0.001 level in terms of 

organizational characteristics that implement policies. There was a statistically significant level of 

0.01 in terms of standards and policy objectives. Policy Resources communication between the 

organization and the service recipient and the cooperation or response of policy leaders to 

implement It was statistically significant at the 0.05 level. 

 

Keywords: Effectiveness, Policy implementation, Elderly living allowance policy,  

      Pak Phraek Subdistrict Administration Organization 
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บทนํา 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการเปลี�ยนแปลงทางประชากรค่อนขา้งสูง โดยมีจาํนวนประชากรผูสู้งอายุที�

เพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็ว การเขา้สู่การเป็นสังคมผูสู้งอายุเป็นสถานการณ์ที�ทุกผา่ยจะตอ้งทาํความเขา้ใจ 

และตระหนักถึงผลกระทบที�เกิดขึ�น ทั�งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม รัฐมีการจดัสวสัดิการต่างๆ 

เพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายุให้มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�นในอดีตที�ผ่านมา อาจกล่าวไดว้่า

ผูสู้งอายุในสังคมไทยมีสถานภาพทางสังคมสูงไดรั้บการยกยอ่งนบัถือโดยทั�วไป เนื�องจากผูสู้งอายุ

ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นภูมิลาํเนาของตน และมกัมีบุตรหลานอาศยัอยูด่ว้ย ซึ� งเมื�อแต่งงานกนัมกัจะตั�ง

ครอบครัวอยูใ่นบริเวณเดียวกนั อนัเป็นลกัษณะของครอบครัวขยาย หากแต่ในปัจจุบนัโครงสร้าง

ครอบครัวเริ� มเปลี�ยนแปลงไป กลายเป็นครอบครัวเดี�ยว ทั� งนี� เป็นผลมาจากอิทธิพลตะวนัตก

ตลอดจนความทันสมัยและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ� งส่งผลให้สถานภาพทางสังคมของผู ้สูงอายุ

เปลี�ยนแปลงไป ความเคารพนับถือที�ผูสู้งอายุได้รับจากครอบครัวและชุมชนก็ลดน้อยลงการ

สงเคราะห์ผูสู้งอายุจึงเป็นภารกิจหน้าที�หนึ� งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการจดัการบริการ

สาธารณะเพื�อประชาชน ซึ� งไดก้าํหนดไวใ้นพระราชกาํหนดแผนและขั�นตอนการกระจายอาํนาจ

ให้ แก่องค์กรป กครองส่ วนท้องถิ� น  พ .ศ.���� พ ระราชบัญ ญัติ เท ศบ าล พ .ศ.���� และ

พระราชบญัญัติสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.���� ผูสู้งอายุในวารสารวิชาการ 

มหาวิทยาลยัปทุมธานี ��� ปีที� � ฉบบัที� � กนัยายน-ธันวาคม ���� ฐานะที�เป็นกลุ่มคนที�ยงัไม่มี

ความมั�นคงในการดาํรงชีพเพียงพอ และยงัประสบปัญหาต่างๆ ทั�งทางดา้นสุขภาพ ที�อยูอ่าศยั การ

ขาดรายได ้จึงมีความจาํเป็นที�จะตอ้งมีการสงเคราะห์ เพื�อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของผูสู้งอาย ุ

รวมถึงการพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุหมี้ศกัยภาพสูงขึ�น (สิทธิชยั บวัขาว ����: ���-140) 

ในปัจจุบนัมีการปรับเงินสงเคราะห์เบี� ยยงัชีพผูสู้งอายุเป็นขั�นบนัได คือ ผูสู้งอายุที�มีอายุ 60-69 ปี 

ไดรั้บเบี�ยยงัชีพ อตัรา 600 บาท/คน/เดือน ผูสู้งอายุที�มีอาย ุ70-79 ปี ไดรั้บเบี�ยยงัชีพ อตัรา 700 บาท/

คน/เดือน ผูสู้งอายุที�มีอายุ 80-89 ปี ไดรั้บเบี�ยยงัชีพอตัรา 800 บาท/คน/เดือน ผูสู้งอายุที�มีอายุ 90 ปี

ขึ�นไป ได้รับเบี� ยยงัชีพ อตัรา 1,000 บาท/คน/เดือน การเปลี�ยนนโยบายของรัฐปรับเบี� ยยงัชีพให้

เพิ�มขึ�น เพื�อที�จะให้ผูสู้งอายุมีคุณภาพที�ดี สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดใ้นระดบัหนึ� ง การจดัสวสัดิการ

เบี� ยผู ้สูงอายุบนพื�นฐานของความเป็นมนุษย์หรืออาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลจะสามารถจัดสรร

งบประมาณเพื�อสนองต่อความตอ้งการของประชากรในประเทศไดท้ั�งหมด แต่ถ้าหากรัฐบาลจะ

จดัสรรสวสัดิการเบี�ยยงัชีพให้ผูสู้งอายุไดอ้ยา่งเป็นธรรม และเท่าเทียมกนัทั�งหมดทั�งที�อยูใ่นพื�นที�

เขตเมือง ตลอดจนในพื�นที�ชนบท จะเป็นวิธีการที�อยู่บนพื�นฐานความเป็นจริงที�สามารถลงมือ

ปฏิบติัช่วยเหลือไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากกวา่ (รุจิราภรณ์ นาแขง็ฤทธิ� , 2558: 1-3) 
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การดาํเนินงานนโยบายเบี� ยยงัชีพผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบาง

สะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดาํเนินงานเป็นไปตามแนวทางหลกัเกณฑ์ และวิธีการตามที�

กระทรวงมหาดไทยกาํหนด งบประมาณที�ไดรั้บการจดัสรรเป็นเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง เพื�อจ่าย

ให้แก่ผูสู้งอายตุามบญัชีรายชื�อ ซึ� งในปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จ่ายเงินสงเคราะห์เบี�ยยงั

ชีพ โดยมีการจ่ายเป็นเงินสดหรือผูรั้บมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบอาํนาจจากผูสู้งอายผุูมี้สิทธิไดรั้บ

เบี�ยยงัชีพ และการจ่ายโดยการโอนเงินเขา้บญัชีของผูสู้งอายุหรือผูรั้บมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบ

อาํนาจจากผูสู้งอายผุูมี้สิทธิไดรั้บเบี�ยยงัชีพอีกดว้ย 

สภาพปัญหา ในการนํานโยบายเบี� ยยงัชีพผูสู้งอายุไปปฏิบติัขององค์การบริหารส่วนตาํบลปาก

แพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีปัญหาต่างๆ เช่น เกิดปัญหาในขั�นตอนของ

การนาํนโยบายเบี� ยยงัชีพผูสู้งอายุไปปฏิบติั ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเขา้ใจของเจา้หน้าที�

ผูรั้บผิดชอบงานดา้นเบี� ยยงัชีพผูสู้งอายุ ปัญหาจากปัจจยัภายนอก สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

ปัญหาดา้นกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ปัญหาจาํนวนผูสู้งอายใุนเขตมีจาํนวนเพิ�มมากขึ�น ปัญหาผูที้�มีอายุ

หกสิบปีบริบูรณ์ขึ�นไปยงัไม่ไดรั้บเงินสงเคราะห์เบี�ยยงัชีพในบางส่วนเนื�องจากการประชาสัมพนัธ์

อาจจะไม่ทั�วถึง ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นล่าชา้ เป็นตน้ 

ผูว้จิยัในฐานะที�เป็นเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติัและรับผิดชอบงานดา้นการจ่ายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์าร

บริหารส่วนตําบลปากแพรก เห็นว่ายงัประสบปัญหาอีกในหลายๆ ด้าน เช่น กระบวนการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�ผูใ้หบ้ริการ และผูสู้งอายทีุ�เป็นผูรั้บบริการที�มีความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งเกี�ยวกบั

การขึ� นทะเบียนเพื�อรับเงินเบี� ยยงัชีพ วิธีการรับเงิน จาํนวนเงินที�จะได้รับโดยนับช่วงอายุตาม

ปีงบประมาณ ขั�นตอนต่างๆ ในการนาํนโยบายไปปฏิบติัตั�งแต่ตน้จนจบยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ

ของทั�งตวัเจา้หน้าที�เอง และผูสู้งอายุที�รับบริการ เป็นตน้ จึงมีความสนใจที�จะทาํการวิจยัถึงสภาพ

ปัญหาที�เกิดขึ� นอย่างเป็นระบบเพื�อพฒันาการจ่ายเบี� ยยงัชีพผูสู้งอายุให้มีประสิทธิภาพมากขึ� น

สามารถให้บริการผูสู้งอายุอยา่งถูกตอ้ง เป็นการรักษาสิทธิของผูสู้งอายแุละรักษาไวซึ้� งความถูกตอ้ง

ตามระเบียบหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติัหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งทุกส่วนต่อไป ดว้ยเหตุนี�ผูว้ิจยั

จึงมีความสนใจที�จะวิจยัเรื� อง “ประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี� ยยงัชีพผูสู้งอายุขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์” และมีปัจจยัรวมถึง

ปัญหาและอุปสรรคใดบา้งที�มีผลต่อการนาํนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายไุปปฏิบติัขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

คาํถามการวจิยั �) ประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยูใ่นระดบัใด �) ปัจจยัที�มีผลต่อการนาํ
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นโยบายไปปฏิบติั มีอะไรบา้ง และ �) ปัจจยัที�มีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั มีความสัมพนัธ์เชิง

เหตุ-ผลกบัประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอาย ุหรือไม่ 

การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ (1) ศึกษาระดบัประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (2) ศึกษา

ปัจจยัที�มีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบาง

สะพานน้อย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ (3) ศึกษาปัจจัยที� มีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ มี

ความสัมพนัธ์เชิงเหตุ-ผลกบัประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ

 

การทบทวนวรรณกรรม 

ชญาณิศา รักษาเวียง (2563: 44-45) วิจยัเรื� องประสิทธิผลการดาํเนินงานตามนโยบายเบี� ยยงัชีพ

ผู ้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิผลการดาํเนินงานตามนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ ขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลหนองพลบั อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ ในภาพรวมมีประสิทธิผลอยูใ่น

ระดบัมากที�สุด โดยทุกดา้นมีประสิทธิผลการดาํเนินงานตามนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายอุยูใ่นระดบั

มากที�สุด เรียงลาํดบัดงันี�  ดา้นขั�นตอนการเบิกจ่ายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอาย ุดา้นความพึงพอใจของผูสู้งอาย ุ

และดา้นคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุ 

เอนก ศรีนันท์ และ นิเทศ ตินณะกุล (2563: 20) วิจยัเรื� อง ปัจจยัที�ส่งผลต่อประสิทธิผลการนํา

นโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายไุปปฏิบติัของเทศบาลเมืองในจงัหวดัปทุมธานี ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัที�

ส่งผลต่อประสิทธิผลการนาํนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุไปปฏิบติั ดา้นวตัถุประสงคห์รือมาตรฐาน

ของนโยบาย อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการสื�อสารและการทาํให้ปฏิบติัตามนโยบายดา้นการปฏิบติั อยู่

ในระดับมาก คุณสมบติัของหน่วยงานที�รับผิดชอบนโยบาย อยู่ในระดับมาก ด้านสภาพสังคม 

เศรษฐกิจและการเมือง อยู่ในระดบัมาก ดา้นคุณสมบติับุคลากรที�รับผิดชอบ อยู่ในระดบัมาก ผล

การวิเคราะห์ระดบัประสิทธิผลการนาํนโยบายเบี� ยยงัชีพผูสู้งอายุไปปฏิบติัของเทศบาลเมืองใน

จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายดา้นขอ้เรียงจากมากไปหานอ้ยพบวา่ 

ดา้นคุณภาพของผูสู้งอายุดีขึ�น และดา้นคุณสมบติัของบุคลากรผูรั้บผดิชอบ และสมมติฐานการวิจยั

ทั�ง 5 ดา้น มีอยู ่5 ดา้น คือดา้นวตัถุประสงคห์รือมาตรฐานของนโยบาย, ดา้นการสื�อสารและการทาํ

ให้ปฏิบัติตามนโยบาย, ด้านคุณสมบัติของหน่วยงานที� รับผิดชอบนโยบาย, ด้านสภาพสังคม 

เศรษฐกิจและการเมือง, และดา้นคุณสมบติัของบุคลากรผูรั้บผิดชอบของนโยบาย มีค่าสัมประสิทธิ�

ในการทาํนาย (R2) เท่ากบั 0.729 จึงสามารถทาํนาย ปัจจยัที�ส่งผลต่อประสิทธิผลการนาํนโยบายเบี�ย

ยงัชีพผูสู้งอายไุปปฏิบติัของเทศบาลเมืองในจงัหวดัปทุมธานีไดร้้อยละ 72.89 



                         

 602 

นิติรัฐ เรืองกาํเนิด (2563: 1,093) วิจยัเรื� อง การประเมินผลการนํานโยบายไปปฏิบติั การจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพื�อการยงัชีพสําหรับผูสู้งอายุ ของเทศบาลเมืองปัตตานี อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�มีอายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได ้และแหล่งที�มาของรายได้

ต่างกนั มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื�อการยงัชีพสําหรับผูสู้งอายุ โดย

ภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในดา้นเพศ พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่ง ที�มีเพศแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื�อการยงัชีพ

สาํหรับผูสู้งอาย ุโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

เมธี ถูกแบบ (2555: 89-90) วิจยัเรื� องปัจจยัที�ส่งผลต่อความสําเร็จของการนํานโยบายเบี� ยยงัชีพ

ผู ้สูงอายุไปปฏิบัติ: ศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอพนมไพร จังหวดัร้อยเอ็ด 

ผลการวิจยัพบว่า ผูสู้งอายุมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัที�ส่งผลต่อความสําเร็จของการนาํนโยบาย

เบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุไปปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก ดงันี�  ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากผูน้าํชุมชนที�ผูสู้งอายุ

อาศยัอยู่ รองลงมาคือ ความตอ้งการของผูสู้งอายุ และท่าทีผูสู้งอายุต่อผูด้าํเนินการ ปัจจยัทั�ง 3 นี�  

สามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลของการนาํนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายไุปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั 0.05 ส่วนในกลุ่มประชาคมระดบัหมู่บา้นระดบัทอ้งถิ�นพบวา่ มีความคิดเห็นเกี�ยวกบั

ปัจจยัที�ส่งผลต่อความสําเร็จของการนาํนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุไปปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก เรียง

ตามลาํดบัดงันี�  ปัจจยัดา้นมาตรฐานและวตัถุประสงคข์องนโยบาย รองลงมาคือ ลกัษณะองคก์ารใน

การนาํนโยบายไปปฏิบติั เงื�อนไขเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การสื�อสารระหวา่งองค์การและ

กิจกรรมในการนาํนโยบายไปปฏิบติั และทรัพยากร ซึ� งปัจจยัทั�ง 5 นี�  สามารถร่วมกนัพยากรณ์ผล

ของการนาํนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายไุปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

ธนวฒัน์ ปินตา, ปัญจพร คาํโย, อุบลวรรณ สุภาแสน และเกศินี วีรศิลป์ (����: �-��) วจิยัเรื�องความ

พึงพอใจของผูสู้งอายุที�มีต่อการจดัการเงินสงเคราะห์เบี�ยยงัชีพ ของเทศบาลตาํบลร้องกวาง อาํเภอ

ร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ผลการวจิยัพบวา่ การวจิยัครั� งนี�ทาํใหท้ราบวา่ ผูสู้งอายทีุ�ตอบแบบสอบถามมี

ระดบัความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัการเงินสงเคราะห์เบี�ยยงัชีพในพื�นที�ของเทศบาลตาํบล

ร้องกวาง อาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ผูสู้งอายุมีความพึง

พอใจที�แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

ครรชิต บรรลุผล (����:��-��) วิจยัเรื�องความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการให้บริการสงเคราะห์เบี�ย

ยงัชีพเชิงรุก ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลคาํแมด อาํเภอซาํสูง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบวา่ 

ระดบัความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการให้บริการสงเคราะห์เบี�ยยงัชีพเชิงรุก ขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลคาํแมด อาํเภอซาํสูง จงัหวดัขอนแก่น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และพบวา่มีความสัมพนัธ์

เชิงบวกในระดบัสูงมากในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

H�: ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย 

H�: ปัจจยัที�มีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั มีความสัมพนัธ์เชิงเหตุ-ผล กบัประสิทธิผลการดาํเนิน

นโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอาย ุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย 

 

 

 

 

 

ปัจจยัที�มผีลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

(1) มาตรฐานและวตัถุประสงคน์โยบาย  

(2) ทรัพยากรนโยบาย   

(3) การสื�อสารระหวา่งองคก์าร  

(4) ลกัษณะขององคก์ารที�นาํนโยบายไป

ปฏิบติั   

(5) ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผูน้าํ

นโยบายไปปฏิบติั  

(6) เงื�อนไขทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

การเมือง 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

(�) เพศ 

(�) อาย ุ 

(�) ระดบัการศึกษา  

(4) สถานภาพสมรส 

(5) อาชีพเสริม  ประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอ

บางสะพานน้อย  

จงัหวดัประจวบครีีขันธ์ 

(1) คุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุ 

(2) ความพึงพอใจของผูสู้งอาย ุ 

(3) ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ   

ตวัแปรอสิระ 
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วธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุที�ไดรั้บเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุจากองค์การบริหารส่วนตาํบล

ปากแพรก อาํเภอ บางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน ��� คน  

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูสู้งอายทีุ�ไดรั้บเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายจุากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ปากแพรก อาํเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวนทั�งสิ�น ��� คน ซึ� งผูว้ิจยัใชสู้ตร

การคาํนวณของ Samuel B.Green (����: ���-���) และดาํเนินการสุ่มตวัอย่างในการวิจยั โดยใช้

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota sampling) ตามสัดส่วนของผูสู้งอายุ ที�ไดรั้บเบี�ยยงัชีพ

ผูสู้งอายจุากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล  

เราเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูสู้งอายุที�ได้รับเบี� ยยงัชีพผูสู้งอายุจากองค์การบริหารส่วนตาํบลปาก

แพรก อาํเภอ บางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน ��� คน ด้วยแบบสอบถามที�เรา

สร้างขึ�น ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 1) ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ

การสมรส และ อาชีพเสริม 2) ปัจจยัที�มีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั ได้แก่ (�) มาตรฐานและ

วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ น โ ย บ า ย  (� )  ท รั พ ย า ก ร น โ ย บ า ย  (� )  ก า ร สื� อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง อ ง ค์ ก า ร  

(�) ลกัษณะองคก์ารที�นาํนโยบายไปปฏิบติั (�) ความร่วมมือหรือความตอบสนองของผูน้าํนโยบาย

ไปปฏิบติั และ (�) เงื�อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จาํนวน �� ขอ้ และ 3) ประสิทธิผล

การดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพาน

น้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดแ้ก่ (�) คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ (�) ความพึงพอใจของผูสู้งอาย ุ

และ (�) ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ จาํนวน �� ขอ้ และ �) ขอ้เสนอแนะปัจจยัที�มีผลต่อการนาํ

นโยบายไปปฏิบติั และประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ถูกวดัโดยมาตรวดัแบบลิเคิร์ท 

(Likert Scale) ชนิด 5 ระดบั โดยที� 5 หมายถึง มากที�สุด และ 1 หมายถึง นอ้ยที�สุด ส่วนความหมาย

ของค่าเฉลี�ย ไดก้าํหนดแบ่งออกเป็น � ช่วง โดยใชสู้ตรคาํนวณพิสัย (Range) 

ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ประกอบด้วย ความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน และ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของลักษณะส่วนบุคคล กับประสิทธิผลการดาํเนิน

นโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ โดยใชส้ถิติไคสแควร์ โดยกาํหนดค่านยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� และวิเคราะห์

ปัจจยัที�มีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั มีความสัมพนัธ์เชิงเหตุ-ผล กบัประสิทธิผลการดาํเนิน
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นโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multi Linear Regression Analysis) 

 

ผลการวจัิย 

ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.80) มีอายุ 60-69 ปี ขึ�นไป (ร้อยละ 50.80) จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ ��.��) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ ��.��) และมีอาชีพเสริมเป็น

เกษตรกร (ร้อยละ ��.��)  

ปัจจัยที�มีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

ในภาพรวม มีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(�̅ = 3.99,S.D. = �.��) เมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ มีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั อยูใ่นระดบั

มากทุกด้าน เรียงตามลาํดบัดงันี�  ดา้นทรัพยากรนโยบาย มีค่าเฉลี�ยสูงสุด (�̅ = 4.13, S.D. = �.��) 

ดา้นลกัษณะองค์การที�นาํนโยบายไปปฏิบติั (�̅ = 4.11, S.D. = �.��) ด้านความร่วมมือหรือความ

ตอบสนองของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั (�̅ = 4.05, S.D. = �.��) ดา้นการสื�อสารระหวา่งองค์การกบั

ผูรั้บบริการ (�̅ = 3.94, S.D. = �.��) ดา้นเงื�อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง(�̅ = 3.85, S.D. = 

�.��) และดา้นมาตรฐานและวตัถุประสงคข์องนโยบาย (�̅ = 3.84, S.D. = 0.54) 

ประสิทธิผลการดําเนินนโยบายเบี�ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อําเภอ

บางสะพานน้อย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

ในภาพรวม มีประสิทธิผล อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (�̅ = 3.87, S.D. = 

�.��) เมื�อพิจารณารายดา้น พบว่า มีประสิทธิผล อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามลาํดบัดงันี�  ดา้น

ความพึงพอใจของผูสู้งอายุ มีค่าเฉลี�ยสูงสุด (�̅ = 3.93, S.D. = �.��) ด้านความเสมอภาคในการ

ใหบ้ริการ (�̅ = 3.87, S.D. = �.��) และดา้นคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุ(�̅ = 3.80, S.D. = 0.61) 

ปัจจัยที�มีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลกับประสิทธิผลการดําเนิน

นโยบายเบี�ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ในภาพรวมปัจจยัที�มีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั ดา้นเงื�อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 

มีความสัมพนัธ์เชิงเหตุ-ผลกบัประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอ บางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�

ระดบั �.��� และปัจจยัที�มีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั ดา้นลกัษณะองค์การที�นาํนโยบายไป

ปฏิบติั มีความสัมพนัธ์เชิงเหตุ-ผลกบัประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์าร
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บริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั �.�� และปัจจยัที�มีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั ดา้นมาตรฐานและวตัถุประสงคข์อง

นโยบาย ด้านทรัพยากรนโยบาย ด้านการสื�อสารระหว่างองค์การกบัผูรั้บบริการ และด้านความ

ร่วมมือหรือความตอบสนองของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั มีความสัมพนัธ์เชิงเหตุ-ผลกบัประสิทธิผล

การดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพาน

นอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

การทดสอบสมมติฐานของการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพ

ผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

ตารางที� 1 ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

ประสิทธิผลการดําเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผู้สูงอายุขององค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

คุณภาพชีวติของ

ผู้สูงอายุ 

ความพงึพอใจ

ของผู้สูงอายุ 

ความเสมอภาคใน

การให้บริการ 
ภาพรวม

 เพศ 0.001*** 0.035* - 0.018* 

 

อาย ุ - - - - 

ระดบัการศึกษา - - - - 

สถานภาพสมรส - - - - 

 อาชีพเสริม - 0.011* 0.022* 0.006** 

 

จากตารางที� � พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคล ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการดาํเนิน

นโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ได้แก่ อาชีพเสริม มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพ

ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� และเพศ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการดาํเนินนโยบาย

เบี� ยยงัชีพผู ้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อําเภอบางสะพานน้อย จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 
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ผลการวเิคราะห์ปัจจยัที�มีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั มีความสัมพนัธ์เชิงเหตุ-ผลกบัประสิทธิผล

การดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพาน

นอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

ตารางที� 2 ปัจจยัที�มีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั มีความสัมพนัธ์เชิงเหตุ-ผลกบัประสิทธิผลการ

ดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ปัจจัยที�มีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

ประสิทธิผลการดําเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพ

ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลปาก

แพรก อาํเภอบางสะพานน้อย จังหวดั

ประจวบคีรีขันธ์ 

B S.E. สปส. 

Beta 

t Sig. 

 (ค่าคงที�) -0.441 0.182  -2.431* 0.016

 

มาตรฐานและวตัถุประสงคข์องนโยบาย 0.197 0.082 0.186 2.417* 0.017

ทรัพยากรนโยบาย 0.111 0.044 0.121 2.557* 0.012

การสื�อสารระหวา่งองคก์ารกบัผูรั้บบริการ 0.136 0.058 0.126 2.346* 0.020

ลกัษณะองคก์ารที�นาํนโยบายไปปฏิบติั 0.169 0.057 0.179 2.957** 0.004

ความร่วมมือหรือความตอบสนองของผูน้าํนโยบายไป

ปฏิบติั 

0.118 0.055 0.115 2.167* 0.032

 เงื�อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 0.359 0.073 0.363 4.891*** 0.000

 

หมายเหตุ   *  P  0.05  R = 0.912 

   **  P  0.01  R2 = 0.832 

   ***  P  0.001  R2 ปรับ = 0.824 

       F = 107.852 

      ระดบันยัสาํคญั = 0.000 

      Durbin-Watson = 2.069 
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จากตารางที�  � ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที� มีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ  มี

ความสัมพนัธ์เชิงเหตุ-ผลกบัประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากการทดสอบความเป็น

อิสระกนัของความคลาดเคลื�อน (Durbin-Watson) ในครั� งนี� มีค่าเท่ากบั 2.069 โดยมีค่าความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม (R) อยูใ่นระดบั �.��� และพิจารณาจากการปรับมาตรฐานของ

ตวัแปร (Standardized Variables) ร้อยละ 82.40-83.20 ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ และค่า 

สปส. Beta เรียงตามลาํดบัดงันี�  ดา้นเงื�อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง (เงื�อนไขเศรษฐกิจสังคม = 

0.363,Sig. = 0.000) ด้านลักษณะองค์การที�นํานโยบายไปปฏิบัติ (ลักษณะองค์การ = 0.179, Sig. = 

0.004) ด้าน ท รัพ ยาก รน โยบ าย  (ท รัพ ยากรน โยบ าย = 0 .121, Sig. = 0.012) ด้าน ม าตรฐาน แล ะ

วตัถุประสงค์ของนโยบาย (มาตรฐาน = 0.186,Sig. = 0.017) ด้านการสื� อสารระหว่างองค์การกับ

ผูรั้บบริการ (สื� อสารระหว่างองค์การ = 0.126, Sig. = 0.020) และด้านความร่วมมือหรือความตอบสนอง

ของผูน้ํานโยบายไปปฏิบติั (ความตอบสนองของผูน้ ํา = 0.115, Sig. = 0.032) กล่าวคือ ประสิทธิผลการ

ดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานน้อย 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึ� งเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านเงื�อนไขทางเศรษฐกิจสังคม

และการเมือง ดา้นลกัษณะองค์การที�นาํนโยบายไปปฏิบติั ด้านทรัพยากรนโยบาย ดา้นมาตรฐาน

และวตัถุประสงค์ของนโยบาย ด้านการสื� อสารระหว่างองค์การกับผูรั้บบริการ และด้านความ

ร่วมมือหรือความตอบสนองของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั 

จากตาราง � สามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งันี�  

= b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4+ b5x5+ b6x6 

= -0.441 + �.��� (มาตรฐานและวตัถุประสงค์ของนโยบาย) + 0.111 (ทรัพยากรนโยบาย) + 0.136 

(การสื�อสารระหว่างองค์การกบัผูรั้บบริการ) + 0.169 (ลกัษณะองค์การที�นาํนโยบายไปปฏิบติั) + 

0.118 (ความร่วมมือหรือความตอบสนองของผู ้นํานโยบายไปปฏิบัติ) + 0.359 (เงื�อนไขทาง

เศรษฐกิจสังคมและการเมือง) 

 หมายถึง ประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลปาก

แพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

ปัจจยัที�มีผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบติั มีความสัมพนัธ์เชิงเหตุ-ผลกับประสิทธิผลการดาํเนิน

นโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ปัจจยัที�มีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั ในภาพรวม ดา้นเงื�อนไขทางเศรษฐกิจ

สังคมและการเมือง มีความสัมพันธ์ เชิงเหตุ-ผลกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายเบี� ยยงัชีพ

ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอ บางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั �.��� และปัจจยัที�มีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั ดา้นลกัษณะ

องคก์ารที�นาํนโยบายไปปฏิบติั มีความสัมพนัธ์เชิงเหตุ-ผลกบัประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงั

ชีพ ผู ้สู งอายุขององค์การบ ริห ารส่ วน ตําบ ล ป าก แพ รก อําเภอบ างส ะพ าน น้ อย จังห วัด

ประจวบคีรีขนัธ์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ �.�� และปัจจยัที�มีผลต่อการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ ด้านมาตรฐานและวตัถุประสงค์ของนโยบาย ด้านทรัพยากรนโยบาย ด้านการสื� อสาร

ระหว่างองค์การกบัผูรั้บบริการ และด้านความร่วมมือหรือความตอบสนองของผูน้ํานโยบายไป

ปฏิบติั มีความสัมพนัธ์เชิงเหตุ-ผลกบัประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั �.�� ทั�งนี�แสดงให้เห็นวา่ มาตรฐานและวตัถุประสงคน์โยบาย ทรัพยากรนโยบาย การ

สื� อสารระหว่างองค์การ ลักษณะขององค์การที�นํานโยบายไปปฏิบัติ ความร่วมมือหรือการ

ตอบสนองของผูน้าํนโยบายไปปฏิบติั และ เงื�อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นสิ�งที�จะ

ส่งผลต่อการนาํนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายไุปปฏิบติัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอ

บางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ให้ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย ทาํให้ผูสู้งอายุมีคุณภาพ

ชีวิตที�ดี มีความพึงพอใจในการดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ และไดรั้บบริการอยา่งเสมอภาค 

จากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ ชญาณิศา รักษาเวียง (����: ��-��) วิจยัเรื� องประสิทธิผลการดําเนินงานตาม

นโยบายเบี� ยยงัชีพผู ้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวจิยัพบวา่ การใหบ้ริการเบี�ยยงัชีพผูสู้งอาย ุดา้นความร่วมมือของผูน้าํชุมชน 

มีผลต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานตามนโยบายเบี� ยยงัชีพผูสู้งอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาํบล

หนองพลับ อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ในทุกด้าน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ

นัยสําคญั �.��� และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ เมธี ถูกแบบ (����: ��-��) วิจยัเรื� องปัจจยัที�

ส่งผลต่อความสําเร็จของการนํานโยบายเบี� ยยงัชีพผูสู้งอายุไปปฏิบติั: ศึกษาองค์การบริหารส่วน

ตาํบลในเขตอาํเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มประชาคมระดบัหมู่บา้นระดบั

ทอ้งถิ�นพบว่า มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัจจยัที�ส่งผลต่อความสําเร็จของการนํานโยบายเบี� ยยงัชีพ
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ผูสู้งอายไุปปฏิบติั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นมาตรฐานและวตัถุประสงคข์องนโยบาย ลกัษณะองคก์ารในการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ เงื�อนไขเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การสื� อสารระหว่างองค์การและ

กิจกรรมในการนาํนโยบายไปปฏิบติั และทรัพยากร ซึ� งปัจจยัทั�ง � นี�  สามารถร่วมกนัพยากรณ์ผล

ของการนาํนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายไุปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 

ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี� ยยงัชีพผูสู้งอายุ ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย 

พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาชีพเสริม มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการดาํเนินนโยบายเบี�ย

ย ังชีพ ผู ้สู งอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� และเพศ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการ

ดาํเนินนโยบายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปากแพรก อาํเภอบางสะพานนอ้ย 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิติรัฐ 

เรืองกาํเนิด (����: �,���) วิจยัเรื�อง การประเมินผลการนาํนโยบายไปปฏิบติั การจ่ายเงินสงเคราะห์

เพื�อการยงัชีพสําหรับผูสู้งอายุ ของเทศบาลเมืองปัตตานี อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี ผลการวิจยั

พบว่า กลุ่มตวัอยา่งที�มีอายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได ้และแหล่งที�มาของรายไดต่้างกนั มี

ระดับความคิดเห็นต่อโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื�อการยงัชีพสําหรับผูสู้งอายุ โดยภาพรวม

แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� แต่ไม่สอดคล้องกนัในด้านเพศ พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่าง ที�มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื�อการยงัชีพ

สาํหรับผูสู้งอาย ุโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั �.�� 
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บทคัดย่อ 

การอบรมสัมมนาเป็นกิจกรรมที�สําคญัขององคก์รและบ่อยครั� งที�องคก์รสูญเสียค่าใชจ่้ายโดยไม่เกิด

ความคุ้มค่า งานวิจยันี� จดัทาํขึ� นเพื�อศึกษาหาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมอบรม

สัมมนาและเพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนดา้นการบริหารจดัการ การจดักิจกรรมอบรมสัมมนา 

โดยใชส้ภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรีเป็นกรณีศึกษา ซึ� งพบปัญหาคือเกษตรกรไม่มาเขา้ร่วมอบรม

ทาํให้องคก์รสูญเสียค่าใชจ่้าย การวจิยัใชก้ารศึกษาปัจจยั � ปัจจยั ไดแ้ก่ความพึงพอใจในการบริการ

และความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม จากสมมติฐานที�คาดวา่การเขา้ร่วมของเกษตรกรมาจากความ

พึงพอใจจาก � ปัจจยัดงักล่าว โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเครือข่ายเกษตรกรจาํนวน ��� คน ที�ระดบั

ความเชื�อมั�นร้อยละ �� ของ ทาโร่ ยามาเน่ ดว้ยแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผูที้�เกี�ยวขอ้งจาํนวน �� 

คน และนาํมาการวิเคราะห์ทางสถิติ แจกแจงความถี� ร้อยละ ตามมาตรวดัแบบ Likert’s Scale และ

เครื� องมือแผนผงัก้างปลา ผลวิจัยพบว่าปัจจัยที� มีผลต่อการตัดสินใจไม่เข้าร่วมกิจกรรมของ

เกษตรกรไม่ไดเ้กิดจากสาเหตุที�เกษตรกรไม่พึงพอใจในการบริการและการมีส่วนร่วม แต่เกิดจาก

ปัจจยัส่วนบุคคลที�ทาํให้เกษตรกรไม่สามารถมาเขา้ร่วมการอบรมสัมมนาได้และจากการศึกษา

สาเหตุที�ทาํให้สูญเสียค่าใช้จ่าย เกิดจากกระบวนการทาํงานของบุคลากรภายในหน่วยงานที�ขาด

ประสิทธิภาพดา้นการวางแผนและการปฏิบติังาน และการใชแ้นวทางในการปรับปรุงกระบวนการ

ทาํงานของพนกังาน จะสามารถแกไ้ขปัญหาในการสูญเสียค่าใชจ่้ายขององคก์รได ้ 

 

คําสําคัญ: ค่าใชจ่้าย, เกษตรกร, สภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี, ความพึงพอใจ, สัมมนา 
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Abstract 

Seminars are a crucial business activity, but they frequently cost more than they are worth. The 

goal of this study was to figure out how to cut the cost of training and seminars. And to be 

utilized as a planning tool for management Organizing events for training and seminars. 

Prachinburi Farmers Council is the organization of this case study. The issue was that the farmers 

did not show up for the training, resulting in a loss of funds for the organization. Two factor 

studies were employed in the study. There are two types of satisfaction: service satisfaction and 

involvement satisfaction. Farmers' participation was thought to be based on their satisfaction with 

these two elements. By gathering information from a group of 300 farmers. Taro Yamane's 

confidence level is 95 percent, based on a questionnaire and interviews with 25 people. as well as 

for statistical purposes Frequency distribution, percentage, and fishbone mapping tool based on 

Likert's Scale. Farmers' unhappiness with services and participation were not among the factors 

influencing their decision not to engage in events, according to the findings. However, farmers 

are unable to attend the training and seminars owing to personal reasons. Through the research of 

the causes for the loss of expenditures caused by inefficient work processes of personnel within 

the unit in planning and operations, as well as the application of guidelines to enhance employee 

work processes, will be able to solve the problem of the organization's cost loss. 

 

Keywords: Expenses, Farmers, Prachinburi Farmers Council, Satisfaction, Seminar 

 

บทนํา 

การอบรมสัมมนาเป็นกิจกรรมที�สําคญัในการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ระหว่าง

ผูเ้ขา้ร่วม ทาํให้รู้ถึงขอ้เท็จจริงทั�งหมดของปัญหาและความคิดเห็นที�มีต่อหัวขอ้ในการจดัอบรม

สัมมนานั�นๆ รวมถึงเป็นการพฒันาองคค์วามรู้ของผูที้�ไดรั้บการถ่ายทอดผา่นกิจกรรมอบรมสัมมนา 

เพื�อที�จะหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาไปไดอ้ยา่งถูกวิธี ซึ� งทุกๆองค์กรตอ้งมีการจดัสรร

งบประมาณเพื�อนาํไปจดักิจกรรมนี� ทั�งสิ�น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกนั ผลงานวิจยัของ 

ธรรมศกัดิ�  รัตนธญัญา (����-2561: ��-��) เรื�อง “แนวทางการใชง้บประมาณให้คุม้ค่าสําหรับการ

ฝึกอบรมประชาชนเพื�อสนับสนุนงานของหน่วยงานภาครัฐ” พบข้อเท็จจริงจากรายงานการ

วิเคราะห์การจดัสรรงบประมาณจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.���� ร้อยละ 

��.�� ในงบดาํเนินงานทั�งหมดถูกนาํไปใช้จ่ายในค่าจา้งเหมาบริการและค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
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และฝึกอบรม จึงมีการขอให้ทบทวนและหาแนวทางลดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการและ

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม เพื�อให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสมเนื�องจากงบประมาณที�ไดรั้บ

การจดัสรรมีอยู่อย่างจาํกดั ประกอบกับการคน้หาข้อมูลปัญหาในการฝึกอบรม ของ เกื�อจิตร ชี

ระกาญจน์ (����) ในบทความ:บทเรียนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรื� อง “ปัญหาในการ

ฝึกอบรมและพฒันา” ได้สรุปปัญหาที�พบเจอในการฝึกอบรมและพฒันา อาทิ ปัญหาเกี�ยวกับ

งบประมาณ ปัญหาที�เกี�ยวกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ที�ถึงแมว้า่การฝึกอบรมจะมีปัจจยัทุกอยา่งอย่าง

เพียบพร้อมและสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งดี แต่ถา้หากผูเ้ขา้รับการอบรมไม่ใหค้วามร่วมมือ เช่น ก็

ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม การไม่ให้ความร่วมมือ และการไม่สนใจกบัการฝึกอบรม เป็นตน้ ก็ส่งผลให้

การฝึกอบรมนั� นล้มเหลวได้ รวมถึงยงักล่าวถึงปัญหาอีกหลายด้าน เช่น ปัญหาเกี�ยวกับกําลัง

เจา้หน้าที� ที�ถา้หากมีไม่เพียงพอ ก็จะทาํให้การดาํเนินการไม่ราบรื�น ปัญหาเกี�ยวกบัผูรั้บผิดชอบ

โครงการฝึกอบรม หากผูรั้บผิดชอบโครงการไม่รู้จกับทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบอย่าง

ชดัเจน รวมถึงไม่เห็นความสําคญัของการฝึกอบรมและไม่รับผิดชอบต่องาน ก็ส่งผลให้เกิดความ

ลม้เหลวไดเ้ช่นกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบัปัญหาของสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรีที�ใช้เป็นกรณีศึกษา

ในครั� งนี�  เนื�องจากองคก์รประสบปัญหาจากการที�เครือข่ายเกษตรกรที�ไดรั้บการประสานให้เขา้ร่วม

กิจกรรมอบรมสัมมนาไม่มาเขา้ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเมื�อถึงวนัจดักิจกรรม ประกอบกบัเมื�อ

ศึกษาขอ้มูลสถิติจาํนวนเกษตรกรที�เขา้ร่วมกิจกรรมยอ้นหลงั 3 ปี พบว่าเกษตรกรไม่มาเขา้ร่วม

กิจกรรม ใน ปี งบ ป ระม าณ  2561 ร้อยละ 40 ใน ปี งบ ป ระม าณ  2562 ร้อยละ 31.89 และใน

ปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 42.21 ทาํให้สภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรีตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้ายในการ

จดักิจกรรมอบรมสัมมนา ในปีงบประมาณ ����อยู่ที� ���,��� บาท ในปีงบประมาณ ���� อยู่ที� 

���,��� บาท และในปีงบประมาณ ���� อยู่ที� ���,900 บาท จากค่าใช้จ่ายที�สูญเสียไปในการจดั

กิจกรรม ผูว้ิจยัจึงตอ้งการทาํการศึกษาสาเหตุที�เกษตรกรไม่มาเขา้ร่วมกิจกรรม เพื�อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการลดค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมอบรมสัมมนาของสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี ซึ� งผูว้จิยัได้

ตั�งสมมติฐานวา่สาเหตุของการไม่เขา้ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาของเกษตรกรมีผลมาจากเกษตรกร

ไม่มีความพึ�งพอใจในการบริการและการมีส่วนร่วม เนื�องจากกิจกรรมหลกัของหน่วยงานเป็นการ

จดักิจกรรมอบรมสัมมนา จึงเกี�ยวขอ้งกบัการการบริการและเนื�องจากหน่วยงานเป็นหน่วยงาน

ภาครัฐที� เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจดักิจกรรม เพื�อตอบสนองปัญหาและความ

ตอ้งการของเกษตรกรในพื�นที�เป็นหลกั ในการศึกษาความพึ�งพอใจในการบริการและการมีส่วน

ร่วมของเกษตรกรครั� งนี� ด้วย เพื�อนาํขอ้มูลที�ได้ไปใช้ในการพฒันาและปรับปรุงการวางแผนการ

ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น ผลงานวจิยัของ อาทิตย ์ทองพิมพ ์(����: 49) เรื�อง “ปัจจยัที�

เกี�ยวขอ้งกบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดาํเนินงาน โครงการขึ�นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ใน
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อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี” ไดก้าํหนดประเด็นศึกษาเกี�ยวกบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ

การดําเนินโครงการขึ� นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ เพศ อายุ จาํนวนสมาชิกครัวเรือน ระดับ

การศึกษา การเป็นสมาชิกองคก์ร ประสบการณ์ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ขนาดพื�นที�ผลิต

ผลผลิตทางการเกษตร ลักษณะการถือครองที� ดิน จํานวนแรงงานในครัวเรือน ผลผลิตทาง

การเกษตรที�ไดรั้บ รายไดจ้ากการขายผลผลิต ตน้ทุนการผลิต แหล่งเงินทุนและปัจจยัอื�นๆ มาเป็น

ขอ้มูลปัจจยัพื�นฐานของเกษตรกร และใช้ปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกร ไดแ้ก่ การ

ปฏิบติังานของเจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการ สื�อประชาสัมพนัธ์และความเหมาะสมของระยะเวลาและ

สถานที� ซึ� งเป็นรายละเอียดเกี�ยวกบัการให้บริการของเจา้หน้าที�ในการจดักิจกรรม เช่นเดียวกับ 

ผลงานวิจยัของ เชาวนี โคมแก้ว (����: 48) เรื� อง “ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วม

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผูป้ลูกข้าว ปี ����/���� รอบที� � ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม” ไดก้าํหนดปัจจยัพื�นฐานส่วนบุคคลของเกษตรกรในการศึกษาความพึงพอใจของ

เกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา แรงงานใน

ครัวเรือน พื�นที�การเพาะปลูก พื�นที�เขา้ร่วมโครงการ พนัธ์ุพืช รายได ้การรับรู้ข่าว และความถี�ใน

การเขา้ร่วมโครงการและใช้ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์ การปฏิบติังานของเจา้หน้าที� สถานที� 

และระยะเวลาเขา้มาวดัความพึงพอใจของเกษตรกร ซึ� งทั�งสองงานวิจยับ่งบอกถึงความพึงพอใจใน

การให้บริการ ส่งผลทาํให้เกษตรกรมาเขา้ร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ มากยิ�งขึ�น รวมถึงการ

เนน้การมีส่วนร่วมของเกษตรกรตั�งแต่ตน้นํ� า กลางนํ�าและปลายนํ� าสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกรในการร่วมกาํหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมที�จะจดัขึ�นโดยหน่วยงานไดอี้กดว้ย ผล

วิจยัของ วิษณุ หยกจินดา (����: 70-71) เรื�อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน 

หมู่บ้านทุ่งกร่าง ตาํบลทับไทร อาํเภอโป่งนํ� าร้อน จังหวดัจันทบุรี” ผูว้ิจยัได้กล่าวไวว้่าในทุก

โครงการของการพฒันาชุมชนนั�น ประชาชนที�อยูใ่นหมู่บา้นทุกคนยอ่มมีส่วนไดรั้บผลประโยชน์

ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ซึ� งโครงการทุกโครงการนั�นย่อมส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนดีขึ� น ซึ� งสอดคล้องกับระดับการประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

ออกมาไดใ้นระดบัมาก และการศึกษาถึงขอ้จาํกดัของเกษตรกรในการไม่มาเขา้ร่วมกิจกรรมอบรม

สัมมนา ผลวิจยัของรังสรรค์ เครือคาํ (����) เรื�อง “การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพฒันาการ

เกษตรและการจัดการทรัพยากรอย่างย ั�งยืน บนพื�นที� สูงในเขตพื�นที�โครงการหลวง จังหวดั

เชียงใหม่” ผลการวิจยัพบวา่ปัญหาของเกษตรกรเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมกบัโครงการ คือเกษตรกรมี

ขอ้จาํกดัในเรื�องของเวลา เนื�องจากการทาํการเกษตรจะตอ้งใช้เวลาในการดูแลฟาร์มค่อนขา้งมาก 

และการขาดการมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการตั�งแต่ตน้ทาํให้รู้สึกว่าโครงการที�จดัขึ�นไม่

เกี�ยวขอ้งกบัตนเอง ซึ� งจะนาํมาใช้ในการสํารวจถึงสาเหตุหลกัของการไม่มาเขา้ร่วมอบรมสัมมนา
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ของเกษตรกรในครั� งนี�ดว้ย และมีความเชื�อมโยงถึงการมีส่วนร่วมของเกษตรกรต่อโครงการที�จดัขึ�น 

พร้อมทั�งวเิคราะห์สาเหตุของการสูญเสียค่าใชจ่้ายจากบุคลากรภายในองคก์ร รวมถึงหาแนวทางการ

ลดค่าใชจ่้ายที�มาจากการปรับปรุงการทาํงานของเจา้หนา้ที� ผลการวิจยัของ วาม คาํภา (����) เรื�อง 

“การปรับปรุงการทาํงานโดยเพิ�มประสิทธิภาพการรับส่งขอ้มูลโดยใช ้WAP” ไดส้รุปผลการวจิยัไว้

วา่จากการนาํระบบติดต่อสอบถามขอ้มูลผา่นทางโทรศพัท์มือถือมาประยุกต์ใช้ในการทาํงานของ

พนักงานขาย สามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทาํงานลงได ้พร้อมยงัช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์

และลดความผิดพลาดจากการปฏิบติังานของพนักงานลงได ้ซึ� งบอกถึงการปรับปรุงคุณภาพจาก

ภายในองคก์รที�สามารถลดค่าใชจ่้ายและเวลาในการทาํงานได ้

H1: ปัจจยัเฉพาะบุคคล ขอ้มูลทั�วไปของผูท้าํแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ สถานะใน

ครัวเรือน จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ประเภทของการทาํการเกษตรกรรม จาํนวนสมาชิกในการทาํ

การเกษตร จาํนวนพื�นที�ในการทาํการเกษตร รายไดข้องครัวเรือนและรายจ่ายของครัวเรือน 

H2: ปัจจยัที�มีผลต่อการเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาของเกษตรกร โดยวดัจากความ

พึงพอใจในการบริการและความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม ซึ� งเป็นการวดัความพึงพอใจของ

เกษตรกรในเครือข่ายที�มีต่อคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานและความพึงพอใจในการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมอบรมสัมมนาโดยสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี โดยมี

สมมติฐานวา่ถา้หากเกษตรกรมีความพึงพอใจมากเกษตรกรจะมาเขา้ร่วมการอบรมสัมมนาที�จดัขึ�น 

พร้อมทั� งนําผลที�ได้ไปวิเคราะห์หาสาเหตุของการสูญเสียค่าใช้จ่ายและหาแนวทางในการลด

ค่าใชจ่้ายในการจดัอบรมสัมมนาของสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี โดยงานวิจยันี� มีวตัถุประสงค์

คือ �) เพื�อศึกษาหาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมอบรมสัมมนา และ �)เพื�อใช้เป็น

แนวทางในการวางแผนดา้นการบริหารจดัการ การจดักิจกรรมอบรมสัมมนา 

 

วธีิการวจัิย 

ประชากรและตัวอย่าง 

สภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี มีเครือข่ายเกษตรกรระดบั หมู่บา้น ตาํบล และอาํเภอ โดยมีจาํนวน

ทั�งหมด ��� คน และใชก้ารคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งเพื�อจดัทาํแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรของ ทาโร่ 

ยามาเน่ พิชิต ฤทธิ� จรูญ (����: 220) ที�ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ �� ความคลาดเคลื�อนร้อยละ � จะ

ไดก้ลุ่มประชากรตวัอยา่งที� ��� คน ในการนี� จึงขอใชจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งที� ��� คน โดยจะกระจาย

การเก็บแบบสอบถามให้ทั�วทุกอาํเภอในจงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรีมีจาํนวนอาํเภอทั�งสิ�น 

� อาํเภอ ดงันั�นแลว้ใช้การสุ่ม คือ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ÷ จาํนวนอาํเภอ โดยให้ทุกอาํเภอ อาํเภอละ 

�� คน และกาํหนดให้อาํเภอเมือง �� คน ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามประมาณ � เดือน และ
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จาํนวนประชากรกลุ่มที�เลือกมาเพื�อทาํการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ตวัแทนเกษตรกรของสภาเกษตรกร

ระดบัอาํเภอ ซึ� งเป็นสมาชิกของสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรีโดยตาํแหน่ง จาํนวนทั�งสิ�น �� คน 

รวมถึงเจา้หนา้ที�ของสาํนกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรีเกี�ยวขอ้งกบัการจดักิจกรรม � คน 

การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล  

การรวบรวมข้อมูลในครั� งนี� แบ่งเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี�  �) เชิงปริมาณ การเก็บ

แบบสอบถามกบัเกษตรกรที�เป็นเครือข่ายของสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรีระดบั หมู่บา้น ตาํบล 

และอาํเภอ ถึงสาเหตุที�เกษตรกรไม่เขา้ร่วมกิจกรรมที�จดัขึ�น จาํนวน ��� คน �) เชิงคุณภาพ การ

สัมภาษณ์เกษตรกรถึงปัจจัยที� มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมที�จัดขึ� นโดยสภาเกษตรกรจังหวดั

ปราจีนบุรี ขอ้มูลที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี� แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ �) ขอ้มูลปฐมภูมิ ใช้วิธีการเก็บ

แบบสอบถามจาํนวน ��� ชุด กลุ่มประชากรที�เลือกในการเก็บขอ้มูล คือ เครือข่ายเกษตรกรของ

สภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี และการสัมภาษณ์เชิงลึกแก่ผูที้�เกี�ยวขอ้ง จาํนวนทั�งสิ�น �� คน �)

ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ ได้แก่ (�) ขอ้มูลสถิติจาํนวนเกษตรกรที�เข้าร่วมกิจกรรมของสภาเกษตรกร

จงัหวดัปราจีนบุรี ตั�งแต่ปีงบประมาณ ����-���� (�) ขอ้มูลสถิติเงินงบประมาณที�ไดรั้บการจดัสรร

ใ ห้ ส ภ า เ ก ษ ต ร ก ร จั ง ห วั ด ป ร า จี น บุ รี  ตั� ง แ ต่ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  � � � � -2 5 6 4 

(�) ขอ้มูลสถิติผลการปฏิบติังานของสํานกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี ตั�งแต่ปีงบประมาณ 

2561-2563 

แบบสอบถามขอ้มูลถึงความพึงพอใจในการมาเขา้ร่วมกิจกรรมของสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี 

โดยแบ่งส่วนของแบบสอบถามออกเป็น � ส่วน ดังต่อไปนี�  ส่วนที�  � ข้อมูลทั�วไปของผู ้ท ํา

แบบสอบถาม จาํนวน �� ขอ้ ส่วนที� � ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการบริการและการมีส่วน

ร่วมในการจดักิจกรรม/โครงการของสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี จาํนวน �� ขอ้ โดยแบ่งเกณฑ์

ระดบัความพึงพอใจออกเป็น � ระดบั ตามมาตรวดัแบบ Likert’s Scale วรรณพร ศิริวฒัน์ (����: 

35-38) โดยที� � หมายถึง ระดบัที�พึงพอใจมากที�สุด และ � หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยที�สุด 

ส่วนที� � ขอ้มูลเกี�ยวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมที�จดัขึ�นโดยสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี โดยเป็น

สาเหตุที�ท่านไม่สามารถมาเขา้ร่วมกิจกรรมได ้ส่วนที� � ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื�นๆ 

ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีทางสถิติ แจกแจงความถี� ร้อยละ ตามมาตรวดัแบบ Likert’s 

Scale ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการจดัเก็บแบบสอบถาม 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
ภาพที� 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

ผลการวจัิย 

ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

จากการสรุปขอ้มูลทั�วไปของผูท้าํแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายชาย จาํนวน 246 คน คิดเป็น

ร้อยละ 82.00 อายุส่วนใหญ่อยูที่� 51-60 ปี จาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 50.33 มีสถานภาพสมรส 

จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 60.33 เป็นเจา้บา้นจาํนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 69.67 มีจาํนวน

สมาชิกในครัวเรือนอยูที่� 4 คนขึ�นไป จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 59.34 ทาํการเกษตรในดา้นพืช 

จาํนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 65.33 และส่วนใหญ่สมาชิกที�ช่วยในการทาํการเกษตรตั�งแต่ 4 คน

ขึ� นไป จาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 62.33 และมีพื�นที�ในการทาํการเกษตรอยู่ที�  5 ไร่ขึ� นไป 

จาํนวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ76.33 โดยมีรายได้ของครัวเรือนต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท 
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จาํนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 รายจ่ายของครัวเรือนต่อเดือนอยู่ที�  10,001-20,000 บาท 

จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00  

ความพงึพอใจในการบริการ 

ระดับความพึงพอใจด้านการบริการที�มีต่อการจดักิจกรรม/โครงการของสภาเกษตรกรจงัหวดั

ปราจีนบุรี ดา้นการบริการของคณะผูจ้ดั อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากถึงมากที�สุด (x ̄ = 4.34) 

ระดับความพึงพอใจด้านการบริการที�มีต่อการจดักิจกรรม/โครงการของสภาเกษตรกรจงัหวดั

ปราจีนบุรี ดา้นสถานที�ในการจดักิจกรรม อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากที�สุด (x ̄ = 4.37) 

ระดับความพึงพอใจด้านการบริการที�มีต่อการจดักิจกรรม/โครงการของสภาเกษตรกรจงัหวดั

ปราจีนบุรี ดา้นกระบวนการและขั�นตอนการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากที�สุด  

(x ̄ = 4.38) 

ความพงึพอใจในการมีส่วนร่วม 

ระดบัความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที�มีต่อการจดักิจกรรม/โครงการของสภา

เกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี ด้านการวางแผนและการตดัสินใจ อยู่ในระดบัความพึงพอใจมากถึง

มากที�สุด (x ̄ = 4.27) 

ระดบัความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที�มีต่อการจดักิจกรรม/โครงการของสภา

เกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากที�สุด (x ̄ = 4.30) 

ระดบัความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที�มีต่อการจดักิจกรรม/โครงการของสภา

เกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดบัความพึงพอใจ

มากที�สุด (x ̄ = 4.37) 

ความถี�และสาเหตุของการไม่เข้าร่วมกจิกรรม 

ความบ่อยครั� งของการเขา้ร่วม/ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมของเกษตรกร มาเขา้ร่วมกิจกรรมและไม่มาเขา้

ร่วมกิจกรรมในอตัราที�เท่ากนั จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีสาเหตุของการไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมที�จัดขึ� นโดยสภาเกษตรกรจงัหวดั

ปราจีนบุรี มาจากการที�ตอ้งทาํการเกษตรในแปลงของตน เนื�องจากเป็นช่วงเวลาที�สําคญั เช่น ช่วง

เก็บเกี�ยวผลผลิตตอ้งนาํผลผลิตที�เก็บเกี�ยวไปขาย, ตอ้งพ่นยา ปุ๋ย และเคมีภณัฑ์เนื�องจากถึงรอบใน

การบาํรุง, ช่วงเวลาในการหวา่นขา้ว, ช่วงที�ตอ้งดกักุง้หรือจบัปลาไปขาย เป็นตน้ จาํนวนทั�งสิ�น 163 

คน จาก 300 คนที�ได้ทาํแบบสอบถามนี�  คิดเป็นร้อยละ 54.33 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการเขา้

ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมกิจกรรมที�จดัขึ�นโดยสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรีว่าการมาเขา้ร่วมกิจกรรม

เป็นเรื�องที�สําคญัและตวัของเกษตรกรจะไดรั้บประโยชน์จากการเขา้ร่วม จาํนวน 252 คน คิดเป็น

ร้อยละ 84.00 และเกษตรกรส่วนใหญ่ตอ้งการให้คณะผูจ้ดักิจกรรมโทรแจง้ประสานให้เข้าร่วม
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กิจกรรมเมื�อมีจดักิจกรรมในครั� งต่อไป จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 โดยมีระยะเวลาโทร

แจง้ประสานเขา้ร่วมกิจกรรมก่อนถึงวนัที�จะจดักิจกรรม 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวนัจดักิจกรรม จาํนวน 

97 คน คิดเป็นร้อยละ 32.33 และมีช่องทางการประสานให้เขา้ร่วมกิจกรรมที�เหมาะสมที�สุดสําหรับ

เกษตรกรส่วนใหญ่คือโทรศพัท ์จาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 

การทดสอบสมมติฐานของการวจัิย 

จากขอ้มูลที�ได้จากการสัมภาษณ์และการรวบรวมแบบสอบถาม พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจ

ดา้นการบริการที�มีต่อการจดักิจกรรมของสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี อยูใ่นระดบัความพึงพอใจ

มากถึงมากที�สุด และเกษตรกรมีความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ที�มีต่อการจดั

กิจกรรมของสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรีอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากถึงมากที�สุด จึงสามารถ

สรุปได้ว่าปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจไม่เข้าร่วมกิจกรรมของเกษตรกรไม่ได้เกิดจากสาเหตุที�

เกษตรกรไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการหรือการเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจดั

กิจกรรมของสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี แต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัจจยัส่วนบุคคลที�ส่งผล

กระทบต่อเกษตรกร ทาํให้เมื�อถึงวนัจดักิจกรรมอบรมสัมมนา เกษตรกรจึงไม่สามารถมาเขา้ร่วม

กิจกรรมได ้โดยผลสรุปจากแบบสอบถามสาเหตุส่วนใหญ่ที�เกษตรกรไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได ้

เกิดจากการที�เกษตรกรตอ้งทาํการเกษตรในแปลงของตนเอง (ร้อยละ ��) ดงันั�นในการวิเคราะห์หา

สาเหตุของปัญหา เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมอบรมสัมมนาของสภา

เกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี โดยใชเ้ครื�องมือแผนผงักา้งปลา ประชาสรรณ์ แสนภกัดี (����) ในการ

วเิคราะห์สาเหตุของปัญหาทาํใหสู้ญเสียค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมอบรมสัมมนาของสภาเกษตรกร

จงัหวดัปราจีนบุรี จาก 4 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการวางแผนและการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นซัพ

พลายเออร์ ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นขอ้มูล มีสาเหตุรองทั�งสิ�น 10 สาเหตุรอง 

 
ภาพที� � แผนผงัก้างปลาแสดงถึงปัจจยัหลักและสาเหตุย่อยที�ทาํให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการจดั

กิจกรรมอบรมสัมมนาของสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรี 
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สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาแนวทางการลดค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมอบรมสัมมนาของสภาเกษตรกรจงัหวดั

ปราจีนบุรี ผูว้ิจ ัยนําผลการศึกษามาอภิปรายผลของการศึกษาที� เกี�ยวกับแนวคิดและทฤษฎีได ้

ดงัต่อไปนี�  

�) แนวคิดปัจจยัในด้านความพึงพอใจในการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก

ที�สุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการของ ศิริพร ตนัติพลูวินัย 

(����) ที�บอกว่าปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ เป็นการแสดงถึงความรู้สึกใน

ทางบวกของผูรั้บบริการ โดยมีปัจจยัที�สําคญัคือ สถานที�บริการที�อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ขา้รับ

การบริการ ผูใ้ห้บริการที�บริการดว้ยความเต็มใจและมีความเอาใจใส่ สภาพแวดล้อม การตกแต่ง 

สถานที� ความพร้อมของอุปกรณ์ที�ทางผูใ้ห้บริการจดัเตรียมไวส้ําหรับผูเ้ข้ารับการบริการ และ

ประสิทธิภาพของการจดัการระบบมีผลต่อการใหบ้ริการ 

�) แนวคิดปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อการบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ความพึงพอใจมากที�สุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที�มีต่อ

การบริการของ มณีวรรณ ตั�นไทย (����) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าเป็นการที�ประชาชนมีความรู้สึก

ยินดีที�ได้รับบริการในด้านต่างๆ โดยมีปัจจัยดังนี�  �) ด้านความสะดวกสบายที�ได้รับ �) ด้าน

เจา้หน้าที�ผูใ้ห้บริการ ที�มีลกัษณะบุคลิกภาพที�เหมาะสมการใชค้าํพูดหรือวาจาในการให้บริการ �) 

ดา้นคุณภาพบริการที�ไดรั้บ �) ดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการ �)ดา้นขอ้มูลทั�วไป 

การศึกษาในครั� งนี� มีปัญหามาจากการที�เครือข่ายเกษตรกรของสภาเกษตรกรจงัหวดัปราจีนบุรีไม่มา

เขา้ร่วมกิจกรรมที�จดัขึ�น ทาํให้หน่วยงานมีค่าใชจ่้ายที�สูญเสียไปจากการที�เกษตรกรไม่เขา้ร่วม และ

สาเหตุของการไม่เขา้ร่วมกิจกกรมหรือโครงการของเกษตรกรส่วนใหญ่ จากผลของการศึกษาพบวา่ 

เกษตรกรส่วนใหญ่มีสาเหตุของการไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมที�จัดขึ� นโดยสภาเกษตรกรจงัหวดั

ปราจีนบุรี มาจาการที�ตอ้งทาํการเกษตรในแปลงของตน เนื�องจากเป็นช่วงเวลาที�สําคญั จาํนวน

ทั�งสิ�น ��� คน จาก ��� คนที�ไดท้าํแบบสอบถามนี�  คิดเป็นร้อยละ ��.�� ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ รังสรรค์ เครือคาํ (����) ศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพฒันาการเกษตรย ั�งยืนบน

พื�นที�สูงในโครงการหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัญหาของเกษตรกรเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมของ

โครงการ เกษตรกรมีขอ้จาํกดัในเรื�องของเวลาที�ตอ้งดูใชเ้วลาในการดูแลฟาร์มค่อนขา้งมาก และผล

จากการศึกษาเกี�ยวกับปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจ คือ การบริการ สถานที�ในการจดักิจกรรม 

กระบวนการและขั�นตอนการใหบ้ริการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภานุเดช เพียรความสุข (����) ที�

ไดศึ้กษาเรื�องความพึงพอใจของนกัศึกษาที�มีต่อการให้บริการของสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ� งปัจจัยที� มีผลกระทบ ได้แก่ �) บุคลิกภาพของ
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เจา้หนา้ที� �) ระบบการให้บริการ �) สภาพแวดลอ้ม �) คุณภาพการให้บริการ �) ระยะเวลาบริการ 

�) ความสะดวกในการบริการ 
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รูปแบบตัวอกัษรในการออกแบบสื�อประสานกบัผู้ใช้บนอปุกรณ์พกพาสําหรับผู้ใช้งานที�มี

อายุตั�งแต่ �� ปีขึ�นไป 

Font Styles in The Design in Mobile User Interfaces for Users Aged 50 and Over 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั� งนี� มีวตัถุประสงค์ในการวิจยัดังนี�  �) เพื�อสํารวจความต้องการและประสบการณ์

ผูใ้ชง้านที�มีตั�งแต่อายุ �� ปีขึ�นไปที�มีต่อสื�อประสานกบัผูใ้ชบ้นอุปกรณ์พกพา �) เพื�อศึกษารูปแบบ

ตวัอกัษรในการออกแบบสื�อประสานกบัผูใ้ชก้บัความสามารถในการใชง้านและความพึงพอใจของ

กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งที�ใช้การวิจยัไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น � กลุ่ม ไดแ้ก่ �) 

กลุ่มตวัอย่างใช้ในการเก็บขอ้มูลสอบถามความตอ้งการและประสบการณ์ผูใ้ช้ จาํนวน �� คน �) 

ตวัแทนกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูล จาํนวน � คน �) กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการประเมิน

ความสามารถและสอบถามความพึงพอใจ จาํนวน �� คน ผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบตวัอกัษรทั�งมี

เชิง และไม่มีเชิง ในการใช้งานภาษาไทยสามารถใช้งานได้เท่ากัน ไม่มีความแตกต่างกันใน

ความสามารถของการอ่านของผูใ้ช้ ผูใ้ช้ที�มีอายุมากกว่า �� ปีขึ� นไปมีความสามารถในการอ่าน

รูปแบบตวัอกัษรที�มีลกัษณะตวัอกัษรส่วนหวัตวัอกัษรที�ชดัเจน เส้นการอ่านชดัเจน ไม่ซบัซ้อนหรือ

แปลกตา รวมทั�งสามารถอ่านไดถู้กตอ้งมากขึ�นเมื�อเป็นรูปแบบตวัอกัษรที�มีความหนาของเส้นมาก

ขึ�น โดยรูปแบบตวัอกัษรที�สามารถอ่านได้มากที�สุด คือรูปแบบอกัษร TAVIRAJ คิดเป็นร้อยละ 

��.� รองลงมากคือ CS CHATTHAI คิดเป็นร้อยละ ��.�� เมื�ออายุมากขึ�นจาํนวนร้อยละของกลุ่ม

ตวัอยา่งที�อ่านไดจ้ะลดน้อยลง รูปแบบตวัอกัษรที�กลุ่มผูใ้ช้ที�มีอายุมากกวา่ �� ปีสามารถอ่านไดจ้ะ

เหลือเพียงแค่ � ใน � รูปแบบตวัอกัษรเท่านั�น รูปแบบตวัอกัษรที�ทุกช่วงวยัมีผลการอ่านไดม้ากกวา่

ร้อยละ �� ของกลุ่มตัวอย่างคือรูปแบบอกัษร CS CHATTHAI และ TAVIRAJ กลุ่มตัวอย่างให้

คะแนนความพึงพอใจในรูปแบบตวัอกัษรสอดคลอ้งกบัความสามารถในการอ่าน ยกเวน้รูปแบบ

อกัษร TH Sarabun PSK ที�กลุ่มตวัอย่างให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมากโดยคะแนน

อยูที่� �.�� คะแนน แต่กลุ่มตวัอยา่งที�อ่านขอ้ความที�ใชรู้ปแบบตวัอกัษร TH Sarabun PSK ถูกตอ้งมี
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เพียงร้อยละ ��.�� ของกลุ่มตวัอย่าง ซึ� งเป็นอนัดบั � จาก � รูปแบบตวัอกัษร ปัจจยัที�สําคญัที�กลุ่ม

ตวัอยา่งใหค้ะแนนความพึงพอใจมาจากประสบการณ์และความคุน้เคยในการใชรู้ปแบบตวัอกัษร 

 

คําสําคัญ: สื�อประสานกบัผูใ้ช,้ รูปแบบตวัอกัษร, อุปกรณ์พกพา 

 

Abstract 

The study's objectives were as follows: 1) to analyze the needs and experiences of users aged 50 

and over with mobile user interfaces. 2) To study the font styles used in user interfaces that are 

compatible with the sample group's usability and satisfaction. Purposive Sampling was used to 

obtain the samples for this study. The samples were divided into 3 groups: 1) A sample group of 

30 people was used to collect a questionnaire on their needs and user experience. 2) In the 

interview, a representative sample of three people was used to collect data. 3) A sample group of 

30 people was used to assess their ability and obtain their satisfaction. The study's findings 

revealed that in Thai language usage, both serif and san-serif font styles can be used equally. In 

terms of user readability, there is no difference. Users over the age of 50 can read fonts with 

distinct header font styles. Lines that are easy to read and are not complicated or unusual. 

Furthermore, it is more readable when using fonts with a thicker line. TAVIRAJ font was the 

most readable font style, accounting for 90.0 percent of the total, followed by CS CHATTHAI 

font, accounting for 80.83 percent. The percentage of the sample that reads decreases as they age. 

There are only two remaining font styles that can be read by people over the age of 70. The font 

styles that were readable by more than 50% of the sample in all ages were CS CHATTHAI and 

TAVIRAJ font. The sample expressed satisfaction with the font style that linked to their 

readability. With the exception of the TH Sarabun PSK font, the sample group averaged a 7.20 

satisfaction rating. Only 55.48 percent of the sample correctly read texts in the TH Sarabun PSK 

font, placing it sixth out of eight font styles. The primary factor that contributed to the subjects' 

satisfaction with the typeface was their experience and familiarity with it. 

 

Keywords: User Interface, Font style, Mobile Devices 

 

 



                         

 626 

บทนํา 

การออกแบบสื�อประสานกบัผูใ้ช้มีส่วนสําคญัต่อการใช้งานหน้าจออุปกรณ์หรือระบบของผูใ้ชใ้น

ปัจจุบนั โดยสื�อประสานกบัผูใ้ชมี้ความเกี�ยวขอ้งกบัการออกแบบหนา้ตาของสิ�งที�ผูใ้ชง้านมองเห็น

ผา่นอุปกรณ์ทาํงานให้มีความสวยงามและให้ผูใ้ช้มีความตอ้งการที�จะใช้งานหน้าจออุปกรณ์หรือ

ระบบจากการมองเห็น การออกแบบสื�อประสานกบัผูใ้ช้ที�ดีจะทาํให้ผูใ้ช้สามารถใช้งานอุปกรณ์

ต่างๆ ได้ง่าย เรียนรู้ได้ง่าย ตอบสนองการใช้งานของผูใ้ช้ โดยนักออกแบบต้องคาํนึงถึงความ

ตอ้งการ ประสบการณ์ และ ความสามารถของผูใ้ช้งาน ประสบการณ์ผูใ้ช้เป็นการศึกษาถึงเรื� อง

ความพึงพอใจของผูใ้ช้ในการใช้งานระบบเนื�องจากผูใ้ช้งานมีความหลากหลายของผูใ้ช้ทั�งทาง

กายภาพและสภาพแวดลอ้ม บุคลิกภาพ ความแตกต่างของสติปัญญา ความแตกต่างของเพศและอายุ

ที�แตกต่างมีผลต่างความสามารถในการใชง้านที�แตกต่าง องคป์ระกอบต่างๆ สื�อประสานกบัผูใ้ชไ้ม่

ว่าจะเป็นการออกแบบการใช้รูปแบบตวัอกัษรมีผลต่อการรับรู้ในการใช้งานของผูใ้ช้ รูปแบบ

ตวัอกัษรเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการออกแบบสื�อประสานกบัผูใ้ช ้เนื�องจากมีผลโดยตรงต่อการ

มองเห็นและการรับรู้เข้าใจเนื� อหาและข้อมูล การใช้รูปแบบตัวอักษรที� เหมาะสมช่วยในการ

หลีกเลี�ยงความสับสนในการใชง้านและนาํไปสู่การใชง้านที�ตรงความตอ้งการของผูใ้ช ้(Alsswey & 

Abuhmaidan, 2020) 

ผูสู้งอายุมีการเสื�อมถอยของร่างกายตามอายุที�มากขึ�น ทาํให้ผลต่อการทาํให้เกิดปัญหาสุขภาพและ

การใชชี้วิต ระบบประสาทสัมผสัดา้นการมองเห็น เป็นระบบที�มีการเปลี�ยนแปลง เช่น เลนส์ขุ่นมวั 

รูม่านตาหดตวัมีขนาดเล็กลง ทาํให้แสงสู่จอรับภาพลดลง ส่งผลต่อความสามารถในการมองเห็น 

พบไดใ้นคนที�มีอายุ �� ปีขึ�นไป ช่วงวยัอายุ 50 ปีขึ�นไปนั�นเป็นช่วงวยัของบุคคลก่อนที�จะเขา้สู่วยั

ผูสู้งอายไุปจนถึงวยัผูสู้งอายุ องคก์ารสหประชาชาติไดร้ะบุวา่ผูมี้อายุตั�งแต่ 60 ปีขึ�นไปเป็นผูสู้งอาย ุ

(United Nations Population Fund, website, 2012) แต่ก็ไม่ไดก้าํหนดให้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพราะ

บางประเทศก็ใช้เกณฑ์ที�อายุ 50 หรือ 55 ปี ประเทศไทยมีแนวโน้มผูสู้งอายุเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง

และในอีก 10 ปีขา้งหน้าคาดวา่จะมีผูสู้งอายุสูงถึงร้อยละ 22.8 ซึ� งองคก์ารสหประชาชาติ (UN) ถือ

ว่าประเทศไทยเป็นสังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์คือ มีสัดส่วนร้อยละ 20 ของประชากรทั�งประเทศ 

ดงันั�นการเตรียมรับมือกบัสังคมผูสู้งอายุจึงเป็นสิ�งที�สําคญัและจาํเป็นอย่างยิ�งแต่สําหรับการศึกษา

ดา้นสื�อกบัผูสู้งอายุในภาพรวมนั�นพบว่ายงัมีน้อยมากเมื�อเทียบกบัสัดส่วนจาํนวนประชากรของ

ผูสู้งอายุ หรือหากเทียบกบังานวจิยัดา้นเด็กและเยาวชน (ระววีรรณ ทรัพยอิ์นทร์ และ ญาศิณี เคารพ

ธรรม, 2560) จากสถิติการมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในครัวเรือนของ

ประเทศไทย พ.ศ.2563 พบวา่ผูบ้ริโภคในวยัอายมุากกวา่ 50 ปี มีสถิติการใชง้านอินเทอร์เน็ตเพิ�มขึ�น

ทุกปี โดยปี พ.ศ.2561, 2562 และ 2564 มีการใช้งานร้อยละ 24.3, 33.2 และ 49.7 ของผู ้ใช้ต่อ
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ประชากรอายุ ตามลําดับ โดยในปี พ.ศ.2563 ผูอ้ายุ 50 ปีขึ� นไป ใช้งานอุปกรณ์พกพา อาทิเช่น 

โทรศพัทมื์อถือถึงร้อยละ 89.9 ของประชากร(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื�อเศรษฐกิจ

และสังคม, 2564) 

ในการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพา ผูสู้งอายุต้องการสื�อประสานกบัผูใ้ช้ (User Interface) โดยการ

ออกแบบจากประสบการณ์ของผูสู้งอายุเอง จะช่วยเพิ�มความมั�นใจในการใช้งานแก่ผูสู้งอายุดว้ย 

โดยมีผูสู้งอายเุป็นศูนยก์ลางในการออกแบบ หลกัในการออกแบบสื�อประสานกบัผูใ้ชที้�เป็นมิตรกบั

ผูสู้งอายุนั�น จะเน้นในส่วนของความพึงพอใจของผูสู้งอายุเป็นหลกั ใช้งาน ง่าย ไม่ซับซ้อน เพื�อ

ป้องกนัความผดิพลาดและลดเวลาในการเขา้ถึง (นรรชนภ ทาสุวรรณ, 2561) 

จากเหตุผลดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจที�จะการศึกษารูปแบบตวัอกัษรในการออกแบบสื�อ

ประสานกบัผูใ้ชบ้นอุปกรณ์พกพาสําหรับผูใ้ชง้านที�มีอายตุั�งแต่ 50 ปีขึ�นไป เพื�อช่วยเป็นประโยชน์

กบัผูที้�สนใจพฒันาสื�อประสานกบัผูใ้ช้บนอุปกรณ์พกพาสามารถนําผลการวิจยัดงักล่าวไปเป็น

พื�นฐานในการพฒันาสื�อประสานกบัผูใ้ชข้องแอพลิเคชนับนอุปกรณ์พกพาที�มีประสิทธิภาพรองรับ

การทาํงานของผูสู้งอายหุรือผูใ้ชง้านที�มีอายตุั�งแต่ 50 ปีขึ�นไปต่อไป 

 

วธีิการวจัิย 

การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษารูปแบบตัวอกัษรในการออกแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟสบนอุปกรณ์พกพาสําหรับ

ผูใ้ชง้านที�มีอายุตั�งแต่ 50 ปีขึ�นไป มีวิธีการวิจยัดงันี�  1) การศึกษารวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล

จากแหล่งขอ้มูล 2) จดัทาํและเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามความตอ้งการและประสบการณ์ผูใ้ชที้�

มีต่อการใช้งานสื�อประสานกบัผูใ้ช้บนอุปกรณ์พกพา ซึ� งเป็นกลุ่มผูที้�ใช้งานอุปกรณ์พกพาที�มีอาย ุ

50 ปีขึ�นไป จาํนวน �� คน 3) การเก็บขอ้มูลสัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มตวัอย่างเกี�ยวกบัการใชง้านและ

ประสบการณ์การใชง้านแอพลิเคชนัมือถือและเวบ็ไซตผ์ูที้�ใชง้านอุปกรณ์พกพาที�มีอายุ 50 ปีขึ�นไป 

จาํนวน 3 คน 4) วิเคราะห์ขอ้มูลและออกแบบรูปแบบตวัอกัษร ที�จะใชใ้นการศึกษา โดยในการวิจยั 

รูปแบบตวัอกัษรไดใ้ช ้13 รูปแบบมาตรฐานจากสํานกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟทแ์วร์แห่งชาติ 

(SIPA) โดยตดัรูปแบบตวัอกัษรแบบปลายหวดั (Script font) และ รูปแบบตวัอกัษรแบบประดิษฐ ์

(Display Font) ออก โดยนํามาใช้แค่รูปแบบตวัอกัษรแบบมีเชิง (Serif Fonts) และไม่มีเชิง (San-

Serif Fonts) ไ ด้ แ ก่  TH Sarabun PSK , TH Chakra Petch, TH Fah Kwang, 

TH Niramit AS, TH Charm of AU, TH Kodchasan, TH K2D July8 และ TH Bai Jamjuree CP แต่

เมื�อหลงัทาํการสัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มตวัอย่างพบว่า มีรูปแบบตวัอกัษร 3 รูปแบบเท่านั�น ที�กลุ่ม

ตวัอย่างสามารถอ่านไดง่้าย ไดแ้ก่ TH Sarabun PSK, TH Chakra Petch และ TH Fah Kwang ผูว้ิจยั
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จึงเลือกจาก 3 รูปแบบตวัอกัษรนี�และเลือกนาํเอารูปแบบตวัอกัษรภาษาไทยฟรีที�นิยมสําหรับใชใ้น

เวบ็ไซต์จากการรวบรวมขอ้มูลของเวบ็ไซต์ Designil โดยเลือกรูปแบบตวัอกัษรโดยใช้เกณฑ์คือ

ตวัอกัษรตอ้งมีหวัเพื�อสะดวกในการอ่านโดยไดเ้ลือกออกมาดงันี� อีก 4 รูปแบบตวัอกัษรโดยผา่นการ

สอบถามจากตวัแทนกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ CS Chatchai, CS Prajad, Trirong, Taviraj และ Maitree 

รวมทั�งสิ�น 8 รูปแบบตวัอกัษร โดยใชข้นาดตวัอกัษรที�มีความสูง 36 พิกเซลเท่ากนัโดยมีขนาดของ

แต่ละรูปแบบตวัอกัษรในหน่วยพอยต ์(pt) ดงันี�  TH Sarabun PSK ขนาด 27 พอยต ์(pt) TH Chakra 

Petch ขนาด 27 พอยต ์(pt) TH Fah Kwang ขนาด 21 พอยต์ (pt) CS Chatchai ขนาด 27 พอยต ์(pt) 

Trirong ขนาด 20 พอยต์ (pt) Taviraj ขนาด 20 พอยต์ (pt) และ Maitree ขนาด 20 พอยต์ (pt) โดย

แสดงในภาพดงันี�  

 

ภาพที� 1 แสดงรูปแบบตวัอกัษรและขนาด เมื�อเปรียบเทียบในแต่ละตวัอกัษร 

 
และมีการออกแบบชุดขอ้ความ 8 ชุดที�มีระดบัความยากเท่ากนั คือใชค้าํเดียวกนั แต่มีการสลบัคละ

การจดัวาง ในการทดสอบมีการสลบัรูปแบบตวัอกัษรเพื�อทาํการทดสอบความสามารถในการอ่าน

ของกลุ่มตัวอย่าง 5 สร้างชุดออกแบบสื� อประสานกับผูใ้ช้ (User Interface) ใช้โปรแกรมฟิกมา 

(Figma) สร้างขนาดหนา้จอของไอโฟน 11 (iphone 11) ขนาด 1X เท่ากับั 375 x 812 พิกเซล โดยนาํ

องคป์ระกอบที�ไดอ้อกแบบนาํมาใส่ในตวัตน้แบบ จากนั�นทาํการเชื�อมหน้าของตวัตน้แบบเพื�อใช้

ในการประเมินในการวจิยั 
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ภาพที� 2 แสดงตวัอยา่งของชุดออกแบบสื�อประสานกบัผูใ้ชสื้�อประสานกบัผูใ้ช ้(User Interface) 

 
 

6) นาํชุดออกแบบสื�อประสานกบัผูใ้ช ้(User Interface) และเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ไปปรึกษากบั

ผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นการวิจยัและทางดา้นการออกแบบเพื�อใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข 7) เก็บขอ้มูลโดย

ใช้แบบประเมินความสามารถในการใช้งานและความพึงพอใจที�มีต่อรูปแบบตัวอักษรในการ

ออกแบบสื�อประสานกบัผูใ้ช้ (User Interface) บนอุปกรณ์พกพาจากผูที้�ใช้งานอุปกรณ์พกพาที�มี

อายุ 50 ปีขึ�นไปจาํนวน 30 คน 8) หลงัจากทาํการเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ไดมี้การดาํเนินการในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารประเมินผลในเชิงสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้

สถิติค่าเฉลี�ย และร้อยละ 

 

ผลการวจัิย 

จากการสอบถามเก็บขอ้มูลแบบสอบถามความตอ้งการและประสบการณ์ผูใ้ชที้�มีต่อการใชง้านสื�อ

ประสานกบัผูใ้ชบ้นอุปกรณ์พกพา และการสัมภาษณ์ตวัแทนกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทุกคน

มีใชอุ้ปกรณ์พกพา ซึ� งโดยร้อยละ 80 ของกลุ่มตวัอยา่งมีโทรศพัทมื์อถือที�ใชมี้ขนาดหนา้จออยา่งตํ�า

คือ 5 นิ�ว ทุกคนมีปัญหาด้านสายตา แต่ไม่สามารถบอกระดับความผิดปกติของสายตาได้ กลุ่ม
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ตวัอย่างมีปัญหาดา้นการอ่านขอ้ความบนอุปกรณ์ ซึ� งรูปแบบตวัอกัษรมีผลต่อการอ่าน ในการเก็บ

ขอ้มูลเพื�อประเมินความสามารถและความพึงพอใจที�มีต่อตวัตน้แบบของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 

คน โดยประกอบไปดว้ย อายุ 50-54 ปี จาํนวน 7 คน 55-59 ปี จาํนวน 8 คน 60-64 ปี จาํนวน 6 คน 

65-69 ปีจาํนวน 6 คน และอายมุากกวา่ 70 ปี จาํนวน 3 คน โดยมีผลดงันี�  

�) การวเิคราะห์ขอ้มูลรูปแบบตวัอกัษร 

�.�) การวิเคราะห์รูปแบบตวัอกัษรที�กลุ่มตวัอย่างสามารถอ่านไดถู้กตอ้ง โดยวิเคราะห์และแสดง

ออกมาเป็นภาพแผนภูมิเส้น เป็น 2 ส่วน ดงันี�  

1.1.1) รูปแบบตวัอกัษรกบัการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยของกลุ่มตวัอย่างใน

แต่ละช่วงอาย ุโดยแสดงผลในตารางดงันี�  

 

ตารางที� 1 แสดงผลร้อยละของกลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุต่างๆที�สามารถอ่านข้อความในแต่ละ

รูปแบบตวัอกัษรไดถู้กตอ้ง 

รูปแบบตัวอกัษร 50- 54 ปี 55- 59 ปี 60- 64 ปี 65-69 ปี มากกว่า 70 ปี 

TH Sarabun PSK  85.71 75.00 66.67 50.00 0.00 

TH Chakra Petch  85.71 62.50 50.00 50.00 0.00 

TH Fah Kwang 85.71 75.00 50.00 83.33 33.33 

CS CHATTHAI  100.00 87.50 83.33 66.67 66.67 

CS PRAJAD  85.71 75.00 50.00 50.00 0.00 

TRIRONG 100.00 87.50 83.33 83.33 33.33 

TAVIRAJ 100.00 100.00 100.00 83.33 66.67 

MAITREE  85.71 75.00 83.33 66.67 33.33 

 

กลุ่มตวัอย่างที�มีช่วงอายุ 50-54 ปีทุกคนสามารถอ่านขอ้ความที�ใช้รูปแบบตวัอกัษร CS Chatchai, 

Trirong และ Taviraj ไดอ้ย่างถูกตอ้ง กลุ่มตวัอย่างที�มีช่วงอายุ 55-59 และ 60-64 ปี ทุกคนสามารถ

อ่านขอ้ความที�ใช้รูปแบบตวัอกัษร Taviraj ได้อย่างถูกต้อง กลุ่มตวัอย่างที�มีช่วงอายุ 65-69 ปี มี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ่ า น ข้ อ ค ว า ม ข อ ง รู ป แ บ บ ตั ว อั ก ษ ร 

Th Fah Kwang, Trirong และ Taviraj คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของกลุ่มตวัอย่างนั�นหมด โดยที�กลุ่ม

ตวัอยา่งที�มีอายุมากกวา่ 70 ปี สามารถอ่านขอ้ความไดถู้กตอ้งนอ้ยลง โดยรูปแบบตวัอกัษรที�อ่านได้

ถูกต้องมากที�สุดคือ รูปแบบตัวอกัษร CS Chatchai และ Taviraj คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง  
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1.1.2) ค่าเฉลี�ยร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที�มีความสามารถในการอ่านขอ้มูลโดยใช้รูปแบบตวัอกัษร

แต่ละรูปแบบไดถู้กตอ้ง (แกน Y ค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง แกน X รูปแบบตวัอกัษร) 

 

ภาพที� 3 แสดงแผนภูมิกราฟสรุปค่าเฉลี�ยร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที�มีความสามารถในการอ่าน

ขอ้ความถูกตอ้งในแต่ละรูปแบบตวัอกัษร 

 
ความสามารถในการอ่านของผูใ้ชส้ามารถอ่านรูปแบบตวัอกัษร Taviraj ไดม้ากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 

90.00 ของกลุ่มตวัอย่างทั�งหมด อนัดบัที� 2 คือรูปแบบตวัอกัษร CS ChatThai คิดเป็นร้อยละ 80.83 

ของกลุ่มตวัอย่าง อนัดบัที� 3 คือรูปแบบตวัอกัษร Trirong คิดเป็นร้อยละ 77.50 ของกลุ่มตวัอย่าง 

รูปแบบตวัอกัษรที�กลุ่มตวัอย่างอ่านไดถู้กตอ้งนอ้ยที�สุด คือรูปแบบตวัอกัษร TH Chakra Petch คิด

เป็นร้อยละ 49.64 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

2) การวิเคราะห์รูปแบบตวัอกัษรที�กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการใช้งาน โดยให้กลุ่มตวัอยา่ง

ใหค้ะแนนในทุกรูปแบบตวัอกัษร จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน มีผลการศึกษาดงันี�  

 

ตารางที� 2 แสดงรูปแบบตวัอกัษรที�กลุ่มตวัอยา่งกบัคะแนนเฉลี�ยความพึงพอใจในการใชง้าน 

รูปแบบตัวอกัษร คะแนนเฉลี�ยความพงึพอใจ (10) 

TH Sarabun PSK  7.20 

TH Chakra Petch  5.93 

TH Fah Kwang 7.13 

CS CHATTHAI  7.60 

CS PRAJAD  6.34 

TRIRONG 7.93 

TAVIRAJ 8.23 

MAITREE  7.00 
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รูปแบบตวัอกัษรที�กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจมากที�สุด ไดแ้ก่ TAVIRAJ คะแนนเฉลี�ยความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมากที�สุดคือคะแนนอยูที่� 8.23 เตม็ 10 รองลงมาคือ TRIRONG คะแนนเฉลี�ยความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมากอยูที่� 7.93 คะแนน กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจในรูปตวัอกัษร TH Chakra Petch นอ้ยที�สุด 

คะแนนเฉลี�ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือคะแนนเฉลี�ยอยู่ที�  5.93 กลุ่มตวัอย่างมีให้

คะแนนความพึงพอใจในรูปแบบตวัอกัษรสอดคลอ้งกบัความสามารถในการอ่าน ยกเวน้รูปแบบ

อกัษร TH Sarabun PSK ที�กลุ่มตวัอยา่งใหค้ะแนนความพึงพอใจเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมากคือคะแนนอยู่

ที�  7.20 คะแนน แต่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที� อ่านข้อความที�ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun PSK 

ถูกตอ้งมีเพียงร้อยละ 55.48 ซึ� งเป็นอนัดบั 6 จาก 8 รูปแบบตวัอกัษร 

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

จากก ารวิจัย  พ บ ว่ารูป แบ บ ตัวอัก ษ รทั� งมี เชิง  (รูป แบ บ อักษ ร TAVIRAJ, TRIRONG แล ะ 

MAITREE) และไม่มีเชิง (รูปแบบอกัษรอื�นๆที�ใช้ในการวิจยั) ในการใช้งานภาษาไทยสามารถใช้

งานไดเ้ท่ากนั ไม่มีความแตกต่างกนัในความสามารถของการอ่านของผูใ้ช ้ซึ� งอาจไม่สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของต่างประเทศ เรื� อง The Effects of Font Type and Size on the Legibility and Reading 

Time of Online Text by Older Adults (Michael L. Bernard, 2001) ที�มีผลว่า รูปแบบตวัอกัษรแบบ

ไม่มีมีเชิง (San Serif Font) ช่วยใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถอ่านไดง่้ายขึ�นมากกวา่รูปแบบตวัอกัษรแบบ

มี เชิง (Serif Font) จาก การวิจัยค รั� งนี� ผู ้วิจ ัยพ บ ว่า  ผู ้ใช้งาน ที� มีอายุม ากก ว่า 50 ปี ขึ� น ไป  มี

ความสามารถในการอ่านรูปแบบตวัอกัษรที�มีลกัษณะตวัอกัษรส่วนหัวตวัอกัษรที�ชดัเจน เส้นการ

อ่านชัดเจน มีการออกแบบที�ไม่ซับซ้อนหรือแปลกตา รวมทั� งสามารถอ่านง่ายมากขึ� นเมื�อเป็น

รูปแบบตวัอกัษรที�มีความหนาของเส้นมากขึ�น รูปแบบตวัอกัษรที�มีความบางกวา่จึงมีผลทาํให้ผูใ้ช้

อ่านข้อความได้ถูกต้องน้อยลง (Tidwell et al., 2020) เมื�อนําผลความสามารถในการอ่านมา

เปรียบเทียบกบัผลการประเมินความพึงพอใจพบวา่ ความสามารถในการอ่านสอดคลอ้งกบัความพึง

พอใจในรูปแบบตวัอกัษร กลุ่มตวัอย่างพึงพอใจในตวัอกัษรที�สามารถอ่านไดง่้าย แต่มีผลการวิจยั

ในบางรูปแบบตวัอกัษรที�กลุ่มตวัอยา่งพึงพอใจในรูปแบบตวัอกัษร แต่พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความ

ผิดพลาดในการอ่านอยูม่าก ไดแ้ก่ TH Sarabun PSK จึงไดท้าํการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งและทาํการ

วิเคราะห์ พบว่า TH Sarabun PSK เป็นรูปแบบตัวอักษรที�กลุ่มตัวอย่างรู้สึกคุ้นเคยและพบเจอ

บ่อยครั� งในชีวติประจาํวนัซึ� งเป็นปัจจยัหลกัที�มีผลต่อความพึงพอใจในการใชง้าน แต่เมื�อทาํการอ่าน

ขอ้ความจากการใชรู้ปแบบตวัอกัษรดงักล่าว พบวา่ตวัอกัษรรูปแบบ TH Sarabun PSK มีความบาง

ของตวัอกัษรมากเมื�อเทียบกบัรูปแบบตวัอกัษรหลายรูปแบบในตวัเลือก จึงทาํให้บางคาํเห็นไม่

เด่นชดัในการอ่าน จึงมีความผิดพลาดในการอ่านค่อนขา้งมากช่วงอายกุบัความสามารถในการอ่าน 
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จากผลการวิจยัสามารถสรุปผลไดว้า่ ช่วงอายุที�มากขึ�นมีผลทาํให้ความสามารถในการอ่านของกลุ่ม

ตัวอย่างลดน้อยลง รูปแบบตัวอักษรทุกรูปแบบกลุ่มตัวอย่างช่วง 50-54 ปี มากกว่าร้อยละ 80 

สามารถอ่านได้ แต่เมื�ออายุมากขึ� นจาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที�อ่านได้จะลดน้อยลง โดย

รูปแบบตวัอกัษรที�กลุ่มตวัอยา่งทุกช่วงอายุสามารถอ่านได ้โดยมีผลการอ่านไดม้ากกว่าร้อยละ 50 

ของกลุ่มตวัอยา่งคือรูปแบบอกัษร CS CHATTHAI และ TAVIRAJ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคด์งันี�  (�) เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื�อป้ายโฆษณาดิจิทลัของผูซื้�อ

สื� อในศูนย์การค้า ก. ในจังหวดัขอนแก่น และ (�) เพื�อศึกษากลยุทธ์ด้านราคาที�ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซื�อสื�อโฆษณาดิจิทลัของผูซื้�อสื�อโฆษณาในศูนยก์ารคา้ ก. ในจงัหวดัขอนแก่น การศึกษานี�

เป็นการวิจยัเชิงผสม ดาํเนินการวิจยัโดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มลูกคา้ที�เคยซื�อสื�อโฆษณากบัศูนยก์ารคา้ 

ก. ในจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน ��� ตวัอย่าง และ บริษัทที�ซื� อสื�อโฆษณากับ ศูนยก์ารค้า ก. ใน

จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน � ตวัอยา่ง โดยวิธีการใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื�องมือใน

การวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน t-test Independent, One-

Way ANOVA, Multiple Regression Analysis และการวเิคราะห์เชิงเนื�อหา ผลการวิจยัประกอบดว้ย 

ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่ พฤติกรรมการเลือกซื�อสื�อของบริษทัมีการซื�อสื�อโฆษณาป้ายดิจิทลั

หลายประเภท เช่น สื�อสังคมออนไลน์ ป้ายโฆษณา ป้ายกล่องไฟ และออกบูท โดยทาํการโฆษณา

เพื�อเพิ�มยอดขายใหก้บัธุรกิจ และเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยปัจจยัที�คาํนึงถึงเมื�อตอ้งตดัสินใจซื�อ

สื�อประเภทนี� คือ จุดติดตั�ง คุณภาพของสื�อ และปัจจยัดา้นราคา และผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ กล

ยทุธ์ดา้นราคาที�ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อสื�อโฆษณาดิจิทลัของผูซื้�อสื�อโฆษณาในศูนยก์ารคา้ ก. ใน
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จงัหวดัขอนแก่น มี � กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การตั�งราคาล่อใจ และ กลยุทธ์การตั�งราคาโดยให้

ส่วนลด โดยมีค่าสัมประสิทธิ� เท่ากบั �.��� และ �.��� ตามลาํดบั 

 

คําสําคัญ: กลยทุธ์ดา้นราคา, สื�อโฆษณาดิจิทลั, พฤติกรรมในการซื�อสื�อโฆษณาดิจิทลั 

 

Abstract 

The purpose of this research were (1) to study the behavior of selective of digital 

signage/billboards by buyers at shopping center KOR in Khonkaen province and (2) to study 

pricing strategy that most influenced buyers’ decision making for selective of digital 

signage/billboards at shopping center KOR in Khonkaen province. This study is mixed method 

research by collecting the data from customer groups and companies who used to purchase the 

media from shopping center KOR in Khonkaen province total 200 samples and 5 sample 

respectively by using questionnaire form and interview form as the research methodology. data 

analysis from percentages value, average, standard deviation t-test independent, one-way 

ANOVA, Multiple Regression Analysis and in-depth content analysis. The finding of this 

research found that behavior of media selective on digital signage/billboards has many varieties in 

such of social media, billboards, LED and booth shop. In order to increase the sell volume, many 

factors impacting to buyers are considered from locations, quality of using media, and price. The 

result of quantitative research found that pricing strategy is impacted to buyers at shopping center 

KOR In Khonkaen province by having 2 prices strategies; attractive pricing and discounts pricing 

with coefficient is 0.255 and 0.218 respectively. 

 

Keywords: Pricing Strategy, Digital Media, Behavior of Buying Digital Media 

 

บทนํา 

ธุรกิจการให้บริการสื�อโฆษณาเป็นส่วนหนึ�งที�สําคญัต่อธุรกิจ โดยการโฆษณาเป็นเครื�องมือในการ

สื�อสารให้กับผูบ้ริโภคในตลาดให้รู้จกัสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ ซึ� งรูปแบบในการสื� อสารผ่านสื� อ

โฆษณามีรูปแบบที�หลากหลายที�จะช่วยกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจซื�อสินคา้ สอดคลอ้งกบัผลการ

สํารวจจาก นีลเส็น (����) ที�พบว่า สื� อโฆษณาดิจิทลั เป็นสื�อโฆษณาที�มีการเติบโตรวดเร็วเป็น

อันดับสองในอุตสาหกรรม ส่งผลให้สื� อที�ใช้ในการโฆษณามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื�อ
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ตอบสนองการตลาดของธุรกิจมากขึ�น สําหรับศูนยก์ารคา้ ก มีการให้บริการป้ายสื�อโฆษณาเพื�อทาํ

ให้บริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ์สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถสร้างการรับรู้ตราสินคา้ ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ขณะเดียวกนัในปี พ.ศ.���� เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-�� ไปทั�ว

โลกรวมถึงประเทศไทยดว้ยที�ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจการให้บริการสื�อโฆษณาหดตวัลง จากปี 

พ.ศ.���� ที�อยูร่าว �.�� แสนลา้นบาท ปี พ.ศ.���� ปรับตวัลดลงเหลือ �.�� แสนลา้นบาท และนบั

ถึงเดือน พ.ย.���� ตวัเลขใกล้เคียงปี พ.ศ.���� โดยมีสาเหตุสําคญัมาจากการบงัคบัใช้มาตรการ

ต่างๆ ของภาครัฐที�ส่งผลกระทบเชิงลบอยา่งมากต่อเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจจาํเป็นตอ้งลดค่าใชจ่้ายไม่

จาํเป็น รวมถึงการควบคุมต้นทุนด้านการตลาด ประกอบกับคาํสั�งปิดศูนย์การค้าส่งผลให้สื� อ

โฆษณาภายในศูนยก์ารคา้กลายเป็นสื�อประเภทแรกที�บริษทัเลือกตดังบออกไป ซึ� งทาํให้กระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานและยอดขายที�ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของศูนยก์ารคา้ ทั�งนี�  จากขอ้มูลเกี�ยวกบั

รายไดข้ายสื�อโฆษณาในศูนยก์ารคา้ ก พบวา่ ในปี พ.ศ.���� มีรายไดอ้ยูที่� ��,���,��� บาท ในขณะ

ที� ปี พ.ศ.���� รายไดอ้ยูที่� ��,���,��� บาท ซึ� งแสดงให้เห็นวา่รายไดล้ดลง -�,���,��� บาท จากปี

ก่อน คิดเป็นลดลง ร้อยละ �� (รายงานการขายประจาํปี แผนกบริหารสื�อโฆษณา ศูนยก์ารคา้ ก. 

จงัหวดัขอนแก่น, 2563) 

ทั�งนี�  กลยุทธ์ดา้นราคาเป็นส่วนสําคญัต่อการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภค ดงันั�น ทางผูว้ิจยัจึงเห็นว่า

การศึกษาการกาํหนดกลยุทธ์ราคาที�ส่งผลให้ลูกคา้ตดัสินใจซื�อสื�อโฆษณาดิจิทลั ในศูนยก์ารคา้ ก 

จงัหวดัขอนแก่น เพื�อให้สามารถทราบถึงเหตุจูงใจด้านราคาที�ให้ผูป้ระกอบการตดัสินใจซื�อสื�อ

เพิ�มขึ� น นําไปสู่การเพิ�มรายได้ให้กับองค์กร และสามารถนําผลที�ได้จากการศึกษาไปใช้ในการ

กาํหนดกลยุทธ์ราคาที�เหมาะสมกับความต้องการของลูกคา้ที�สนใจซื�อสื�อโฆษณาดิจิทลัเพื�อลง

โฆษณาในศูนยก์ารคา้ต่อไป 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี�ยวกบักลยุทธ์ราคา (Pricing Strategy)  

กลยุทธ์ราคา หมายถึง การวางแผนใช้ราคาเป็นส่วนหนึ� งของกิจกรรมทางการตลาดเพื�อสร้างการ

รับรู้ในจิตใจของผูบ้ริโภค ซึ� งหลกัของการตั�งราคา (ปรีดี นุกุลสมปรารถนา, 2563) สามารถแบ่งได้

ดงันี�  1) การตั�งราคาจากตน้ทุน เป็นการหาตน้ทุนที�ใชใ้นการผลิตสินคา้ที�ไม่ใช่แค่ตน้ทุนวตัถุดิบ แต่

รวมถึงค่าใช้จ่ายอื�นๆและบวกกาํไรที�ตอ้งการเขา้ไปดว้ย เช่น ค่าวตัถุดิบ ค่าแรง ค่าบรรจุภณัฑ์ เป็น

ตน้ โดยจุดต่าง ก็คือ ตวักาํไรซึ� งหากตอ้งการกาํไรมากก็จะทาํให้ราคาสินคา้สูงขึ�น 2) การตั�งราคา

จากตลาด เป็นการสํารวจคู่แข่งในตลาดที�เป็นธุรกิจหรือสินคา้เดียวกนั และตั�งราคาขายที�เท่ากนั 
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หรือใกลเ้คียงกนั อาจจะมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ไดซึ้� งขึ�นอยูก่บัตน้ทุนและคุณภาพวตัถุดิบ ซึ� งแมว้า่จะ

เป็นวิธีที�ง่ายแต่ก็จาํเป็นตอ้งดูที�ตน้ทุนวตัถุดิบที�อาจทาํให้ราคาขายแตกต่างกนั 3) การตั�งราคาจาก

ลูกคา้ เป็นวิธีที�ตอบโจทยก์ารตั�งราคาสินคา้มากที�สุดเมื�อเทียบกบัสภาพตลาดในปัจจุบนั โดยมีการ

ทาํสํารวจจากกลุ่มลูกคา้ถึงราคาขายสินคา้ที�กลุ่มลูกคา้รู้สึกวา่เหมาะสมในการซื�อ ทั�งนี�  การตั�งราคา

ขา้งตน้ เป็นวิธีการตั�งราคาขายสินคา้โดยพื�นฐานทั�วไปที�ใช้กนั โดยสามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ� ง 

แต่ก็จาํเป็นตอ้งนาํทั�ง 3 วธีิมาผสมผสานใชร่้วมกนั ที�จาํเป็นตอ้งยดึตวัลูกคา้เป็นสาํคญั 

แนวคิดของกลยุทธ์การกาํหนดราคาที�มีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจซื�อ 

กลยทุธ์การกาํหนดราคาที�มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซื�อเพื�อผลกัดนัยอดขาย โดยสร้างให้

เกิดกาํไรนั�น ซึ� งการกาํหนดราคามีวตัถุประสงค์เพื�อทาํให้อนาคตมีผลลพัธ์ที�ดีที�สุด โดยกลยุทธ์

ราคาเป็นเครื�องมือในการเรียกร้องความสนใจของผูซื้�อให้เกิดการยอมรับในราคาที�กาํหนด (วิทยา 

จารุพงศโ์สภณ, 2556) โดยในงานวจิยันี�ผูว้จิยัไดท้าํการศึกษากลยทุธ์การกาํหนดราคา ประกอบดว้ย 

การตั�งราคาล่อใจ (Loss Leader Pricing) เป็นการตั�งราคาสินคา้ที�ราคาเท่าทุนหรือตํ�ากว่าทุนเพื�อ

ดึงดูดและจูงใจลูกคา้ โดยหวงัให้ลูกคา้ซื�อสินคา้ตวัอื�นๆ ที�ไม่ไดล้ดราคาไปดว้ย กลยุทธ์นี� นิยมใช้

กนัมากกบัธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านคา้ปลีกสมยัใหม่อื�นๆ หรือรวมถึงผลิตภณัฑ์ที�ผูบ้ริโภค

ทั�วไปซื�อเป็นประจาํ 

การตั�งราคาแบบรวมกนั (Bundle Pricing) เป็นการนาํสินคา้หลายชิ�นมารวมกนัแลว้ตั�งราคาสินคา้

ใหม่ที�ราคาตํ�ากวา่เมื�อตอ้งขายสินคา้เป็นรายชิ�น เหมาะกบัสินคา้ที�ตอ้งใชป้ระจาํ ซึ� งเป็นกลยทุธ์การ

ตั�งราคาที�กระตุน้ใหลู้กคา้รู้สึกวา่ตั�งซื�อครั� งละมากๆ จะคุม้ค่ากวา่ 

กลยุทธ์ราคาตามการแข่งขนั (Competition-Based Pricing) เป็นกลยุทธ์การตั�งราคาโดยสํารวจไปที�

ราคาตลาดของสินคา้ชนิดเดียวกนัหรือสินคา้ทดแทน วา่ในตลาดหรือคู่แข่งขายสินคา้ราคาประมาณ

เท่าไหร่ และตั�งราคาใหมี้ความใกลเ้คียงกนั มกัใชก้ลยทุธ์นี�กบัสินคา้ที�มีความคลา้ยคลึงกนั 

กลยุทธ์การตั�งราคาโดยให้ส่วนลด เป็นการปรับราคาเพื�อจูงใจใหลู้กคา้เกิดการตดัสินใจซื�อที�ง่ายขึ�น 

เพื�อให้ซื�อในปริมาณที�มากขึ�น การให้ส่วนลดนี� ถือเป็นการลดราคาลงมาจากราคามาตรฐานที�ได้

จดัทาํไวใ้นบัญชีราคา (List Price) และเป็นการให้ส่วนลดตลอดไปตามเงื�อนไขที�กําหนดไม่มี

กาํหนดระยะเวลาหมดเขต 

แนวคิดทฤษฎเีกี�ยวกบัการตัดสินใจซื�อ 

การตดัสินใจซื� อของผูบ้ริโภค คือ กระบวนการเลือกผลิตภัณฑ์หรือการบริการ โดยมีรูปแบบ

กระบวนการตดัสินใจซื�อของผูบ้ริโภค มกัจะผ่าน 5 ขั�นตอน ได้แก่ การตระหนักถึงปัญหา การ

คน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซื�อ และพฤติกรรมภายหลงัการซื�อ ทั�งนี�  ผูบ้ริโภค

อาจไม่ไดผ้า่นทั�ง 5 ขั�นตอนตามลาํดบัก็ได ้(Philip Kotler and Keller Kevin Lane, 2016) 
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กรอบแนวคิดการวจัิย  

ผลที�ไดจ้ากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาในปัจจยัที�

เกี�ยวกบักลยทุธ์ดา้นราคาโดยเลือกกลยุทธ์ที�เหมาะสมกบัสื�อโฆษณาดิจิทลั ประกอบดว้ย �) กลยทุธ์

การตั�งราคาแบบรวมกนั �) กลยุทธ์การตั�งราคาโดยให้ส่วนลด �) กลยุทธ์การตั�งราคาล่อใจ และ �) 

กลยุทธ์การตั�งราคาตามการแข่งขนั มาประยุกตก์าํหนดเป็นตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม คือ การ

ตดัสินใจซื�อสื�อโฆษณาดิจิทลัของผูซื้�อสื�อโฆษณา ดงันี�  
 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

กลยุทธ์ด้านราคา   

การตัดสินใจซื� อสื� อโฆษณ า

ดิจิทลั ของผูซื้� อสื�อโฆษณาใน

ศู น ย์ ก า ร ค้ า  ก  ใ น จั ง ห วัด

ขอนแก่น 

 

1) ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ตั� ง ร า ค า แ บ บ

รวมกนั  

2) กลยุท ธ์การตั� งราคาโดยให้

ส่วนลด  

3) กลยทุธ์การตั�งราคาล่อใจ  

4) กลยุทธ์การตั� งราคาตามการ

แข่งขนั 

 

 

ภาพที� 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

วธีิการวจัิย 

การศึกษานี� เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื� องมือในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสัมภาษณ์ ซึ� งมีรายละเอียดวธีิการศึกษาดงันี�  

ประชากรและตัวอย่าง  

ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  คือ ผูป้ระกอบการในจงัหวดัขอนแก่นและเป็นลูกคา้ที�เคยซื�อสื�อ

โฆษณาหรือผูที้�เป็นลูกคา้ปัจจุบนัที�ยงัคงซื�อสื�อโฆษณากบั ศูนยก์ารคา้ ก. ในจงัหวดัขอนแก่น 

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ที�เคยซื�อสื�อโฆษณาหรือผูที้�เป็นลูกคา้ปัจจุบนัที�ยงัคงซื�อสื�อ

โฆษณากบั ศูนยก์ารคา้ ก. ในจงัหวดัขอนแก่น รวมไปถึงลูกคา้ที�คาดวา่มีแนวโนม้ที�สนใจที�จะซื�อ

สื�อโฆษณาภายในศูนยก์ารคา้ ก. ในจงัหวดัขอนแก่น กาํหนดขนาดตวัอย่างในการวิจยัครั� งนี�  ใช้

วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth 

Interview) จาํนวน � ตวัอยา่ง และเชิงปริมาณ จาํนวน ��� ตวัอยา่ง 
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เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 

การวิจยัเชิงคุณภาพ ทาํการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบดว้ย � ส่วน คือ �) ขอ้มูลขอ้มูล

ทั�วไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ �) พฤติกรรมการใช้สื�อโฆษณาของธุรกิจ �) ขอ้มูลเกี�ยวกบักลยุทธ์ดา้น

ราคา เป็นคาํถามในลกัษณะปลายเปิดเพื�อใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 

การวิจยัเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย � 

ส่วน คือ �) แบบสอบถามขอ้มูลทั�วไปของธุรกิจ วดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 

และมาตรวดัอนัดบั (Ordinal Scale) �) พฤติกรรมการเลือกสื�อโฆษณา �) ความคิดเห็นของผูบ้ริโภค

ต่อกลยุทธ์ด้านราคาของสื� อโฆษณาดิจิทัลของผูซื้� อสื� อลงโฆษณาในศูนย์การค้า ก. ในจงัหวดั

ขอนแก่น �) การตัดสินใจซื� อสื� อโฆษณาดิจิทัล โดยในส่วนที�  �-� ใช้แบบมาตรวดัแบบช่วง 

(Interval Scale) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

�) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที�ปัจจุบนัยงัคงซื�อสื�อโฆษณากับ

ศูนยก์ารคา้ ก. ในจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน � ราย และลูกคา้ที�เคยซื�อสื�อโฆษณาหรือผูที้�เป็นลูกคา้

ปัจจุบนัที�ยงัคงซื�อสื�อโฆษณากบั ศูนยก์ารคา้ ก. ในจงัหวดัขอนแก่น รวมไปถึงลูกคา้ที�คาดว่ามี

แนวโนม้ที�สนใจที�จะซื�อสื�อโฆษณาภายในศูนยก์ารคา้ ก. ในจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน ��� ตวัอยา่ง 

�) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาคน้ควา้จากทฤษฎี งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง บทความ 

รายงานวชิาการ หนงัสือ สื�อความรู้ออนไลน์ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษานี�  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัจะนําข้อมูลที�ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากลูกค้าปัจจุบันที�ซื� อสื� อ

โฆษณากบั ศูนยก์ารคา้ ก ในจงัหวดัขอนแก่น ทาํการวิเคราะห์ตามกระบวนการทางการวิจยัเชิง

คุณภาพ ดว้ยการวิเคราะห์ถึงประเด็นสําคญัที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์ จากนั�นนาํประเด็นสําคญัมาใช้

เป็นกรอบในการตั�งคาํถามเชิงปริมาณต่อไป 

การวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยนํา

ขอ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามที�รวบรวมมาทาํการวเิคราะห์ นาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของธุรกิจ 

วิเคราะห์ดว้ยค่าความถี� (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และการทดสอบสมมติฐานด้วย

การวิเคราะห์หาความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณของกลยุทธ์ด้านราคาที�มีผลต่อการตดัสินใจซื�อ

โฆษณาป้ายโฆษณาดิจิทลัของศูนยก์ารคา้ ก ในจงัหวดัขอนแก่น 
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ผลการวจัิย 

การวเิคราะห์ผลการศึกษาครั� งนี�  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

ขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ ��) มีอายรุะหวา่ง ��-�� ปี (ร้อย

ละ ��.�) มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ ��) ประเภทธุรกิจเป็นแบบบริษทัจาํกดั (ร้อย

ละ ��) มีระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจมากกว่าหรือเท่ากบั � ปีขึ�นไป (ร้อยละ ��.�) ประเภทสินคา้

หลกัของการดาํเนินธุรกิจคือประเภทยานยนต์ (ร้อยละ ��.�) และรายได้ของธุรกิจต่อเดือนเฉลี�ย 

นอ้ยกวา่ ���,��� บาท (ร้อยละ ��.�) 

ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื�อสื� อโฆษณาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการวางแผนและ

ตดัสินใจในการเลือกใชสื้�อดว้ยตนเอง (ร้อยละ ��.�) โดยการติดต่อโดยตรง (ร้อยละ ��.�) พิจารณา

ถึงการเลือกใช้สื�อโฆษณาจากค่านิยมในการรับสื�อของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ ��) ใช้บริการ

สื�อโฆษณาประเภทสื�อออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ สื�อสังคมออนไลน์ เวบ็ไซต์ เป็นตน้ (ร้อย

ละ ��) มีวตัถุประสงค์ใช้สื�อเพื�อเพิ�มยอดขายให้กบัสินคา้และบริการของธุรกิจ (ร้อยละ ��.�) มี

งบประมาณตํ�ากว่าหรือเท่ากับ ��,��� บาท ต่อเดือน (ร้อยละ ��.�) และความถี�ในการซื� อสื� อ

โฆษณาป้ายโฆษณาธุรกิจคือ สัญญา � เดือน หรือนอ้ยกวา่ (ร้อยละ ��) 

ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อกลยุทธ์ด้านราคาของสื�อโฆษณาดิจิทัลของผูซื้� อสื�อลงโฆษณาใน

ศูนยก์ารคา้ ก. ในจงัหวดัขอนแก่นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.56, S.D. = �.��) เมื�อพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที�มีระดบัความสําคญัมากที�สุด ไดแ้ก่ กลยุทธ์การตั�งราคาล่อใจ ( x  = 3.66, 

S.D. = �.��) รองลงมากลยุทธ์การตั�งราคาตามการแข่งขนั ( x  = 3.59, S.D. = �.��) กลยุทธ์การตั�ง

ราคาแบบรวมกนั ( x  = 3.34, S.D. = �.��) และการตั�งราคาโดยให้ส่วนลด ( x  = 3.27, S.D. = �.��) 

ตามลาํดบั 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื� อสื� อโฆษณาดิจิทัลของผูซื้� อสื� อโฆษณาในศูนย์การค้า ก. ในจงัหวดั

ขอนแก่นของผูต้อบแบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.28, S.D. = �.��) เมื�อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที�มีระดับความสําคญัมากที�สุด ได้แก่ บริษทัจะซื�อสื�อโฆษณา

ดิ จิ ทั ล ใ น ศู น ย์ ก า ร ค้ า  ก .  ใ น ช่ ว ง เ ท ศ ก า ล  ( x  =  3 . 6 9 , 

S.D. = �.��) รองลงมา การซื�อสื�อโฆษณาดิจิทลัในศูนยก์ารคา้ ก. ถา้มีผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่  

( x  =  3.52,S.D. = �.��) อันดับ ที�  �  คือ สนใจซื� อสื� อโฆษณ ารูป แบบ  LED Gallery Wall ใน

ศูนยก์ารคา้ ก. ( x  = 3.32,S.D. = �.��) และ อนัดบัสุดทา้ย สนใจซื�อหากสื�อโฆษณา � Screen มีราคา 

35,��� บาท/เดือน ( x  = 3.24,S.D. = �.��) ตามลาํดบั 
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ภาพที� � ผลสรุปภาพรวมการวเิคราะห์ขอ้มูลของกลยทุธ์ดา้นราคาของสื�อโฆษณาดิจิทลัทั�ง � ดา้น ที�

ส่งผลต่อการการตดัสินใจซื�อสื�อโฆษณาดิจิทลั 

 

การทดสอบสมมติฐานของการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อทดสอบปัจจยัดา้นกลยทุธ์ดา้นราคาที�ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อสื�อโฆษณา

ดิจิทลัของผูซื้�อสื�อโฆษณาในศูนยก์ารคา้ ก. ในจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ กลยทุธ์ดา้นราคาที�ส่งผลต่อ

การตดัสินใจซื�อสื�อโฆษณาดิจิทลัของผูซื้�อสื�อโฆษณาในศูนยก์ารคา้ ก. ในจงัหวดัขอนแก่นอยา่งมี

นยัสาํคญัที� �.�� ไดแ้ก่ กลยทุธ์การตั�งราคาโดยใหส่้วนลด (Sig. = �.���) และกลยทุธ์การตั�งราคาล่อ

ใจ (Sig. = �.���) เมื�อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ� ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) ที�แสดงถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามนั�น จะพบวา่ ตวัแปรอิสระดา้นกลยุทธ์ดา้นราคา

ที�ส่งผลต่อการตัดสินใจซื� อสื� อโฆษณาดิจิทัลของผูซื้� อสื� อโฆษณาในศูนยก์ารค้า ก. ในจังหวดั

ขอนแก่น มากที�สุด ไดแ้ก่ กลยุทธ์การตั�งราคาล่อใจ (ß = �.���) รองลงมา กลยุทธ์การตั�งราคาโดย

ใหส่้วนลด (ß = �.���) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 1 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของกลยุทธ์ดา้นราคาที�ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อสื�อ

โฆษณาดิจิทลัของผูซื้�อสื�อโฆษณาในศูนยก์ารคา้ ก. ในจงัหวดัขอนแก่น 

ตัวแปรพยากรณ์ B Std. Error Beta t Sig 

(ค่าคงที�) 0.724 0.305  2.369 0.019 

กลยทุธ์การตั�งราคาแบบรวมกนั 0.126 0.132 0.100 0.955 0.341 

กลยทุธ์การตั�งราคาโดยใหส่้วนลด 0.237 0.110 0.218 2.143 0.033* 

กลยทุธ์การตั�งราคาล่อใจ 0.295 0.111 0.255 2.667 0.008* 

กลยทุธ์การตั�งราคาตามการ

แข่งขนั 

0.077 0.123 0.061 0.630 0.529 

หมายเหตุ: * หมายถึง นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

ปัจจุบนัสื�อดิจิตอลถูกพฒันาเพื�อนาํมาใชเ้ป็นเครื�องมือในการดึงดูดลูกคา้และสร้างรายไดร้วมถึงผล

กาํไรให้กบัธุรกิจมากขึ�น กลยุทธ์ใหม่ดา้นการตลาดในปัจจุบนัอย่าง Metavers ไดเ้ขา้มามีบทบาท

มากขึ�นในการสร้างสภาพ แวดลอ้มของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเขา้ดว้ยกนัจนกลายเป็น

ชุมชนโลกเสมือนจริงที�สามารถผสานวตัถุรอบตวัและสภาพแวดลอ้มให้เชื�อมต่อกนัเป็นหนึ�งเดียว 

ซึ� งในด้านศูนย์การค้า ก. สามารถนําเทคโนโลยีดังกล่าวพัฒนาเป็น Metavers Community เพื�อ

สามารถทาํการซื�อขายไดบ้นโลกเสมือนจริง ทั�งนี�  สําหรับการศึกษาแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์

ดา้นราคาในครั� งนี�  ผูศึ้กษาไดผ้ลสรุปวา่ กลยุทธ์การตั�งราคาโดยให้ส่วนลด และกลยุทธ์การตั�งราคา

ล่อใจส่งผลต่อการซื�อสื�อโฆษณาดิจิทลัของผูซื้�อสื�อโฆษณาในศูนยก์ารคา้ ก. ในจงัหวดัขอนแก่น 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ รัตนาภรณ์ เพชรกุล (����) ศึกษากลยทุธ์

การกาํหนดราคาที�ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื� อผา้แฟชั�นในสถานการณ์ covid-�� ของ

ผูบ้ริโภคเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัการให้ส่วนลดหรือสิทธิ

พิเศษที�จะไดรั้บมากกวา่ประเด็นอื�น และผลการศึกษาของ นทัวฒัน์ นคราวงศ ์(����) ไดศึ้กษาการ

กระตุน้ความตั�งใจซื�อสินคา้แบรนด์เนมโดยใช้กลยุทธ์การตั�งราคาตํ�ากว่าจาํนวนเต็ม ซึ� งลกัษณะ

เดียวกบัการกลยุทธ์การตั�งราคาล่อใจ โดยกลยุทธ์ดงักล่าวสามารถกระตุน้ยอดขายไดดี้กวา่การใช้

ราคาเตม็ 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

ผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ สําหรับการศึกษาแนวทางในการกาํหนด 

กลยุทธ์ดา้นราคาในครั� งนี�  ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนวทางที�สามารถดาํเนินการไดไ้วว้า่ การพฒันากลยุทธ์

ดา้นราคาที�เกี�ยวขอ้งกบัสื�อโฆษณาดิจิทลัในศูนยก์ารคา้ ก. ในจงัหวดัขอนแก่น ควรเน้นไปยงักล

ยทุธ์การตั�งราคาล่อใจ (Loss Leader Pricing) โดยการตั�งราคาเพื�อล่อใจให้ลูกคา้ตดัสินใจซื�อควรทาํ

ใหลู้กคา้รู้สึกวา่ราคาดงักล่าวเป็นราคาที�ต ํ�ากวา่ราคาตลาด ซึ� งจากผลการศึกษาลูกคา้มีความสนใจซื�อ

เมื�อทาํโปรโมชั�นราคา ซื�อ � เดือน เเถม � เดือน และ กลยุทธ์การตั�งราคาโดยให้ส่วนลด (Discount 

Pricing) หรือกล่าวว่า ลูกคา้มีความสนใจซื�อสื�อในกลยุทธ์การตั�งราคา สื�อโฆษณา A กาํหนดราคา

อยู่ที� ��,��� บาทต่อเดือน รวมกบั สื�อโฆษณา B กาํหนดราคาอยู่ที�  ��,��� บาทต่อเดือน พร้อม

ส่วนลด ��% ซึ� งเป็นกลยทุธ์ที�ลูกคา้สนใจเป็นอนัดบัแรก ขณะเดียวกนั จากการศึกษาพฤติกรรมการ

เลือกซื�อสื�อโฆษณา ลูกคา้ส่วนใหญ่มีการเลือกใช้สื�อโฆษณาจากค่านิยมในการรับสื�อของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมาย เพื�อเพิ�มยอดขายให้กบัธุรกิจและเพื�อเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมถึงส่วนใหญ่นิยม

รูปแบบของสัญญารายเดือน สัญญา � เดือน หรือน้อยกว่า โดยมีงบประมาณในการซื�อสื�ออยู่ที�

ประมาณไม่เกิน ��,��� บาทต่อเดือน ทั�งนี�  เพื�อให้ลูกคา้เป้าหมายตดัสินใจซื�อสื�อโฆษณาดิจิทลั ควร

มีการปรับใหเ้ขา้กบัความตอ้งการที�แทจ้ริงของลูกคา้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั�งต่อไป 

การศึกษาในครั� งนี�ผูว้จิยัมุ่งศึกษาปัจจยักลยทุธ์ดา้นราคาที�ส่งผลต่อการตดัสินใจซื�อสื�อโฆษณาดิจิทลั 

ควรเพิ�มเติมการศึกษาในปัจจยัอื�นๆ เช่น ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และความพึงพอใจของ

ลูกคา้ เป็นตน้ เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดม้าศึกษาและวเิคราะห์ ตรงกบัความตอ้งการที�แทจ้ริงของลูกคา้มาก

ยิ�งขึ�น 

 

เอกสารอ้างองิ 

คมชดัลึก. (2559). คนการเมืองกับฟุตบอลไทย. สืบคน้จาก  

www.komchadluek.net/news/scoop/239048#. 

จนัทร์ทิพย ์ทุมวงศ.์ (2556). อิทธิพลของราคาต่อพฤติกรรมการยอมรับคุณภาพกาแฟผงสาํเร็จรูป

ของผูบ้ริโภค. วารสารสมาคมส่งเสริมการวจิยั, 6(3), 1-8. 

นทัวฒัน์ นคราวงศ.์ (2561). การกระตุ้นความตั�งใจซื�อสินค้าแบรนด์เนมโดยใช้กลยทุธ์การตั�งราคา

ตํ�ากว่าจาํนวนเตม็วทิยานิพนธ์ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 



                         

 645 

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา. (2563). กลยทุธ์การตั�งราคาสินค้า (Strategy of Pricing). สืบคน้จาก 

www.popticles.com/marketing/strategy-of-pricing/. 

รัตนาภรณ์ เพชรกุล. (2562). กลยทุธ์การกาํหนดราคาที�ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อเสื�อผา้

แฟชั�นในสถานการณ์ covid-19 ของผูบ้ริโภคเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต. วารสารวิชาการ

สังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 11(1), 26-44. 

วทิยา จารุพงศโ์สภณ. (2556). กลยทุธ์ราคา. กรุงเทพฯ: แปลน สารา. 

ศรัญญา รักสงฆ ์และเยาวนุช รักสงฆ.์ (2561). พฤติกรรมและกลไกการตั�งราคาขายปลีกเครื�องดื�ม

แอลกอฮอล์ในจังหวัดมหาสารคามและขอนแก่น. ทุนวิจยัสนบัสนุนจากศูนยว์จิยัปัญหา

สุราและสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 

ศูนยก์ารคา้ ก. (2564). รายงานการขายประจาํปี แผนกบริหารสื�อโฆษณา. ศูนยก์ารคา้ ก.  

จงัหวดัขอนแก่น. 

อมรา มาทอง. (2563). การตัดสินใจซื�อสื�อโฆษณาโซเชียลแฟนเพจของฝ่ายซื�อสื�อโฆษณาโซเชียล

ให้กับลูกค้าของบริษัทตัวแทนโฆษณา. การคน้ควา้อิสระ ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

Gabriel R. D. Levrini and Mirela Jeffman dos Santos. (2021). The Influence of Price on Purchase 

Intentions: Comparative Study between Cognitive, Sensory, and Neurophysiological 

Experiments. Behav Sci (Basel), 11(2), 16. 

Media Intelligence. (2562). Out of Home Advertising. Retrieved from www.thumbsup.in.th/price- 

of-out-of-home-ads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 646 

ปัจจัยที�มผีลต่อความสําเร็จและสมรรถนะของนักดนตรีมืออาชีพ 

Factors Affecting the Success and Competencies of Professional Musicians 

 

ธงชยั เหลืองทอง / Tongchai Luangtong  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม / Faculty of Humanities and 

Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University  

E-mail: tongchai.l@chandra.ac.th 

 

ปณิชา พรประสิทธิ�  / Panicha Ponprasit 

คณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั / Applied Psychology, Chulalongkorn University 

 

วเิชียร อ่อนละมูล / Vichian Onlamoon 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม / Faculty of Humanities and 

Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University 

 

บทคัดย่อ  

การวิจยันี� มีวตัถุประสงค์ คือ �) ศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อความสําเร็จในอาชีพของนักดนตรีมืออาชีพ 

และ �) ศึกษาสมรรถนะของนักดนตรีมืออาชีพ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั � คน ซึ� งคดัเลือกมาโดยการเจาะจง พิจารณาจากนักดนตรี

อาชีพที�ประสบความสําเร็จอยา่งสูงถึงสูงสุด การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์เนื�อหา ผลการวิจยั

พบวา่ ปัจจยัที�มีผลต่อความสําเร็จของนกัดนตรีมืออาชีพมี � ประการคือ (�) เส้นทางการเขา้สู่อาชีพ

มาจากพบว่าตนเองมีความสามารถทางดนตรี จนเกิดความรักอย่างดื�มดํ�า (passion) ประสบการณ์

จากการแสดงจริง ครอบครัวสนบัสนุน และไดเ้รียนรู้จากครูดนตรีเก่ง (�) การดาํรงตนอยูใ่นอาชีพ

มาจากรู้สึกวา่ดนตรีคือชีวิต มีอุตสาหะ ฝึกฝนจริงจงัสมํ�าเสมอ มีจินตนาการ ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั�ง

เรียนรู้ดว้ยตนเอง และจากผูอื้�น ยึดมั�นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และสร้างเอกลกัษณ์ของตนเอง และ 

(�) การปรับตวักับการเปลี�ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดนตรีและชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ส่วน

สมรรถนะที�สําคญัของนกัดนตรีมืออาชีพ ประกอบดว้ย ดา้นความรู้คือทฤษฎีดนตรี ดา้นทกัษะคือ

การฟัง การสื�อสาร การทาํงานกบัผูอื้�น และดา้นทศันคติคือมุ่งมั�นรับผิดชอบงาน และเป็นผูเ้รียนรู้

ตลอดชีวิต ไม่ยึดแนวดนตรีเดียว งานวิจยัเสนอแนะวา่ สถาบนัการศึกษาควรพิจารณานาํขอ้คน้พบ
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ไปพฒันาหลกัสูตรเพื�อให้ผูเ้รียนสามารถทาํงานในวิชาชีพดนตรีไดอ้ยา่งมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ

และประสบความสาํเร็จ 

 

คําสําคัญ: นกัดนตรีมืออาชีพ, สมรรถนะ, ความสาํเร็จ 

 

Abstract 

The purposes of this research were as follows 1)  to study the factors affecting the success of 

professional musicians, and 2 )  to study the competencies of professional musicians.  Qualitative 

research was conducted and data were collected through in-depth interviews with 9  key 

informants selected using a purposive method based on the highly successful and the most 

successful professional musicians.  The analysis of the data was based on a content analysis 

method.  The results showed that there are three factors affecting the success of professional 

musicians as follows:  ( 1)  career paths come from self discovery of musical talent to passion, 

experience, family support as well as learning from great music teachers, (2) the ability to sustain 

one's career comes from a willingness to practice consistently, earnestly, and be a lifelong learner 

by adhering to professional ethics, discovering and building one's identity, and ( 3)  adapting to 

changes in music technology and new normal ways of life.  The key competencies of musicians 

Include knowledge of music theory, skills of listening, communication, collaboration and 

attitudes of determination, responsibility and life-long learning.  Research suggests that 

educational institutions should take these findings into account in order to develop a curriculum 

that enables students to effectively and successfully work in the music profession.  

 

Keywords: Professional Musician, Competencies, Success 

 

บทนํา 

“ชนใดไม่มีดนตรีกาล  ในสันดานเป็นคนชอบกลนกั 

อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั�นเหมาะคิดขบถอปัลกัษณ์”  

ขอ้ความจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ที�ทรงแปลมาจากบทละคร

ของเช็คสเปียร์ เรื�อง เวนิสวานิส นอกจากจะแสดงพระอจัฉริยภาพดา้นการประพนัธ์ของพระองค์

แลว้ ยงัแสดงให้เห็นถึงคุณค่าดา้นสุนทรียศาสตร์ของดนตรี ดนตรีเป็นทั�งโสตศิลป์ (aural art) และ
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ศิลปะการแสดง (performing art) (อาทิตย ์โพธิ� ศรีทอง, ����: 204) มีการนาํดนตรีไปใชใ้นกิจกรรม

ต่างๆ ทั�งดา้นศิลปะ ศาสนา การแพทย ์จิตวิทยา การศึกษา การคา้ การประชาสัมพนัธ์ การสื�อสาร 

และอื�นๆ อาจกล่าวไดว้า่ ดนตรีและเสียงเพลงแทรกอยูใ่นชีวิตประจาํวนัของเราในทุกสถานที� ทุก

เวลา ไม่วา่จะเป็นในสถานศึกษา ร้านอาหาร โรงพยาบาล รถโดยสารสาธารณะ ธนาคาร ระบบการ

สื�อสารต่างๆ โดยเฉพาะการขยายตวัของอุตสาหกรรมดนตรี ทาํให้มีผูส้นใจเขา้สู่อาชีพดนตรีมาก

ขึ�น ขอ้มูลจากการรับสมคัรนกัศึกษาใหม่เขา้เรียนในมหาวิทยาลยั พบวา่ มีสถาบนัการศึกษาถึง �� 

แห่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้านดนตรี (PANOT, 2020) และการสํารวจข้อมูลผู ้สําเร็จ

การศึกษาและผูเ้ขา้สู่ตลาดแรงงานดา้นดนตรี มีถึง 805 คน จาก ��� คน คิดเป็นร้อยละ �� (ไพบูลย ์

บุณยเกียรติ, ����: ���) แต่ López-Íñiguez and Bennett (2020: 1) เห็นวา่ แมใ้นแต่ละปี จะมีจาํนวน

นกัศึกษาที�สําเร็จการศึกษาดา้นดนตรีหลายพนัคน แต่ผูที้�จะไดท้าํงานเต็มเวลาในอาชีพดนตรีมีนอ้ย

มาก มีบณัฑิตดา้นดนตรีจาํนวนมากที�เลิกกลางคนัแลว้หันไปประกอบอาชีพอื�นแทนซึ� งอาจนบัว่า

เป็นการลงทุนทางการศึกษาที�ไม่คุม้ค่า นกัศึกษาเหล่านี�ควรจะไดเ้ขา้ใจวา่ อะไรคือปัจจยัที�มีผลต่อ

ความสําเร็จในอาชีพนักดนตรี พรสวรรค์มีส่วนกาํหนดหรือไม่ สมรรถนะมีส่วนกาํหนดหรือไม่ 

เพื�อที�พวกเขาจะได้มีข้อมูลในการประเมินตนเองให้ชัดเจนว่าเหมาะสมกับอาชีพนี� หรือไม่ 

สมรรถนะทางดนตรีเป็นพรสวรรคห์รือพรแสวง คนทั�วไปเชื�อวา่ นกัดนตรีและศิลปินประเภทอื�นๆ 

มีพรสวรรค์พิเศษ เช่น มีหน้าตาสวยงาม มีแกว้เสียงที�ดี มีทกัษะการฟังที�ดี Dalladay (2012: 9) ไม่

เห็นดว้ยกบัแนวคิดพรสวรรค ์เขาเห็นวา่มนุษยทุ์กคนมีลกัษณะทางดนตรี (musical) ในตวัเองแมจ้ะ

ไม่เท่ากนัแต่จะสามารถพฒันาเป็นนักดนตรีไดห้รือไม่ขึ�นกบัการมีโอกาสไดเ้ล่นดนตรี และได้มี

การฝึ ก ฝน  จน มี ค วาม ก้าวห น้ า ซึ� งส อดค ล้องกับ ค วาม เห็ น ข อง Ericsson (2009: 407) ว่า 

ความสามารถทางดนตรีไม่ได้เป็นมาตั� งแต่กําเนิด แต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเอาจริงเอาจัง 

สมรรถนะ (competency) หมายถึง ความสามารถที�จะแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สมรรถนะ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ � ส่วน ซึ� งเรียกยอ่ๆ วา่ KSA ไดแ้ก่ ความรู้ (K: 

knowledge) ทักษะ (S: skill) และทัศนคติ (A: attitudes) (Perrenoud and Thurler, 2002 cited in 

Rosas et al, 2016: 77) สมาคมโรงเรียนดนตรีแห่งชาติ (The National Association of School of 

Music: NASM) ของสหรัฐอเมริกา กาํหนดสมรรถนะของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทาง

ดนตรีศึกษาไว ้� ดา้น คือ (�) ดา้นการปฏิบติั (performance) (2) ดา้นทกัษะการฟังและการวิเคราะห์ 

(aural skills and analysis) (3) ด้านการประพนัธ์และการด้นสด (composition and improvisation) 

(�) ด้าน ป ระวัติแล ะ เพ ล งที� พ ร้อม ออก แส ดง (history and repertory) (5) ด้าน เท ค โน โล ย ี

(technology) (6) ด้านการสังเคราะห์ (synthesis) และ (7) ด้านสมรรถนะการสอน (teaching 

competencies) (ศิลปชัย กงตาล, ม.ป.ป: 5-6) อย่างไรก็ตาม ยงัมีความเข้าใจที�แตกต่างกันว่า
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สมรรถนะใดสาํคญัที�สุด การวจิยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยไีทนานในไตห้วนั (Tainan University 

of Technology: TUT) เสนอว่า สมรรถนะด้านทฤษฎีดนตรี (music theory) สําคัญที�สุด (Tseng, 

2021: 16) ในขณะที�  Dalladay (2021: 15) มีความเห็นว่า การสอนดนตรีไม่ควรเน้นการสอน

สมรรถนะทางเทคนิคดนตรีมากกวา่การสอนให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจอยา่งลึกซึ� งในเรื�องดนตรี และ

การศึกษานกัดนตรี จาํนวน � คน ที�ประสบความสาํเร็จในระดบันานาชาติ พบวา่ สมรรถนะที�สาํคญั

ที�สุดคือ ความกระตือรือร้นที�จะเรียนรู้สิ� งใหม่ๆ ตลอดเวลา และการปรับตวัให้ทาํงานได้หลาย

บ ท บ าท  (López-Íñiguez and Bennett, 2020: 8) งานวิจัยนี�  จึงต้องการศึกษ าปั จจัยที� มีผลต่อ

ความสําเร็จในอาชีพของนักดนตรีมืออาชีพที�ประสบความสําเร็จอย่างสูงถึงสูงสุดและศึกษา

สมรรถนะของนกัดนตรีมืออาชีพ เพื�อให้นกัดนตรีและผูที้�สนใจจะเขา้สู่อาชีพนกัดนตรี ไดมี้ความ

เขา้ใจอยา่งชดัเจน สามารถประเมินและพฒันาตนเองใหป้ระสบความสาํเร็จในอาชีพนกัดนตรีได ้

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยันี�  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-

depth interview) กับผู ้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) จ ํานวน � คน คัดเลือกโดยวิธีการแบบ

เฉพาะเจาะจง (purposive selection) โดยพิจารณาความสาํเร็จอยา่งสูงถึงสูงสุดในอาชีพนกัดนตรี ใน

จาํนวนนี�  มีผูไ้ดรั้บรางวลัศิลปินแห่งชาติ � คน รางวลัศิลปาธร � คน ที�เหลือเป็นนกัดนตรีที�มีผลงาน

โดดเด่นเป็นที�ยอมรับในวิชาชีพ การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื�อหา (content analysis) 

รายละเอียดของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ทั�ง � คน แสดงในตารางที� � 

 

ตารางที� � คุณลกัษณะของผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

ลาํดับ

ที� 

ชื�อ 

( น า ม

สมมุติ) 

เพศ อายุ ร ะ ดั บ

การศึกษา 

ด้านดนตรี 

ประเภท 

เครื�องดนตรี 

ความสําเร็จ 

1 วฒิุ ชาย 74 - กีตา้ร์/ขบัร้อง ศิลปินแห่งชาติ 

2 นรินทร์ ชาย 71 ปริญญาตรี แ ซ ก โ ซ โ ฟ น /

ขลุ่ย 

ศิลปินแห่งชาติ 

3 ปองพล ชาย 62 ปริญญาเอก แซกโซโฟน ร า ง ว ัล ช น ะ เลิ ศ เว ที

ประกวดต่างๆ  

4 เกศรา หญิง 58 - ขบัร้อง มีผลงานเพลง 

ในระดบัชาติ 
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5 ดนุพล ชาย 52 ป ริ ญ ญ า เอ ก 

(ต่างประเทศ) 

เปียโน รางวลันานาชาติ 

6 สากล ชาย 51 ป ริ ญ ญ า เอ ก

(ต่างประเทศ) 

ท รั ม เ ป็ ต 

วาทยากร 

ศิลปาธร 

7 ศกัดิ� สิทธิ�  ชาย 48 ปริญญาตรี แซกโซโฟน มี ผ ล ง า น เ พ ล ง

ระดบัชาติ 

8 บิลลี� ชาย 43 อนุปริญญา เทคโนโลยดีนตรี มี ผ ล ง า น ร ะ ดั บ

นานาชาติ เป็นเจ้าของ

ธุรกิจดา้นเครื�องเสียง 

9 พล ชาย 32 ปริญญาตรี เทคโนโลยดีนตรี ดูแลระบบเสียงในเวที

ก า ร แ ส ด ง ร ะ ดั บ

นานาชาติ 

จากตารางที� � ผูใ้ห้ข้อมูลหลกั จาํนวน � คน ประกอบด้วย เพศชาย � คน เพศหญิง � คน มีอายุ

ระหวา่ง ��-�� ปี ในจาํนวนนี�  ไม่ไดส้าํเร็จการศึกษาดา้นดนตรี 2 คน มีผูไ้ดรั้บรางวลัศิลปินแห่งชาติ 

� คน รางวลัศิลปาธร � คน และเป็นผูท้าํงานดา้นเทคโนโลยดีนตรี หรืองานเบื�องหลงัเวที � คน 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

ความสําเร็จของนักดนตรีมืออาชีพ เกิดจากปัจจยัทางสังคมมากกว่าปัจจยัความพิเศษของบุคคล 

(หรือที�เขา้ใจกนัคือ พรสวรรค์) ปัจจยัทางสังคม ไดแ้ก่ ภูมิหลงัทางครอบครัว ประสบการณ์และ

ความสามารถทางดนตรี และความมุ่งมั�นที�จะประสบความสําเร็จ ส่วนสมรรถนะของนกัดนตรีมือ

อาชีพคือ สมรรถนะที�เกี�ยวขอ้งกบัความรู้และทกัษะทางดนตรี การสื�อสาร การทาํงานร่วมกบัผูอื้�น 

และทศันคติที�รับผดิชอบต่องานและใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

ผลการวจัิย  

�) ปัจจัยที�มีผลต่อความสําเร็จของนักดนตรีมืออาชีพที�ประสบความสําเร็จ  

งานวิจยัพบว่า ปัจจยัที�มีผลต่อความสําเร็จคือ เส้นทางการเขา้สู่อาชีพนกัดนตรี การดาํรงตนอยู่ใน

อาชีพและการปรับตวักบัการเปลี�ยนแปลง โดยมีรายละเอียด ดงันี�   

�.�) เส้นทางการเขา้สู่อาชีพนกัดนตรี มีปัจจยัสนบัสนุนคือ  

(�) การคน้พบตนเอง ผูใ้ห้ขอ้มูลทั�ง � ราย พบวา่ ตนเองมีทกัษะในดา้นดนตรีมาตั�งแต่เด็ก สามารถ

ฟังจงัหวะดนตรีได ้จบัจงัหวะดนตรีไดแ้ม่นยาํ และเมื�อมีโอกาสทดลองเล่นเครื�องดนตรีบางชนิด ก็

สามารถทาํไดดี้ จึงพฒันาไปสู่ความชอบ ความรักและความดื�มดํ�า (passion) ในที�สุด และตดัสินใจ
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เขา้สู่อาชีพดนตรี ผูใ้ห้ขอ้มูลคนหนึ� งกล่าวว่า “เรารักดนตรีน่ะ มนัทาํให้เรามีความสุข ผมไปเกี�ยว

ขา้ว ถา้ทาํไม่เสร็จ พอ่แม่ไม่ใหไ้ปเล่นดนตรี ผมขนขา้วนี�มดัเป็นฟ่อน เอาเขา้ไปลานนวดขา้ว ผมขน

จนบ่าไหมเ้ลย เสร็จแลว้เราจะไปเล่นดนตรี เรามีความรักรออยู ่เรามีความหวงั มีความรัก ที�จะเล่น

ดนตรีรออยู ่เราจึงสู้ ไม่ทอ้” 

(�) ประสบการณ์และการสนบัสนุนของครอบครัว ผูใ้ห้ขอ้มูล จาํนวน � ราย เติบโตมาในครอบครัว 

ที�รักเสียงดนตรี แมบิ้ดามารดาจะไม่ไดเ้ป็นนกัดนตรีอาชีพ แต่ก็สามารถเล่นเครื�องดนตรีง่ายๆ ได้

บางชิ�น เช่น แอคคอร์เดียน หรือสามารถร้องเพลงไดดี้ ทาํให้ผูใ้หข้อ้มูลไดมี้ประสบการณ์ในการฟัง

และการเล่นดนตรี อีกทั�งในหมู่พี�น้อง ก็ชอบดา้นดนตรีดว้ยเช่นกนั จนดูคลา้ยกบัวา่ เป็นครอบครัว

ที�มี “พรสวรรค์” ด้านดนตรี ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลอีก � ราย ไม่มีประสบการณ์ดา้นดนตรีในครอบครัว 

บิดามารดาของทุกรายไม่คัดค้านที�จะศึกษาด้านดนตรีอย่างจริงจัง ผูใ้ห้ข้อมูลรายหนึ� งเล่าว่า

“พรสวรรค์เรามีหรือเปล่าเราไม่รู้ แต่พรแสวงนี� เราตอ้งดดัสันดานตวัเราให้ขยนัให้ได ้ดนตรีไม่มี

ทางลดั ยงัไงก็ตอ้งซอ้ม ฝึกฝนจนเชี�ยวชาญ” 

(�) การไดเ้รียนรู้กบัครูดนตรีเก่งๆ ผูใ้หข้อ้มูลทุกรายไดรั้บการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูดนตรีเก่งๆ 

บางรายเติบโตจากการอยูใ่นวงโยธวาทิต ที�มีชื�อเสียงในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ผูใ้ห้ขอ้มูลราย

หนึ�งเล่าวา่ “ครูบางคนจะสอนเทคนิคพิสดาร เรียนแลว้ไดเ้ทคนิคเพียบเลย แต่ครูบางคนจะดูวา่เด็ก

ขาดอะไร ก็ใส่อยา่งนั�นให้ เหมือนวา่ไม่มีคิ�วใส่คิ�วให้ อยา่งผมเล่นมาเยอะแลว้ครูก็จะสอนเบสิคให ้

เติมฐานใหแ้น่น” มีครูที�สอนโนต้สากลใหต้ั�งแต่อยูร่ะดบัมธัยมศึกษาทาํให้สามารถพฒันาตนเองได้

รวดเร็ว ผูใ้ห้ขอ้มูลที�เป็นคนรุ่นหนุ่มสาวและสนใจการทาํงานอยูเ่บื�องหลงั ไดต้ดัสินใจเลือกศึกษา

ในสถานศึกษาที�มีชื�อเสียงในดา้นเทคโนโลยีดนตรี ครูที�เก่งๆ เหล่านี� ยงัได้ให้โอกาสด้วยการให้

ติดตามไปแสดงตามสถานที�ต่างๆ เพื�อเป็นการฝึกประสบการณ์ใหเ้ก่งยิ�งขึ�น 

�.�) การดาํรงตนอยูใ่นอาชีพ ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกรายเริ�มตน้อาชีพแรกดว้ยการเป็นนกัดนตรี และสามารถ

ดาํรงตนอยูใ่นอาชีพนี� ไดอ้ยา่งยาวนานโดยไม่เปลี�ยนอาชีพเลย มีบางรายเปลี�ยนจากการทาํงานเบื�อง

หน้ามาอยูเ่บื�องหลงั และมีบางรายที�เปลี�ยนมายึดอาชีพครูสอนดนตรีเป็นอาชีพหลกัแต่ยงัคงไม่ละ

ทิ�งการทาํงานดา้นดนตรี มีเพียงรายเดียวที�ยติุอาชีพดา้นดนตรีเนื�องจากสมรส โดยมีปัจจยัสําคญัที�ทาํ

ใหรั้กษาอาชีพนี�ไวไ้ดคื้อ 

(�) ความรู้สึกว่า ดนตรีคือชีวิต ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกรายไดพ้ฒันาจากความรัก (love) ความรักอยา่งดื�มดํ�า 

(passion) จนเลือกเส้นทางเป็นนกัดนตรีมืออาชีพ และรู้สึกวา่ดนตรีคือชีวิต ไม่ไดมี้ความปรารถนา

จะทาํงานอื�น นอกจากงานเล่นดนตรี โดยที�ปัจจยัเรื�องรายไดไ้ม่ใช่เรื�องสาํคญั 

(�) การมีจินตนาการ ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกรายเห็นวา่ นกัดนตรีตอ้งมีจินตนาการ เพราะดนตรีคือความงาม 

คือสุนทรียภาพ ทาํใหก้ารแสดงแต่ละครั� งไม่จาํเจ เหมือนเป็นการเขา้ไปเรียนรู้โลกใหม่ๆ ตลอดเวลา 
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(�) ความมีอุตสาหะตั� งใจฝึกฝนด้วยการซ้อมอย่างสมํ� าเสมอจริงจัง ผู ้ให้ข้อมูลทุกราย เห็น

ความสําคญัของการฝึกซ้อมอยา่งจริงจงั ผูใ้ห้ขอ้มูลรายหนึ�งบอกวา่“ผมฝึกหนกัมาก กวา่จะเลิกงาน

ตี � ซอ้มเสร็จตี � ตี � ช่วงนั�นจะมีสมาธิ แลว้ก็เงียบดว้ย ถึงเวลาก็มาซ้อมกนั เสร็จแลว้ก็ซ้อมรวมวง 

ซอ้มทุกวนั จนทุกวนันี�  ก็ไม่เลิกซอ้ม” 

(�) การเป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกรายเห็นวา่ วงการนกัดนตรีอาชีพมีการเปลี�ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว มีคลื�นลูกใหม่ที�สดกว่าเขา้มาสู่วงการ มีเทคโนโลยีทางดนตรีใหม่ๆ ที�สามารถมาใช้

เพื�อกาํกบัการซอ้ม การเล่น ใหถู้กจงัหวะมากขึ�น จึงตอ้งเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา  

(�) การยึดมั�นในจรรยาบรรณวิชาชีพคือ ตอ้งมีความรับผิดชอบในงาน ความตรงต่อเวลา ความ

สุภาพอ่อนน้อม การให้เกียรติผูร่้วมงาน และการทาํงานเป็นทีม และรับผิดชอบต่อผูช้ม ตอ้งแสดง

ให้เต็มความสามารถเพื�อให้ผูช้มมีความสุขกบัผลงานของเรา และปรับปรุงตนเองให้มีการพฒันา

ยิ�งขึ�น ผูใ้ห้ขอ้มูลรายหนึ�งเล่าวา่ “ความสําเร็จคือ ความรัก ความอดทน ความรับผิดชอบ มีวินยั ตรง

เวลา ไม่ฝึกฝน เมาในเวลาทาํงานนี�ไม่ไดแ้ลว้” 

(6) การสร้างเอกลกัษณ์ของตนเอง ผูใ้ห้ขอ้มูลเห็นว่าเครื�องดนตรีแต่ละชิ�น หากใช้ผูเ้ล่นที�ต่างกนั 

ผูฟั้งจะตอ้งสามารถแยกแยะไดว้า่เป็นฝีมือการแสดงของใคร นั�นคือ ทุกคนตอ้งมีศิลปะการแสดงที�

แตกต่างจากผูอื้�น ดงัที�ผูใ้ห้ขอ้มูลรายหนึ� งกล่าวว่า “เราตอ้งทิ�งลายเซ็นของเราไว”้ ผูใ้ห้ขอ้มูลที�ได้

รางวลัสูงสุดระดบัชาติทั�ง � ราย เห็นว่า เอกลกัษณ์ที�โดดเด่นที�สุดคือ การธาํรงความเป็นไทยดว้ย

การแสดงโดยตรง หรือการสอดแทรกศิลปะและวฒันธรรมของชาติไทยไว ้ 

1.3) การปรับตวัต่อการเปลี�ยนแปลง ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกรายเห็นวา่เทคโนโลยีดนตรีและการแพร่ระบาด

ของเชื�อไวรัส covid19 ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงที�กระทบต่อการประกอบอาชีพอยา่งมาก ดงันี�  

(�) การเปลี�ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีดนตรี ส่งผลต่อการทาํงานในฐานะนกัดนตรี ทาํให้การทาํงาน

สะดวกสบายรวดเร็วขึ�น แต่อาจส่งผลต่อคุณภาพของนกัดนตรี ผูใ้ห้ขอ้มูลรายหนึ� งเล่าวา่ “การร้อง

เพลง เมื�อก่อน กวา่จะร้องไดเ้ป็นที�พอใจ ตอ้งซ้อมแลว้ซ้อมอีกเป็นหลายๆ วนั ถา้ร้องท่อนไหนไม่ดี 

ก็ตอ้งเริ�มร้องใหม่ทั�งหมด แต่เดี�ยวนี� ใชก้ารตดัต่อ ใชก้ารปรับจงัหวะ ปรับเสียง นกัร้องก็ไม่ตอ้งใช้

แก้วเสียงหรือท่วงทาํนองร้องให้เต็มที�แบบเดิม” รวมทั�งส่งผลต่อการแสดงดนตรีด้วย เพราะไม่

จาํเป็นตอ้งจดัการแสดงจริงที�ตอ้งลงทุนมาก สามารถใชก้ารแสดงผา่นสื�อไดห้ลายรูปแบบ 

(�) การปรับตวักับชีวิตวิถีใหม่ (new normal) การแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid19 ทาํให้ต้อง

จาํกดัการรวมกลุ่มคนจาํนวนมาก ซึ� งสถานการณ์ยาวนานมาเกือบ � ปี นกัดนตรีเกือบทั�งหมดไม่มี

งานทาํ ไม่มีรายได้ บางคนตอ้งหันไปหารายได้ด้วยการขบัรถส่งของ ขายอาหาร ขายเสื� อผา้ นัก

ดนตรีที�ขาดการวางแผนในชีวิต ไม่รู้จกัการอดออม ไม่มีความอดทน เป็นกลุ่มที�ถูกกระทบรุนแรง

ที�สุด 
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2) สมรรถนะของนักดนตรีมืออาชีพที�ประสบความสําเร็จ  

ผูใ้หข้อ้มูลเห็นวา่ สมรรถนะที�สาํคญัคือ 

(1) สมรรถนะทั�ง � ขอ้ ตามนิยามของสมาคมดนตรีแห่งชาติ (NASM) ของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 

ดา้นการปฏิบติั ดา้นทกัษะการฟังและการวิเคราะห์ ดา้นการประพนัธ์และการดน้สด ดา้นประวติั

และเพลงที�พร้อมออกแสดง ดา้นเทคโนโลยี ดา้นการสังเคราะห์ และดา้นสมรรถนะการสอน ผูใ้ห้

ขอ้มูลทั�งหมด เห็นวา่เป็นสมรรถนะที�สาํคญัต่อการเป็นนกัดนตรีอาชีพและเป็นองคป์ระกอบสาํคญั

ข องก ารป ระก อบ อาชี พ ดน ตรี โดย เฉ พ าะทัก ษ ะก ารฟั ง ก ารป ระพัน ธ์ แล ะก ารด้น ส ด 

จะช่วยใหน้กัดนตรีสามารถฟังและเล่นดนตรีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(2) สมรรถนะด้านความรู้ ผูใ้ห้ขอ้มูลทั�งหมดเห็นตรงกนัว่า ความรู้ที�สําคญัที�สุดคือ ความรู้ด้าน

ทฤษฎีดนตรี ประวติัดนตรี และประวติัศาสตร์ทั�วไป เพราะความรู้ดา้นทฤษฎีดนตรีจะทาํให้นัก

ดนตรีมีพื�นฐานที�มั�นคงที�จะพัฒนาต่อยอดได้ แม้บางคนเมื�อเริ� มต้น อาจจะอาศัยเพียงทักษะ

เฉพาะตวับุคคลที�สามารถเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้ แต่การพฒันาต่อจากนั�น ตอ้งอาศยัพื�นฐาน

ดา้นทฤษฎีดนตรีมาก ในขณะที�ผูใ้ห้ขอ้มูลกล่าวว่า เมื�ออายุมากขึ�น กลบัสนใจประวติัดนตรีและ

ประวติัศาสตร์ทั�วไปมากขึ� น เพราะสองสิ� งนี� ช่วยให้เข้าใจที�มาและความแตกต่างของบทเพลง 

ทาํนองเพลง เมื�อเขา้ใจแลว้ก็จะเกิดความซาบซึ� งในบทเพลงนั�นมากขึ�น  

(3) สมรรถนะดา้นทกัษะ ผูใ้หข้อ้มูลทั�งหมดเห็นพอ้งกนัวา่ นอกจากทกัษะดา้นการแสดง การ

ประพนัธ์และอื�นๆ ที�เป็นทกัษะทั�วไปแลว้ ทกัษะที�สาํคญัที�สุดมี � ประการคือ �) ทกัษะการฟัง (ear-

training) การฟังเป็นหวัใจสาํคญัของการเล่นดนตรี ถา้นกัดนตรีมีหูดี จบัจงัหวะ จบัทาํนองได้

แม่นยาํก็จะสามารถเล่นไดต้รง ไมเ่พี�ยนไปจากตน้ฉบบั ผูที้�มีทกัษะการฟังไม่ดี ฟังเสียงเพี�ยน ก็จะ

เล่นเพี�ยนดว้ย แมว้า่จะมีความตั�งใจมากก็ตาม การมีหูที�ดีไวและแม่นยาํ นอกจากเป็นคุณสมบติั

เฉพาะตวัแลว้ยงัตอ้งอาศยัการฝึกฝนดว้ยการฟังอยา่งหนกั ผูใ้หข้อ้มูลรายหนึ�งกล่าววา่ ตนเองไดฝึ้ก

การฟังตลอดเวลา ถึงขนาดต่อลาํโพงเสียงเขา้ไปในห้องนํ� าดว้ย ผูใ้หข้อ้มูลรายหนึ�ง แนะนาํวา่ 

ครูผูส้อนควรจะประเมินทกัษะการฟังของนกัเรียนหรือนกัศึกษาหากไม่สามารถแยกเสียงไดถึ้ง

ระดบัมาตรฐาน ควรจะแนะนาํใหผู้เ้รียนเปลี�ยนไปเรียนสาขาวชิาอื�น ความสาํคญัของการฟังดงัคาํ

กล่าวของผูใ้หข้อ้มูลคนหนึ�งวา่ “การฟังสาํคญัที�สุด หวัใจเราตื�นเตน้ที�ไดฟั้งเพลงใหม่ๆ เพลงดีๆ 

ดนตรีดีๆ มองเห็นลึกลงไป นี�คือวถีิของศิลปิน การฟังดนตรี มนันาํทั�งความคิด ทั�งประวติัศาสตร์ 

ทั�งการกา้วไปขา้งหนา้ การมองยอ้นกลบัไปขา้งหลงั” 2) ทกัษะการทาํงานไดห้ลายบทบาท (multi-

task) ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่เห็นวา่ การทาํงานดนตรีตอ้งการความสามารถที�หลากหลาย ถา้นกัดนตรี

คนหนึ�งสามารถเล่นดนตรีไดห้ลายชิ�น ทาํไดห้ลายหนา้ที� ก็จะทาํใหก้ารทาํงานคล่องตวัขึ�น และเพิ�ม

สีสันใหก้บัวงดว้ย ในปัจจุบนัที�เทคโนโลยดีนตรีเขา้มามีบทบาทมากขึ�น ทาํใหผู้จ้า้งงานตอ้งการผู ้
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รับจา้งที�สามารถทาํงานจบได ้ณ จุดเดียว เช่น ทั�งดา้นการแสดง และดา้นการผลิต นกัดนตรีจึงควร

เรียนรู้การทาํงานหลายบทบาท โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื�องเทคโนโลยดีนตรี จะช่วยใหน้กัดนตรี

ปรับตวัใหท้าํงานกบัวถีิชีวติใหม่ (new normal) ไดท้กัษะหนึ�งที�วงดนตรีตอ้งการมากคือ งานซ่อม

เครื�องดนตรี โดยเฉพาะการแกปั้ญหาหนา้งาน จึงขอเสนอใหส้ถาบนัการศึกษาพิจารณาเพิ�มรายวชิา

ดา้นการซ่อมเครื�องดนตรี 3) ทกัษะการสื�อสารและการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น ผูใ้หข้อ้มูลทุกรายเห็นวา่ 

ทกัษะการสื�อสารและการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น เป็นทกัษะที�สาํคญัที�สุดในการประสบความสาํเร็จ 

และเป็นทกัษะที�สาํคญักวา่ทกัษะดา้นดนตรี เพราะทกัษะดา้นดนตรีเรียนรู้ไดห้ากขยนัฝึกซอ้ม แต่

ทกัษะการสื�อสารและการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น ทาํใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งราบรื�นเกิดความสามคัคี 

และทุกคนมีความสุขในการทาํงาน ทกัษะนี� เกิดขึ�นไดจ้ากความสุภาพอ่อนนอ้ม ให้เกียรติผูอื้�น และ

เปิดใจเรียนรู้จากผูอื้�น (4) ทศันคติ (attitudes) ผูใ้หข้อ้มูลทั�งหมด เห็นพอ้งกนัวา่ ทศันคติเป็นสิ�ง

สาํคญัที�สุดในการทาํงาน ดงัที�ผูใ้หข้อ้มูลรายหนึ�ง กล่าววา่ “ทศันคติสาํคญัที�สุด คนเราจะเจริญไม่

เจริญ ทั�งการเรียนรู้ ทั�งการยอมรับ” โดยทศันคติที�สาํคญัคือ 

1) ความมุ่งมั�นและความรับผิดชอบในการทาํงาน ผูใ้หข้อ้มูลทุกรายมีความมุ่งมั�นตั�งใจจะทาํงานให้

ไดดี้ที�สุด ไม่มีความเบื�อหรือทอ้ถอยในการเรียนรู้ ทั�งหมดไม่ไดท้าํเพื�อเงินแต่ทาํเพราะใจรักใน

เสียงดนตรี และยดึมั�นในจรรยาบรรณวชิาชีพคือ ความรับผดิชอบต่อผูฟั้งดว้ยการผลิตงานที�ดีที�สุด 

2) การเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติ โดยไม่ยดึติดกบัแนวดนตรีเดียว ผูใ้หข้อ้มูลทุกรายเห็นวา่ที�ตนเอง

ประสบความสาํเร็จได ้เพราะเป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ อยากรู้จกั อยากทดลองเล่นเครื�องดนตรีชนิดต่างๆ บาง

รายฝึกหดัประพนัธ์เพลงตั�งแต่เรียนชั�นมธัยมศึกษา บางรายเรียนฝึกการใชเ้ทคโนโลยดีนตรีเมื�อมี

อายมุากแลว้ ทุกรายยงัมีความตั�งใจที�จะเรียนรู้ต่อไปใหไ้ดม้ากที�สุด 

ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสูตร 

(�) ทกัษะการสื�อสารภาษาองักฤษ เนื�องจากความก้าวหน้าทางการสื�อสาร และคุณภาพของนัก

ดนตรีไทยต่อไปนกัดนตรีไทยมีโอกาสจะทาํงานร่วมกบับริษทัต่างชาติมากขึ�น แมแ้ต่ตลาดเพื�อน

บา้นในอาเซียนก็น่าจะขยายตวั นกัดนตรีจึงควรพฒันาทกัษะภาษาองักฤษใหส้ามารถสื�อสารไดด้ว้ย

ตนเอง 

(�) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดนตรีให้สามารถผลิตงานไดด้ว้ยตนเอง เช่น ผลิตเพลงโฆษณา � เพลง 

ทาํให้เบ็ดเสร็จด้วยตนเองรวมทั�งควรมีความรู้ด้านแสง (lighting) เพิ�มเติมจากเรื�องเสียง (sound) 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีดนตรีมีการพฒันาเร็วขึ�นทั�งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อีกทั�งราคาก็ตํ�าลงทาํให้

สามารถซื�ออุปกรณ์มาทาํงานในระดับ (home studio) ได้ง่าย ดงันั�นความรู้เรื� องระบบไหลเวียน

สัญญาณของเสียงจึงควรถูกบรรจุอยูใ่นวชิาเรียนของหลกัสูตรดนตรีสากล เพราะการทาํงานเพลงใน

ปัจจุบนัไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัคนทาํงานมากด้วยเทคโนโลยีที�ทนัสมยั นักดนตรีสามารถสร้างงาน
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ดนตรีได้ด้วยตนเองเพียงลําพัง ดังนั� นการเข้าใจในเรื� องระบบการเชื�อมต่อของฮาร์ดแวร์กับ

ซอฟตแ์วร์ที�เหมาะสมจึงเป็นเรื�องสาํคญัมาก 

(�) การสร้างความมั�นคงในอาชีพนักดนตรี ขอ้เท็จจริงที�ปรากฏคือ การจะยึดอาชีพนักดนตรีไป

จนถึงวยัเกษียณอายุการทาํงานเป็นไปไดย้าก เพราะการแข่งขนัสูง โดยเฉพาะการเรียนรู้เทคโนโลยี

ใหม่ๆ ที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วจาํเป็นตอ้งใชทุ้นจาํนวนมาก สถาบนัการศึกษาอาจตอ้งพิจารณา

ว่า จะต้องเพิ� ม เติมสมรรถนะอย่างต่อเนื� องให้บัณ ฑิ ตที� สํ าเร็จการศึกษาไปแล้ว ด้วยการ 

upskill/reskill หรือการสร้างใหเ้ขาสามารถมีงานที� � ที� � รองรับไดต้ลอดอายกุารทาํงาน 

 

อภิปรายผล  

ผลการวิจยั มีประเด็นที�น่าสนใจคือเรื�องพรสวรรค์และพรแสวง ที�ผูใ้ห้ขอ้มูลทุกคนกล่าวเป็นเสียง

เดียวกนัว่าพรแสวงหรือการฝึกฝนเป็นสิ�งสําคญัที�สุด ส่วนพรสวรรค์ของแต่ละคนมีหรือไม่ ไม่มี

ขอ้มูลสนับสนุนที�ชัดเจน ในขอ้คาํถามที�ว่า การฝึกฝนที�มีประสิทธิภาพ ควรจะฝึกจากใคร ผูใ้ห้

ขอ้มูลทุกรายระบุว่า พวกเขาไดรั้บการฝึกฝนมาจากครูที�เก่งมากๆ ทาํให้มีโอกาสพฒันาตนเองได้

เร็วและชดัเจน งานวจิยัไม่พบการฝึกฝนแบบ “ครูพกัลกัจาํ” Ericsson (2009: 426) เห็นวา่ การฝึกฝน

แบบทาํซํ� าๆ บ่อยๆ จะไม่สามารถยกระดบัคุณภาพได ้แต่จะตอ้งฝึกอยา่งมีกลยทุธ์ มีเป้าหมายคือ ฝึก

แกปั้ญหาสถานการณ์ที�จะเกิดขึ�น หรือฝึกเพื�อพฒันาทกัษะบางชนิดอยา่งจริงจงั และ Bransford and 

Schwartz (2009: 433) เสนอวา่ การฝึกที�มีประสิทธิภาพคือ การฝึกจากผูเ้ชี�ยวชาญเท่านั�น หรือที�เขา

เชื�อว่า “It takes expertise to make expertise” สถาบันการศึกษาจึงควรพฒันาผูส้อนของตนให้มี

ความเชี�ยวชาญระดบัสูง เพื�อให้ครูสามารถฝึกผูเ้รียนให้เป็นผูเ้ชี�ยวชาญได ้จะเห็นไดว้า่การมีทกัษะ

ทางสังคมที�ดีนั� น สําคญักว่าทกัษะทางดนตรี ผูใ้ห้ข้อมูลทั�งหมดเห็นพ้องกันว่า ความสําเร็จใน

วิชาชีพของตน มาจากทกัษะทางสังคมคือ ทกัษะการสื�อสารและทกัษะการทาํงานร่วมกับผูอื้�น 

(collaboration) ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ López-Íñiguez and Bennett (2020: 8) ที�ศึกษาจากนกั

ดนตรีที�ประสบความสําเร็จระดบันานาชาติ � คน ทุกคนเห็นพอ้งกนัวา่ ความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ 

(curiosity) และการเรียนรู้ตลอดชีวิตทาํให้พวกเขาประสบความสาํเร็จและสามารถรักษางานของตน

ไวไ้ดใ้นระยะยาว สถาบนัการศึกษา จึงควรทบทวนวา่ไดใ้ห้ความสําคญักบัการฝึกทกัษะทางสังคม

เพียงพอหรือไม่ ประกอบกบัในสภาพปัจจุบนัที�เทคโนโลยีดนตรีทาํให้ตอ้งการนกัดนตรีที�ทาํงาน

ไดห้ลายบทบาท (multi-task) ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid19 ทาํให้

การแสดงดนตรีบนเวทีถูกระงบั นกัดนตรีตอ้งเรียนรู้ที�จะปรับตวั ดว้ยการเรียนรู้เทคโนโลยีเพิ�มขึ�น 

และปรับเปลี�ยนการทาํงานไปสู่อาชีพที�สอง งานศึกษาของ López-Íñiguez and Bennett (2020) ก็

ยืนยนัวา่ แมใ้นกลุ่มนกัดนตรีที�ประสบความสําเร็จอยา่งสูงก็ยงัปรับตวัดว้ยการทาํงานให้ไดห้ลาย
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บทบาท (multi-professional musicians) โดยสถาบนัการศึกษาที�จดัการเรียนการสอนดา้นดนตรีและ

ดนตรีศึกษา ควรพิจารณานําผล การวิจยัไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ

ผลการวิจยัเพื�อผลิตนกัดนตรีและนกัดนตรีศึกษาที�สามารถทาํงานและพฒันาตนเองไปสู่ความสาํเร็จ

ได้อย่างแท้จริง ข้อจาํกัดของการวิจัยนี� คือ มีนักดนตรีสตรีเพียง � ราย ทาํให้งานวิจยัไม่ได้ให้

ความสําคญักบัประเด็นเรื�องเพศสภาพ (gender) ในงานวิชาชีพที�คนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จึงควรจะ

มีการศึกษาประเด็นเพศสภาพในงานวจิยัต่อๆ ไป 
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