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 งานวิจัยดุษฎีนิพนธฉบับนี้ไดรับแรงบันดาลใจจากคุณแม ศรีนวลที่ตองการใหลูกชาย
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ครอบครัวอยางดียิ่ง ทําใหสามารถผานชวงเวลาที่ลําบาก ทอแทและเหนื่อยลาจากทั้งจากการเรียน
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งานวิจัยนี้จะไมสามารถประสบความสําเร็จได กลาวไดวาทานอาจารยทั้งสองเปนผูใหโดยแท 
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ประโยชนอยางยิ่ง ไดแก รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย รองศาสตราจารย ดร.
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ทั้งหลาย และสุดทายไดแกกลุมผูเชี่ยวชาญที่กรุณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอคําถาม ทั้ง 10 ทาน 
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ตลอดจนพัฒนาเพิ่มพูนองคความรูใหแผขยาย เกิดเปนคุณูปการในดานวิชาการ และสังคม 

ประเทศชาติตอไป 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ ระหวางการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจ กับพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง โดยมีสมมติฐานวาการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจมีผลทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง การวิจัย
เปนการศึกษาการสรางความไดเปรียบในการแขงขันรวมกับกิจกรรมทางการตลาดขององคกร กับ
พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค โดยการวิจัยใชทฤษฏีการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
จากทฤษฏีพื้นฐานของ Michael E. Porter ที่กลาวถึงกลยุทธความไดเปรียบในการแขงขัน 3 
ประเภทไดแก (1) ผูนําตนทุน (2) ความแตกตาง และ(3) มุงเนน และกิจกรรมทางการตลาดจากสวน
ประสมการตลาด 4Ps ของ McCarthy ขณะที่การศึกษาพฤติกรรมที่เกินพอเพียง การวิจัยใช
พฤติกรรมที่ขัดแยงกับหลักปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประเภทในการศึกษาการบริโภคที่เกิน
พอเพียง ไดแก (1) พฤติกรรมบริโภคนิยม (2) พฤติกรรมบริโภคเพื่อโออวด และ(3) พฤติกรรม
บริโภคแบบขาดการไตรตรอง โดยการวิจัยเปนการศึกษาในรูปของแบบจําลองเชิงโครงสราง โดย
ใชเทคนิคแบบผสม (Mixed Method) ทั้ง เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช
เครื่องมือในการการเก็บขอมูล คือการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารระดับสูงขององคกรธุรกิจคาปลีก 
เฉพาะหางสรรพสินคา และดิสเคานทสโตรขนาดใหญและมีปริมาณสาขาเปนจํานวนมาก จํานวน 5 
องคกรธุรกิจ ดําเนินการศึกษากลยุทธของการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และสวนประสม
การตลาด ตลอดจนศึกษาแนวทางการประกอบธุรกิจที่สอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ความคิดความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยมีประชากรกลุมเปาหมายคือลูกคาที่เขาใชบริการจากสาขาของหาง ซึ่งอาศัยแบบสอบถาม เปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล ในการวิเคราะห ใชวิธีการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรในเชิงเหตุ
และผล โดยแนวทางในการทําวิจัยแบบไมใชเชิงทดลอง เทคนิคที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ใช 
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วิธีการที่เรียกวา ตัวแบบสมการโครงสราง (Structural equation modeling: SEM) ซ่ึงอาศัย
โปรแกรม LISREL version 8.5 for Windows และผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 

(1) ความสัมพันธของตัวแปรในตัวแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางของผลของการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง ของตัวอยางมี
ความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษที่อยูในระดับเกณฑดี 

(2) กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจทั้ง 3 ประเภทลวนแตมี
ระดับอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงทั้งสามประเภทที่สูงทั้งส้ิน โดยเฉพาะประเภท
การบริโภคเพื่อโออวดสูงที่สุด และพบทิศทางผกผันของความสัมพันธระหวางการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทุนกับพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด  

(3) ดานระดับความเชื่อและการปฏิบัติตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตาง
กันของผูบริโภค มีความแตกตางของรูปแบบของตัวแบบจําลองโครงสรางเชิงสาเหตุของกลุมที่มี
ทัศนคติที่ตางกัน 

(4) ผูบริโภคที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ต่ํา พบในกลุมนักเรียนนักศึกษาถึงวัยเริ่มทํางานที่อายุต่ํากวา 30 ป กลุมขาราชการและ
รัฐวิสาหกิจ และวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และรายไดต่ํากวา 15,000 บาท  
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ABSTRACT 
The objectives of this research is to study the relationship between the firms’ 

competitive advantage creation and the beyond sufficiency-economy consumption behavior. The 
assumption that creating a business competitive advantage has resulted in consumer behavior 
beyond sufficiency-economy consumption. The research studies on businesses’ strategies to 
creating a competitive advantage with marketing strategies activities and the consumer behaviors. 
The study applied the generic strategy theory of Michael E. Porter stand for a competitive 
advantage creation in the three categories: (1) Cost leadership (2) Differentiation, and (3) Focus. 
With McCarthy's 4Ps applied for marketing mix activities. For the beyond sufficiency-economy 
consumption behavior, research practices that behavior may conflict with the sufficiency 
economy philosophy, the study applied in three types of consumer behaviors (1) Materialism 
consumption (2) Conspicuous consumption, and (3) Impulsive consumption. The techniques used 
in research are mixed (Mixed Method) both qualitative and quantitative. In qualitative research 
was applied in-depth interview as a tool to collect data from the senior executives of the retail 
sector. A top five of large quantities of branches of department/discount store were selected. 
Study in their marketing and business strategies and the way to consistent with sustainable 
development. Search for ideas about the philosophy of sufficiency economy. In part of 
quantitative research, the target population is the customer who access services from a branch of 
the department/discount store. The questionnaire was used as research instrument to collect the 
data from field survey. By non-experimental research, the correlation analysis of the variables in 
terms of cause and effect was applied. Structural equation modeling (SEM) by LISREL was used 
to analyze the data. The main research results showed that: 
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 (1) The relationship of the variables in the structural equation model of the effect of 
firms’ competitive advantage creations on beyond sufficiency-economy consumption behavior. 
The measurement model was valid and well fitted to empirical data. 

(2) The differentiation and focus of the competitive advantage were positive influence 
all three types of the beyond sufficiency-economy consumption behavior, materialism, 
conspicuous and impulsive. Conspicuous consumption behavior was highest positive influence on 
all 3 types of competitive advantage strategy. While the cost leadership was negative influence all 
three types of the beyond sufficiency-economy consumption behavior. Especially highest 
negative influence on conspicuous behavior as well. 

(3) The test of the invariance of the multiple group of structural equation model of 
different group of level on the belief and practices towards the philosophy of sufficiency economy 
showed that model was not invariance in form and structural, the proposed model might not be 
suitable for the different group of the attitude towards the philosophy of sufficiency economy.  

(4) The low level group of the beliefs and practices with the philosophy of sufficiency 
economy was found in students and the freshmen who just working with age under 30 years old,  
group of civil servants and state enterprise, group under the bachelor of education, and group of 
person who earned less than 15,000 baht. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ความพอเพียงกับการแขงขันนั้นมีจุดมุงหมายที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง ในสวนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมุงหวังในความพอดี พอประมาณ เพียงพอ แตการแขงขันในทางธุรกิจ
กลับมุงหวังใหเกิดความไดเปรียบที่เหนือกวาคูแขงขันอยางมากที่สุด 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการมุงเนนใหประชาชนเขาใจถึงแนวทางในการ
ดํารงชีวิตอยางพอเพียง พอประมาณ และมีภูมิคุมกันตอผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงใดๆ  ทั้ง
ภายในและภายนอก โดยตองอาศัยความรู ความรอบคอบในการประกอบกิจและตัดสินใจตางๆ  
และจะตองมีความซื่อสัตยสุจริต  มีจิตสํานึกในคุณธรรม  เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกไดเปนอยางดี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549)  

ขณะเดียวกันการขับเคลื่อนทางธุรกิจโดยเฉพาะทางการตลาดกลับสวนทางกับการ
สรางความพอเพียง กลาวคือ กลยุทธตางๆ เพื่อทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันไดนํามาใชใน
ทุกๆ ดาน ตางมุงหวังเพื่อตอบสนองในการสรางความมั่งคั่งทางธุรกิจ ที่มุงสูการสรางกําไร ทําใหผู
มีสวนไดสวนเสียไดรับความพึงพอใจสูงสุด การที่ธุรกิจมุงแขงขันในตลาดและสรางความ
ไดเปรียบตอคูแขง กอใหเกิดผลผลิตหลากหลายรูปแบบ สงครามราคา มุงการสงเสริมการขาย 
ตลอดจนกระจายชองทางการขายสินคาและบริการออกไปสูพื้นที่ตางๆ  ทั้งในกรุงเทพฯและ
ตางจังหวัดอยางมากมาย จนตลาดถูกกระตุนจากธุรกิจโดยไมรูตัว ทําใหเกิดการสรางความตองการ
ขึ้นในตลาด เกิดการกระตุนใหมีการซื้อ การบริโภคมากขึ้นตามกันไป  

จากการที่ธุรกิจมุงการสรางความไดเปรียบในการแขงขันจนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอุปโภคบริโภค สินคาฟุมเฟอยมากขึ้น (Consumption Boom) (สุกัญญา ไตรภพสกุล, 
2548, น. 25) พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม (Materialism) พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด 
(Conspicuous Consumption) และพฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง (Impulsive 
Consumption) ลวนแลวแตทําใหผูบริโภคจะตองจายเงินเพื่อซ้ือหาแสวงหามาเสพ หรือครอบครอง 
เพียงเพื่อสนองความตองของตนและความพึงพอใจเทานั้น โดยบางครั้งไมรูวาเมื่อซ้ือมาแลวจะได
ใชหรือไมอยางไร หรือซ้ือมาในเวลาที่ยังไมควรซื้อเปนตน (Pamela, 2004) พฤติกรรมดังกลาวนั้น

DPU



  2  

หากผูบริโภคมีความสามารถและมีฐานะทางการเงิน อาจจะไมเดือนรอนตอการจับจายใชสอยนั้นๆ  
แตหากวาไมใช การบริโภคที่เกิดขึ้นกอใหเกิดการขัดสนทางดานการเงิน หรือกอใหเกิดการกูหนี้ยืม
สินมา เพียงเพื่อตอบสนองตอส่ิงเราทางธุรกิจ ทําใหเกิดภาระผูกพันดานหนี้สินเปนปฏิกิริยาลูกโซ 
(ชาญชัย รัตนปราการ, 2550) ซ่ึงหากประชาชนเกิดภาวะเชนนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ  สุดทายสิ่งที่ตามมา
คือภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ไมใชเฉพาะภาคประชาชนเทานั้น แตจะกระทบไปสูภาคเอกชนตลอดจน
ภาครัฐ อันอาจจะนํามาซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจอยางเชน ป พ.ศ. 2540 
 
1.2 พฤติกรรมการบริโภคกอนวิกฤตเศรษฐกิจ 

หากจะยอนกลับไปในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 เปนชวงที่ประเทศไทยมี
การปรับโครงสรางการผลิต โดยมุงความเปนอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งยังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่สูง ทั้งดานการสงออก และการผลิต ประกอบกับ ประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่องมาโดย
ตลอด ในชวงป พ.ศ. 2502-2516 เฉล่ียรอยละ 8.1 ตอป แมระหวางป พ.ศ. 2517-2528 ซึ่งเปนชวงที่
เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก อัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศไทยก็ยังสูงถึงรอยละ 6.3 ตอ
ป และป พ.ศ. 2549-2539 อัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศเฉลี่ยตอปของประเทศ
ไทย คือ รอยละ 9.1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสงออก และการปรับโครงสรางการผลิต มีผล
จากการที่ประเทศไทยเปดตอการคาการลงทุนจากตางชาติสูง มีการลงทุนจากตางประเทศที่นํา
เทคโนโลยีและการตลาดมาสูประเทศไทย นอกจากการขยายตัวที่ดีแลว เศรษฐกิจของประเทศไทย
ยังมีเสถียรภาพสูง ทั้งดานของระดับราคาสินคา อัตราแลกเปลี่ยน และการมีงานทํา โดยในป พ.ศ. 
2504-2513 ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟอเฉลี่ยรอยละ 2.3 ตอป ชวงป พ.ศ. 2514-2523 อัตราเงินเฟอ
ของประเทศไทยคือรอยละ 10 ตอป และในป พ.ศ. 2524-2533 ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟอเฉลี่ยรอย
ละ 4.4 ตอป ในชวงกอนวิกฤติป พ.ศ. 2540 อัตราเงินเฟอสูงขึ้นมาเปนประมาณรอยละ 5 ตอป ซ่ึงก็
ยังไมสูงเมื่อเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาทั่วไป (ณัฏฐพงศ ทองภักดี , 2550, น. 6) 

ประเทศไทยมีการขยายตัวอยางกาวกระโดด โดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวเกินกวารอยละ 
10 อยางตอเนื่อง 3 ป คือ พ.ศ. 2531-2533 และยังคงขยายตัวตอไปในอัตราสูง อันเปนผลจากการ
เปดเสรีทางการเงิน (อภิชัย พันธเสน, 2546, น. 14) ทําใหมีเงินทุนจากตางประเทศไหลเขามาลงทุน
ในประเทศไทยอยางมากมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ แตการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมมักจะกระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากแรงงานหางาย มี
พื้นฐานทางการสงออกที่เหมาะสมและอยูใกลชิดกับตลาด เกิดผลกระทบจากการไหลเขาของ
แรงงานจากตางจังหวัดเขามาในเมือง มีการอพยพยายถ่ินฐาน สงใหเกิดผลกระทบของสังคมชนบท 
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(Thorbek, 1988) และขณะเดียวกันก็เกิดความเสื่อมโทรมในตัวเมือง ปญหามลภาวะ ส่ิงแวดลอม
เปนพิษ ปญหาเด็กเรรอน ยาเสพติด เติบโตขึ้นพรอมกับความเจริญของชุมชนเมืองเปนเงาตามตัว 

จากการที่ประเทศไทยมีการติดตอคาขายกับตางประเทศมากยิ่งขึ้น ทําใหมีเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจที่เปนอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการขยายตัวอยางสูงและตอเนื่อง สังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการเปดเสรีในการประกอบธุรกิจของชาวตางชาติ ทําใหเกิดการแขงขัน
เพื่อ แยงลูกคา เพื่อขยายกิจการตลอดจนมุงหวังผลกําไรสูงสุดของบริษัท การแขงขันทวีความ
รุนแรงมากขึ้นเพราะเหตุวา ธุรกิจตางชาติมุงหวังที่จะเติบโตขยายตลาดของตนเอง ขณะที่ธุรกิจคน
ไทยเดิมก็ตองการปกปองสัดสวนทางการตลาดของตนและมุงหวังที่จะสกัดผูมาใหม การสนับสนุน
สงเสริมในภาครัฐ เพื่อเพิ่มการใชจายในภาคเอกชนและประชาชน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการสงเสริม
ใหประชาชนมีการใชจายกันเพิ่มมากขึ้น มีการอัดฉีดเงินเขาไปในภาคประชาชนตามโครงการของ
รัฐบาลตางๆ  ทั่วทุกภาคของประเทศ อาทิ โครงการเงินทุนหมูบาน โครงการเงินกูปลอดดอกเบี้ย 
เปนตน (อัมมาร สยามวาลา, 2550, น.17) 

 นอกเหนือจากสภาพแวดลอมดังกลาวขางตน สภาพการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ   
ประกอบกับการสงเสริมการบริโภคจากภาครัฐ โดยไมไดคํานึงถึงความรูความเขาใจที่ควรใหกับ
ประชาชนในระดับ รากหญา หรือ ฐานราก วาควรจะจัดการกับเงินทุนที่ภาครัฐ สนับสนุนอยางไร 
ทั้งหลายเหลานี้เองทําใหประชาชนเกิดพฤติกรรมการใชจายอยางสุรุยสุราย ตามลัทธิบริโภคนิยม 
ดังนั้นผลกระทบโดยตรงตอสังคมที่ไมไดระวังตัวคือการสะสมของการนิยมบริโภคโดยไมรูตัว ทํา
ใหเกิดการเสพการบริโภคเปนนิสัย สุดทายความสมดุลในสังคมไทยหายไป กอใหเกิดการมี
พฤติกรรมที่ไมพอดี ไมพอเพียงใชจายเพื่อการบริโภค (Kaboski & Townsend, 2007, p. 29) 

 เมื่อขาดการเสริมสรางความรู ประกอบการการกระตุนจากสื่อตางๆ  ของการแขงขัน
ทางการตลาด ทําใหประชาชนเกิดการบริโภคที่เกินพอดี เกินควรจนติดนิสัยกลายเปนพฤติกรรมจม
ไมลง (Habit Formation) หรือพฤติกรรมลอกเลียนแบบ (Emulation) (สมชัย จิตสุชน, 2543, น. 4) 
ลักษณะดังกลาวไมไดปรากฏเฉพาะระดับผูบริโภคเทานั้น ยังแพรกระจายไปในระดับชุมชน ธุรกิจ
ตลอดจนภาครัฐ สาเหตุสําคัญประการหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาลที่กระตุนการใชจายบริโภค
ของประชาชนโดยในชวง 4 - 5 ปที่ผานมา รัฐบาลไดกระตุนการใชจายและการบริโภคของ
ประชาชนผานโครงการตาง ๆ  เชน โครงการกองทุนหมูบาน ธนาคารประชาชน โครงการบานเอื้อ
อาทร เปนตน   เพื่อกระตุนใหเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว ทําใหมีการใชจายอุปโภคบริโภคเพิ่ม
สูงขึ้นทั้งระดับครัวเรือน และประเทศ จึงสงผลใหภาวะเงินออมของครัวเรือนลดลง  ส่ิงที่แสดงได
ชัดเจนคือ ในชวง 10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2539 - 2549) ครัวเรือนไทยมีการออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 
2,330 บาทตอเดือนหรือเทากับรอยละ 17.5 ของรายไดครัวเรือน โดยสัดสวนการออมภาคครัวเรือน
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ตอการออมรวมทั้งประเทศมีแนวโนมลดลง จากที่เคยอยูที่ระดับรอยละ 32 ของการออมทั้งประเทศ
กอนป พ.ศ. 2547 กลับลดลงเหลือรอยละ 15.8 ในป พ.ศ. 2547 และมีอัตราการขยายตัวติดลบ
ในชวงป พ.ศ. 2547 - 2549  เนื่องมาจากรายจายครัวเรือนขยายตัว ในอัตราสูงกวาการขยายตัวของ
รายไดครัวเรือนโดยเฉลี่ย และพบวาครึ่งปแรกของป พ.ศ. 2549 การออมภาคครัวเรือนหดตัวลงรอย
ละ 6.9 (สํานักนโยบายการออมและการลงทุน, 2549) และในชวงเวลาเดียวกัน (พ.ศ. 2539 – 2549) 
จากขอมูลเงินใหสินเชื่อแยกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ 
ธนาคารแหงประเทศไทยพบวา อัตราการเติบโตของสินเชื่อสวนบุคคลกลับสวนทางกับการออมคือ 
มีอัตราเติบโตเกือบรอยละ 25 (1,571 – 1,960 ลานบาท) ของระบบธนาคารพาณิชยในประเทศ 
(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2552) 

นอกจากนี้เมื่อระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศคงที่ ทําใหเศรษฐกิจมี
เสถียรภาพสูง จึงไดรับความคาดหวังจากคนไทยและตางประเทศ วาเศรษฐกิจไทยจะพัฒนาไดอยาง
ตอเนื่อง เปนที่นาลงทุนอยางมาก จึงมีการทําตัวเกินความพอดี มีพฤติกรรมที่ยอมรับความเสี่ยงทั้ง
ดานการลงทุน การบริโภคที่ไมควรจะมี (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 2550, น. 7) จากการแรงผลักดันจาก
ภาคสวนตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว ทําใหตลาดมีการขยายตัวมากขึ้น หากผูบริโภคยังคงบริโภคใน
สัดสวนเดิม จะทําใหมีความตองการ (Demand) ลนตลาด ทําใหผูประกอบการตองหันมาหาวิธีที่จะ
ทําใหผูบริโภคกลับมาเพิ่มปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้นไปอีก ทั้งๆ  ที่เลยจุดอิ่มตัว หรือความตองการ
ไปแลว 

  
1.3 จุดเพิ่มของการบริโภคที่เกินพอเพียง 

ตามหลักทฤษฎีอรรถประโยชน (Utility Theory) ทางเศรษฐศาสตรเมื่อผูบริโภค 
บริโภคสินคาหรือบริการเปนปริมาณที่สูงขึ้น  อรรถประโยชนเพิ่มจะมีคาลดลงเปนลําดับ 
(Diminishing Marginal Utility) (Gossen, 2552) หมายความถึงผูบริโภคไมไดมีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้นตามจํานวนที่บริโภคเพิ่มขึ้นกลับลดนอยถอยลง ทําใหนักการตลาดตองมาคิดวาทําอยางไร
ถึงจะทําใหผูบริโภคกลับมาบริโภคเพิ่มขึ้นไปอีกโดยมีอรรถประโยชนเพิ่มขึ้นไปอีก กลยุทธทาง
การตลาดตางๆ  ไดนํากลับมาพิจารณา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการของตนเอง ใหไดรับความ
นิยมจากผูบริโภคตอไปไดอีก โดยธุรกิจพยายามสรางกลยุทธทางการตลาดตางๆ  เพื่อจูงใจให
ผูบริโภคหันมาสนใจและกลับมาซื้อสินคาเพิ่มขึ้นอีก อาทิ การสงเสริมการขาย ในรูปแบบของการ
ลดราคา แจกฟรีสินคา แถมสินคาหากซื้อเพิ่มอีก 1 ช้ิน ซ่ึงผูบริโภคอาจมีความตองการเพียงปริมาณ
หนึ่งเทานั้น แตเมื่อมีแรงจูงใจจากผูประกอบการ ช้ีชวนใหซ้ือเพิ่ม โดยจะไดสวนลดหรือแถมสินคา
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ใหอีก 1 ช้ิน ทําใหกลายเปนวาผูบริโภคจะตองจายเงินเพิ่ม เพื่อไดสินคามา  3 ช้ิน ทั้งๆ ที่ความ
ตองการอาจเปนเพียงชิ้นเดียวเทานั้น  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1  จุดเพิ่มของการบริโภคที่เกินพอเพียง (ปรับปรงุจาก สมชัย จติสุชน, 2543) 

 
หากผูบริโภคซื้อสินคาในจํานวน 3 ช้ินดังกลาวขางตน นั้นหมายถึงกลยุทธทาง

การตลาดที่ธุรกิจใชเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคที่วางไว ทําใหลูกคากลับมาซื้อสินคาหรือบริการเพิ่ม
ในขณะที่เลยจุดความพึงพอใจสูงสุดไปแลว และเมื่อความมุงมั่นของผูประกอบการตองการที่จะ
สรางจุดเพิ่มของการบริโภคที่เกินพอเพียง (ณ จุด Rebounding ในภาพที่ 1.1)  เพื่อเพิ่มอัตราการ
บริโภคจากผูบริโภคใหสูงขึ้น บอยขึ้น อาจทําใหผูบริโภคเริ่มสะสมพฤติกรรมการซื้อเพิ่ม หรือซ้ือ
ซํ้า เกินพอเพียง เกินกวาที่จะบริโภคในชีวิตประจําวัน จนกลายเปนพฤติกรรมซึ่งขัดแยงกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น และกอใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพอเพียงตามมา อาทิ บริโภควัตถุนิยม การ
บริโภคเพื่อโออวด และการซื้อแบบขาดการไตรตรอง เหลานี้ลวนแต ทําใหเกิดความขัดแยงกับหลัก
ความพอเพียงในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งส้ิน 
 
1.4 ความขัดแยงระหวางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจ 

นับจากการปฏิวัติ อุตสาหกรรมในระหวางชวงป ค .ศ.  1760-1800 ซ่ึงเริ่มนําเอา
เครื่องจักรไอน้ําเขามาในอุตสาหกรรมทอผาในประเทศอังกฤษ การเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร
เศรษฐกิจของการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจตางๆ อยาง
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มากมาย สงผลใหเกิดการเรียนรูและรับเอาเทคโนโลยีมาใชในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ ทําให
เกิดความสามารถในการผลิตมีมากขึ้น สินคาตางๆ ไดถูกผลิตและนําสูตลาดมากขึ้น เร็วขึ้นมีการ
คาขายมากขึ้นทําใหตลาดเกิดการแขงขันเพื่อแยงชิงลูกคา 

การแขงขันเพื่อทําใหลูกคาซื้อสินคาหรือบริการของตนอยางตอเนื่อง หรือซ้ือใน
ปริมาณมาก เพื่อสรางกําไรใหแกเจาของ หรือหุนสวนทางการคา เพื่อทําใหธุรกิจของตนเองคงอยู
และสามารถเติบโตได การแขงขันเริ่มจากภายในประเทศกอน เมื่อตลาดถึงจุดอิ่มตัว หรือทรัพยากร
ในประเทศเริ่มจะหมดไป ก็เริ่มที่จะมองหาตลาดใหมๆ  เชนตลาดตางประเทศ ตลาดที่สามารถ
ประกอบธุรกิจนั้นๆ ไดโดยงาย มีทรัพยากรสมบูรณ หรือสภาพการแขงขันไมรุนแรง ยังไมมีคูแขง 
หรือคูแขงดอยประสิทธิภาพกวา (Porter, 1990) 

ธุรกิจที่หวังผลกําไรเปนหลักยอมตองสรางความไดเปรียบในการแขงขันเหนือคูแขงอยู
ตลอดเวลา ดังนั้นกลยุทธทางการตลาดจึงถูกสรางเพื่อสนองความไดเปรียบในการแขงขันอยู
ตลอดเวลา กลยุทธทางการตลาดประเภทหนึ่งที่นํามาปฏิบัติมากที่สุดคือ การพยายามทําใหตนทุน
ต่ํากวาคูแขง (Cost Leadership) โดยพยายามผลิตสินคาออกมาใหมากๆ เพื่อตนทุนตอหนวยจะได
ต่ําลง ประเภทถัดมาเปนการสรางความแตกตาง (Differentiation) ของสินคาและบริการ ทุกธุรกิจ
พยายามหนีคูแขงดวยการหันไปผลิตสินคาใหมีความหลากหลายมากขึ้น มากสี มากขนาด มากแบบ 
และประเภทสุดทาย ที่เรียกวามุงเนน (Focus) อาทิ มุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม เชนกลุมเด็ก วัยรุน หนุม
สาว หรือผูสูงอายุ หรือมุงเนน การใหการบริการ มุงเนนดานตัวผลิตภัณฑ เปนตน 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินงานกิจกรรม
ตางๆ อยางมีแนวทางหรือกลยุทธ โดย Michael E. Porter (1985) ไดเสนอกลยุทธในระดับองคการ
ที่เรียกวาเปนกลยุทธพื้นฐานหรือ Generic Strategy ซ่ึงมีอยูสามประเภทตามแนวคิด คือ 

1) Cost Leadership คือการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยผูใดมีตนทุนการ
ผลิตต่ําที่สุดจะเปนผูนําในตลาด 

2) Differentiation คือ การสรางความแตกตางใหสินคาหรือบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเพิ่มคุณคาสินคา (Value Added) จะทําใหสินคาหรือบริการสามารถขายในราคาที่สูงได 

3) Focus ผูใหบริการมุงเนนเฉพาะดานที่ ผูบริโภคกลุมใดกลุมหนึ่ง(Segmentation) 
โดยดานความแตกตาง หรือ ดานตนทุน 

กลไกของตลาดเสรียอมมีการแขงขันกันอยูตลอดเวลา โดยมีจุดมุงหวังเพื่อการคงอยู
ของธุรกิจและการไดเปรียบเหนือคูแขงขัน ผลลัพธของการไดประโยชนจากการชวงชิงความ
ไดเปรียบในการแขงขันคือ ความพึงพอใจของผูบริโภค ความภักดีในสินคาหรือบริการ ตลอดจน
การมีสวนแบงตลาดที่ใหญและผลกําไรตามที่คาดหวัง (ปรับปรุงจาก Day & Wensley, 1988, p. 3) 
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แตถาหากองคกรขาดการมีจริยธรรมในการทําธุรกิจโดยมุงที่จะสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
กันตลอดเวลา มีแตการกระตุนใหเกิดความตองการอยูอยางตอเนื่องไมไดคํานึงถึงสภาพวัฒนธรรม 
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนสังคม หรือชุมชน มุงแสวงหาประโยชนเพียงอยางเดียว อาจสงผลกระทบตอ
ความสมดุลของตลาด ในขณะที่ ระบบเศรษฐกิจหนวยเล็กที่สุด คือผูบริโภคอาจสรางพฤติกรรม
ของความเกินพอเพียงขึ้นได 

สภาพเหลานี้ทําใหผูบริโภคเกิดความสับสนในขอมูล เนื้อหาที่มากับส่ือตางๆ  อาทิเชน 
ทางโทรทัศน วิทยุ เปนตน ที่เปนปรากฏการณสองดาน ดานหนึ่งสื่อถึงความพอเพียง อีกดานหนึ่งมี
การเชิญชวนใหเกิดการบริโภค ปรากฏการณเหลานี้อาจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกอเกิดความไม
พอเพียงทั้งจากคนที่พอเพียงอยูแลวหรือไมพอเพียงก็ตาม เกินความพอเพียง เพราะเพียงแตธุรกิจ
ตองการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

ปรากฏการณดังกลาวขางตนแสดงถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจพอเพียงที่มาจาก
การแขงขันในโลกตลาดเสรี และทุนนิยมอยางเชนประเทศไทย ที่องคกรธุรกิจตางมุงสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันเพื่อชิงความเหนือกวาในการคา แสวงหาผลกําไรสูงสุดขององคกร อาจเปน
สาเหตุที่ทําใหการดํารงอยูของความพอเพียง พอประมาณของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม
ประสบความสําเร็จและกลับไปกอใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจดังเชนอดีตที่ผานมา ขณะที่ในโลกของ
ธุรกิจการคาหากจะมีแตพอเพียงเพียงอยางเดียว ไมมีการสรางธุรกิจหรือการแขงขัน ยอมเปนไป
ไมได จะทําอยางไรจึงกอใหเกิดสมดุลระหวาง การแขงขันในโลกเสรี กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
1.5 วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เกินพอเพียงของการอุปโภคบริโภค
ในชีวิตประจําวัน โดยบางครั้งอาจเกินความพอเพียง เพียงเพราะแรงกระตุนจากธุรกิจที่มุงสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน เพื่อตองการสรางผลกําไร ยอดขายและสวนแบงตลาดมากกวาคูแขง
ขัน โดยแรงกระตุนมาไดหลายชองทาง ผูบริโภคสามารถพบเห็นไดตลอดเวลา อาทิเชนจากการ
โฆษณาประชาสัมพันธ จากการสงเสริมการขาย จากชองทางการขายที่มีมากมายหลากหลาย 
ตลอดจนรูปลักษณที่สวยงามของตัวสินคาและราคาที่จูงใจ โดยสรุปวัตถุประสงคของงานวิจัยคือ 

1) นําเสนอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 
2) นําเสนอความสัมพันธและการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางการสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจกับพฤติกรรมการบริโภคที่เกินความพอเพียง ในรูปของตัวแบบ
สมการโครงสราง  
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1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของงานวิจัยนี้เปนการเก็บขอมูลของบริษัทที่อยูในกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

สินคาอุปโภคบริโภคที่มีความใกลชิดกับชุมชนและผูบริโภค มีการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันอยางรุนแรง ซ่ึงผูบริโภคสามารถรับรูไดขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ รอบตัวโดยงาย ซ่ึง
ไดแกธุรกิจคาปลีก (Retails) โดยจะแบงออกเปน 2 กลุมดังนี้ 1) กลุมธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ 2) 
กลุมหางสรรพสินคาที่จําหนายสินคาในประเทศและตางประเทศที่มีจํานวนสาขามาก โดยจะเปน
การสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารขององคกร ในดานของกลยุทธในการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน และกลยุทธการตลาด  

การเก็บขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคนั้นจะเนนในพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเกินพอเพียง 
คือ พฤติกรรมบริโภควัตถุนิยม พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด และพฤติกรรมการบริโภคแบบ
ขาดการไตรตรอง  และผูวิจัยไดเก็บขอมูลดานความรูความเขาใจตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงประกอบไปดวย ระดับความเชื่อและการปฏิบัติตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงในการเก็บขอมูล จะเลือกแจกแบบสอบถามประชาชนที่มาใชบริการของหาง ราน หรือจุด
ใหบริการ จากกลุมธุรกิจทั้ง 2 กลุม 6 บริษัท ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะใชเวลาในการเก็บ
ขอมูลในสวนนี้ประมาณ 1-2 เดือน หลังจากนั้นจะนํามาลงรหัสและประมวลผลวิเคราะหตาม
แนวทางและวิธีการทางสถิติเปนลําดับไป  

 
1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประโยชนของงานวิจัยนี้มุงหวังสงเสริมใหเศรษฐกิจของภาคประชาชนมีความ
แข็งแกรง สามารถดํารงชีพใหอยูรอดในสังคมปจจุบันที่เปนตลาดเสรี มีการแขงขันสูง โดยสามารถ
รับรูสภาพการณตางๆ ของกลยุทธทางธุรกิจที่สงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการซื้อของตัวผูบริโภค
เอง และในสวนขององคกรธุรกิจนั้น การวิจัยนี้มุงแสดงผลจากการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันจนอาจทําใหเกิดการลมสลายของเศรษฐกิจภาคประชาชน ซ่ึงจะไดนําเสนอแนวคิดที่ทําให
เกิดความสมดุลระหวางการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ตอการบริโภคในภาค
ประชาชน  

งานวิจัยนี้มุงหวังใหเกิดประโยชนเพื่อผูที่นําไปศึกษาคนควาและปฏิบัติ 4 ประการดังนี้  
1) เพื่อใหเกิดภูมิคุมกันในผูบริโภค มีความระมัดระวัง มีสติในการบริโภคสินคา จาก

การบริโภคท่ีเกินพอเพียงซึ่งเปนผลมาจากการกระตุนของการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ขององคกรธุรกิจ  
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2) สรางตัวแบบสมการโครงสรางของการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ตอ
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงของผูบริโภค เพื่อนําไปกําหนดนโยบายเปนแนวทางสําหรับ
ผูประกอบการในการแขงขันทางธุรกิจการตลาด เพื่อใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 

3) เพื่อเปนแนวทางเชิงนโยบายตอภาครัฐ ในการบริหารจัดการการแขงขันของภาค
ธุรกิจ เพื่อไมใหเกิดการบริโภคที่เกินพอเพียง สําหรับแผนพัฒนาและนโยบายแหงชาติ ฉบับที่ 11  

4) สรางองคความรูในเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในดานวิชาการ ใน
สวนที่ประยุกตใชกับดานบริหารธุรกิจการตลาด 
 
1.8 นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันสําหรับในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดความหมาย
ของศัพทเฉพาะ ดังนี้ 

ความไดเปรียบในการแขงขัน หมายถึง ตําแหนงที่เหนือกวาคูแขงในตลาด โดยมีความ
ไดเปรียบที่มาจาก (1) ความเปนผูนําตนทุน (2) ความแตกตางในตัวสินคาหรือบริการ และ (3) การ
มุงเนนเฉพาะดาน  

การบริโภค หมายถึง การจับจายใชสอย สินคาหรือบริการที่ใชในชีวิตประจําวัน  
พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจในการซื้อ สินคาหรือบริการ ที่

ทําซํ้าๆ หรือเปนประจํา  
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง หมายถึง การจับจายใชสอยที่มีลักษณะดังตอไปนี้

คือ (1) เกิดจากแรงกระตุนของอารมณและความรูสึกตอวัตถุหรือตราสัญลักษณ (2) เพื่อความ
ตองการโออวดตอผูอ่ืน โดยการดึงดูดความสนใจของผูอ่ืน และ (3) เกิดจากการซื้อแบบขาดการ
ไตรตรอง หรือไมมีการวางแผนการซื้อมากอน 

พฤติกรรมบริโภคนิยม หมายถึง การตัดสินใจของบุคคลในการซื้อสินคาหรือบริการ 
โดยมีความคาดหวังวายิ่งเสพสิ่งบริโภคมากเทาไร ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นเทานั้น  

พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด หมายถึง การซื้อสินคาหรือบริการเพื่อทําใหเปนที่
สนใจของผูอ่ืน หรือตองการแสดงความมั่งคั่ง สถานะทางสังคมเทานั้น โดยอาจจะพึงพอใจในการ
บริโภคหรือไมก็ได  

พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง หมายถึง การตัดสินใจซื้อสินคาหรือ
บริการโดยทันที ขาดการไตรตรอง หรือไมมีการวางแผนลวงหนามากอน ซ่ึงไมไดใชเหตุผลใดๆ 
ในการตัดสินใจ 
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ระดับความเชื่อและการปฏิบัติตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ระดับ
ของ ความเชื่อหรือความคิดและการปฏิบัติของบุคคลที่มีตอการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยคํานึงถึง 3 หลักการไดแก (1) ความพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล และ (3) 
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง ควบคูไปกับการมีความรูและคุณธรรม 

พฤติกรรมการบริโภคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การตัดสินใจใน
การซื้อ สินคาหรือบริการที่ทําซ้ําๆ หรือเปนประจํา ดวยความมีเหตุผล แบงสัดสวนการใชจายอยาง
เหมาะสม และสรางภูมิคุมกันดวยการควบคุมปริมาณการใชจายอยางพอเพียงและมีการออมเงิน ไม
กอหนี้หรือมีหนี้มากกวารายได โดยอาศัยคุณธรรมกับความรอบรูในการแสวงหาแหลงที่มาของ
รายได อยางถูกตอง และชอบธรรม 

ผลิตภัณฑ ในงานวิจัยนี้จะหมายถึงสินคาหรือบริการ โดยจะเรียกรวมกันเปนคําวา
ผลิตภัณฑ 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในงานวิจัยนี้จะหมายถึง กลยุทธ
การตลาด 4 ดาน ไดแก (1) ผลิตภัณฑ (Product) (2) ราคา (Price) (3) ชองทางการจัดจําหนาย 
(Distribution/Place) และ (4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) และจะใชตัวยอวา “4Ps” 

ตัวแบบโครงสราง (Structural Model) หมายถึง ตัวแบบที่แสดงความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝงหลายๆ ตัวและตัวแปรสังเกตไดที่ปราศจากความคลาดเคลื่อน
ในการวัด (unexplained variance)  

ตัวแบบการวัด (Measurement Model) หมายถึง ตัวแบบที่แสดงความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตไดวามีความสอดคลองกันเพียงใด 

ตัวแปรภายนอก (Exogenous variable) หมายถึง ตัวแปรที่ไมไดรับอิทธิพลจากตัวแปร
อ่ืนในตัวแบบ ในการวิจัยนี้จะหมายถึง กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทั้ง 3 ประเภท 

ตัวแปรภายใน (Endogenous variable) หมายถึง ตัวแปรที่ไดรับอิทธิพลจากตัวแปรใด
ตัวแปรหนึ่งในตัวแบบ ในการวิจัยนี้จะหมายถึง พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงทั้ง 3 ประเภท 

ตัวแปรปรับ (Moderator variable) เปนตัวแปรที่ผูวิจัยสนใจวาจะมีสวนทําให
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสาเหตุกับตัวแปรผลเปลี่ยนไปหรือไม ในการวิจัยนี้จะหมายถึง ระดับ
ความเชื่อและการปฏิบัติตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวแปรสังเกตได (Observed variable) เปนตัวแปรที่สามารถวัดไดโดยตรง  
ตัวแปรแฝง (Latent variable) เปนตัวแปรที่ไมสามารถวัดไดโดยตรง ตองอาศัยการ

ประมาณคาจากตัวแปรสังเกตได 
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1.9 สรุปสาระสําคัญในบทที่ 1 
สาระที่สําคัญ ในบทที่ 1 ไดกลาวถึงที่มาที่ไปของงานวิจัย ถึงความสับสนของผูบริโภค

ที่มีตอสภาพของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ และการเสริมสรางความพอเพียง
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่รับรูไดจากสื่อตางๆ  รอบตัวผูบริโภค ซ่ึงทําให
ผูวิจัยตองขอสงสัยวาในมุมมองของความพอเพียงนั้น ในอีกดานที่ไมพอเพียงนั้นมีสาเหตุมาจาก
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจหรือไม อยางไร และกอใหเกิดพฤติกรรมที่ไม
พอเพียง เกินพอเพียง อยางไร พฤติกรรมเหลานั้นมีคุณลักษณะเชนไร และการกอใหเกิดความ
สมดุลและยั่งยืนระหวางทั้งสองฝายเปนเชนไร และประโยชนในงานวิจัยฉบับนี้นาจะทําใหเกิด
ความแข็งแกรงในภาคประชาชนตอพฤติกรรมการบริโภค ภายใตสภาพการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจ และเสนอตัวแบบสมการโครงสรางของผลของการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง อันจะสามารถนําไปกําหนดนโยบาย
เปนแนวทางสําหรับผูประกอบการในการแขงขันทางธุรกิจการตลาด เพื่อใหเกิดสมดุลและยั่งยืน 
รวมทั้งนําไปเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายภาครัฐ ในการบริหารจัดการการแขงขันของภาค
ธุรกิจ เพื่อไมใหเกิดการบริโภคที่เกินพอเพียงตอไปในอนาคต  
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในโลกธุรกิจ กลยุทธเพื่อทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันไดนํามาใชในทุกๆ

ดาน ในหลายสาขาวิชาไมวาจะเปนทางดานการตลาด เศรษฐศาสตร ลวนแตมีงานวิชาการ ตํารา
หลักวิชามากมาย ตางมุงหวังเพื่อศึกษาและนําไปปฎิบัติเพื่อตอบสนองในการสรางความมั่งคั่งทาง
ธุรกิจ ที่มุงสูการสรางกําไร ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความพึงพอใจสูงสุด (Hall, 1980; 
Henderson, 1983; Porter, 1985; Coyne, 1986; Pankaj, 1986; Day & Wensely, 1988; Dierickx & 
Cool, 1989; Hamel & Prahalad, 1989; Prahalad & Hamel, 1990; Barney, 1991; Peteraf, 1993; 
Bharadwaj et al., 1993; Hall, 1993; Day & Nedungadi, 1994; Hunt & Morgan, 1995; Oliver, 
1997; Hoffman, 2000)  

งานวิจัยนี้ศึกษาปรากฎการณที่องคกรธุรกิจสรางความไดเปรียบในการแขงขันอัน
นําไปสูความไดเปรียบในตลาด (Competitive Advantage in the Marketplace Position) (Shelby D. 
Hunt, 1995, p. 9) โดยใชทฤษฎีกลยุทธพื้นฐาน (Generic Strategy Theory) การสรางความไดเปรียบ
ของ Michael E. Porter (1980) เปนแนวทางการวิจัย (Cross, 1999; Karnani, 1984; Miller & 
Friesen, 1986; White, 1986; Hill, 1988; Mathur, 1988; Murray, 1988; Miller, 1992; Dess & 
Miller, 1993; Johnson & Scholes, 1993; Fuerer & Chaharbaghi, 1997; Hlavacka et al., 2001) และ
แสดงใหเห็นวาธุรกิจเมื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันโดยอาศัยเครื่องมือทางการตลาดที่
เรียกวา 4Ps ของ McCarthy (1960) มาเปนกลยุทธในการทําการตลาด (Brooksbank, 1994; Cengiz 
& Yayla, 2007; Viswanathan & Dickson, 2007) ความสัมพันธของกลยุทธการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันทางธุรกิจประเภทตางๆ จะมีผลที่ขัดแยงกับองคประกอบของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางไร โดยมีหัวขอนําเสนอดังตอไปนี้ 

1) การสรางความไดเปรียบ (Competitive Advantage)ในการแขงขันทางธุรกิจ 3 
ประเภทดังตอไปนี้ 

1.1 ประเภทผูนําตนทุน 
1.2 ประเภทความแตกตางในผลิตภัณฑหรือบริการจากคูแขงขัน  
1.3 ประเภทมุงเนนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งระหวาง 1.1 และ 1.2  

2) สวนประสมการตลาด 4Ps  
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3) กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจดวยสวนประสมการตลาด 
4Ps สงผลในทางตรงกันขามกับจุดประสงคขององคประกอบของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

สวนตอไปจะเปนการทบทวน ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน 3 ประเภท และ 4Ps ซ่ึงเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ประกอบไปดวย 
(1) ผลิตภัณฑ (2) ราคา (3) ชองทางการจัดจําหนาย และ (4) การสงเสริมการตลาด โดยจะชี้ใหเห็น
วา 4Ps ถูกนํามาใชเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดอยางไร และถัดไปจะเปนการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคที่มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดการบริโภคที่เกินพอเพียง โดย
ทบทวนและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 3 ประเภทไดแก (1) พฤติกรรมการ
บริโภควัตถุนิยม (2) พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด และ (3) พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการ
ไตรตรอง  

ในสวนสุดทาย เปนการทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับทฤษฎีและการ
พัฒนาการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 5 องคประกอบ อันไดแก (1) ความพอประมาณ (2) 
ความมีเหตุผล (3) การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี (4) การมีความรู และ (5) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมทั้งการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ในธุรกิจ เพื่อใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 
 
2.1 ความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage)  

แนวความคิดเกี่ยวกับความไดเปรียบในการแขงขันเริ่มมาจาก Chamberlin (1933) ซ่ึง
ตอมา Selznick (1957) ไดผนวกสองปจจัยระหวาง ความสามารถ (Competency) และความ
ไดเปรียบในการแขงขัน ใหเขาอยูดวยกันเปนรูปแบบเดียวกัน (Conner, 1991) ซ่ึงนักวิจัยหลายทาน
ไดนิยามความไดเปรียบในการแขงขันโดยเจาะจงไปในเรื่องที่เกี่ยวกับความสามารถของธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพการแขงขันในตลาดการคา (Hall, 1993; Itami, 1987, p. 61; Peteraf, 1993; Porter, 
1980, p. 3) 

การสรางความไดเปรียบ คือความพยายามในการสรางความชํานาญพิเศษในบางดาน 
(Specialization) ที่สามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูบริโภคได (Alderson, 1937, 
p. 2) การสรางความไดเปรียบทําใหเกิดชองวาง (Gap) ระหวางตนเองและคูแขงขัน โดยชองวางนั้น
เกิดจากความสามารถในการดําเนินงานระหวางธุรกิจและคูแขงขันที่แตกตางกัน (Capability Gaps) 
ซ่ึงชองวางเหลานั้นสามารถจําแนกไดดังตอไปนี้ คือ ความแตกตางของระบบในการดําเนินธุรกิจ 
(Business System Gaps) ความแตกตางของตําแหนงการแขงขันในอุตสาหกรรม (Position Gaps) 
ความแตกตางที่ไดเกิดจากกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ (Regulatory / Legal Gaps) และ ความ
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แตกตางที่เกิดจากคุณภาพในดานการจัดการและธุรกิจ (Organization / Managerial Quality Gaps) 
ส่ิงตางๆ เหลานี้กอใหเกิดชองวางระหวางธุรกิจและคูแขงขัน และชองวางดังกลาวเปนแหลงที่มา
ของความไดเปรียบในการแขงขัน (Coyne, 1986) รวมไปถึงการกําหนดกลุมเปาหมายทางการตลาด
ที่ชัดเจน การกําหนดราคาที่ต่ํากวาคูแขง การสรางโฆษณาที่แปลกใหมเพื่อกระตุนใหเกิดความ
ตองการผลิตภัณฑ การปรับปรุงผลิตภัณฑใหแตกตางจากคูแขง และรวมถึงการสรางนวัตกรรมที่
ไมเหมือนใครในตลาด (Hoffman, 2000, p. 1)  

ความไดเปรียบในการแขงขัน เปนแนวความคิดที่พัฒนามาจากแนวความคิดความ
ไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ที่พิจารณาความไดเปรียบบนพื้นฐานของ
ตนทุนการผลิตเปนหลัก โดยประเทศที่มีปจจัยการผลิตที่อุดมสมบูรณในประเทศยอมมีความ
ไดเปรียบมากกวาในเชิงการเปรียบเทียบ (Ricardo, 1817) ในการศึกษาเกี่ยวกับความไดเปรียบใน
การแขงขันแบงการศึกษาออกเปนสองแนวความคิดหลัก คือ แนวความคิดที่เรียกวามุมมองทางดาน
ทรัพยากร (Resource-based View, RBV) ที่มุงศึกษาปจจัยภายในธุรกิจ ซ่ึงเชื่อวา แหลงที่มาของ
ความไดเปรียบเชิงการแขงขันมาจากการจัดการทรัพยากรภายในธุรกิจ (Barney, 1991) และ 
แนวความคิดที่มุงศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรม (Industrial Organization Economics, IO) ซ่ึงเชื่อวา 
แหลงที่มาของความไดเปรียบในการแขงขันมาจากการเขาใจปจจัยภายนอกธุรกิจ คือ โครงสราง
อุตสาหกรรม แลวจึงดําเนินการกิจกรรมภายในธุรกิจใหสอดคลองกันเพื่อสรางคุณคาใหกับธุรกิจ
นั้นๆ (พงษเทพ จันทสุวรรณ, 2551, น. 5) 

แมวาการศึกษาความไดเปรียบในการแขงขัน จะเริ่มมาหลายสิบป แตยังไมเคยมี
นักวิชาการทานใดใหความหมายหรือคําจํากัดความที่เปนทางการของคําวาความไดเปรียบในการ
แขงขันอยางชัดเจน ในป 1988 George S. Day และ Robin Wensley ไดสํารวจถึงคําจํากัดความของ
คําวา ความไดเปรียบในการแขงขัน และทั้งสองทานไดมีความคิดเห็นวา ถึงแมคําวาความไดเปรียบ
ในการแขงขันแบบยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) จะปรากฏเปนครั้งแรกในหนังสือ
ของ Porter ในป 1985 แตก็ไมปรากฏถึงคําจํากัดความหรือความหมายที่เปนทางการของคําดังกลาว 
โดย Porter เพียงแตเสนอแนวทางกลยุทธที่ธุรกิจสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบรรลุถึง 
ความไดเปรียบในการแขงขันแบบยั่งยืนเทานั้น แตไมไดใหความหมายอยางเปนทางการวา ความ
ไดเปรียบในการแขงขันคืออะไร (Hoffman, 2000, p. 6) 

ตอมาในป 1986 ไดมีนักวิชาการที่ช่ือ Kevin P. Coyne ไดพยายามนําเสนอแนวทางใน
การกําหนดวาอะไรคือ ความไดเปรียบในการแขงขันที่ยั่งยืน โดย Coyne พยายามที่จะสํารวจ
แนวความคิดที่เกี่ยวของกับความไดเปรียบในการแขงขันในอดีต และพบวา ธุรกิจที่มีความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขันแบบยั่งยืนนั้น จําเปนจะตองมีลักษณะดังนี้คือ กลุมผูบริโภคเปาหมายของ
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ธุรกิจจําเปนที่จะตองสามารถรับรูถึงความแตกตางระหวางผลิตภัณฑที่ธุรกิจนําเสนอกับของคูแขงที่
นําเสนอตอตลาดได โดยความแตกตางดังกลาวจะตองเกิดมาจากหรือมีสวนสัมพันธกับทรัพยากรที่
ธุรกิจไดครอบครองอยู ในขณะที่คูแขงไมมีทรัพยากรเหลานั้น และความแตกตางที่ธุรกิจนําเสนอสู
ตลาดนั้นจะตองสงผลโดยตรงตอเงื่อนไขในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ 
ธุรกิจจําเปนที่จะตองมีความสามารถในการพยากรณหรือทํานายความเคลื่อนไหวของคูแขงขันใน
อุตสาหกรรมอยูตลอดเวลา และใชทรัพยากรที่แตกตางจากคูแขงขันนํามาผลิตและนําเสนอ
ผลิตภัณฑที่สามารถกอใหเกิดชองวางทางการแขงขันระหวางธุรกิจและคูแขง ดวยเหตุนี้ ความ
ไดเปรียบในการแขงขันจึงเกิดขึ้นมาจาก การที่คูแขงขันไมสามารถที่จะดําเนินการเพื่อลดชองวางที่
มีอยูลงได (Coyne, 1986) จากการศึกษาของ Coyne ดังกลาวจึงทําใหนักวิชาการที่กําลังพยายาม
กําหนดนิยาม ความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา ความไดเปรียบในการแขงขัน ไดมีหลักใน
การพิจารณา และผูที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดทานหนึ่งคือ Jay Barney ผูซ่ึงเปนนักวิชาการคน
สําคัญในดานมุมมองทางดานทรัพยากร โดย Barney ไดใหนิยาม ความหมาย และคําจํากัดความ 
ของคําวา ความไดเปรียบในการแขงขันไวดังนี้ 

“การไดเปรียบในการแขงขัน เปนผลลัพธมาจากการดําเนินการทางกลยุทธที่สามารถ
สรางคุณคา (Value-Creating Strategy) ใหเหนือกวาคูแขงขัน แตในขณะเดียวกัน คู
แขงขันไมสามารถดําเนินการทางกลยุทธแบบเดียวกันไดในชวงเวลาเดียวกัน ดวยเหตุนี้ 
การไดเปรียบในการแขงขันจะยั่งยืนได ก็ตอเมื่อ ธุรกิจที่เปนคูแขงขันไมสามารถ
ลอกเลียนแบบผลลัพธ ผลประโยชน หรือคุณคา อันเนื่องมาจากการใชกลยุทธที่ธุรกิจ
ไดกําหนดหรือสรางขึ้นมา” (Barney, 1991, p. 102) 

 
งานวิจัยนี้จะนําทฤษฎีของ Porter เปนแนวทางในการวิเคราะหความสัมพันธของกล

ยุทธทางธุรกิจกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ซ่ึงจะไดทบทวนการวิจัยและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ กลยุทธพื้นฐานของ Porter ในลําดับตอไป  

 
2.2 กลยุทธพื้นฐานของ Porter (Porter’s Generic Strategies) 

Porter (1980) กลาวถึงความสําคัญของกลยุทธการแขงขันของธุรกิจไววา การไดเปรียบ
ในการแขงขัน สามารถอธิบายไดถึงตําแหนงของธุรกิจในการสรางกําไรไดดีกวาคูแขงขันใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และเมื่อมีการสรางกําไรอยูอยางตอเนื่องตลอดเวลา นั้นหมายถึงธุรกิจมีความ
ไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน (Jacobsen, 1988)   
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ในขณะเดียวกัน Porter (1980) ไดนําเสนอกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันไวสามประเภท กําหนดชื่อเรียกวา “กลยุทธพื้นฐาน” ที่ประกอบไปดวย (1) ประเภทผูนํา
ตนทุน (2) ประเภทความแตกตาง และ(3) ประเภทมุงเนน ซ่ึง Porter ไดนําเสนอเพิ่มเติม ในสวน
ของวิธีการแขงขันดวยกลยุทธตนทุนต่ํา หรือดานความแตกตาง ที่ธุรกิจสามารถเลือกที่จะตัดสินใจ
กําหนดตลาดเปาหมายสําหรับผลิตภัณฑของตนเอง กลาวคือ ธุรกิจสามารถที่จะเลือกวา จะแขงขัน
ในตลาดขนาดใหญ (Broad Mass Market) หรือ ตลาดขนาดเล็ก (Niche Market) ซ่ึงกอนที่ธุรกิจจะ
นําเสนอผลิตภัณฑใดๆ สูตลาด ธุรกิจจําเปนตองวิเคราะหขอคําถามตอไปนี้เพื่อตัดสินใจที่จะเลือก
กลยุทธใหถูกตองกับความเปนจริงมากที่สุด คือ 

1) จะเลือกใชตนทุนที่ต่ํา หรือความแตกตางดานอื่นที่ไมเกี่ยวกับราคา เชน คุณภาพ 
หรือการบริการ ในการตอสูกับคูแขงในตลาดเดียวกัน 

2) จะเลือกตลาดขนาดใหญ หรือมุงที่จะตอบสนองความตองการของผูบริโภคในตลาด
ขนาดเล็ก  

ความเปนไปไดของคําตอบทั้งหมดมี 4 ทางเลือก ไดแก (1) เลือกที่จะใชการแขงขันที่ 
“ราคา” ในตลาดขนาดใหญ (2) เลือกที่จะใชการแขงขันที่ “ความแตกตาง” ในตลาดขนาดใหญ (3) 
เลือกที่จะใชการแขงขันที่ “ราคา” ในตลาดขนาดเล็ก และ (4) เลือกที่จะใชการแขงขันที่ “ความ
แตกตาง” ในตลาดขนาดเล็ก (ภาพที่ 2.1) 

 
ภาพที่ 2.1  รูปแบบของกลยุทธพื้นฐานของ Michael E. Porter (Minarik, 2007, p. 14) 
 

มีงานวิจัยสนับสนุนแนวคิดของ Porter หลายงานวิจัย อาทิ Hambrick (1981, 1982, 
1983), Dess and Davis (1984), Herbert and Deresky (1987), Hawes and Crittenden (1984), 
O’Farrell, et al, (1992) Miller and Friesen (1986), Douglas (1992), Nayyar (1993), Kling and 
Smith (1995), Kumar et al. (1997) โดยที่ Douglas (1992) ไดอางถึงกลยุทธพื้นฐานวา สามารถ
นําไปปรับใชไดกับทุกธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม และในป 1985 Porter ไดเพิ่มเติมในงานวิจัยถึงการ
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ใชกลยุทธพื้นฐานเหลาจะสามารถทําใหเกิดผลลัพธของความไดเปรียบในการแขงขัน คือประเภท
ผูนําตนทุน และประเภทความแตกตาง โดยธุรกิจที่ใชกลยุทธนี้จะมีตําแหนงที่ไดเปรียบหรือดีกวา
คูแขงในตลาดเดียวกัน (Porter, 1985)  

2.2.1 กลยุทธประเภทผูนําตนทุน (Cost Leadership Strategy) 
Porter (1980) ไดสรางกลยุทธพื้นฐานมาจากหลักพื้นฐานของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(Hudson, 2001, p. 32) ซ่ึงเปาหมายของกลยุทธการเปนผูนําตนทุนคือ การทําใหตนทุนของธุรกิจต่ํา
กวาของอุตสาหกรรม ในงานวิจัยของ Douglas (1992) ไดใหขอสังเกตถึงธุรกิจที่อยูในตําแหนงของ
ความไดเปรียบนี้มักจะประสบความสําเร็จของอํานาจในการแขงขัน ที่มีอิทธิพลเหนือคูแขง ขณะที่ 
Porter (1980) อางวาตําแหนงของธุรกิจที่มีตนทุนที่ต่ํา จะสรางไดโดยอาศัยการกําหนดนโยบายของ
การทํางานที่มุงไปสูวัตถุประสงคทั่วกันทั้งองคกร (Porter, 1980, p. 35) ตัวอยางของกลยุทธดาน
ผูนําตนทุน คือการควบคุมการบริหารงาน คาใชจายและลดตนทุนขององคกรใหอยูในระดับที่ต่ํา
ที่สุด รวมไปถึงการมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และควบคุมเพื่อใหเกิดคาใชจายโดยเฉลี่ยใน
ระดับต่ํา ขณะเดียวกันการบริการการตลาด คาโฆษณาจําตองมีการควบคุมใหอยูในระดับที่ต่ํา
เพื่อใหบรรลุถึงความเปนผูนําตนทุนในตลาด Porter (1980) ไดอางถึงเหตุผลที่ธุรกิจควรนํากลยุทธ
นี้ไปปรับใช เนื่องจากธุรกิจจะเกิดความไดเปรียบ สามประการดังนี้ 

ความไดเปรียบประการแรก คือธุรกิจสามารถที่จะไดผลตอบแทนที่สูงกวาคูแขงขัน 
(Hudson, 2001, p. 29) จากงานวิจัยของ Douglas (1992) แสดงใหเห็นวาธุรกิจที่มีการควบคุมตนทุน
จนเปนผูนําตนทุนจะสามารถกําหนดราคาผลิตภัณฑไดต่ํากวาคูแขงขัน โดยที่ยังสรางผลตอบแทน
ที่ดีไดเชนกัน ความไดเปรียบประการที่สอง คือเปนการปองกันไมใหคูแขงสามารถทําราคา
ผลิตภัณฑใหต่ํากวา เนื่องจากไมสามารถบริหารตนทุนใหอยูในระดับที่ต่ํากวาได และความ
ไดเปรียบประการสุดทาย คือ เปนการปองกันไมใหคูแขงรายใหมเขามาในตลาด เพราะจะทําใหผูมา
ใหมตองใชเวลานานในการสรางสวนแบงตลาด และอาจไมมีกําไรเพียงพอในการแสวงหาความ
ไดเปรียบ  

2.2.2 กลยุทธประเภทความแตกตาง (Differentiation Strategy) 
กลยุทธพื้นฐานที่สองของ Porter (1980) คือกลยุทธประเภทความแตกตาง ซ่ึงกลยุทธนี้

เนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดความแตกตาง ดวยใหเกิดการรับรูของผูซ้ือวาเปนผลิตภัณฑที่เปน
หนึ่งเดียว ไมเหมือนใคร (Unique) ซ่ึงทําใหธุรกิจสามารถกําหนดราคาไดสูงกวาทั่วๆไป (Premium 
price) กลยุทธนี้ไดรับการตอบรับจากนักวิจัยตางๆ อาทิ Levitt (1980) ไดกลาวในงานวิจัยของเขาวา 
กลยุทธนี้เปนทางเลือกของธุรกิจที่มีผลิตภัณฑที่สามารถสรางความแตกตางได (Levitt, 1980, p. 83) 
ในงานวิจัยของ Porter (1980) ไดกลาววา แหลงที่มาของความแตกตาง มาไดหลายแหลง อาทิ ความ

DPU



  18 

แตกตางในตัวผลิตภัณฑ จากระบบการขนสงที่เปนเอกลักษณ (Unique) การตลาด และปจจัยอ่ืนๆ 
ซ่ึงในงานวิจัยฉบับอ่ืน เชน Powell (1995), Daniel and Reitsperger (1994), Phillips Chang and 
Buzzell (1983), Miller and Friesen (1986a) ไดขยายแหลงที่มาของความแตกตางโดยรวมเอา
คุณภาพของผลิตภัณฑ (Product Quality) เขาไวดวย ในงานวิจัยดังกลาวไดระบุถึงหลักของการ
บริหารการควบคุมคุณภาพ (Total Quality Management) ชวยใหกอเกิดการปรับปรุงเสริมใหมีการ
เพิ่มขึ้นของระดับความพึงพอใจของลูกคา ซ่ึงนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขันเปนลําดับไป  

2.2.3 กลยุทธประเภทมุงเนน (Focus Strategy) 
ในกลยุทธประเภทมุงเนนนั้น ธุรกิจกําหนดเปาหมายไปยังตลาดขนาดเล็ก ที่ธุรกิจ

สามารถจะเลือกผลักดันผลิตภัณฑของตนไปยังกลุมผูบริโภคเปาหมายได อาทิ กลุมเด็กเล็ก กลุม
ผูสูงอายุ เพศ หรือแบงตามประเภทภูมิศาสตร การใชกลยุทธประเภทมุงเนนในเฉพาะบางกลุม
ผูบริโภคนั้น ธุรกิจมีความคาดหวัง ความตองการที่จะเติบโตและมีสวนแบงตลาด (Market Share) 
ในตลาดขนาดเล็ก หรือตลาดเฉพาะกลุม มากกวาตลาดขนาดใหญ ที่มีคูแขงขนาดใหญ ความสําเร็จ
ของกลยุทธมุงเนนอยูที่ตลาดเฉพาะกลุมนั้นมีการเติบโตและขนาดใหญเพียงพอกับธุรกิจ แตตอง
เล็กเกินไปสําหรับคูแขงที่สนใจจะเขารวมได และธุรกิจที่จะเติบโตในตลาดเฉพาะกลุม จําเปนตอง
ใชทรัพยากรที่มีในตัวเอง ในการที่ทําใหเกิดกิจกรรมของหวงโซคุณคาที่จะทําใหเกิดความไดเปรียบ
ในการแขงขัน (Akan et al., 2006) 

ธุรกิจสามารถเลือกใชกลยุทธประเภทมุงเนน รวมกับอีกสองกลยุทธพื้นฐานในคราว
เดียวกันไดทั้งสองรูปแบบคือ ใชรวมกันระหวางประเภทผูนําตนทุน กับประเภทมุงเนน อาทิ ธุรกิจ
มุงที่การบริหารตนทุนใหไดต่ําที่สุดเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑใหเฉพาะกลุมผูบริโภค หรือเลือกที่จะใช
ประเภทความแตกตาง กับประเภทมุงเนน อาทิ ธุรกิจเลือกใชกลยุทธสองประเภทนี้ เปนธุรกิจมี
ผลิตภัณฑเปนที่มีความแตกตาง ไมเหมือนใครและนําเสนอใหผูบริโภคเฉพาะกลุมเทานั้น (Allen, 
2006) 

 
2.3 การผสมผสานใชกลยุทธประเภทผูนําตนทุนกับกลยุทธประเภทความแตกตาง  

ในงานวิจัยของ Porter (1980, 1985) ระบุวาธุรกิจไมควรนําสองกลยุทธ (ประเภทผูนํา
ตนทุน และประเภทความแตกตาง) มาใชรวมกันในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน เพราะ
จะทําใหธุรกิจสับสนวา จะดําเนินนโยบายไปในทิศทางเชนไร โดย Porterไดเรียกสภาพที่ธุรกิจใด
นําสองกลยุทธมาใชรวมกันวา “การติดอยูระหวางกลาง” (Stuck in the middle) คือไมรูวาจะเนนกล
ยุทธของธุรกิจใหไปในทิศทางใด ระหวางตนทุนต่ํา หรือความแตกตาง ขอคิดดังกลาวของ Porterได
มีนักวิจัยหลายทานทําวิจัยและไดผลลัพธที่สนับสนุน อาทิเชน Hambrick (1981, 1982, 1983), Dess 
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and Davis (1984), Herbert and Deresky (1987), Hawes and Crittenden (1987), O’Farrell et al. 
(1992), Miller and Friesen (1986), Nayyar (1993), Kling and Smith (1995), Kumar et al. (1997) 
โดยที่ผลการวิจัยที่ออกมานั้นระบุถึงประสิทธิภาพในผลประกอบการของธุรกิจเมื่อใชสองกลยุทธ
ในคราวเดียวกันต่ํากวาธุรกิจที่เลือกใชกลยุทธใดกลยุทธหนึ่งเพียงอยางเดียว (รายละเอียดเพิ่มเติม
ในตารางที่ 1 ของภาคผนวก ก) ขณะเดียวกันการวิจัยจากนักวิจัยอีกกลุมหนึ่ง มีผลการวิจัยที่ขัดแยง
กับแนวความคิดขางตนของ Porter อาทิเชน Hall (1980), Phillips et al. (1983), Karnani (1984), 
White (1986), Kim and Lim (1988), Kean et al. (1998), Robinson and Pearce (1988), Wright et al. 
(1991), Helms et al. (1992), Parker and Helms (1992), Miller and Dess (1993), Reitsperger et al. 
(1993), Kotha and Vadiamani (1995) โดยจากตัวอยางในงานวิจัยพบวาธุรกิจที่เลือกใชสองกลยุทธ
ผสมผสานกันทําใหผลประกอบการดีกวา ธุรกิจที่เลือกกลยุทธเพียงอยางหนึ่งอยางใดเพียงอยาง
เดียว (รายละเอียดเพิ่มเติมในตารางที่ 2 ของภาคผนวก ก) 

สังเกตไดวา ธุรกิจที่เลือกใชกลยุทธอยางใดอยางหนึ่ง หรือผสมผสานทั้งสองประเภท
เขาดวยกัน ลวนแลวแตมีความตองการเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันทั้งส้ิน ดังนั้น
จุดประสงคหลักของการนํากลยุทธพื้นฐานของ Porter มาใชเพื่อตองการใหมีผลประกอบการที่
ดีกวาคูแขงขัน และเกิดความไดเปรียบของการแขงขันในตลาด ขณะเดียวกันการนํากลยุทธพื้นฐาน
มาใชเพื่อสรางความไดเปรียบนั้นไมสามารถทําใหเกิดการบริโภคไดหากขาดเครื่องมือทาง
การตลาดที่จะนําความไดเปรียบนั้นไปกระตุนลูกคา หรือผูบริโภค ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงลําดับ
ตอไปจะเปนการทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมสวนประสมการตลาดที่ช่ือวา 4Ps ที่แสดงถึงการ
นําความไดเปรียบที่ธุรกิจสรางไปกระตุนลูกคา หรือผูบริโภค  
 

2.4 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix, 4Ps) 
แนวความคิดเกี่ยวกับ 4Ps เร่ิมตนมาจาก Neil Borden ขณะดํารงตําแหนงประธานของ 

AMA ในป ค.ศ. 1953 ซ่ึง Borden ไดแนวคิดมาจาก James Culliton ที่กลาวถึง “สวนประสม
การตลาด” วาเปนสวนผสมของแตละองคประกอบที่พยายามจะทําใหตลาดตอบสนอง ซ่ึง Borden 
ไดกําหนดองคประกอบการควบคุมทางตลาดไว 12 องคประกอบเพื่อท่ีใหงายตอการบริหาร ซ่ึงจะ
สงผลใหเกิดกําไรจากการปฎิบัติงาน ตอมา McCarthy (1960) ไดลดจํานวนองคประกอบจาก 12 ลง
เหลือ 4 องคประกอบ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด 4Ps ไดรับการตอบรับจากนักการตลาดอยางมาก จนไดรับขนานนามวาเปน “หัวใจของ
โครงสรางทางการตลาด” (Cowell, 1984) และ 4Ps ยังเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจในการซื้ออีกดวย (Kotler, 2003; Brassington & Pettitt, 2003) อีกประการหนึ่งที่ทําให 4Ps 
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ไดรับความนิยมคือ ความงายของแนวความคิดความเขาใจ งายตอการจดจําในการตัดสินใจทาง
การตลาด และไดรับการนําไปพิสูจนในกรณีศึกษาตางๆ ในระดับบัณฑิตศึกษามากมายหลายป 
(Jobber, 2001) และ 4Ps ยังไดรับการนําไปใชในหลากหลายอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง จน
กลายเปนสวนหนึ่งของทางการตลาด และยิ่งไปกวานั้น ยังไดรับการยอมรับใน AMA ในเวลาตอมา 
(Bennet, 1995) 

2.4.1 ความหมายของสวนประสมการตลาด 
Kotler (2003, p. 16) ไดใหความหมายไววา “สวนประสมการตลาด เปนตัวแปรที่

สามารถควบคุมไดทางการตลาด หมายถึง การสนองความตองการเปนตัวแปรที่สามารถควบคุม 
และสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ” 

Amstrong and Kolter (2003, p. G-5) ไดใหคําจํากัดความวาสวนประสมการตลาด 
“เปนเครื่องมือหรือตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจของกลุมเปาหมาย” 

ธงชัย สันติวงษ (2534, น. 251) ใหความหมายของการตลาดวา “หมายถึงกิจการของ
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการวางกลยุทธ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อที่จะใหมีการผานสินคา
และบริการไปยังผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคจะดําเนินการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการดังกลาว และ
ความสําเร็จของการตลาดอยูที่การสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคจากการไดใชสินคา
นั้น ซ่ึงตองใชวิธีหรือเครื่องมือตางๆ เพื่อกระตุนหรือชักจูงใหผูบริโภคเกิดความตองการและใช
ผลิตภัณฑที่นําเสนอ ซ่ึงเครื่องมือดังกลาวเรียกวา สวนประสมการตลาด” 

จะเห็นไดวา สวนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได
ที่ธุรกิจจะตองนํามาใชรวมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเปาหมายดวยเครื่องมือนี้ การ
พัฒนาสวนประสมการตลาดเปนสวนสําคัญในการตลาดมาก เพราะการที่จะเลือกใชกลยุทธ
การตลาดใหตรงกับตลาดเปาหมายไดถูกตองนั้น จะตองสรางสรรคสวนประสมการตลาดขึ้นมาใน
อัตราสวนที่พอเหมาะกัน ซ่ึงในการกําหนดสวนประสมการตลาด หรือ 4Ps นั้น ประกอบดวย
เครื่องมือตอไปนี้ 

1) ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงที่เสนอเพื่อขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล โดยผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑขายได  

2) ราคา จํานวนเงินที่ตองชําระเพื่อใหไดผลิตภัณฑ หรือมีส่ิงที่มีคาอื่นๆ ที่ผูบริโภค
ตองนําไปแลกเปลี่ยนกับประโยชนที่ไดรับ จากการมีหรือไดใชผลิตภัณฑ (Kotler and Armstrong, 
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1996) หรือเปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑออกมาในรูปของเงินตรา ซ่ึงผูบริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑ และราคาของผลิตภัณฑนั้น โดยถาคุณคาสูงกวาราคา จะ
ตัดสินใจซื้อ  

3) ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑและกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูก
เปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิตคนกลาง ผูบริโภคคนสุดทาย 
หรือผูใชทางอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมซึ่งเปนกิจกรรมที่ชวยกระจายผลิตภัณฑ ประกอบดวย (1) 
การขนสง (Transportation) (2) การเก็บรักษาสินคาคงคลัง (Storage) และการคลังสินคา 
(Warehousing) และ (3) การบริการสินคาคงเหลือ (Inventory Management) 

4) การสงเสริมการตลาด เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตรา
ผลิตภัณฑ หรือความคิด หรือตอบุคคล เพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อเตือนความทรงจํา 
(Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อของผู
ซื้อหรือเปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อการติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย ทําการขาย และการติดตอส่ือสารโดยไมอาศัยคน ซ่ึง
เครื่องมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ อาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซ่ึงตองใช
หลักการเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน  (Integrated Marketing 
Communication: IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุ
จุดมุงหมายรวมกันได  เครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่ สําคัญประกอบดวย  การโฆษณา 
(Advertising) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) การสงเสริมการขาย (Sales 
Promotion) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations:PR) และการตลาด
ทางตรง (Direct Marketing) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) 

2.4.2 ขอวิพากษที่เกีย่วกับสวนประสมการตลาด 
4Ps มีทั้งไดรับการเห็นดวยและไมเห็นดวยมากมายหลากหลาย แตจากขอวิพากษใน

งานวิชาการเหลานั้น ก็ไมอาจสรุปไดอยางชัดเจนวา 4Ps นั้นไมเหมาะสมหรือทันสมัยที่จะนํามา
ปรับใชในองคกรธุรกิจแตอยางไร ดังนั้นในการสังเคราะหองคความรูที่เกี่ยวของกับสวนประสม
การตลาดเพื่อใหไดครอบคลุมประเภทของตลาดมากที่สุด จึงไดรวบรวมงานวิจัยที่วิพากษเกี่ยวกับ 
4Ps ของการตลาดดานตางๆ ไวทั้งหมด 6 กลุม อันประกอบไปดวย 

1) การตลาดผูบริโภค (Consumer Marketing) 
2) การตลาดมุงสัมพันธ (Relationship Marketing) 
3) การตลาดบริการ (Service Marketing) 
4) การตลาดคาปลีก (Retail Marketing) 
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5) การตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Marketing) และ 
6) การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce Marketing) 
และงานวิจัยนี้ไดรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวของในแตละประเภทของการตลาด ที่เปน

ประเด็น ขอเสนอแนะของแตละผูวิจัยท่ีเกี่ยวของเปนลําดับตอไป 
2.4.3 การตลาดผูบริโภค (Consumer Marketing) 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยของ 4Ps ที่เกี่ยวของกับตลาดผูบริโภค ดัง
แสดงไวในภาคผนวก ก ตารางที่ 3 จะเห็นไดวา ผูวิจัยสวนใหญสรุปวา 4Ps นั้นใหความสําคัญกับ
ปจจัยภายในองคกรมากเกินไป ในขณะที่สภาพแวดลอมและปจจัยภายนอกเริ่มมีบทบาทและ
อิทธิพลตอตลาดมากขึ้น ซ่ึงมีความเห็นวา 4Ps ไมควรจะนํามาเปนใชพื้นฐานกลยุทธสําหรับตลาด
ผูบริโภค โดยขอโตแยงสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ดานหลักดังนี้ 

1) 4Ps มุงเนนภายในองคกรมากเกินไป ขาดในสวนของผูบริโภคหรือลูกคา (Kolter, 
1984; Robin, 1994; Vignalli & Davies, 1994; Bennett, 1997; Schultz, 2001) 

2) ขาดการปฎิสัมพันธกับลูกคา (Doyle, 1994; Yudelson, 1999) 
3) ขาดองคประกอบดานกลยุทธ (Ohmae, 1982; Vignalli & Davies, 1994) 
อยางไรก็ตาม Constantinides (2006, p. 413) ไดใหขอคิดวา ถึงแมจะมีขอโตแยงใน

ความไมเหมาะสมที่จะนํา 4Ps มาใช แตก็สามารถนําไปประยุกตใชไดโดยเพิ่มเติมในสวนของ
ขอเสนอแนะของผูวิจัยตางๆ ใหมีความทันสมัยมากขึ้น 

2.4.4 การตลาดมุงสัมพันธ (Relationship Marketing) 
ในระหวางยุค ค.ศ. 1960 ถึง ค.ศ. 1970 เปนยุคที่มีการมุงการสรางยอดขาย ทําตลาด

แบบจํานวนมาก (Mass) และเริ่มมีการกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสรางความภักดีของลูกคา และ
หลังจากนั้นจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากเนนการขาย มาเปนสรางความสัมพันธกับลูกคา มีกิจกรรม 
กลยุทธในการรักษาลูกคามากขึ้น (Parvatiya & Sheth, 1997) ใหความสําคัญตอลูกคาปจจุบันมาก
พอกับการหาลูกคาใหม (McKenna, 1991; Rosenberg & Czepiel, 1992) 

จากวิกฤติทางเศรษฐกิจ หลายครั้ง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการ
บริโภคของลูกคาจากขอสรุปที่รวบรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวของดัง แสดงไวในภาคผนวก ก ตารางที่ 
4 นั้น นักวิจัยหลายทานไดเริ่มพิจารณา วิจัยและวิพากษเกี่ยวกับความเหมาะสมของ 4Ps ที่มีตอ
การตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงทําใหเกิดการดูแลรักษาฐานลูกคาปจจุบันไว พอกับการหาลูกคา
ใหม นั้นอาจจะทําให 4Ps นั้นไมนาจะเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน ใน 3 ประการคือ 

1) 4Ps ไมสามารถสนองตอความตองการของผูบริโภคหรือลูกคาในกรณีที่เปนแบบ
เฉพาะบุคคลได (Lauterborn, 1990; Rosenberg & Czepiel, 1992) 
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2) 4Ps เปนการดําเนินการในทิศทางเดียว ไมมีปฎิสัมพันธกับลูกคาจึงไมสามารถ
สนองความตองการที่เปลี่ยนไปของลูกคาได (Gummesson, 1994, 1997; GrÖnroos, 1994; 
Goldsmith, 1999) 

3) 4Ps เปนการเนนในเชิงรุก (Offensive) มากกวาการรวมมือ (Collaborative) กับ
ลูกคา (Patterson & Ward, 2000) 

การตลาดแบบมุงสัมพันธ เปน ประเภทตลาดที่สําคัญประเภทหนึ่ง ที่เนนหรือให
ความสําคัญแกลูกคา ที่มีความเปนเฉพาะบุคคลมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ควรเพิ่มเสริมคือ การมี
ปฏิสัมพันธ ความเปนเฉพาะบุคคล และการสื่อสาร (Constantinides, 2006, pp. 417-418) 

2.4.5 การตลาดบริการ (Service Marketing) 
ความแตกตางระหวางสิ่งที่จับตองได (Tangibles) และส่ิงที่จับตองไมได (Intangibles) 

ที่เปนพื้นฐานของคุณลักษณะของการตลาดบริการนั้น พบไดครั้งแรกจากงานวิจัยของ Branton 
(1969) และ Wilson (1972) ในเวลาตอมา ในขณะที่ชวงเวลาของยุคทศวรรษที่ 70 มีนักวิจัยหลาย
ทานไดเสนอคุณลักษณะพิเศษของการบริการในการตลาดบริการ (Blois, 1974; Bessom & Jackson, 
1975; Shostack, 1977) และไดสรุปสาเหตุของการทํางานวิจัยแบงออกไดเปน 2 ประการหลักคือ 

1) การบริการกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเปนแหลงที่มา
ของรายไดของธุรกิจในเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2) การเพิ่มขึ้นของการบริการเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ (ที่จับตองได) เปรียบเสมือน
เปนองคประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ (Kotler et al., 2001; Jobber, 2001) ซ่ึงทําใหการบริการ
กลายเปนสวนที่สําคัญสวนหนึ่งของความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ ที่มีประโยชนตอพื้นฐานของ
ความไดเปรียบในการแขงขัน 

จากคุณลักษณะพิเศษของการบริการ ดังนั้นจึงเปนสวนสําคัญที่ทําให 4Ps จําตองมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อใหเหมาะสมกับการตลาดบริการ สรุปจากวรรณกรรมขางตน 3 ประการดังนี้คือ 

1) ปจจัยสําคัญของการตลาดบริการที่แตกตางจากการตลาดผลิตภัณฑ (ที่จับตองได) 
คือองคประกอบของลูกคา ซ่ึงบอยครั้งไดผสมผสานกับการตลาดบริการ (Booms & Bitner, 1981; 
Cowell, 1984; Heuvel, 1993; Melewar & Saunders, 2000; Grove et al., 2000) ประกอบกับปจจัย
ของลูกคาที่เปนผูกําหนดลักษณะของการตลาดบริการ ผูใหบริการมีอีกบทบาทหนึ่ง คือการเปนผูสง
มอบบริการนั้นอีกทางหนึ่ง ขณะที่บุคลากรเปนเครื่องมือที่สําคัญในการโนมนาวลูกคา และความ
เขาใจในความตองการของลูกคา ตลอดจนคุณภาพในการบริการที่สงใหกับลูกคา 

2) ปฎิสัมพันธและคุณภาพมักจะระบุวาเปนสองประเด็นที่ขาดหายไปจาก 4Ps ซ่ึงเปน
สวนที่ตองสนใจเปนพิเศษในตลาดบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งแลวลักษณะที่เปนสวนเฉพาะบุคคล

DPU



  24 

ทําใหมาตรฐานคุณภาพของการบริการเปนงานที่ยากและทาทายยิ่งขึ้น (Rushton & Carson, 1989; 
Fryar, 1991; Beckwith, 2001) 

3) การสื่อสารกับลูกคาแบบหนึ่งตอหนึ่ง และการสรางความสัมพันธลูกคา ซ่ึงเปน
พื้นฐานหลักของการตลาดบริการนั้น อาศัยเพียง 4Ps ไมพอเพียงตอการจัดการดังกลาว (Doyle, 
1994; English, 2000) 

จากวรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการตลาดบริการดังที่ไดแสดงไวในตารางที่ 5 
ของภาคผนวก ก จะเห็นไดวานักวิชาการเห็นพองกันวา การอาศัย 4Ps เพียงอยางเดียวนั้นไม
เพียงพอตอการจัดการและบริหารการตลาดบริการ โดยแนะนําวาควรเพิ่มหรือเสริมในบาง
องคประกอบเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือเล่ือกใชวิธีการดานอื่นๆ ทดแทน 

2.4.6 การตลาดคาปลีก (Retails Marketing) 
เปนเวลากวาสองทศวรรษที่ผูผลิตผลิตภัณฑทั้งดานอุปโภคและบริโภค ใหความสนใจ

ในการสื่อสารกับผูบริโภคคนสุดทาย ซ่ึงถือวาเปนงานทางการตลาดที่สําคัญประการหนึ่ง ผูผลิต
ยังคงมีอิทธิพลเหนือตลาด โดยทําโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อกระตุนใหใหผูบริโภครับรู จดจําตรา
ยี่หอ เพื่อผลักดันใหเกิดความตองการในตลาดเพิ่มขึ้น ผูคาปลีกและคนกลางตางๆ มีบทบาทลด
นอยลงไป ทั้งในกระบวนการและกิจกรรมทางการตลาด โดยมีหนาและรับผิดชอบเพียงแคดูแล
สินคาคงคลัง และนําออกจําหนายเทานั้น (McCarthy, 1960) 

โลกาภิวัฒนทําใหธุรกิจคาปลีกมีการเปลี่ยนแปลงในความทันสมัยของระบบหวงโซ
อุปทานและการบูรณาการทําใหผูคาปลีกมีอํานาจและอิทธิพลมากขึ้นในตลาด และในขณะเดียวกัน
การแขงขันในอุตสาหกรรมไดเพิ่มสูงขึ้นตามกัน ดังนั้นความพยายามที่จะสรางความไดเปรียบใน
การแขงขัน และมีตําแหนงที่มั่นคงในตลาด ทําใหผูคาปลีกจําตองปรับเปลี่ยนแนวทางการปฎิบัติให
เปนแบบมืออาชีพ (Professional) มากขึ้น ทดแทนบทบาทที่เปนเพียงดูแลสินคาคงคลังและนํา
ออกจําหนาย (Mulhern, 1997) การจัดการหวงโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพและการดํารงรักษา
ลูกคา ตลอดจนการจัดการคุณคาของลูกคากลายเปนกลยุทธหลักของธุรกิจคาปลีกในปจจุบัน 
(Rechheld & Sasser, 1990; Rosenberg & Czepiel, 1992) ประกอบกับการสรางความสัมพันธลูกคา 
(Alexander & Colgate, 2000) ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนระเบียบวิธีของ 4Ps ไปสูการลงมือปฎิบัติ 
(Salmon, 1989) จากการที่ทฤษฎีการตลาดคาปลีกไดรวมเอา การตลาดบริการและการตลาดมุง
สัมพันธเขาไวดวยกัน ทําใหพื้นฐานของ 4Ps แบบดั้งเดิมไมสามารถใชเพื่อขยายธุรกิจในการตลาด
บริการและการตลาดมุงสัมพันธได (Mulhern, 1997; Kotler, 2003) และผลที่ไดจากงานวิจัยที่สรุป
ในตารางที่ 6 ของภาคผนวก ก นั้นเห็นไดวา 4Ps ไมรองรับในหลายดาน อาทิ ประสบการณลูกคา 
(Customer Experience)  สภาพแวดลอม (Atmospheres) เปนตน (Van Der Ster, 1993; Boekema et 
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al., 1995; Multhern, 1997; Kotler, 2003) ตลอดจนความเปนลักษณะเฉพาะบุคคล (Personalized) 
มากกวาตลาดรวม (Mass Marketing) (Wang et al., 2000)  

จากขอโตแยงดังกลาวจะเห็นวา 4Ps ไมเพียงพอตอการนําไปใชในการตลาดคาปลีก ซ่ึง
นักวิจัยเสนอใหมีแบบจําลองออกมาทดแทน หรือเพิ่มเติมบางองคประกอบเขาไป เพื่อใหเอื้อ
ประโยชนกับประสบการณลูกคา และสรางความแตกตาง รวมไปถึงการรักษาลูกคาเอาไว  

2.4.7 การตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Marketing) 
ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Marketing) หรือการตลาดระหวางธุรกิจกับธุรกิจ 

(Business-to-Business) เปนสวนหนึ่งในทฤษฎีการตลาด แตสวนใหญตําราทางการตลาดมักจะแยก
เปนบทเฉพาะที่อธิบายเกี่ยวกับตลาดธุรกิจกับธุรกิจ และพฤติกรรมการซื้อของตลาดองคกร
อุตสาหกรรม ขณะที่ผูวิจัยหลายทานใหความเห็นวาตลาดอุตสาหกรรมและตลาดผูบริโภคแตกตาง
กัน (Smallbone, 1969; Coviello & Brodie, 2001) โดยยอมรับวาตลาดอุตสาหกรรมมีความตางจาก
ตลาดผูบริโภค ในหลายดาน อาทิ วิธีการตัดสินใจที่เปนแบบแผน วิธีการปฎิบัติในการจัดหาจัดซ้ือ
ที่มีคุณลักษณะพิเศษตามแตละอุตสาหกรรม (Alexander et al., 1961; Kotler, 1976; Wind & 
Webster, 1972; Fern & Brown, 1984) และดานความสัมพันธที่ยาวนาน ความเขาใจตอกัน การได
ประโยชนรวมกัน (Flint et al., 1997) ความเขาใจในความตองการของลูกคา (Shaw, 1995) 
ตลอดจนการบริการ (Cunnigham & Robert, 1974) เหลานี้เปนปจจัยสําคัญในความสําเร็จของธุรกิจ
ทั้งสิ้น และจากการสรุปทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังในตารางที่ 7 ของภาคผนวก ก นั้นพบวา
การตลาดอุตสาหกรรมยังคงนํา 4Ps มาใชเปนเครื่องมือในการจัดการทางตลาดอยูอยางเสมอ 
(Constanstinides, 2006, p. 424)  

2.4.8 การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce Marketing) 
การคาบนอินเตอรเน็ต เปนการนําสายพันธุใหมของธุรกิจเสมือน (Virtual) เขามาผสาน

ในหลากหลายกิจกรรมเชิงพาณิชยออนไลน (Online) ที่ไดช่ือวา “พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-
Commerce)” ซ่ึงเปนการนําเสนอแก นักการตลาดในเชิงของ การใหอํานาจแกลูกคา (Customer 
Empowerment) รูปแบบใหมของการปฎิสัมพันธ การดําเนินการครอบคลุมทั่วโลก มีความโปรงใส
ในเชิงการตลาด และมีความยากลําบากมากขึ้นในการรักษาความไดเปรียบในการแขงขัน (Weltz, 
1995; Seybold & Marshak, 1998; Porter, 2001)   

ในครึ่งหลังของยุค 90 นั้นผูใชและธุรกิจบนอินเตอรเน็ตขยายตัวเพิ่มขึ้น ไดรับความ
นิยมในลักษณะกาวกระโดด ซ่ึงทําใหกลายเปนพื้นที่ธุรกิจของตลาดใหมอยางรวดเร็ว จากการขยาย
ตัวอยางรวดเร็วในธุรกิจออนไลนทําใหธุรกิจตางมุงหนาสูโลกของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดย
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ไมไดคํานึงถึงความลมเหลวที่จะเกิดตามมา ดังวิกฤตการณลมสลายของธุรกิจ Dot-Com ในปลาย
ทศวรรษที่ 90 (Webmerger.com, 2002) อันแสดงใหเห็นวายังมีความไมแนนอนในธุรกิจประเภทนี้ 

ความลมเหลวของผูบุกเบิกธุรกิจ Dot-Com นักวิชาการ และนักการตลาดหลายทาน
ระบุวาสาเหตุเกิดจากหลายประการ อาทิ การขาดทักษะการจัดการ ความใหมของธุรกิจ ขอบกพรอง
ของเทคโนโลยี ขาดการควบคุมการเงินที่ดี ตลอดจนรูปแบบของธุรกิจที่มุงนําเสนอแตผลิตภัณฑที่
ไมทันสมัย อันเปนผลทําใหธุรกิจ Dot-Com ไมสามารถดํารงอยูไดในปลายทศวรรษที่ 90 (Colony, 
2000; Innosight, 2001; Porter, 2001; Owen, 2001)  

จากการรวบรวมงานวิจัยในตารางที่ 8 ของภาคผนวก ก พบวา 4Ps ไดรับการกลาวถึง
ในเรื่องของการนําไปใชเพื่อเปนเครื่องมือของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อันอาจเปนสาเหตุของ
ความลมเหลวทางการตลาดในธุรกิจ Dot-Com (Cash, 1994; Hoffman & Novak, 1997; 
Constantinides, 2002) ซ่ึงในประเด็นสาเหตุที่มีสวนเกี่ยวของกับ 4Ps นั้น มีการถกเถียงในเชิง
วิชาการ ดังที่กลาวมาแลวนั้นสรุปไดดังนี้ 

1) 4Ps กับการตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังไดรับการสนับสนุนจากนักวิชาการหลาย
ทาน (Peattie, 1997; O’Connor & Galvin, 1997; Bhatt & Emdad, 2001; Allen & Fjermestad, 2001) 
และมีบางทานที่ตองการใชปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับในสภาพแวดลอมทางอินเตอรเน็ต (Aldridge, 
1997; Lawrence, 2000) 

2) ในสวนที่ไมเห็นดวยที่จะนํา 4Ps มาใชในการตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดย
ตองการใหมีการเปลี่ยนไปใชวิธีการแบบใหมทั้งหมด (Mosley, 1997; Evans & King, 1999; 
Chaffey, 2000; Kambil & Nunes, 2000; Schultz, 2001; Constantinides, 2002) โดยการมุงแต
ภายในองคกรอยางเดียวนั้นกอใหเกิดการขาดปฎิสัมพันธ และมีความเปนเฉพาะบุคคล ขาด
องคประกอบเชิงกลยุทธ และขาดการสนับสนุนในการสรางชุมชนเสมือน 

จากงานวิจัยดังกลาวขางตนที่จําแนกตามประเภทของการตลาดทั้ง 6 ประเภท ถึงแมวามี
นักวิชาการหลายทานที่ไมเห็นควรวา 4Ps นั้นสามารถรองรับ และสนันสนุนการตลาดในประเภท
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขาดองคประกอบที่สําคัญจําเปนในการบริหารงาน แตจะเห็น
ไดวาในงานวิจัยอีกหลายฉบับไมไดปฎิเสธที่จะนํา 4Ps มาใชเปนพื้นฐานของการดําเนินงานทาง
การตลาด เพียงแตใหขอเสนอแนะที่เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน ตลอดจนใหนิยามใหม ในองคประกอบ
ของ 4Ps เพื่อใหเกิดความทันสมัยหรือเหมาะสมตอธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ อีกทั้งงานวิจัยบางฉบับ
ไดใหความสําคัญของ 4Ps โดยใชเปนกรอบหลักในการวิจัย (Oliver & Charles, 2003; Håkan & 
Alexandra, 2005; Cengiz & Yayla, 2007; Zeng & Du, 2008) ดังนั้น 4Ps แมจะมีขอโตแยง แตก็ยัง
ไดรับความนิยมในการนํามาเปนกรอบแนวทางในงานวิจัยได เนื่องจากความงายตอการเขาใจ 
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ตลอดจนยังไมมีหลักฐานในการพิสูจนอยางเดนชัดถึงความดอยประสิทธิภาพของ 4Ps ในการ
บริหารการตลาด (Constantinides, 2006, p. 432)  

ลําดับตอไปเปนการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
บริโภคที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปนการศึกษา
พฤติกรรม 3 ประเภท ไดแก (1) พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม (2) พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโอ
อวด และ (3) พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง ซ่ึงในการพิจารณาพฤติกรรมดังกลาว
ขางตนนั้น จะเปนการพิจารณาในมุมมองที่เปนผลจากการกระทําสิ่งหนึ่งแลวมามีผลกับอีกสิ่งหนึ่ง 
(Cause and Effect) ที่เปนไปตามขอสมมุติฐานในการวิจัยฉบับนี้ที่วาการมุงสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจ อาจสงผลใหเกิดการบริโภคที่เกินพอเพียงของผูบริโภค   
 
2.5 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Theory) 

Glenn (1978) กลาววาในสมัยกอนนักเศรษฐศาสตร มองพฤติกรรมของผูบริโภความี
ความพยายามที่จะใหความสนใจในเรื่องของอรรถประโยชนสูงสุด โดยไมคํานึงถึงอารมณที่เขามา
เกี่ยวของในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือใชบริการของผูบริโภค แตนักการตลาดเห็นวา
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการของผูบริโภคควรแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ (1) ทางดาน
เหตุผลหรือเศรษฐศาสตร (2) ทางดานอารมณ หรือพฤติกรรมที่ปราศจากเหตุผล ดังนั้นถาแรงจูงใจ
ในการตัดสินใจซื้อหรือใชบริการของผูบริโภค เนื่องจากเหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร คือ ตัดสินใจซื้อ
เพราะวาใชประโยชนไดทนนาน สมกับราคาที่จายไปของผูบริโภคที่ขึ้นตรงกับความคิดในเชิง
เศรษฐศาสตร พฤติกรรมจะออกมาในลักษณะที่เปนเหตุผล และถาแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค เปนเพราะมาจากอารมณซ่ึงเปนปจจัยทางจิตวิทยา เชนความรูสึก อคติ ชอบและไมชอบ 
ซ่ึงนําไปสูพฤติกรรมที่ปราศจากเหตุผล ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคสวนใหญจะมีพื้นฐาน
มาจากการพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกในการซื้อ การบริโภค ของบุคคล อาจแยกออก
ไดเปน 2 ลักษณะใหญ คือการซื้อที่สามารถอธิบายไดถึงเหตุผลวาเกิดขึ้นเพราะอะไร กับการซื้อที่
ขึ้นอยูกับอารมณและความรูสึกที่ไมแนนอน แลวแตสถานการณ จึงไดแบงทฤษฎีของการศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภคออกเปน 2 ดาน คือทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมที่มีเหตุผล และทฤษฎีวาดวย
พฤติกรรมที่เกิดจากอารมณ (ศุภร เสรีรัตน, 2545, น. 33-35) 

2.5.1 ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมที่มีเหตุผล (Rational or Substantive Behavior Theories) 
ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมผูบริโภค ศุภร เสรีรัตน (2545, น. 58-60) ไดอธิบายถึงทฤษฎีที่

มองวา วิธีการหรือพฤติกรรมของผูบริโภคในกระบวนการซื้อที่จะตองมีขอมูลเพียงพอหรือตองมี
ความสามารถในการไดมาซึ่งความรูที่จําเปนตอการตัดสินใจ จากความรูและขอมูลตางๆ ที่ไดรับ
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เหลานี้ผูบริโภคสามารถนําไปใชในการพิจารณาทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดอยางรอบคอบอัน
นําไปสูการตัดสินใจซื้อที่มีเหตุผลในที่สุด ทฤษฎีที่อยูภายใตพฤติกรรมที่มีเหตุผล ไดแกทฤษฎีวา
ดวยเปนคนประหยัด (Economic man Thoery) และทฤษฎีวาดวยการเรียนรู (Learning Thoery) 

1) ทฤษฎีวาดวยการเปนคนประหยัด ภายใตทฤษฎีนี้ถือวาผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑเปนอยางดี  ปราศจากการใชความพยายามหรือการเสียตนทุนใดๆ  สวนบุคคล 
นอกจากนั้นความตองการของผูบริโภคแนนอนและเปนจริง (Realistic) ดังนั้น เมื่อผูบริโภคเกิด
ความตองการผลิตภัณฑชนิดใดที่จะทําใหความตองการทางกายภาพไดรับความพอใจขึ้นมา
ผูบริโภคเหลานั้นจะเปนผูที่สามารถตัดสินใจไดวาผลิตภัณฑชนิดใด สถานที่ใด ที่ซ้ือได ซ่ึงทําให
ความตองการดังกลาวไดรับความพอใจ ดังนั้นการตัดสินใจตามทฤษฎีนี้จึงคํานึงถึงผลประโยชนที่
จะไดรับมากที่สุดเปนเกณฑ 

ดังนั้นทฤษฎีวาดวยการเปนคนประหยัด มีจุดมุงหมายเพื่อนํามาใชในการศึกษา เปน
การแสดงออกถึงการซื้อผลิตภัณฑดวยความระมัดระวังดังนั้นในเรื่องของการใชจาย ในรูปแบบ
ของสินเชื่อเงินสดหรือบัตรเครดิต และสินเชื่อผอนชําระนั้นผูบริโภคจะใชจายดวยความรอบครอบ
และมีเหตุผลไดรับทั้งความพอใจและเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเอง 

2) ทฤษฎีวาดวยการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูจะทําใหไดขอคิดวา ผูบริโภคจะเรียนรู
เกี่ยวกับการซื้อที่ไดมาจากประสบการณการจับจายซ้ือของที่เกิดขึ้นจริง (Actual Shopping) และ
คอยๆ กลายเปนกระบวนการซื้ออยางงายๆ โดยพัฒนาออกเปนการซื้อที่มีรูปแบบเปนนิสัย 
(Habitual Purchase Pattern) การรับรูและแรงจูงใจที่แตกตางกันของผูบริโภคจะมีผลตอการเลือก
ซ้ือของผูบริโภคโดยเฉพาะ 

ดังนั้นทฤษฎีการเรียนรู มีจุดมุงหมายเพื่อนํามาใชประโยชนคือการที่ผูบริโภคมีการ
เรียนรูจากประสบการณในการซื้อผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ กันทั้งเงินสด บัตรเครดิต ตลอดจน
การผอนชําระ ซ่ึงการเรียนรูจากประสบการณนั้นทําใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑดวย
การรับรูที่ใชเหตุผล 

2.5.2 ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมที่เกดิจากอารมณ (Emotional or Nonsubstantive Behavior 
Theories)  

ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมที่เกิดจากอารมณแตกตางจากทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมที่มี
เหตุผลหลายประการคือ ประการแรก ทฤษฎีนี้เนนวาผูบริโภคขาดขอมูลที่จะชวยในการตัดสินใจ
สําหรับผลิตภัณฑสวนใหญ ประการที่สอง ผูบริโภคไมชอบท่ีตองเสียเวลาหรือ ยุงยากในการ
ประเมินผล และเปรียบเทียบทางเลือกตางๆ กอนตัดสินใจ ประการที่สาม ทฤษฎีนี้ถือวาความ
แตกตางระหวางผลิตภัณฑและตราผลิตภัณฑสวนใหญเปนสิ่งที่จับตองไมได หรือไมสามารถ

DPU



  29 

มองเห็นความแตกตางดังกลาว (Intangible) และประการสุดทายซึ่งคอนขางจะเปนสิ่งสําคัญคือการ
ตัดสินใจเปนเรื่องของอารมณความรูสึกความไมเปนจริง (Unrealistic) และบางครั้งก็เปนเรื่องของ
การตัดสินใจที่ไมตรงกับเปาหมายหรือความตองการที่จะซื้อ ทฤษฎีตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึง
พฤติกรรมที่เกิดจากอารมณ ไดแก ทฤษฎีวาดวยการกระทําทางสังคม (Social Action) ทฤษฎีวาดวย
การกระทําที่ไมไดตั้งใจมากอน หรือขาดการไตรตรอง (Impulse Actions) 

1) ทฤษฎีวาดวยการกระทําทางสังคม (Social Action) เปนทฤษฎีที่อธิบายถึง
พฤติกรรมการซื้อของบุคคลที่เปนผลมาจากอิทธิพลของบุคคลอื่น ภายในสังคม ซ่ึงทฤษฎีนี้ถือวา
บุคคลแตละคนตางอยูในสังคมและไดรับอิทธิพลจากบุคคลหรือกลุมของบุคคลนั้นๆ การเปน
สมาชิกของกลุม หรือความปราถนาที่จะเขาเปนสมาชิกของกลุมใดกลุมหนึ่งก็ดี อาจมีผลกําหนดให
บุคคลตองใชผลิตภัณฑใดโดยเฉพาะตามกลุมกําหนด ดังนั้นผลิตภัณฑบางตัวจึงกลายเปน
สัญญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงสถานภาพของบุคคล (Status) ที่จะสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินชีวิต 
(Lifestyle) ของกลุมตางๆ ในสังคม ประเภทของผลิตภัณฑที่ซ้ือหรือแมแตวิธีการซื้อเองก็ดีจึงเปน
เร่ืองของการไดรับอิทธิพลจากกลุมที่เปนสมาชิก 

เห็นไดวาทฤษฎีวาดวยการกระทําทางสังคม ที่นํามาใชในการศึกษา ในเรื่องของการซื้อ
ผลิตภัณฑดวยวิธีการชําระในแบบตางๆ ที่เปนที่ผูบริโภคใชกันอยางแพรหลาย ในแตละสถานที่ที่
จะใชนั้นผูบริโภคตองเปนสมาชิกของประเภทการชําระ เพื่อใชซ้ือผลิตภัณฑภายในกลุมที่เปน
สมาชิกอยู 

2) ทฤษฎีการกระทําที่ไมไดตั้งใจมากอน หรือขาดการไตรตรอง (Impulse Actions) 
เปนทฤษฎีที่มีความเห็นวาผูซ้ือซ่ึงเปนผูตัดสินใจ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหลายชนิดในลักษณะแบบ
ฉับพลันหรือไมไดตั้งใจมากอน คือปราศจากการไตรตรองวางแผนไวลวงหนา ดังนั้นเมื่อการซื้อ
เปนการซื้อที่ขาดการไตรตรองหรือขาดการหาขอมูลไวกอนแลว จึงถือวาผูซ้ืออาจตัดสินใจแบบไม
มีเหตุผลได เพราะไมไดมีการพิจารณา หรือศึกษาขอมูลเพื่อใหไดทราบขอดีหรือผลประโยชนของ
ทางเลือกที่จะตัดสินใจที่ออกมาดีที่สุด หรือมีความเสี่ยงนอยที่สุดกอน เปนพฤติกรรมการซื้อที่
ไมไดตั้งใจซื้อมากอน แตเกิดจากอารมณความรูสึกในขณะนั้นที่ตองการจะซื้อ 

เห็นไดวาทฤษฎีการกระทําที่ไมไดตั้งใจมากอนในการนํามาใชในการศึกษา เปนการซื้อ
ผลิตภัณฑในทันทีที่ตนเองพึงพอใจทันที โดยขาดการไตรตรองซึ่งอาจสงผลใหมีภาระทางการเงิน
หลังการซื้อผลิตภัณฑ ในอนาคตไดจากการตัดสินซื้อโดยไมใชเหตุผล 

ทฤษฎีที่กลาวมาแลวขางตนนั้น แสดงใหเห็นถึงการกระทํา ภายใตสภาวะการณตางๆ 
จากทั้งการใชเหตุผล อารมณหรือแมกระท่ังการไดรับอิทธิพลตางสภาพแวดลอม เชนกลุมเพื่อน 
สังคม ตลอดจนครอบครัว ลวนกอใหการกระทํานั้นๆ กลายเปนพฤติกรรมไปในที่สุด ซ่ึงพฤติกรรม
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นั้นหากไมทําใหตนเองหรือผูอ่ืนเดือนรอนก็ไมสงผลตอการดํารงชีพ หากแตทําใหเกิดความเดือน
รอนแลว อาจมีผลกระทบใหญหลวงตอการดํารงชีพ ตลอดจนสังคมรอบขาง ในที่สุด ซ่ึงการ
บริโภคที่จะทําใหไมกอใหเกิดผลกระทบนั้นจําเปนตองมีสวนที่สัมพันธกับรายรับหรือรายไดอยาง
พอเพียงและเหมาะสม  

จากพฤติกรรมการบริโภคที่ไดอธิบายถึงลักษณะการบริโภคที่เกิดจากสาเหตุในหลาย
ประการแลวนั้น พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในการบริโภค หลายรูปแบบอาจทําใหเกิดขอขัดแยงกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการวิจัยฉบับนี้จะใชพฤติกรรมที่คาดวานาจะสงผลตอผูบริโภค ทํา
ใหเกิดการบริโภคที่เกินพอเพียงขึ้นได 3 ประเภทดังตอไปนี้ 

2.5.3 พฤติกรรมการบริโภคแบบวัตถุนิยม (Materialism) 
งานวิจัยของ Seligman (1901) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจของมนุษย 

และจริยธรรมซึ่งเปนหนึ่งในการศึกษาอยางเปนระบบแรกๆ  ที่ เกี่ยวของกับหลักการหรือ 
ประวัติศาสตรวัตถุนิยมในวรรณกรรมทางวิชาการสมัยใหม ขณะที่การศึกษาที่เกี่ยวของกับการ
บริโภควัตถุนิยมในกอนยุคกลางทศวรรษที่ 19 พบไดนอยมาก โดยมากเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของใน
ดานของปรัชญาและหรือการสังเกตตามธรรมชาติ (Isaacs, 1935; Davis & Moore, 1945) ในดาน
การศึกษากลับไมพบวามีการใหความสําคัญที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงทัศนคติและพฤติกรรมของ 
ผูบริโภคอยางเปนรูปธรรมจนกระทั่งครึ่งหลังของศตวรรษ อยางไรก็ตาม ปรากฏการณของวัตถุ
นิยมไดรับความนิยมอยางสูงในอเมริกาในชวงป ค.ศ. 1950 (Bauman, 1998; Wilson, 1983) 

หลังจากพฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยมไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกันการ
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของเร่ิมมีมากขึ้นเชนกัน (Heilbroner, 1956, p. 239) ทําการประเมินทั้งในแงบวก
และลบของการบริโภควัตถุนิยมและไดใหความหมายในเชิงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนวา “การ
เปล่ียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตรแบบคอยเปนคอยไปของบุคลิกภาพยากจนมาสูบุคลิกภาพของความ
มั่งคั่ง” Heilbroner  สันนิษฐานวาจะตองมีจุดที่เหมาะสมของความมั่งคั่งและความร่ํารวยมาบรรจบ
กันโดยปราศจากขอขัดแยงระหวางกัน (Heilbroner, 1956, p. 239) จากคําถามที่วา “ทําไมมากกวา
ยอมดีกวาเสมอ” Heilbroner (1956) ไดใหคําตอบวา “เปนการแสวงหาผลิตภัณฑที่มีแนวโนมของ
ความตองการที่เพิ่มขึ้น และสูญเสียความเปนตัวของตัวเองในลักษณะที่มุงแสวงหาสิ่งที่สนองความ
ตองการทางจิตใจของตนเอง” 

จากขอมูลในป ค.ศ. 1950 ไดมีการศึกษาเชิงการสํารวจ ของ Bredemeier and Toby 
(1963, p. 72) พบวาประมาณรอยละ80 ของประชาชนอเมริกันใหขอมูลวา “เปาหมายในชีวิต คือ
การพยายามที่จะดําเนินชีวิตใหอยูอยางสบายที่สุดเทาที่จะแสวงหาได” Bredemeier and Toby 
(1963, p. 77) แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาการบริโภควัตถุนิยมของชาวอเมริกันวา เปนสิ่งที่คลายกับ
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ศาสนาที่เคารพบูชา Bredemeier and Toby (1963, p. 434) ใหนิยามของคําวา “สมัยใหม” ของนัก
บริโภควัตถุนิยมชาวอเมริกันวา  “เปนมุมมองที่วัตถุส่ิงของ  เพียงเพื่ออํานวยใหเกิดความ
สะดวกสบาย และทําใหชีวิตมีความสุข”   

จากการวิจัยที่ เพิ่มมากขึ้นนั้น ยังไมปรากฏการศึกษาอยางจริงจังและชัดเจนใน
วัตถุประสงคของการบริโภควัตถุนิยมแตการศึกษาที่เกี่ยวของกับการบริโภควัตถุนิยมยังคงดําเนิน
ตอมาจนถึงป ค.ศ. 1980 (Warren, 2002, p. 44) จนกระทั่งนักวิชาการที่ช่ือ Uusitalo (1983) ได
สังเกตการขยายตัวของรูปแบบการบริโภควัตถุนิยมในสังคมอุตสาหกรรมตะวันตก ขณะที่การ
บริโภควัตถุนิยมไดรับการพิจารณาโดยทั่วไปวา เปนส่ิงที่ไมสําคัญสําหรับการแสวงหาความหมาย
หรือวัตถุประสงคในชีวิต แต Uusitalo (1983, p. 8) โตแยงวาบางคน “การบริโภควัตถุนิยมนั้นเปน
หนทางของจุดมุงหมายในชีวิตประจําวัน”  และ Unsitalo ยังยอมรับความเชื่อมโยงระหวางคุณคา
และวัตถุนิยม เมื่ออางอิงถึงคุณคาของวัตถุนิยม (Uusitalo, 1983, p. 15)  และเชื่อกันวายุคสมัยใหม
ของในสังคมตะวันตกไดผานจุดที่หลุดพนจากขอจํากัดและสิ่งที่ผูกมัดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการบริโภค
วัตถุนิยมสูยุคของวัฒนธรรมที่แทจริงของวัตถุนิยมเปนครั้งแรก ซ่ึงทุนนิยมและวัตถุนิยมไดรับวามี
ความเกี่ยวของกันอยางเหนียวแนนโดยผานแนวทางของวัตถุนิยมในชวงกอนการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม (Mukerji, 1983, p. 8) 

Wachtel (1983, p. 2) ไดอนุมานเกี่ยวกับการบริโภควัตถุนิยมวา “เปนการเสียเวลาใน
การคนหาความหมาย ตราบใดที่สังคมยังใหคํานิยามของ “ความเปนอยูที่ดี (Well-being)” ยังคงมี
อิทธิพลอยางเดนชัดในเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Terms) ที่ใชเปนแนวนโยบายในการตัดสินใจ
หลักของ บุคคลและในสังคม ซ่ึงผูบริโภคยังคงไมพอเพียงหรือพอใจอยูตอไป และหากยังคง
แสวงหาความตองการดังกลาวเพื่อสนองความสุข ผลที่ไดยอมพบแตความผิดหวังอยางหลีกเลี่ยง
ไมได”  งานวิจัยของ Wachtel (1983) ไดแสดงถึงความสัมพันธระหวาง การขยายตัวของการบริโภค
วัตถุนิยมและคุณคาที่ เปลี่ยนไปจากที่ เคยเห็นประโยชนของผู อ่ืนมาสูตัวผูบริโภคเองสูงขึ้น 
(Wachtel, 1983, p. 71) 

ความพยายามในการศึกษาปรากฏการณของการบริโภควัตถุนิยมอยางจริงจังเริ่มในป 
ค.ศ. 1950 โดยนักวิจัยมีความตองการที่จะวัดความเปนวัตถุนิยม โดยการสรางมาตรวัดขึ้น Dickins 
และ Ferguson (1957) ไดสรางขอคําถามเพื่อใชวิจัยเกี่ยวกับความตองการ ของเลน หรือเสื้อผาของ
เด็ก วาส่ิงใดเปนที่ตองการมากกวากัน และเทศกาลใดที่มีความตองการซื้อผลิตภัณฑเหลานี้เพื่อเปน
การวัดรูปแบบของความเปนวัยรุนจากตัวผูใหญที่มีตอการบริโภควัตถุนิยม หลังจากนั้นตอมา 
Campbell (1969) ไดคนควาเพิ่มเติมเพื่อใหไดความแมนยํามากขึ้นโดย พยายามที่จะวัดทัศนคติ
เกี่ยวกับวัตถุนิยมตามมาตรวัดที่กําหนดขึ้น 8 รายการโดยเรียงลําดับกอนหลัง ตอมา Wackman, 
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Reale and Ward (1972) ไดทําการวิจัยโดยสรางมาตรวัด 5 รายการ และใชวิธีวัดแบบของ Likert 
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติตอผลของการหาเงินและทรัพยสินเพื่อใชในการแสวงหาความสุข 

ขณะเดียวกันยังมีการวิจัยในลักษณะอื่นๆ  อาทิ  การวิจัยทางบุคลิกภาพเพื่อวัด
คุณลักษณะทางความคิดที่เกี่ยวกับวัตถุนิยม (Burdsal, 1975; Justice & Birkman, 1972) Bengston 
and Lovejoy (1973) เสนอแนวคิดของมนุษยนิยม (Humanism) และวัตถุนิยม วามีลักษณะเปนสอง
ขั้วที่ขัดแยงกัน Jackson, Ahmed and Heapy (1976) ไดพัฒนาความเกี่ยวของกันของการบริโภควัตถุ
นิยม กับ ความอยากไดอยากมี (Acquisitiveness) และ Moschis and Churchill (1978) ไดพัฒนาจาก
งานวิจัยของ Wackman, Reale and Waard (1972) ในการสํารวจความเปนวัตถุนิยมในกลุมวัยรุน 

นักวิชาการที่ไดรับการอางอิงในเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับการบริโภควัตถุนิยมมากทาน
หนึ่งคือ Belk (1983, 1984, 1985) ผลงานวิจัยที่ไดรับความนิยมมาก คือการพัฒนาตัววัดลักษณะที่
เปนวัตถุนิยมโดยมี 24 รายการที่ใชมาตรวัดแบบ Likert วัตถุประสงคเพื่อประเมินลักษณะ
บุคลิกภาพ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประเภท คือ (1) บุคลิกลักษณะที่แสดงความเปนเจาของ 
(Possessiveness) หมายถึง “ความตองการครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน” (Belk, 1985, 
p. 267) (2) บุคลิกลักษณะที่แสดงถึงความใจแคบ (Nongenerosity) หมายถึง “ความไมเต็มใจที่จะให
ทรัพยสินหรือใชทรัพยสินรวมกับคนอื่นๆ” (Belk, 1985, p. 268) และ(3) บุคลิกลักษณะที่แสดง
ความอิจฉา (Envy) หมายถึง “อุปนิสัยที่ไมพอใจในความสุข ความสําเร็จ ชื่อเสียงหรือการ
ครอบครองสิ่งที่นายินดีของผูอ่ืนที่เหนือกวาตนเอง” (Belk, 1985, p. 268) 

 จากมาตรวัดของ Belk ดังกลาวขางตนเห็นไดวา ลักษณะความเปนวัตถุนิยมของ
ผูบริโภคนั้นใหความสําคัญกับความตองการเปนเจาของ (Belk, 1984, p. 291) และที่ระดับสูงสุด
ของความเปนวัตถุนิยมนั้นถือวาทรัพยสินเปนศูนยกลางในชีวิต ซ่ึงเชื่อวาเปนแหลงที่มาของความ
พึงพอใจหรือไมพึงพอใจ (Belk, 1984, p. 291) ผลงานของ Belk ในป ค.ศ. 1985 ยังไดขอคิดเห็น
จากการทบทวนพฤติกรรมของการบริโภควัตถุนิยมในอดีตวา การสะสมของพฤติกรรมการบริโภค
วัตถุนิยมนั้นเกิดขึ้นในสังคม และมีอิทธิพลตอผูบริโภคที่กอใหเกิดความตองการการบริโภคที่เกิน
กวาความจําเปนพื้นฐานของมนุษย ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลที่เปนอันตรายทั้งบุคคลและชุมชน  

ในป ค.ศ. 1985 Belk (1985, p. 267) ไดวิพากษผลงานวิจัยกอนหนา อาทิ Campbell 
(1969) วาเปนมาตรวัดที่เหมาะสมในการวัดทัศนคติตอวัตถุนิยมในคน หรือสังคมทั่วไป แตไม
สามารถอธิบายหรือวัดทัศนคติและความเชื่อสวนบุคคลที่นําไปสูพฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม 
ประกอบกับไมพบการทดสอบเชิงประจักษในงานวิจัยอีกประการหนึ่ง สวนในงานวิจัยของ 
Yamauchi and Templer (1982) ที่ไดพัฒนาเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัดความเชื่อของความ
ปราถนาเกี่ยวกับเงินตรา (Money) แตไมไดเจาะจงเกี่ยวกับความตองการเปนเจาของทรัพยสิน 
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(Material Possession) สวน Moschis and Churchill (1978) เสนอเครื่องมือวัด มุมมอง (Viewpoint) 
ที่คอนขางครอบคลุมมากขึ้น ที่มีตอความมั่งคั่งและทรัพยสิน แตไมไดรับความนิยมจากนักวิจัยทาน
อ่ืนๆ (Belk, 1985) 

นักวิจัยพฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยมอีกทานที่มีผลงานตีพิมพในเอกสารทางวิชาการ
อยางมากมายและไดรับการยอมรับในวงการศึกษาที่เกี่ยวกับวัตถุนิยมอีกทานคือ Richins โดย ผล
การศึกษามุงไปที่คุณคาของวัตถุนิยม (Materialism Value) ในป ค.ศ. 1992 Richins and Dawson ได
รวมกันศึกษาวิจัยใน หลากหลายประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุนิยม อาทิ ความเกี่ยวพันกันระหวาง
ลักษณะบุคลิกภาพ สังคมหรือ ผลกระทบทางการเมือง กับผลกระทบของจริยธรรมบุคคล (Belk, 
1983; Fournier & Richins, 1991) 

2.5.4 การบริโภคเพื่อโออวด (Conspicuous Consumption) 
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระบุวา “พฤติกรรมผูบริโภค” ไดรับอิทธิพลมา

จากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture Factors) เชนกลุมครอบครัวและสถานภาพ
ทางสังคม ดังนั้นการนําทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มาเปนแนวทางในการวิจัยจะชวย
ใหการวิเคราะหสมมติฐานมีความถูกตองและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้นโดยที่ Thorstein Veblen นัก
เศรษฐศาสตรและสังคมวิทยาแหงมหาวิทยาลัยชิคาโกไดเขียนหนังสือท่ีมีช่ือวา “The Theory of the 
Leisure Class” ในป ค.ศ. 1899 โดยศึกษาในเรื่อง “การบริโภคเพื่อโออวด” ของผูบริโภคซึ่ง Veblen 
มีความเห็นวา รสนิยมหลักๆ ทางสังคมถูกสรางและกําหนดขึ้นมาจาก “กลุมชนช้ันที่มีเวลาวาง” 
(Leisure Class) หรือกลุม “เจาของทุน หรือนายทุน” เนื่องจากคนกลุมนี้เปนผูสะสมความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจของสังคม ทําใหไมตองเสียเวลาไปกับการทํางานมากเหมือนกับชนชั้นแรงงาน ดังนั้นจึงมี
เวลาวางเปนอิสระมากกวาชนชั้นอ่ืนทั่วๆ ไป และสามารถที่จะทําส่ิงตางๆ ที่สรางความรูสึกพอใจ
ใหกับตนเอง รวมไปถึงการยกระดับรสนิยม (Taste) ใหรวมสมัยและทัดเทียมกับกลุมของตนได ทํา
ให “ชนชั้นที่มีเวลาวาง” กลายเปนชนชั้นที่มีสถานภาพที่เหนือกวารวยกวาและมีรสนิยมที่สูงกวา
ชนชั้นอื่นๆ โดยที่คนกลุมนี้จะใชเวลาไปกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เรียกวา “การบริโภคเพื่อโอ
อวด” เชนการบริโภคผลิตภัณฑที่หรูหราและการเลนกีฬาที่มีคาใชจายสูง อาทิ เทนนิส โปโล ขี่มา 
ซ่ึง “การบริโภคเพื่อโออวด”นี้มิใชเพียงเพื่อใหเกิดความไมเทาเทียมกันเชิงปริมาณเทานั้น 
(Quantitatively) หากแตยังแฝงเรนการสรางความไมเทาเทียมกันเชิงคุณภาพ (Qualitatively) อีกดวย 
เพื่อจุดประสงคในการตอกย้ํา และแสดงออกถึงอํานาจเชิงสัญลักษณวากลุมของตนมีความสูงสง
และแตกตางจากชนชั้นแรงงาน แสดงใหเห็นวาการบริโภคโดยสวนใหญของ “ชนชั้นที่มีเวลาวาง” 
มิไดถูกชักจูงโดยความตองการที่แทจริงแตมักถูกชักจูงโดยการแสวงหาเกียรติและชื่อเสียงเปน
สําคัญเพื่อใหสามารถดํารงอยูไดในกลุมหรือชนชั้นของตนได 
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งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวดในหลายๆ ฉบับใหขอสรุปตรงกัน
เปนสวนใหญวาวัตถุประสงคของการบริโภคนั้น เพียงเพื่อตองการแสดงฐานะ (Status) และความ
หรูหรา (Prestige) ใหผูอ่ืนไดเห็น (Mason, 1981, p. ix) ขณะที่งานวิจัยของ Zeng and Du (2008) ได
อางในงานวิจัยวาในปจจุบัน การบริโภคเพื่อโออวดไดเปล่ียนแปลงไปจากทฤษฎีของ Veblenไป
มาก เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและคุณคาของการบริโภค (Trigg, 2001) โดยท่ี
ผูบริโภคหันมาบริโภคในเชิงสัญญลักษณเพื่อการมีปฎิสัมพันธในสังคมเพิ่มขึ้น (Belk, 1985; 
Holbrook & Grayson, 1986; Kleine, Kleine & Kernan, 1993; Laverie, Kleine & Kleine, 2002; 
Richins, 1994; Solomon, 1983) ซ่ึงการบริโภคเพื่อโออวดไมไดหมายถึงความตองการแสดงออกถึง
การโออวดความร่ํารวย (Ostentation of wealth) เพียงอยางเดียวแตยังแสดงถึงการโออวดในเชิง
สัญญลักษณตอกลุมอางอิงเพื่อตองการไดรับการชื่นชมยกยองอีกดวย 

2.5.5 พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง (Impulsive Consumption) 
การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อแบบขาดการไตรตรองเริ่มตนในป ค.ศ. 1950 ของ

การคนควาศึกษาถึงการตัดสินใจการซื้อของผูบริโภคภายหลังการซื้อจากรานคาแลวเทานั้น ซ่ึง
บริษัท ดูปองท (DuPont) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในระหวางป ค.ศ. 1948 ถึง 1965 โดยไดรับ
การสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อแบบขาดการไตรตรองจาก Point-of-Purchase 
Institute (Patterson, 1963) บริษัท ดูปองท ไดใหความหมายของการซื้อแบบขาดการไตรตรองวา
เปนการซื้อแบบ “ไมมีการวางแผนลวงหนา (Unplanned Purchase)” ซ่ึงเห็นไดชัดของความ
แตกตางจากการซื้อของผูบริโภคที่กําหนดรายการผลิตภัณฑที่ตองซ้ือหาไวลวงหนา (Planned 
Purchase) กับผูที่ไมไดกําหนดไวกอน ในการศึกษาตอมาจากนักวิจัยหลายทานพบวา มี
ความสัมพันธกันสูงระหวางการไมไดวางแผนการซื้อลวงหนาที่เปนลักษณะการซื้อแบบทันทีตอ
หลากหลายประเภทของผลิตภัณฑ (Applebaum, 1951; Clover, 1950; Katona & Mueller, 1955; 
West, 1951) และผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจคาปลีกประเภทอื่นๆ (Clover, 1950) 

หลังจากนั้นเปนเวลากวาสี่สิบปที่นักการตลาดและนักวิจัยผูบริโภคพยายามศึกษาเพื่อ
เขาใจแนวคิดของการซื้อแบบขาดการไตรตรอง และไดกําหนดนิยามคําศัพทตางๆ ในมุมมองของ
ตนเอง (Tirmizi et al., 2009, pp. 524-525) ซ่ึงจากการวิจัยของนักวิจัยหลายทาน อาทิ Cobb and 
Hoyer (1986) ไดใหคํานิยามของการซื้อแบบขาดการไตรตรองวา “เปนการซื้อโดยทันที” 
ขณะเดียวกันคํานิยามนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Kollat and Willett (1967) ที่มีมากอนหนานี้หลาย
ปดวยกัน และนักวิจัยอีกทานคือ Rook (1987) ไดระบุไวในรายงานการวิจัยวา การซื้อแบบขาดการ
ไตรตรองจะปรากฎเมื่อผูบริโภคไดรับแรงจูงใจซึ่งนํามาสูความตองการที่จะซื้อผลิตภัณฑแบบขาด
การไตรตรอง และทํานองเดียวกันในงานวิจัยของ Beatty and Ferrell (1998) ไดใหคํานิยามของการ
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ซ้ือแบบขาดการไตรตรองวา เปนการตัดสินใจซื้อโดยทันทีทันใด โดยไมไดมีเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่จะตองการจะซื้อผลิตภัณฑมากอน  

พฤติกรรมการซื้อแบบขาดการไตรตรองไดรับความสนใจศึกษาเพิ่มขึ้น  โดยมี
จุดประสงคที่จะคนหาปจจัยที่จูงใจใหเกิดแรงกระตุนเพื่อใหเกิดการซื้อดังกลาว อาทิรูปแบบของ
การจัดวางผลิตภัณฑบนชั้นวาง (Patterson, 1963) และจํานวนพื้นที่ของชั้นวางผลิตภัณฑ (Cox, 
1964) เหลานี้ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อแบบขาดการไตรตรอง และการศึกษาประเภทอื่น อาทิ 
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคประเภทที่ไมมีการวางแผนมากอน (Stern, 1962) และ
ศึกษาความสัมพันธระหวางผูบริโภคที่จําแนกตามลักษณะของประชากร และลักษณะการดําเนิน
ชีวิต กับความออนไหว (Susceptibility) ของการซื้อแบบขาดการไตรตรอง (Kollat & Willett, 1967) 
และการศึกษาอีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการซื้อแบบทันทีของผูบริโภค คือ รูปแบบ
การใชชีวิตของผูบริโภค โดย Cha (2001), Han et al. (1991), Ko (1993) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ
บริโภคแบบขาดการไตรตรองพบวามีความสัมพันธกันระหวางการซื้อแบบขาดการไตรตรองกับ
ผลิตภัณฑที่เปนแฟชั่น เชนเดียวกับดานของอารมณ กับความเปนแฟชั่น (Fashion-oriented) 
ขอคิดเห็นดังกลาวไดรับการอางถึงในงานวิจัยของ Park (2006) และในการศึกษาของ Han (1991) 
ไดกลาวถึงการตอบสนองจากการมีสวนรวมในผลิตภัณฑที่เปนแฟชั่นที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรม
การซื้อแบบขาดการไตรตรองในผลิตภัณฑที่เปนแฟชั่น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Beatty and 
Ferrell (1998), Hausman (2000), Rook and Gardner (1993), Youn and Faber (2000) พบวาอารมณ
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ โดยเฉพาะกับพฤติกรรมการซื้อแบบขาดการ
ไตรตรอง Babin and Babin (2001) พบวาการซื้อผลิตภัณฑในรานของผูบริโภคสวนใหญเปน
อิทธิพลที่เกิดจากอารมณเชนกัน  

พฤติกรรมการซื้อแบบขาดการไตรตรอง ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในลักษณะที่
เปน “พฤติกรรมการซื้อโดยไมมีการวางแผนลวงหนา (Unplanned Purchase)” (Bellenger et al., 
1978; Cobb & Hoyer, 1986; Engel, Blackwell, and Kollat (1978) อยางไรก็ตามยังมีนักวิชาการอีก
หลายทานที่ไดมีความพยายามที่จะทบทวนแนวคิดของการซื้อแบบขาดการไตรตรองโดยพยายาม
หาแบบจําลองพฤติกรรมที่อธิบายถึงการซื้อแบบขาดการไตรตรองที่มีการเชื่อมโยงไปยังประเภท
ของพฤติกรรมที่เกิดจากการกระตุนอื่น (Impulsive Behavior) (Kroeber-Riel, 1984; Rook & Hoch, 
1985; Weinberg & Gottwald, 1982) แตยังไมมีขอสรุปในการเสนอกรอบแนวคิดดังลักษณะขางตน 
เชนเดียวกันกับการวิจัยในเชิงจิตวิทยาซึ่งสวนใหญดําเนินการวิจัยโดยขาดทฤษฎีที่จะมาอธิบาย
ปรากฏการณในผลลัพธที่ได (Anderson, 1983; Deshpande,1983; Glaser & Strauss, 1967)  
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2.6 แนวคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนคําพูดที่มีการกลาวถึงกันอยางกวางขวางทั้งในภาครัฐ เอกชน

และตลอดจนภาควิชาการ ซ่ึงแนวคิดนี้ไมไดมีการกลาวมาเมื่อหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ที่ตางประเทศ
เรียกกันวา “วิกฤตตมยํากุง” แทจริงแลวหลักแนวคิดนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระ
ราชดํารัสไวตั้งแตเมื่อ 30 กวาปที่แลว โดยมีพระราชดํารัสไวครั้งแรกเมื่อไดเสด็จพระราชดําเนินไป
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีใจความวา 

“การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ใหมีความพอกิน
พอใชกอนอ่ืนเปนพื้นฐานนั้น เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวดเพราะผูที่มีอาชีพและฐานะเพียง
พอที่จะพึ่งตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาระดับที่สูงขึ้นตอไปไดโดย
แนนอน สวนการถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญ ใหคอยเปนไปตามลําดับ ดวยความ
รอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว” 

 
เปาหมายของปรัชญาคือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน สามารถรับการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายนอกและภายในไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนดาน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม 
โดยยึดหลักทางสายกลาง ปรัชญามีองคประกอบคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมี
ภูมิคุมกันที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง โดยมีเงื่อนไขพื้นฐาน คือความรูและคุณธรรม (ณัฏฐพงศ ทอง
ภักดี, 2550, น. 2) และจากการรวบรวมแนวพระราชดํารัสที่ไดพระราชทานไว ณ โอกาสตางๆ นั้น 
ทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําการประมวลและกลั่นกรอง
พระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อป พ.ศ. 2542 และนําบทความสรุปขึ้นขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตนําบทความไปเผยแพร ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงปรับปรุงแกไข
บทความ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานใหเผยแพร ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2542 ดังมีใจความดังตอไปนี้ 

“เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอ
โลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและ
การดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนใน
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ชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกใน
คุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี” 

 
จากการประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชวยทําใหเห็นภาพไดชัดเจน
มากขึ้น ดังจะไดพบเห็นในรูปแบบที่งายตอการเขาใจ ดังภาพที่ 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2  กรอบแนวคดิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (สศช. 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542) 

 
จากภาพที่  2.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีองคประกอบที่ สําคัญคือ 

คุณลักษณะ 3 ประการและ 2 เงื่อนไข ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
ความพอประมาณ หมายถึงความพอดี ที่ไมมากเกินไปหรือไมนอยเกินไป โดยไมทําให

ตนเองเดือดรอนหรือผูอ่ืนเดือดรอน หรืออีกนัยหนึ่งคือไมเบียดเบียนตนเองหรือผูอ่ืน ในระดับ
ผูบริโภคหรือชุมชนคือการไมบริโภคมากเกินไป หรือประหยัดจนมากเกินควร ในระดับภาคธุรกิจ 
ก็ไมเนนการสรางกําไร ทุมตลาดเพื่อสรางความตองการกระตุนความตองการเพื่อมุงหวังแตเพียง
สรางความไดเปรียบเพื่อธุรกิจตลอดจนผูถือหุนแตเพียงอยางเดียว สวนภาครัฐไมควรมุงเนนการ
สรางประชานิยมซึ่งกอใหเกิดลัทธิบริโภคนิยม จนเกิดกระแสการบริโภคเลียนแบบ ใชจายเกินตัว
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ลงทุนโดยไมประมาณ เกิดการกอหนี้ โดยไมประมาณความสามารถในการชําระเงินกู เหลานี้เปน
ตน 

ความมีเหตุผล หมายถึงการตัดสินใจอยางมีระบบ มีขอมูลการตัดสินใจในระดับของ
ความพอเพียงนั้นจําเปนจะตองเปนไปอยางมีเหตุและมีผล อะไรควรอะไรไมควร และจะตอง
คํานึงถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจเหลานั้นโดยไมใชความรูสึกมากกวาความรู และไมใช
ความเห็นมากกวาการพินิจพิจารณา  การมีเหตุผลนั้นจําเปนจะตองไมทําใหผูอ่ืนเดือนรอน และ
ตนเองก็ไมเดือดรอน จากผลของการกระทํา เชนกัน  

ความมีเหตุผลในเชิงสาเหตุและผล (Cause and Effect) มีรากฐานมาจากความรอบคอบ
ระมัดระวังในการตัดสินใจเลือกเสนทางของการกระทําโดยใหพิจารณาอยางรอบดาน ขณะที่เชิง
ของความมีเหตุผล (Reasonableness) ปรากฏได แมจะไมไดพิจารณาอยางรอบดานในทุกแงทุกมุม 
เพราะเสนทางของการกระทําที่ถูกเลือก อาจมาจากการพิจารณาเพียงบางดานบางมุม และมีเหตุผล
รองรับการกระทํานั้นอยูเชนกัน (พิพัฒน ยอดพฤติการ, 2549, น. 43) 

การมีภูมิคุมกันที่ดี หมายถึงการพรอมรับสถานะการณที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เปนการเตรียมตัว ระมัดระวัง ตั้งมั่นอยูในความไมประมาท อาทิเชนการลงทุนดวยการกู
เงินตราตางประเทศ ดังเชนกอนเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2540 หลายบริษัทขยายกิจการดวย
การไปกูเงินตางประเทศ โดยไมคํานึงถึงสัดสวนกับเงินกูในประเทศ เพื่อหวังประโยชนที่จะไดรับ
จากอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกวาในประเทศ และความงายในการอนุมัติ ทําใหเมื่อประเทศจําเปนตองลอย
คาเงินบาทของไทย บริษัทเหลานั้นปรับตัวไมทัน หนี้ที่ไปกูมากลายเปนสองเทา สามเทา ไม
สามารถหามาชําระหนี้ได ตองปดตัวเองไปเปนจํานวนมาก หากบริษัทเหลานั้นมีภูมิที่ดี คือไมกูมาก 
ไมขยายกิจการเกินตัว  เพื่อสัดสวนในการกูในประเทศ  และนอกประเทศใหดีโดยดูจาก
ความสามารถในการชําระหนี้แลว คงมีหลายบริษัทรอดพนจากวิกฤตครั้งนั้นไมนอย 

ความรอบรู หมายถึง ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2551, น. 10) ซ่ึงความรูนั้นไดมาจากการสะสม
ประสบการณ หรือจากการเสาะแสวงหาจากแหลงตางๆ หรือจากผูรูเพื่อนํามาพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจในกระบวนการตางๆ เพื่อทําใหมั่นใจไดวาการกระทําในขั้นปฏิบัตินั้นๆ จัดทําไดอยาง
รอบคอบที่สุดแลว  

การมีคุณธรรม หมายถึงในสวนของคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ซ่ึงครอบคลุมคนทั้ง
ชาติ รวมทั้งเจาหนาที่ นักวิชาการ นักธุรกิจ มีสองดานคือ ดานจิตใจ/ปญญา และดานการกระทํา ใน
ดานแรกเปนการเนนความรูคูคุณธรรมตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความรอบ
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รูที่เหมาะสม สวนดานการกระทําหรือแนวทางดําเนินชีวิต เนนความอดทน ความเพียร สติปญญา 
และความรอบคอบ เงื่อนไขนี้จะทําใหการปฏิบัติตามเนื้อหาของความพอเพียงเปนไปได ทําให
ตนเองไมมีความโลภ ไมเบียดเบียนผูอ่ืนหรือสังคมเพราะการมีความโลภจะทําใหทําอะไรสุดโตง 
ไมนึกถึงความเสี่ยง ไมรูจักพอ มีโอกาสที่จะกระทําการทุจริต (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 2550, น. 16) 

2.6.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ไวดังนี้  
 

 “เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy คําวา Sufficiency Economy นี้ไมมีใน
ตําราเศรษฐกิจ จะมีไดอยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม Sufficiency Economy นั้นไมมี
ในตํารา เพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม และโดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็
หมายความวาเราก็สามารถนําไปปรับปรุง หรือไปใชหลักการเพื่อท่ีจะใหเศรษฐกิจของ
ประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น” (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 
2548) 

พระราชดํารัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ตรัสวา  
“เศรษฐกิจแบบคาขาย ภาษาฝรั่งเขาเรียกวา Trade Economy ไมใชแบบพอเพียง ซ่ึงฝรั่ง
เรียกวา Self-sufficiency Economy คือเศรษฐกิจ แบบพอเพียงกับตัวเอง เราก็อยูได ไม
ตองเดือดรอน” 

 พระราชดํารัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ตรัสวา  
“Self-sufficiency นั้น หมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอื่น อยู
ไดดวยตนเอง (พึ่งตนเอง) บางคนแปลจากภาษาฝรั่งวา ใหยืนบนขาตัวเอง คําวายืนบน
ขาตัวเองนี่ มีบางคนพูดวาชอบกล ใครจะมายืนบนขา คนอื่นมายืนบทขาเรา เราก็โกรธ 
แตตัวเองยืนบนขาตัวเองก็ตองเสียหลักหกลมหรือลมลง อันนี้เปนความคิดที่อาจจะ
เฟองไปหนอย แตวาเปนไปตามที่เขาเรียกวา ยืนบนขาตัวเอง หมายความวา สองขาของ
เรานี่ยืนบนพื้น ใหอยูไดไมหกลม ไมตองไมขอยืมขาของคนอื่นมาใชสําหรับยืน” 

 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชน 

ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกา
ภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
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ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ เพื่อปองกันผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และ
ในขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นัก
ทฤษฎีและนักธุรกิจทุกระดับใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม และความซื่อสัตยสุจริต และมีความรอบรูที่
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล 
และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ  สังคม 
ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง, 2548) 

อภิชัย พันธเสน (2542) กลาววา เศรษฐกิจพอเพียงคือ ความพอประมาณ ซ่ือตรง ไม
โลภมาก และตองไมเบียดเบียนผูอ่ืน เปนการเนนใหบุคคลประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน และใชจาย
ใหไดมาซึ่งปจจัยในการดํารงชีวิตอยางพอเพียงและประหยัดตามกําลังเงินที่ไดจากการประกอบ
อาชีพ และมีเก็บออมไวชวยเหลือผูอ่ืน 

สุเมธ ตันติเวชกุล (2541) ไดจําแนกเศรษฐกิจพอเพียงออกเปน 2 ระบบ คือระดับบุคคล
และระดับประชาคม กลาวคือ “เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล” คือความสามารถในการดํารงชีวิต
ไดอยางไมเดือดรอน มีความเปนอยูอยางประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และไมหลงไหลไป
ตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด สวน “เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ประชาคม”  หมายถึงความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิต
ผลิตภัณฑทุกชนิด เพื่อเล้ียงสังคมนั้นๆ โดยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพึ่งพาปจจัยตางๆ ที่ไมไดเปน
เจาของ 

จิรายุ อิศรากูร ณ อยุธยา และปรียานุช พิบูลสราวุธ (2552) ไดสรุปไวในหนังสือ “ตาม
รอยพอ ชีวิตพอเพียง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอนหนึ่งวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนทั้งหลักคิด และ
แนวทางปฏิบัติตน ของแตละบุคคล และองคกรโดยคํานึงถึง 3 หลักการ ไดแก (1) ความ
พอประมาณกับศักยภาพตนเอง และสภาวะแวดลอม ตามความเปนจริง (2) ความมีเหตุมีผลบน
พื้นฐานความถูกตอง และ (3) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเองคือ ไมประมาทในการดําเนินชีวิต ที่ตอง
ประสบกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตลอดเวลา และการที่จะ คิด พูด ทํา อยางพอเพียงนั้น จําเปน
จะตองใชความรูตางๆ อยางถูกหลักวิชาการ ดวยความรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง ควบคูไปกับ
การมีคุณธรรมเปนพื้นฐานของจิตใจ และการดําเนินชีวิต คือสามารถรูจักแยกแยะผิดชอบชั่วดี 
ละอายที่จะทําความชั่ว เกรงกลัวตอผลจากการกระทําที่ไมถูกตองตามทํานองคลองธรรม ใชสติ 
ปญญา พิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ ในการทําอะไรที่ไมเบียดเบียน หรือกอโทษใหเกิดกับผูอ่ืน
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หรือสังคม เห็นคุณคาของการแบงปน ชวยเหลือ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  แกผู อ่ืนและชีวิตอื่นๆ เห็น
ความสําคัญของการรวมมือปรองดองกันในสังคม ซ่ึงจะชวยเสริมสรางสายใยเชื่อมโยงคนในภาค
สวนตางๆ ของสังคมใหมีความสามัคคี มีความเพียรที่จะรวมสรางสรรคพลังในทางบวก อันจะ
นําไปสูความเจริญกาวหนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายใตกระแส
โลกาภิวัตน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานวัตถุ เศรษฐกิจ  ดานสังคม  ชุมชน  ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ตางๆ  (จิรายุ อิศรากูร ณ อยุธยา 
และปรียานุช พิบูลสราวุธ ,2552, น. 10-11) 

กลุมพัฒนากรอบความคิดทางเศรษฐศาสตรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2546) 
ไดใหความหมายไว 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) เปนปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย และมีรูปแบบการพัฒนาที่สอดคลองกับสถานการณทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป อยางรวด เร็ว และมีแนวทางปฎิบัติที่สามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

2) เปนปรัชญาที่สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
กลาวคือไดมีพระราชดํารัสมาตั้งแตกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 และสามารถใชเปน
แนวทางการพัฒนาเพื่อกาวพนจากวิกฤตและการพัฒนาในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วภายใตกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน 

3) เปนปรัชญาที่มองโลกเชิงระบบที่มีลักษณะพลวัตร กลาวคือ มองวาสถานการณใน
โลกนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากความเชื่อมโยงของปจจัยตางๆ ภายใต
กระแสโลกาภิวัตน 

4) เปนปรัชญาที่มุงผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเนนการรอดพนจากภัยและ
วิกฤตในแตละชวงเวลาเพื่อ ความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนาในมิติตางๆ อาทิ มิติทาง
ธรรมชาติ ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ 

5) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนจุดเปลี่ยนของแนวคิดในลักษณะหนึ่งที่
เกิดขึ้น จากการพิจารณาและวิเคราะหสถานการณและความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนนโยบาย 
แนวทาง และวิธีการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตลอดจนผลที่เกิดขึ้น ตลอดชวงระยะเวลากวา 30 ปที่
ผานมาซึ่งหมายรวมถึง การที่ชุมชนและประเทศตางๆ มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นภายใตกระแส
โลกาภิวัตน และการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี วัฒนธรรมและคานิยมทางสังคม 
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2.6.2 พัฒนาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในประเทศไทย 
เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยูและปฎิบัติตนในทางที่

ควรจะเปนโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา
และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เนนการอยูรอดพนจากภัยและ
วิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา (พิพัฒน ยอดพฤติการ, 2549, น. 40) จากหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังเกตไดวาเปนการพัฒนาอยางเปนระบบและเปนขั้นเปนตอน ซ่ึง
เห็นไดจากเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริที่มีจุดประสงคที่จะใหเกษตรกรสามารถอยูได
โดยการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันจากความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนธรรมชาติอยูตลอดเวลา  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไมเพียงมุงเนนในภาคเกษตรกรเทานั้น หลัก
ปฏิบัตินี้ยังสามารถปรับใชกับภาคธุรกิจตางๆ ตลอดจนภาครัฐเพื่อไวใชในการบริหารประเทศได
อีกดวย อันจะเห็นไดจากการยอมรับในระดับนานาชาติ เชน UNDP ไดเชิญชูยกยองพระบาทสมเด็จ
เจาอยูหัวฯ ในการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการการพัฒนาคน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนและสามารถยืนอยูบนลําแขงของตนเองได ทําใหหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนที่รูจัก
และหลายประเทศเริ่มนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตนเองบางแลว เชน ฏฎาน เปนตน 

ปจจุบันการสงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงมีการผลักดันในทุกระดับชั้น ในสวน
ภาครัฐไดมีการจัดการสงเสริมใหเกิดการพัฒนานําไปปฎิบัติใช โดยกําหนดอยูในแผนพัฒนา
แหงชาติตั้งแตฉบับที่ 9 ถึงปจจุบันที่ 10 โดยเฉพาะในฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2540-2554) ไดมีการอัญเชิญ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวม
ตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) สวนในภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชนในหลายภูมิภาคเริ่มสงเสียงขานรับหลักปรัชญาฯ มาเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตและนโยบายบริษัท อาทิเชน เครือขายอินแปง เครือบริษัทปูนซิเมนตไทย บาน
อนุรักษกระดาษสา บริษัทแพรดาจิวเวลร่ี เปนตน (โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจํา
ประเทศไทย, 2550) ลวนแลวแตพยายามสนับสนุนสงเสริมโดยเฉพาะในกลุมที่เรียกกันวาเปน ราก
หญา หรือ ฐานราก ผลลัพธที่มุงหวังคือการคงอยู การปราศจากหนี้สิน ครอบครัว ประชาชนมี
ความสุขอยางถาวร 

2.6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการศึกษาและวิจัยในงานที่เกี่ยวของการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีการ

จัดทํากันอยางแพรหลายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 เปนตนมา จากการรวบรวม
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียงในหนังสือ “สังเคราะหองคความรูเศรษฐกิจพอเพียง” ของ 
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อภิชัย พันธเสน และคณะ (2550) ไดจําแนกผลการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
พอเพียงไว 5 ขั้นตอนดวยกัน ดังนี้ (อภิชัย พันธเสน และคณะ, 2550, น. 99-126) 

1) การแยกประเภทตามวัตถุประสงคการวิจัย 
2) การแยกประเภทงานวิจัยตามลักษณะของคําถามการวิจัยและวิธีวิทยาการวิจัย 
3) การแยกประเภทงานวิจัยตามกลุมเปาหมายและพื้นที่ในการศึกษา  
4) การแยกประเภทงานวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัย และ 
5) การศึกษานิยามเชิงปฏิบัติการในการทําวิจัย 
เพื่อความสอดคลองกับงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยจึงไดรวบรวมจัดกลุมของงานวิจัยที่ได

ทบทวนออกเปน 7 กลุม ดังนี้ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก ตารางที่ 9 ถึง 15) 
1) งานวิจัยที่เปนแนวกรณีศึกษา ของชุมชน องคกร กลุมตัวอยางที่ไดนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 
2) งานวิจัยที่ศึกษาถึงความสอดคลอง ปจจัย ความสัมพันธ ที่เกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ตอ องคกร ชุมชนตลอดจนกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
3) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวอยาง ที่เกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่นําไปใชในการแกปญหา

ความยากจน หนี้สิน ตลอดจนรายได และการออม  
5) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนะ ทัศนคติ ความคิดเห็น ความตระหนัก ความรูความ

เขาใจ ที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6) งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในดานการศึกษา  การเรียนการสอนใน

สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7) งานวิจัยที่รวบรวม สังเคราะหงานวิจัย การจัดการฐานขอมูล ตลอดจนตัวช้ีวัด ที่

เกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการรวบรวมและทบทวนงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวของกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 7 กลุมนั้น สรุปเปนสาระที่สําคัญจากวัตถุประสงคและผลวิจัยไดดังนี้ 
กลุมที่ 1 เปนการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชุมชน หรือองคกรที่เปน

ตัวอยางในการศึกษา โดยสวนใหญผูวิจัยทําการศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แลวจึงนําไป
ประยุกตปฎิบัติในบริบทที่แตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคของงานวิจัย  ซ่ึงลวนแตมี
วัตถุประสงคที่มุงศึกษาความรู ความเขาใจ และการนําไปปฎิบัติในหนวยงาน องคกร ตลอดจน
ชุมชนท่ีศึกษา อาทิเชน งานวิจัยของ สุรางคลักษณ โรจนพานิช (2545) ที่มุงศึกษาความรู ความ
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เขาใจของเจาหนาที่ในสถานสงเคราะหที่เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กอปรกับทัศนะของ
เจาหนาที่ในการแนวคิดไปปฎิบัติ หรืองานวิจัยของ จิราภร บุญไชยศรี (2551) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
ประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจคาปลีกในจังหวัดอุดรธานี หรือ งานวิจัยของ จตุพล ยะ
จอม (2552) ที่ศึกษาการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาย 
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เปนตน ซ่ึงผลงานวิจัยที่ไดสวนใหญสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัย ที่สามารถนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชประโยชนไดกับทุกเพศ ทุกวัย และระดับ
การศึกษา และผลที่ไดทําใหผูที่นําเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติใชมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูที่ไมไดนํา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช (ชูศรี มณีพฤกษ, 2546; ปวัน มีนรักษเรืองเดช, 2549; ศักดิ์ชัย ค้ําชู, 
2550;  นพพร เมธีอนันตกุล, 2549; เทอดศักดิ์ คําเหม็ง, 2551; วิเชียร มันแหล, 2552)  ตลอดจน
องคกรธุรกิจโดยสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการประกอบธุรกิจ โดยมี
ลักษณะของการประยุกตที่มุงไปในหลายสวนธุรกิจ อาทิเชน การใชจายและการจัดสรรเงินทุน การ
ขยายธุรกิจอยางระมัดระวัง ประกอบการดวยความซื่อสัตยสุจริตไมเอารัดเอาเปรียบผูเกี่ยวของ 
(อภิชัย พันธเสน, 2546; สุวกิจ ศรีปดถา, 2549; สุขสรรค กันตะบุตร, 2550; จิราภร บุญไชยศรี 
2551; นิศารัตน ทัตตินาพานิช, 2551; จตุพล ยะจอม, 2552) 

กลุมที่ 2 เปนการศึกษาความสอดคลอง ปจจัย ความสัมพันธ ที่เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตอ องคกร ชุมชนตลอดจนตัวอยางที่ศึกษา งานวิจัยสวนใหญที่เกี่ยวของในกลุม
นี้มีวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาวิถีชีวิตในมิติตางๆ เชนดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอม รวมถึงวิถีชีวิตกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการศึกษาในรูปแบบการ
สัมภาษณ ประกอบกับการเก็บขอมูลทุติยภูมิ แลวนํามาวิเคราะหทางสถิติ อาทิเชน งานวิจัยของสุภ
ลักษณ เรืองชมภู (2551) ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตชนเผาปะหลองบานนอแล อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม พบวาวิถีชีวิตในมิติดานสังคมและดานวัฒนธรรม มีความสอดคลองกับเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับสูง สวนมิติดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมมีความสอดคลองในระดับปานกลาง 
เนื่องจากสภาพความเจริญทางดานการสื่อสาร เทคโนโลยี เร่ิมเขามาแพรหลายในหมูบานทําให
ชาวบานเริ่มบริโภคผลิตภัณฑที่เปนของทันสมัย มากขึ้น เกิดภาวะการกูหนี้ยืมสินเพิ่มขึ้น ในขณะที่
งานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ สิงหครา (2550) เรื่องการศึกษาความสอดคลองปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กับการตัดสินใจเปลี่ยนระบบการขับเคล่ือนรถยนต ดวยระบบใชน้ํามันเชื้อเพลิงมาเปน
ระบบการใชกาซ ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม พบวาผูบริโภคที่หันมาเปลี่ยนการใชกาซแทน
น้ํามันมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียง ในการศึกษางานวิจัยในกลุมนี้สวนใหญเปน
การศึกษาความสัมพันธ ความสอดคลองระหวางสิ่งที่สนใจกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวา
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มีความสอดคลอง มีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด แตไมไดศึกษาถึงรายละเอียดวาสาเหตุที่ทํา
ใหเกิดความสัมพันธหรือสอดคลองมากนอยนั้นมาจากสิ่งใด แตประการใด 

 กลุมที่ 3 เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวอยาง ที่เกี่ยวของกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยในกลุมนี้ ผูวิจัยศึกษาและทําความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแลวจึงศึกษาพฤติกรรมของตัวอยางที่ตองการวิจัย วามีองคประกอบปจจัยใด หรือ
ความสอดคลองของพฤติกรรมนั้น ตอเศรษฐกิจพอเพียงมากนอยเพียงใด โดยมีเปาประสงคใน
ลักษณะตางกันตามวัตถุประสงคของแตละคน อาทิ เกี่ยวกับการประหยัด การออมทรัพย (ชลิตา ลชิ
ตาวงศ, 2551) เกี่ยวกับการบริโภค (มัทนี วิเศษสุข, 2550; ปวีณา กองฤทธิ์, 2550; ดํารงชัย โอวาท
จํารัส, 2551) หรือเกี่ยวกับการเปดรับเศรษฐกิจพอเพียง (กุณฑลี โพธ์ิแกว, 2550; ไพรัช สงวนไพร
ดอน, 2550; สุจิรา จรัลชวนะเพท, 2551; อุทัยวรรณ ตรีนุชกร,2551; วิไลพร วรจิตตานนท, 2551)  

กลุมที่ 4 เปนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในการแกปญหาความ
ยากจน หนี้สิน ตลอดจนการปรับใชกับการออม และรายได ผูวิจัยในกลุมนี้พยายามแสดงใหเห็นถึง
การนําเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปปรับใช ประยุกตปฎิบัติในชีวิตประจําวัน เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจน ขัดสน ตลอดจนเพื่อปองกันความขัดสน หรือปญหาทางการเงินในชีวิต ครอบครัว (ปรีชา 
พรมมา , 2543; พรหมมินทร บัวช่ืนบาล, 2550; ฐิติพร ศรีชัยชนะ, 2550; พีระพงษ เรืองวัฒนา, 
2550; สมชาย กันธะวงค, 2551; สุกานดา ตปนียางกูร, 2551; พชร ปลองไหม, 2551; คุณวิทยา เจียร
พันธุ, 2551)   

กลุมที่ 5 เปนการศึกษาเกี่ยวกับทัศนะ ทัศนคติ ความคิดเห็น ความตระหนัก ความรู
ความเขาใจ ที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยในกลุมนี้สวนใหญมีเปาประสงคเพื่อ
ศึกษาทัศนะ ทัศนคติ หรือความตระหนัก ความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ดําเนินในชีวิตประจําวันวาเปนลักษณะเชนไร มีสวนที่สอดคลองกับองคประกอบของเศรษฐกิจ
พอเพียงใด ดานใด มีน้ําหนักหรือความสัมพันธอยางไร ซ่ึงผลที่ออกมาสวนใหญจากการวิจัยใน
ดานทัศนะ และ ทัศนคติมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับสูง (นิวัต ศลศิลปชัย, 2551;  
นันทนภัส บุญแยม, 2551; ฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล, 2550; ทรงชัย ติยานนท, 2542; พิกุลทอง เกษม
สันต, 2546; วัฒนา ปทะวานิช, 2551) และปานกลาง (เนตรา ปานพลอย, 2551) ซ่ึงจะเห็นไดวา
ประชาชน ชุมชนในตัวอยางที่ผูวิจัยทําการศึกษาเหลานั้น มีทัศนะ ทัศนคติ ตลอดจนความรูความ
เขาในใจใน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสูงเปนสวนใหญ   

กลุมที่ 6 เปนการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาดานการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานวิจัยในกลุมนี้ผูวิจัยมีความตองการศึกษาถึง
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา เพื่อเปนการปูพื้นฐานและปลูกฝงคานิยม
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียนเปนหลักใหญ เพื่อใชในการดํารงชีพตอไปใน
อนาคต โดยการทําวิจัยสวนใหญใชรูปแบบของการสงเสริมการเรียนการสอน การสงเสริมกิจกรรม
ตางๆ โดยมีเครื่องมือชวยในการใหผูเรียนไดเกิดความเขาใจในเนื้อหาอยางงายและสนุกสนานตอ
การเรียน (กาญจนา บุญเรือง, 2542; เทพวาณี วินิจกําธร, 2548; วิไลลักษณ ชาติวิเชียร, 2551; ดรัณ
ภพ เพียรจัด, 2551; เทวิล ศรีสองเมือง, 2551; ศรีวิมล สุรสันติวรการ, 2551; ปราโมทย วงศคํา, 
2552) และในการวิจัยอีกสวนหนึ่งจะเปนการศึกษาถึงกระบวนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใชในการเรียนการสอน โดยมีการนําเสนอการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของการนําไป
ปฎิบัติ ตลอดจนการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ทําการวิจัย (สุเทพ 
สัจจนานนท, 2549; อํานวย ชารีรัตน, 2550; กัลยา ทักษิณาเจนกิจ, 2550; จารุวรรณ พูลฤทธ์ิ, 2551; 
พัชรินทร รุจิรานุกูล, 2551; สรอยทิพย ทองใหญ, 2551; เสาวลักษณ มาพร, 2551; อุไร ปทถาพงษ, 
2551; ภัสราภา กุลศรีสุวรรณ, 2551) 

กลุมที่ 7 เปนการรวบรวม สังเคราะหงานวิจัย การจัดการฐานขอมูล ตลอดจนตัวช้ีวัด ที่
เกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุมนี้ผูวิจัยสวนใหญมีวัตถุประสงคที่ตองการ
รวบรวม และสังเคราะหงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พิพัฒน 
ยอดพฤติการ, 2547, 2450; ปรีชา เปยมพงศสานต, 2547; ชํานาญ ณ สงขลา, 2549) และในงานวิจัย
บางสวนมีการจัดทําดัชนีช้ีวัดและการสรางตัวช้ีวัดเศรษฐกิจพอเพียง (นิมิตร ใครวานิช, 2544; 
อภิชัย พันธเสน, 2550; แกมทอง อินทรัตน, 2551; สุธาวัลย เสถียรไทย, 2551; อมรวิชช นาครทร, 
2551; เกรียงไกร ธุระพันธ, 2551) 

จากหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับการศึกษาวิจัยจากหนวยงานและนักวิชาการจนได
เปนกรอบแนวคิดที่งายตอการเขาใจและนําไปปฎิบัติไดอยางหลากหลายนั้น งานวิชาการสวนใหญ
เนนที่จะศึกษาความรูความเขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนการนําไปประยุกตใช แตกลับไมพบงานวิจัยที่
ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลขัดแยงตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง ซ่ึงงานวิจัยที่มีความใกลเคียงใน
ประเด็นดังกลาวเปนงานวิจัยในหัวขอ “พฤติกรรมการใชจายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครูผูสอนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 1” 
ของพงศ รัตนะ (2551) ที่อธิบายถึงการบริโภคที่เกินความพอเพียงอันเกิดจากพฤติกรรมการใชจาย
ของครูผูสอน ซึ่งมีความเกี่ยวพันการพฤติกรรมของการออมและการเปนหนี้ ที่มีผลทําใหเกิดความ
ขัดแยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แตในงานวิจัยไมไดศึกษาปจจัยอ่ืนจากกิจกรรมทาง
การตลาดที่มีผลทําใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 

งานวิจัยอีกฉบับที่ใกลเคียงกับแนวคิดดังกลาวคืองานวิจัยเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรม
บริโภคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพุทธศาสนิกในเขตกรุงเทพมหานคร” ของมัทนี วิเศษ
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สุข (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใชจายใหเกิดประโยชน
สูงสุด ประหยัดสุด จัดสรรรายไดจากครอบครัว หรือการทํางาน ตามหลักเหตุผล มีการออมเงิน นํา
เงินไปลงทุน รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ปลูกฝงในครอบครัว ใหมีจิตสํานึกตามหลักพุทธ
ศาสนา ในการบริโภคงานวิจัยฉบับนี้ไดเห็นความสําคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนมีความตองการใหประชาชนผูบริโภคไดมีความตระหนักในปจจัยอันอาจจะกอใหเกิด
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง ซ่ึงจะทําใหเกิดความไมสมดุลของภาวะเศรษฐกิจของบุคคล 
ครอบครัวและครัวเรือนได 
 
2.7 พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 

กลไกของตลาดเสรียอมมีการแขงขันกันอยูตลอดเวลา ไมเฉพาะแตภาคธุรกิจเอกชน 
แตรวมไปถึงระดับประเทศ โดยมีจุดมุงหวังเพื่อการคงอยูของธุรกิจและการไดเปรียบเหนือคู
แขงขัน ผลลัพธของการไดประโยชนจากการชวงชิงความไดเปรียบในการแขงขันคือ ความพึง
พอใจของผูบริโภค ความภักดีในผลิตภัณฑ ตลอดจนการมีสวนแบงตลาดที่ใหญและผลกําไรตามที่
คาดหวัง (ปรับปรุงจาก Day & Wensley, 1988, p. 3) แตถาหากองคกรขาดการมีจริยธรรมในการทํา
ธุรกิจโดยมุงที่จะสรางความไดเปรียบในการแขงขันกันตลอดเวลา มีแตการกระตุนใหเกิดความ
ตองการ (Demand) อยูอยางตอเนื่องไมไดคํานึงถึงสภาพวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม ตลอดจนสังคม 
หรือชุมชน มุงแสวงหาประโยชนเพียงอยางเดียว ก็อาจสงผลตอสมดุลของตลาด ในขณะที่ ระบบ
เศรษฐกิจหนวยเล็กที่สุด คือผูบริโภคอาจสรางพฤติกรรมของความเกินพอหรือไมพอเพียงขึ้นได 

กอนวิกฤติเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 เปนชวงที่ประเทศไทยมีการปรับโครงสรางการผลิต 
โดยมุงความเปนอุตสาหกรรมมากขึ้น ซ่ึงผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปนผลิตภัณฑที่มีทักษะการผลิต
สูง ทั้งยังมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ทั้งดานการสงออก และการผลิต ประกอบกับ ประเทศ
ไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ในชวงระหวางป พ.ศ. 2502 ถึง 2516 เฉลี่ยรอยละ 8.1 
ตอป แมระหวางป พ.ศ. 2517 ถึง 2528 ซ่ึงเปนชวงที่เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก อัตราการขยายของ
ผลผลิตมวลรวมของประเทศไทยก็ยังสูงถึงรอยละ 6.3 ตอป และป พ.ศ. 2549 ถึง 2539 อัตราการ
ขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศเฉลี่ยตอปของประเทศไทย คือ รอยละ 9.1 การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การสงออก และการปรับโครงสรางการผลิต มีผลจากการที่ประเทศไทยเปดตอการคาการ
ลงทุนจากตางชาติสูง มีการลงทุนจากตางประเทศที่นําเทคโนโลยีและการตลาดมาสูประเทศไทย 
นอกจากการขยายตัวที่ดีแลว เศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีเสถียรภาพสูง ทั้งดานของระดับราคา
สินคา อัตราแลกเปลี่ยน และการมีงานทํา โดยในระหวางป พ.ศ. 2504 ถึง 2513 ประเทศไทยมีอัตรา
เงินเฟอเฉลี่ยรอยละ 2.3 ตอป ชวงระหวางป พ.ศ. 2514 ถึง 2523 อัตราเงินเฟอของประเทศไทยคือ
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รอยละ 10 ตอป และในระหวางป พ.ศ. 2524 ถึง 2533 ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟอเฉลี่ยรอยละ 4.4 
ตอป ในชวงกอนวิกฤติป พ.ศ. 2540 อัตราเงินเฟอสูงขึ้นมาเปนประมาณรอยละ 5 ตอป ซ่ึงยังไมสูง
เมื่อเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาทั่วไป (ณัฏฐพงศ ทองภักดี , 2550, น. 6) 

ประเทศไทยมีการขยายตัวอยางกาวกระโดด โดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวเกินกวารอยละ 
10 อยางตอเนื่อง 3 ป คือ พ.ศ.2531 ถึง 2533 และยังคงขยายตัวตอเนื่องในอัตราสูง อันเปนผลจาก
การเปดเสรีทางการเงิน (อภิชัย พันธเสน, 2546, น. 14) ทําใหมีเงินทุนจากตางประเทศไหลเขามา
ลงทุนในประเทศไทยอยางมากมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ แตการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมักจะกระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากแรงงาน
หางาย มีพื้นฐานทางการสงออกที่เหมาะสมและอยูใกลชิดกับตลาด เกิดผลกระทบจากการไหลเขา
ของแรงงานจากตางจังหวัดเขามาในเมือง มีการอพยพยายถ่ินฐาน สงใหเกิดผลกระทบของสังคม
ชนบท (Thorbek, 1988) และขณะเดียวกันก็เกิดความเสื่อมโทรมในตัวเมือง ปญหามลภาวะ 
ส่ิงแวดลอมเปนพิษ ปญหาเด็กเรรอน ยาเสพติด เติบโตข้ึนพรอมกับความเจริญของชุมชนเมืองเปน
เงาตามตัว 

จากการขยายตัวอยางสูงและตอเนื่อง ทําใหประเทศไทยมีการตอติดคาขายกับ
ตางประเทศมากยิ่งขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่เปนอุตสาหกรรมมากขึ้น สังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการเปดเสรีในการประกอบธุรกิจของชาวตางชาติ ทําใหเกิดการแขงขัน
เพื่อแยงลูกคา เพื่อขยายกิจการตลอดจนมุงหวังผลกําไรสูงสุดของบริษัท การแขงขันทวีความรุนแรง
มากขึ้นเพราะเหตุวา ธุรกิจตางชาติมุงหวังที่จะเติบโตขยายตลาดของตนเอง ขณะที่ธุรกิจคนไทยเดิม
ตองการปกปองสัดสวนทางการตลาดของตนและมุงหวังที่จะสกัดผูมาใหม การสนับสนุนสงเสริม
ในภาครัฐการเพื่อเพิ่มการใชจายในภาคเอกชนและประชาชน หรืออีกนัยหนึ่งคือการสงเสริมให
ประชาชนมีการใชจายเพิ่มมากขึ้น มีการอัดฉีดเงินเขาไปในภาคประชาชนตามโครงการของรัฐบาล
ตางๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ อาทิ โครงการเงินทุนหมูบาน โครงการเงินกูปลอดดอกเบี้ย เปนตน 
(อัมมาร สยามวาลา, 2550, น. 17) 

ทั้งหลายเหลานี้ทําใหประชาชนเกิดพฤติกรรมการใชจายอยางสุรุยสุราย ตามลัทธิ
บริโภคนิยม (ปรับปรุงจาก Kaboski, 2007, p. 29) ภาคเอกชนเองมุงแขงขันกันเพื่อสรางผลกําไร
ใหกับตน หรือองคกรของตนอยางรุนแรงและตอเนื่อง การแขงขันที่ รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 
ผลกระทบทางโดยตรงตอสังคมที่ไมไดระวังตัวคือการสะสมของการนิยมบริโภคโดยไมรูตัว ทําให
เกิดการเสพการบริโภคเปนนิสัย สุดทายความสมดุลในสังคมไทยหายไป กอใหเกิดการมีพฤติกรรม
ที่ไมพอดี ไมพอเพียงใชจายเพื่อการบริโภค (Kaboski, 2007) ประกอบกับการสงเสริมลัทธิบริโภค

DPU



  49 

นิยมจากภาครัฐฯ โดยไมไดคํานึงถึงความรูความเขาใจที่ควรใหกับประชาชนในระดับ รากหญา 
หรือ ฐานราก วาควรจะจัดการกับเงินทุนที่ภาครัฐฯ สนับสนุนอยางไร 

เมื่อไมไดใหความรู ประกอบกับการกระตุนจากสื่อตางๆ ของการแขงขันทางการตลาด 
ทําใหประชาชนมีการบริโภคที่เกินพอดี เกินควรจนติดนิสัยกลายเปนพฤติกรรมจมไมลง (Habit 
Formation) หรือพฤติกรรมลอกเลียนแบบ (Emulation) (สมชัย จิตสุชน, 2543, น. 4) ลักษณะ
ดังกลาวไมใชเกิดเฉพาะระดับผูบริโภคเทานั้น ยังแพรกระจายไปในระดับชุมชน ธุรกิจตลอดจน
ภาครัฐฯ ส่ิงที่แสดงไดชัดเจนคือ สัดสวนการออมของครัวเรือนลดลงจากประมาณรอยละ 20 ในป 
พ.ศ. 2532 ลงมาเหลือเพียงประมาณรอยละ 9 ในป พ.ศ. 2539 ภาคธุรกิจมีความไมพอดีในการใช
จายเงินมีการกูกันมากกวาที่ควรเมื่อเทียบกับการลงทุนดวยตัวเอง การลงทุนรวมที่แทจริงขยายตัว
โดยเฉล่ียประมาณรอยละ 14.9 ตอป  ขณะที่ระดับเศรษฐกิจมหภาคเกิดภาพลวงตา ในระหวางป 
พ.ศ.2529 ถึง 2539 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวรอยละ 9.4 ตอป นอกจากนี้เมื่อมีระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศที่คงที่ ทําใหเศรษฐกิจมีเสถียรภาพสูง จึงไดรับความคาดหวังทั้ง
จากคนไทยและตางประเทศวาเศรษฐกิจไทยจะพัฒนาไดอยางตอเนื่อง เปนที่นาลงทุนอยางมาก จึง
มีการทําตัวเกินความพอดี มีพฤติกรรมที่ยอมรับความเสี่ยงทั้งดานการลงทุน การบริโภคที่ไมควรจะ
มี (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 2550, น. 7)  

ตามหลักทฤษฎีอรรถประโยชน ทางเศรษฐศาสตรเมื่อผูบริโภค บริโภคผลิตภัณฑเปน
ปริมาณที่สูงขึ้น อรรถประโยชนสวนเพิ่มจะมีคาลดลงเปนลําดับ (Gossen, 2552; ชยันต ตันติวัสดา
การ, 2550, น. 17) ผูบริโภคไมไดมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นตามจํานวนที่บริโภคเพิ่มขึ้น ซ่ึงจากความ
ลดนอยถอยลงเหลานี้ ทําใหนักการตลาดตองมาคิดวาทําอยางไรถึงจะทําใหผูบริโภคกลับมาบริโภค
เพิ่มขึ้นไปอีกโดยมีอรรถประโยชนเพิ่มขึ้นไปอีก หลักกลยุทธทางการตลาดไดนํากลับมาพิจารณา 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการของตนเอง ใหไดรับความนิยมจากผูบริโภคตอไปไดอีก 

โลกของการบริโภคผูบริโภคแสวงหาความสุขจากการไดรับการตอบสนองในสิ่งที่
ไดมาตามความตองการ หากแตการแสวงหานั้นไมมีจุดสมดุล ความสุขที่ไดรับจากการแสวงหานั้น
อาจลดลงจนกลายเปนความทุกขในที่สุดก็เปนได ดังภาพที่ 2.3 (ปรับปรุงจาก สุวิทย เมษินทรีย, 
2550)  
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ภาพที่ 2.3  เสนโคงแหงความสุข (สุวิทย เมษินทรีย, 2550, น. 144) 

 
“เสนโคงแหงความสุข” เปนการแสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับคาใชจายที่ตองเสีย
ไปกับการบริโภค ปจจัยสําคัญที่จะทําใหมนุษยมีความสุขคือ การรูจัก “พอประมาณ” บน “เสนโคง
แหงความสุข” ของตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยดานจิตวิทยาที่ระบุวา คนที่ใหความสําคัญกับเรื่อง
ทางวัตถุ อาทิเงินทอง รูปรางหนาตา ทรัพยสมบัติ และชื่อเสียงโดยทั่วไปจะรายงานความพึงพอใจ
ในชีวิตต่ํากวาคนที่ใหสําคัญกับสิ่งเหลานี้นอยกวา (Kasser 2002; Nickerson et al., 2003) 

จากบทวิเคราะหดังกลาวขางตนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 3 ประเภท ที่ผูวิจัยระบุ
วาเปนพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงนั้น แตละพฤติกรรมที่มีงานวิจัยตางๆ กลาวถึง ลวน
แลวแตมีผลลัพธขัดแยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งส้ิน ไดแก 

1) การบริโภควัตถุนิยม จากแนวคิดและผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริโภควัตถุนิยม
ที่ผานมา เห็นไดวาผูบริโภคที่มีพฤติกรรมเปนวัตถุนิยมสูงนั้น มีความตองการที่แสวงหาความสุข
จากการไดครอบครองทรัพยสิน โดยใหคุณคาแกการไดมาในทรัพยสินนั้นสูง แตในงานวิจัยหลาย
ฉบับกลับไดผลลัพธวา เมื่อไดครอบครองทรัพยสินนั้นแลวกลับไมไดตอบสนองความสุขจากการ
ไดมา จึงจําตองแสวงหาเพิ่มขึ้นเพื่อใหไดความสุขที่ตองการ เกินพอดี เกินพอเพียง จนในบางครั้ง
เกิดปญหาการเงินในตัวผูบริโภคเองขึ้นได ซ่ึงหากพิจาณาจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะ
พบไดวางานวิจัยตางๆ ขางตนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมบริโภควัตถุนิยมนั้น ผูบริโภคไมสามารถ
แสวงหาความพึงพอใจไดจากการไดมาของสิ่งของตางๆ แตกลับตองแสวงหาตอไปเรื่อยๆ อันไม
เกิดความพอประมาณ และพอเพียงได 
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2) การบริโภคเพื่อโออวด เห็นไดวาการบริโภคเพื่อโออวดนั้น จุดประสงคสวนใหญ
ของการบริโภค ผูบริโภคไมไดใชประโยชนเต็มประสิทธิภาพจากคุณภาพผลิตภัณฑนั้นๆ (Pamela, 
2004) เพียงแตเพื่อตองการแสดง สถานะภาพ ชนชั้นทางสังคมเพื่อใหบุคคลอื่นไดรับรู โดยผาน
ทางการบริโภคผลิตภัณฑที่ราคาแพง หรูหรา ซ่ึงการบริโภคนั้นหากไมไดทําใหเกิดความลําบากแก
ตัวผูบริโภคเอง ก็อาจไมเดือดรอนแตอยางไร แตหากการบริโภคนั้นกอใหเกิดความเดือดรอนแก
ตนเองหรือผูอ่ืน นับไดวาขาดความพอประมาณ ขาดสติในการพิจารณาตอการบริโภคนั้นๆ ขณะที่
พฤติกรรมเลียนแบบการบริโภค (Keeping up with the Joneses) เปนอีกลักษณะหนึ่งที่ผูบริโภค
พยายามแสดงสถานะทางสังคมเทียมของตนขึ้น เพียงเพื่อใหผูอ่ืนชื่นชม และพยายามเลื่อนกลุมทาง
สังคมของตนใหสูงขึ้น โดยการลอกเลียนแบบการบริโภคของกลุมสังคมอางอิง ในงานวิจัยหลาย
ฉบับพบวาการเลียนแบบการบริโภคนั้น สงผลตอภาระการเปนหนี้อยางชัดเจน (Christen & 
Morgan, 2005, p. 165) โดยสาเหตุสวนใหญมาจากการพยายามเลื่อนสถานะทางสังคมของตนให
สูงขึ้นหรือคงระดับเอาไว (Frank & Cook, 1995; Aaker, 1997; Levy, 1959; Solomon, 1983; 
Bagwell & Bernheim, 1996; Frank, 1995; Becker, 1974; Veblen, 1899, Aron & Hmily, 2005) 
และที่สําคัญ จากพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวดนั้น ไดรับแรงกระตุนจากกลยุทธการตลาดสวน
หนึ่ง อาทิ การโฆษณาประชาสัมพันธการสงเสริมการตลาด เปนตน (Christen & Morgan, 2005, p. 
146) ซ่ึงทําใหเกิดการใชจายอยางขาดความระวังตนเองจนนั้นไปสูภาวะการลมละลายทางการเงิน
ระดับบุคคลในที่สุด (Sullivan et al., 2000)  

และเมื่อพิจารณาของพฤติกรรมการซื้อที่เพียงเพื่อโออวด ฐานะ หรือตามกลุมนั้น นับ
ไดวาไมมีความพอประมาณ ขาดเหตุผลในการใชจาย ซ่ึงขัดกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยางเห็นไดชัด 

3) การบริโภคแบบขาดการไตรตรอง เห็นไดวาพฤติกรรมการซื้อแบบขาดการ
ไตรตรองนั้น ผลจากการศึกษาสวนใหญพบวาเปนการซื้อแบบไมมีการวางแผนลวงหนา หรือเปน
การซื้อโดยไดรับแรงกระตุนจากปจจัยตางๆ อาทิตัวผลิตภัณฑเอง สภาพแวดลอมของผลิตภัณฑ 
ราคา ตลอดจนการมีสวนรวมกับผลิตภัณฑเหลานั้นต่ํา หรือใชอารมณเหนือเหตุผลในการตัดสินใจ
ซ้ือ เปนตน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูบริโภคเหลานั้นขาดการควบคุมตนเอง หรือควบคุมตนเองไดต่ํา จึง
ทําใหเกิดการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง (Anirban, 2004; Rook, 1985; Vohs, 2003; Grant 2004; 
Zhang & Shrum, 2009) 

และเมื่อพิจารณาของพฤติกรรมการซื้อที่ใชอารมณ ขาดเหตุผล นับไดวาขาดสติ และ
หลักของการใชเหตุผลในการดํารงตนของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคทั้ง 3 ประเภทนั้นผูวิจัย
มีความเชื่อวาพฤติกรรมดังกลาวนาจะเปนพฤติกรรมที่ขัดแยงตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อันจะกอใหเกิดการบริโภคที่เกินพอเพียง ซ่ึงจะไดนําไปทําการวิจัยเปนลําดับตอไป 

นอกเหนือจากพฤติกรรมการบริโภคจากผูบริโภคแลว ดานของผูประกอบการที่มุงมั่น
ที่ตองการสรางจุดเพิ่มของการบริโภคที่เกินพอเพียง (ภาพที่ 1.1 จากบทที่ 1) เพื่อเพิ่มอัตราการ
บริโภคจากผูบริโภคมีมากขึ้นบอยข้ึน ทําใหผูบริโภคเริ่มสะสมพฤติกรรมที่ขัดแยงกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น โดยพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงอาจมีผลกระทบในระดับ
เศรษฐกิจมหภาค ไดดังตอไปนี้ (ปรับปรุงจาก ฉลองภพ สุสังกรกาญจน, 2549) 

1) การบริโภคที่เกินพอเพียง หรือพฤติกรรมที่ไมพอประมาณ เปนพฤติกรรมที่มี
ลักษณะจมไมลงเนื่องจากวาจะมีผลทําใหคนตองการบริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ หรืออยางนอยก็ตอง
รักษาระดับการบริโภคไมใหตํ่ากวาที่เคยเปนในอดีต หรือแบบลอกเลียนการบริโภค มักพบไดบอย
ในภาคการลงทุนทางการเงิน  

2) การลงทุนอยางไมพอเพียง เปนลักษณะพฤติกรรมในการลงทุนตามโครงการตางๆ 
ที่มีประสิทธิภาพต่ํา เชนโครงการทางดานอสังหาริมทรัพยตางๆ ซ่ึงมีการลงทุนในลักษณะการเก็ง
กําไรอยูมาก พฤติกรรมเชนนี้จุดมุงหมายเพียงเพื่อหวังกําไรระยะสั้นๆ มีความเสี่ยงสูง เปนลักษณะ
ที่เรียกวา “รักความเสี่ยง (Risk Lover)” โดยในบางครั้งไมมีเหตุผลที่มาสนับสนุนในการลงทุนนั้น 
เพียงแคใชความรูสึกสวนตัวบวกกับประสบการณเทานั้น (สมชัย จิตสุชน, 2543, น. 11) 

3) การกอหนี้อยางไมเพียงพอ พฤติกรรมลักษณะนี้ใกลเคียงกับ พฤติกรรมของการ
ลงทุนอยางไมพอเพียง เพียงแตลักษณะของการกอหนี้อยางไมพอเพียง นั้นเปนการขาดเหตุผลที่มา
สนับสนุนการลงทุนและอัตราผลตอบแทนที่ไดในระยะสั้น ซ่ึงไมคํานึงถึงความสามารถในการ
ชําระหนี้ทําใหเกิดวงจรของการกอหนี้กอนใหมเพื่อนําไปชําระหนี้ของเกา กลายเปนปฏิกิริยาลูกโซ 
อันจะเห็นไดชัดจากการใชจายบัตรเครดิตที่ผูบริโภคพกกันคนละหลายใบ เพื่อซ้ือหาหรือบริโภคสิ่ง
ที่ตองการ แลวใชวิธีการผอนชําระ หรือเบิกเงินสดจากบัตรเหลานั้น สุดทายไดเงินมาก็ตองนําไปใช
บัตรเครดิตจนหมด เหลานี้ถือเปนการกอหนี้อยางไมพอเพียง (Kaboski, 2007) 

4) การประเมินศักยภาพของเศรษฐกิจไทยสูงเกินจริง และการบริหารเศรษฐกิจที่ขาด
ภูมิคุมกันที่ดี ในชวงตนทศวรรษ 1990 ประเทศไทยมีความมั่นใจวาระบบการเงินของไทยมีความ
แข็งแกรงพอที่จะสามารถเปนศูนยกลางทางการเงินของภูมิภาคได ความมั่นใจจนเกินจริงนี้จึง
นําไปสูการขาดความรัดกุมในการเปดเสรีทางการเงิน ไมไดทําอยางเปนขั้นเปนตอน (Sequencing) 
โดยมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินใหยืดหยุนเพื่อสรางภูมิคุมกันจากการไหลเวียนอยางรวดเร็ว
ของเงินทุนระหวางประเทศ ซ่ึงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนกลับเพิ่มความเสี่ยงใหแกระบบ โดยทําให
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นักธุรกิจไมคํานึงถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน จึงทําใหมีการกูเงินจากภายนอกประเทศเขามา
เปนจํานวนมาก เปนการเสริมเศรษฐกิจฟองสบูภายในประเทศนอกจากนั้นระบบการเตือนภัยขาด
ประสิทธิภาพ ขอมูลที่สําคัญๆ เชนขอมูลเกี่ยวกับหนี้ตางประเทศระยะสั้น ไมไดมีการเก็บและ
ติดตามอยางเปนระบบ และการบริหารทุนสํารองระหวางประเทศขาดความยืดหยุนและไม
รอบคอบ ทําใหมีการใชเงินทุนสํารองเกือบทั้งหมดไปเพื่อพยายามพยุงคาของเงินบาท จนทําใหเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจในที่สุด  

5) การแขงขันกันอยางเกินพอ ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ในชวงกอน
วิกฤตเศรษฐกิจ  มีการแขงขันกันอยางมากมาย  ทั้งภายในประเทศ  และระหวางประเทศ 
ภายในประเทศมีการแขงกันทําโครงการตางๆ ที่คลายกันอยางมากมาย เชน อาคารสํานักงาน บาน
จัดสรรคอนโดมิเนียม ฯลฯ โครงการเหลานี้ขาดการวิเคราะหความคุมทุนอยางรอบคอบ เปนการ
แขงขันกันในลักษณะเลียนแบบการเก็งกําไรเปนสวนใหญ ผลที่ตามมาคือมีปริมาณสวนเกินของ
โครงการเหลานี้ในระบบอยางมาก ทําใหโครงการตางๆ ประสบปญหา และปญหาลุกลามไปถึง
สถาบันการเงินที่ปลอยกูใหแกโครงการเหลานี้ดวย 

6) การขาดธรรมาภิบาลที่ดี การขาดธรรมาภิบาลที่ดี (Lack of Good Governance) เปน
ปจจัยหนึ่งที่อยูเบื้องหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ผูวิจารณระบบเศรษฐกิจของประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจมักจะเรียกกันวาเปน ระบบเศรษฐกิจแบบ Crony Capitalism 
(Krugman, 2002) คือเปนระบบที่เอ้ือประโยชนใหแกพรรคพวก เพื่อนฝูง ญาติพี่นองซึ่งรวมถึงการ
ขาดคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริตในการบริหารกิจการหลายดาน ทั้งในสวนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ขาดความโปรงไส มีการใชทางลัดตางๆ เพื่อนํามาซึ่งความสําเร็จทางธุรกิจและความ
รํ่ารวยไมวาวิธีการจะชอบธรรมหรือไมจากที่ไดกลาวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกอนวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งแตการ
บริโภคที่เกินพอเพียง จนถึงการขาดธรรมาภิบาลที่ดี  

 
พฤติกรรมที่เกินพอเพียงที่ไดกลาวมาแลวนั้น ช้ีใหเห็นวาลวนแลวแตเปนพฤติกรรมที่

สวนทางกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสิ้นเชิง ดังนั้นจึงควรศึกษาพิจารณาความตองการ  
(Want) หรือความจําเปน (Need) ใหถอแทจึงสามารถนําพาไปสูความพอเพียงอยางแทจริงและยั่งยืน
ไดตลอดไป 
 
2.8 ความสมดุลระหวางกลยุทธการตลาดของธุรกิจกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีใน
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ตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการตัดสินใจ และการกระทํา ซ่ึง
รูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมี 2 รูปแบบคือ (สุขสรรค กันตะบุตร, 2550) 

1) เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน สามารถพึ่งตนเองได โดยไม
โลภมากและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

2) เศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา คือ การแลกเปลี่ยนรวมมือ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เพื่อทําใหสวนรวมไดรับประโยชนและนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเจริญอยางยั่งยืน 

อยางไรก็ตาม การดํารงชีวิตไมสามารถดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงแบบใดแบบ
หนึ่งไดเพียงแบบเดียว ตองดําเนินชีวิตไปในลักษณะที่เกื้อกูลกันอยางสมดุล ไมสามารถดําเนินชีวิต
ที่เนนการพึ่งตนเองไดเพียงอยางดียว ตองผสานการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนา ที่มุงเนนเสรีในหลักแหงการแบงปนกัน และรวมมือกัน อยูรวมกันอยางสันติสุขและมีมิตร
ไมตรีตอกัน 

ในธุรกิจยุคโลกาภิวัฒนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดอยูตลอดเวลา อาทิ 
1) การเปดเขตการคาเสรี 
2) การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 
3) การพัฒนาดานเทคโนโลยี 
4) การเปลี่ยนแปลงของแรงงานและการบริโภค 
5) ความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นสูงขึ้น 
6) กฎหมายและองคกรที่คุมครองสิทธิของผูบริโภค 
7) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการคาระหวางประเทศ การรวมกลุมการคาเพื่อ

ผลประโยชนรวมกัน 
8) การพัฒนาการดานการขนสงและโทรคมนาคม 
9) ความไมแนนอนทางดานการเมืองและการปกครอง ทั้งในและนอกประเทศ 
10) การกอการรายและการแพรระบาดของโรครายตางๆ 

 
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังกลาวนั้น มีผลตอการดํารงอยูขององคกรธุรกิจ นักวิชาการ

และนักบริหารธุรกิจ พยายามที่จะหาแนวทางในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดความยั่งยืน (Avery, 
2005; Kantabutra, 2006; Wilson, 2003) และไดใหขอคิดเห็นจากการวิจัยสรุปไดวา การเพิ่มของ
มูลคาใหกับผูถือหุนในระยะสั้นนั้นไมไดสรางความสําเร็จใหกับองคกรธุรกิจแตอยางใด หากแต
จําตองเนนการพัฒนาบุคลากรในองคกรธุรกิจ ความรับผิดชอบตอพนักงานและสังคมตลอดจน
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ส่ิงแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) และการเปนบรรษัทภิบาล (Good 
Governance) เพื่อทําใหเกิดเปนแนวทางของการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน  

โดยทั่วไปความยั่งยืนแหงองคกรธุรกิจหมายถึง ความสามารถขององคกรธุรกิจที่จะ
ตอบสนองตอความตองการตางๆ ของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดขององคกร ไมวาจะเปนทางตรง
หรือทางออม ผูมีสวนไดสวนเสียรวมถึง ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา ชุมชนและสังคมตางๆ โดยที่การ
ตอบสนองดังกลาวตองไมทําใหความสามารถในการตอบสนองขององคกรตอความตองการของผูมี
สวนไดสวนเสียในอนาคตลดลงดวย (Dyllick & Hockers, 2002) ดังนั้น องคกรธุรกิจตางๆ จึงตอง
รักษาและสรางการเจริญเติบโต  ทางดานทุนเศรษฐกิจ  ทุนสังคม  และทุนสิ่งแวดลอม ใน
ขณะเดียวกันตองสรางความมั่นคงและยั่งยืนทางดานการเมืองดวย (สุขสรรค กันตะบุตร, 2550, น. 
11) Avery (2005) ไดใหเงื่อนไขของความสําเร็จในการคงอยูและเจริญเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน
ไว 3 ประการคือ (1) มีผลการดําเนินงานที่ดี (2) มีความสามารถที่จะทนทานตอความยากลําบากทาง
เศรษฐกิจและสังคม และ (3) มีความสามารถที่จะรักษาความเปนผูนําในตลาดได 

จากการศึกษาดังกลาวขางตน พบวาธุรกิจของไทยที่สามารถเจริญเติบโตและฝาฟน
อุปสรรคทางเศรษฐกิจและยังคงดําเนินธุรกิจตอเนื่องมาไดยาวนานและยึดแนวทางที่สอดคลองกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถทั้ง 3 ประการแหงองคกรธุรกิจที่ยั่งยืน โดยจะได
แสดงตัวอยางในสวนตอไป  
 
2.9 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจท่ียั่งยืน 

ในสวนนี้เปนการทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวของกับองคกร
ธุรกิจที่ยั่งยืน ที่นําแนวเศรษฐกิจพอเพียงสอดคลองกับการปฎิบัติในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงประสบ
ความสําเร็จสามารถผานอุปสรรค วิกฤตเศรษฐกิจมาไดหลายครั้ง ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ในการศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ของ อภิชัย พันธเสน และคณะ (2546) ทําการศึกษา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนทั้งสิ้น 297 แหงจากอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 6 ประเภท 
ไดสรุปแนวทางการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไว 7 ประการ ดังนี้ 

1) ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ราคาไมแพงแตถูกหลักวิชาการ 
2) มีขนาดการผลิตที่เหมาะสม สอดคลองกับความสามารถในการบริหารจัดการ 
3) ไมโลภเกินไป และไมเนนกําไรระยะสั้น 
4) ซ่ือสัตยสุจริตในการประกอบการ ไมเอาเปรียบผูบริโภค แรงงาน หรือลูกคา 

ตลอดจนผูจําหนายวัตถุดิบ 

DPU



  56 

5) เนนการกระจายความเสี่ยง โดยมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย และหรือ มีความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนผลผลิตไดงาย 

6) เนนบริหารความเสี่ยงต่ํา ไมกอหนี้จนเกินขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 
7) เนนการตอบสนองตลาดภายในทองถ่ิน ภูมิภาค ตลาดภายในและตางประเทศ

ตามลําดับ 
ซ่ึงหลักการสําคัญที่ผูวิจัยสรุปไดจากการวิจัย คือองคกรธุรกิจในอุตสาหกรรม ที่รอด

พนจากวิกฤตเศรษฐกิจนั้นเนนการบริหารที่มีความเสี่ยงต่ํา ซ่ึงสอดคลองกับแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(สุขสรรค กันตะบุตร, 2550, น. 14) ขณะที่อีกหลายองคกรธุรกิจที่นําแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ใชเมื่อศึกษาลวนแลวแตพบความสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น อาทิ 
กรณีศึกษาของ ชุมพร คาบานา รีสอรท (พันธบุณย ทองสังข, 2550) กรณีศึกษาของบานอนุรักษ
กระดาษสา (สุขสรรค กันตะบุตร, 2547) โรงพยาบาลเทพธารินทร (สุขสรรค กันตะบุตร, 2547) 
บริษัทแพรนดา จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) (กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์, 2547) บริษัทไทยเพรสซิเด็นทฟูดส 
จํากัด (มหาชน) (สุขสรรค กันตะบุตร, 2547) และบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (สมบัติ 
กุสุมาวลี, 2547) ทั้งนี้ลวนแลวแตพบวาองคกรธุรกิจที่กลาวมาแลวขางตนไดปฎิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อยางไดผล โดยมีการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่คลายกัน กลาวคือ (สุขสรรค 
กันตะบุตร, 2550, น. 55) 

1) มองการณไกลในการบริหารจัดการ ไมไดมุงหวังในการสรางกําไรสูงสุดในระยะ
ส้ัน 

2) ใหความสําคัญแกพนักงานอยางจริงใจและเห็นคุณคาของพนักงานเหลานั้น ไมมี
การใหพนักงานออกในยามวิกฤตทางการเงิน 

3) มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในกิจกรรมทางธุรกิจที่ดําเนินอยูอยาง
เปนรูปธรรม ไมใชแตเฉพาะบริจาคเงินเทานั้น 

4) มีนวตกรรมในองคกรสูงมาก 
ขณะเดียวกันการศึกษาของ สุขสรรค กันตะบุตร (2550) ทําการศึกษาบริษัทที่ยั่งยืนใน

โลกตะวันตก โดยพบวา ทั้งที่อยูคนละสวนของโลก มีทีมผูบริหารที่แตกตางกัน มีสภาวะแวดลอม
ทางธุรกิจและการแขงขันที่แตกตางกัน แตมีส่ิงที่เหมือนกันคือ การดําเนินธุรกิจอยางสอดคลองกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการดําเนินงานที่ดี มีความสามารถที่จะทนทานตอความ
ยากลําบากทางเศรษฐกิจและสังคม และสามารถรักษาความเปนผูนําคนหนึ่งในธุรกิจที่ตนดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจไดเปนอยางดี และงานวิจัยไดสรุปไววา ไมวาจะเปนองคกรใดอยูที่ใดในโลกหาก 
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วาแนวทางการดําเนินธุรกิจสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว องคกรธุรกิจนั้นๆ ก็
นาจะประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนได  

ขอสังเกตอีกประการหนึ่งที่ไดจากการศึกษาดังกลาว พบวาไมวาจะเปนบริษัทของไทย
หรือตางประเทศ องคกรธุรกิจเหลานั้น มีการจัดการนวตกรรมที่สูงมากทั่วทั้งองคกร ทั้งในสวนของ
ผลิตภัณฑ การใหบริการและขบวนการทางธุรกิจ ซ่ึงทําใหยากแกการเลียนแบบ รวมไปถึงมีตนทุน
ในสวนของบุคลากรที่ต่ํา ประการสุดทายองคกรธุรกิจเหลานี้มีความสามารถในการปรับตัวไดอยาง
ทันทวงทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญในการทําให
บริษัทมีความสามารถในการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพในตลาดโลกทั้งสิ้น (สุขสรรค กันตะบุตร, 
2550, น. 65-66) 

ในดานความสมดุลระหวางการผลิตและการบริโภคนั้น มีงานวิจัยของ พิพัฒน ยอด
พฤติการ (2549) ไดระบุถึงองคประกอบของความสัมพันธระหวางหลักพุทธเศรษฐศาสตรและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของกิจกรรมดานเศรษฐกิจวาประกอบไปดวย กระบวนการ
ผลิต (Production) กระบวนการบริโภค (Consumption) เร่ืองอรรถประโยชน (Utility) และการ
กระจายผลผลิต (Distribution) ซ่ึงในงานวิจัยกลาวถึงความสอดคลองขององคประกอบตางๆ กับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ ในกระบวนการผลิต คือการเลี้ยงชีพโดยชอบ ไดแกการไม
ประกอบอาชีพที่เปนการเบียดเบียน กอความเดือนรอนเสียหายแกชีวิตอื่น แกสังคม หรือทําใหชีวิต 
จิตใจ และสังคมเสื่อมโทรมตกต่ํา แตหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตดวยความอุตสาหะพากเพียร ซ่ึง
สอดคลองกับทัศนะของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใหผลิตหรือทํากิจการงานเพื่อใหเปนที่พึ่งแกตนเองได 
มีขนาดพอประมาณ ไมนอยหรือมากเกินไป จนทําใหเกิดการเบียดเบียนผูอ่ืน ในกระบวนการ
บริโภค ไดแกการบริโภคปจจัย 4 และส่ิงของเครื่องใชทั้งหลาย มีความรูความเขาใจในคุณคาแทจริง
ของสิ่งนั้นดวยปญญา ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใหบริโภคอยางพอประมาณ 
ไมหลงติดไปกับคุณคาพอกเสริมหรือตามกระแสบริโภคนิยมจนสรางความเดือนรอนใหแกตนเอง
และผูอ่ืน ในเรื่องของอรรถประโยชน เพื่อมิใหถูกความชอบ ชัง ติดใจ หรือขัดใจ เขามาครอบงํา ให
รับรูตามความเปนจริง โดยมีสติเปนเครื่องกํากับ ใชอินทรีย คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ทําหนาที่รับรู 
(ซ่ึงเปนไปเพื่อการศึกษาหาความรู) มากกวาใชทําหนาที่รูสึกหรือรับความรูสึก (ซ่ึงเปนไปเพื่อการ
เสพความรูสึก) ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใหคํานึงถึงความมีเหตุมีผล 
ปราศจากอติ สามารถพิจารณาถึงเหตุปจจัยในสิ่งที่เขาไปเกี่ยวของวามีคุณคาหรือกอใหเกิด
ประโยชนเพียงใด ตลอดจนใหคํานึงถึงความคุมคามากกวาความคุมทุน และในการกระจายผลผลิต 
คือการจัดระเบียบแบบแผนความสัมพันธตางๆ ใหอยูในภาวะที่เหมาะสม คํานึงถึงการกระจาย
ผลผลิตเพื่อเปนการสรางหลักประกันหรือความมั่นคงในชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
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ปกติสุข ปดกั้นโอกาสที่จะกอใหเกิดความเสียหายตางๆ รวมถึงสงเคราะหเกื้อกูลผูอ่ืนดวยความ
สมัครใจโดยมีศัรทธาเปนเครื่องกํากับ ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใหคํานึงถึง
การมีระบบภูมิคุมกันดวยการไมสรางหนี้ ใชจายภายใตกําลังของตัวเอง รวมทั้งสรางปจจัยแวดลอม
เกื้อหนุนโดยการอํานวยประโยชนใหแกผูอ่ืนกอน ซ่ึงที่สุดแลว ก็จะสงผลกลับมาอํานวยประโยชน
ใหแกตัวเองและอยูรอดและเติบโต เปนการสรางภูมิคุมกันดวยการชวยเหลือผูอ่ืนและสวนรวมให
ยืนอยูได 

และในงานวิจัยของพิพัฒน ยังไดอธิบายถึงความสัมพันธในของกระบวนการผลิต วา
ประกอบไปดวย 3 สวนคือ 1) ปจจัยนําเขา (Input) คือทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น 
และทรัพยากรธรรมชาติ 2) ปจจัยสงออก (Output) คือผลผลิตที่ไดจากกระบวนการผลิต และของ
เสียที่เกิดจากการผลิต และ 3) กระบวนการผลิต (Production Process)  

และทํานองเดียวกันกับความสัมพันธในของกระบวนการบริโภค ประกอบไปดวย
ปจจัย 3 สวนเชนกันคือ 1) ปจจัยนําเขา (Input) คือผลิตภัณฑ 2) ปจจัยสงออก (Output) คือความสุข
ที่ไดจากที่ไดจากกระบวนการบริโภค และของเสียที่เกิดจากการบริโภค และ 3) กระบวนการ
บริโภค (Consumption Process) 

ซ่ึงในงานวิจัยไดสรางตัวช้ีวัดของความพอประมาณเพื่อใหเห็นถึงความสมดุล และไม
สมดุลระหวางการผลิตและการบริโภคไว 3 ระดับดังนี้ 

1) ระดับไมพอเพียง (ขาดแคลน) คือการผลิตที่นอยเกินไป ไมพอเพียงแกการบริโภค 
2) ระดับพอเพียงขั้นพื้นฐาน (ระดับสมดุล) คือการผลิตเหมาะสมกับความตองการ

บริโภค 
3) ระดับกาวหนา (บริโภคที่เกินดุล) คือมีการผลิตที่เกินกวาความตองการของการ

บริโภค 
จากงานวิจัยของพิพัฒน ยอดพฤติการณช้ีใหเห็นวา ความสมดุลระหวางการผลิต 

(ผูประกอบการ) และการบริโภค (ผูบริโภค) นั้นคือการผลิตอยางเหมาะสม ไมมากเกินไป หรือนอย
เกินไป และผูบริโภคก็ตองบริโภคแบบมีสติไมบริโภคเกินแกฐานะตนเอง 

  
2.10 แนวทางการปฎิบัติขององคกรธุรกิจเพื่อความสําเร็จอยางยั่งยืน 

สุขสรรค กันตะบุตร (2550) ไดเสนอแนวทางในการปฎิบัติขององคกรธุรกิจ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได 10 แนวทาง อันเปนแนวทางในการปฏิบัติของธุรกิจ ใดที่ตองการ
สรางความสําเร็จอยางยั่งยืน ดังตอไปนี้ 
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1) มองการณไกลในการบริหารจัดการและตัดสินใจในเชิงนโยบาย ไมมุงหวังกําไรใน
ระยะสั้นแตคิดถึงผลกระทบในระยะยาว 

2) ใหคุณคาแกพนักงานอยางจริงใจและพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง หลีกเลี่ยงการให
พนักงานออกแมแตในยามทุกขยากทางเศรษฐกิจ เพราะพนักงานคือสินทรัพย (ที่พัฒนาได) ของ
องคกร 

3) จริงใจและหวังดีตอผูมีสวนไดสวนเสียของธุรกิจทั้งหมด รวมถึงประชากรและ
สังคมในอนาคต 

4) ใหความสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรมทั่วทั้งองคกรไมใชเฉพาะในผลิตภัณฑหรือ
การใหบริการอยางเดียว 

5) ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6) ใช  และหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพแตราคาไมสูง  โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีแบบไทยๆ หรือพื้นบาน 
7) ขยายธุรกิจอยางคอยเปนคอยไป เมื่อพรอมทุกดานเทานั้น 
8) ลดความเสี่ยงโดยการมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย ตลาดที่หลากหลาย และการลงทุนที่

หลากหลาย 
9) แบงปน รวมถึงการแบงปนองคความรูที่มีเพื่อพัฒนาตลาด เพื่อผลประโยชนที่ตก

แกผูบริโภคและสังคม 
10) ยึดถือจริยธรรม มีความอดทนและขยันหมั่นเพียร 
จากการทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสรุปไดวา หากองคกรธุรกิจตองการความยั่งยืน ควรมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะทําใหเกิดสมดุลของการดําเนินงานทั้งภายในองคกรเอง และจาก
ปจจัยภายนอกองคกร 
 
2.11 สรุปสาระสําคัญในบทที่ 2 

ในบทที่ 2 เปนการรวบรวม วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับทฤษฏีและแนวคิดที่นํามาใช
สนับสนุนในงานวิจัยฉบับนี้ จากวัตถุประสงคและปญหาของงานวิจัยนี้ ผูวิจัยมีจุดประสงคที่
ตองการศึกษาผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจที่มีตอพฤติกรรมการบริโภค
ที่เกินพอเพียง ดังนั้นทฤษฏีและงานวิจัยไดกลาวใน 4 ดาน ดังนี้ 

2.11.1 ทฤษฏีการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ซ่ึงจากการทบทวนผูวิจัยไดศึกษา ถึง
แนวคิดทฤษฏีในการแขงขันในหลายทฤษฏีโดยเฉพาะ ทฤษฏีของ Porter (1985) ที่กลาวถึง ทฤษฏี
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พื้นฐาน ซ่ึงผูวิจัยเลือกใชในการวิจัยเพราะเปนทฤษฏีที่องคกรธุรกิจนําไปปฏิบัติ ที่ผูบริโภคสามารถ
รับรูหรือสังเกตไดอยางเดนชัด เพราะเปนการสรางในสิ่งที่สามารถสื่อออกไปในตลาดไดอยาง
ชัดเจน อาทิ การสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ หรือการเจาะตลาดเฉพาะ 

2.11.2 แนวคิดกลยุทธทางการตลาด ผูวิจัยมีความเห็นวาการที่องคกรธุรกิจสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันเพื่อตองการใหลูกคา หรือผูบริโภคหันมาซื้อหรือใชผลิตภัณฑของตนเอง 
ดังนั้นการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน จึงนาจะตองอาศัยกลยุทธในการที่จะนําความ
ไดเปรียบไปกระตุนผูบริโภคในตลาดเปาหมายของตนเอง และผูวิจัยเห็นวากลยุทธที่เขาใจไดงาย 
และมีการใชการแพรหลายคือ สวนประสมการตลาด 4Ps ของ McCarthy (1960) ที่อธิบายถึงการนํา
กลยุทธที่เกี่ยวของกับ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ไปใชตาม
วัตถุประสงคขององคกรในตลาดเปาหมาย 

2.11.3 พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง ซ่ึงผูวิจัยกําหนดในการศึกษาวิจัยใหเปนผลลัพธ
จากการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ ที่มีผลขัดแยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อันอาจจะสงใหเกิดผลกับผูบริโภคที่เกี่ยวกับปญหาเศรษฐกิจสวนบุคคลขึ้นได และใน
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของนาจะสอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคท่ีเกินพอเพียงนั้น ผูวิจัยได
ทบทวนและสังเคราะหงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของและได นําพฤติกรรมการบริโภค 3 ประเภทมาเปน 
แนวทางในการศึกษางานวิจัยฉบับนี้ ดังนี้คือ (1) พฤติกรรมบริโภควัตถุนิยม (2) พฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อโออวด (3) พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง  

2.11.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยไดทบทวน และนําแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดประเภทของงานวิจัยที่มีความใกลเคียงกับงานวิจัยใน
ฉบับนี้ โดยสามารถแบงไดเปน 7 กลุมดวยกัน อันจะทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพและประโยชน
สูงสุดในการวิจัย 

ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ผูวิจัยประสงคจะเสนอแนวทางการอยูรวมกันอยาง
สมดุลและยั่งยืน ทั้งผูประกอบการและผูบริโภค ดังนั้นการที่จะใหผูบริโภคมีความตระหนักแตฝาย
เดียวนั้นอาจจะไมเพียงพอตอสมดุลที่ควรจะเปน ผูวิจัยจึงนําเสนอแนวทางของความยั่งยืนในฝาย
ของผูประกอบการ องคกรธุรกิจ ดวยแนวคิดของการปฎิบัติขององคกรธุรกิจเพื่อความสําเร็จอยาง
ยั่งยืน ที่ไดนําเสนอแนวทางในการปฎิบัติขององคกรธุรกิจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได 10 แนวทาง เปนลําดับถัดไป 
 ในบทที่ 3 บทตอไปจะเปนการพัฒนาสมมติฐานของงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแขงขัน
ทางธุรกิจ ผลตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค ตลอดจนประเภทของพฤติกรรมการบริโภคที่
เกินพอเพียงตอสาเหตุดังกลาว ที่ขัดแยงกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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บทที่ 3 
สมมติฐานและกรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
ในบทที่ 2 เปนการแสดงผลการศึกษา ของการทบทวนงานวิจัย บทวิเคราะห ตลอดจน

วรรณกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวของกับ (1) ความไดเปรียบในการแขงขัน ที่นําแนวคิด Michael E. 
Porter มาประยุกต เพื่อศึกษากลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรม
เปาหมายในการศึกษา และ (2) เครื่องมือทางการตลาดเพื่อนําความไดเปรียบดังกลาวไปสูตลาดเพื่อ
กระตุนผูบริโภค ซ่ึงในงานวิจัยนี้ใชสวนประสมการตลาด 4Ps ของ McCarthy มาศึกษาวาธุรกิจ
ตัวแทนในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายมีการใชกลยุทธการตลาดแบบใด และหรือมีความสัมพันธกัน
ในลักษณะใด ซ่ึง (3) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจเหลานั้นสงผลใหเกิด
พฤติกรรมที่ขัดแยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร 3 
ประเภท คือ (1) พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม (2) พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด และ (3) 
พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง มาใชเปนตัวช้ีวัด ความไมพอประมาณ การขาดเหตุผล 
และการไมมีภูมิคุมกัน ขณะเดียวกันไดนําปจจัยที่เกี่ยวของมาเปนตัวแปรควบคุมในการวิจัย คือ 
ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทําใหผลลัพธใน
งานวิจัยออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด 

สวนตอไปเปนการอธิบายถึงความเกี่ยวของของตัวแปรตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน ตลอดจนนําเสนอกรอบแนวคิดในงานวิจัย 
  
3.1 การสรางความไดเปรียบในการแขงขนัทางธุรกิจกับสวนประสมการตลาด (4Ps) 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจมีวัตถุประสงคเพื่อมุงหวังใหผูบริโภค
ไดบริโภคผลิตภัณฑของตนเองมากกวาคูแขง และมุงสรางสวนแบงตลาดใหมากที่สุด รวมถึงการ
สรางกําไรและความพึงพอใจสูงสุดแกผูถือหุนของตน ตลอดจนสกัดกั้นคูแขงในตลาด ดังนั้นความ
พยายามในการสรางกลยุทธตางๆ เพื่อทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันจะตองกระตุนหรือ
โนมนาวใหผูบริโภคมาซื้อผลิตภัณฑของตนเองตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซ่ึงกระบวนการขับเคลื่อน
ของความไดเปรียบที่ธุรกิจสรางขึ้นถูกสงผานไปยังตลาดผูบริโภค หรือตลาดเปาหมาย (Target 
Market) นั้นจําเปนตองมีกลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy) หรือเครื่องมือทางการตลาด 
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(Marketing Tools) ที่สงผาน หรือนําความไดเปรียบนั้นๆ ไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซ่ึงใน
การวิจัยฉบับนี้เลือกใชสวนประสมการตลาด 4Ps เปนเครื่องมือท่ีใชเพื่อนําความไดเปรียบเหลานั้น
ไปสูตลาดเพื่อใหผูบริโภคไดรับรูและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของธุรกิจ โดยที่เครื่องมือทางการ
ตลาดมีหลากหลายวิธี แตวิธีที่ใชกันแพรหลายและงายตอการศึกษาและนําไปประยุกตใชประเภท
หนึ่งคือ สวนประสมการตลาด (4Ps) ของ McCarthy (1960)  

สวนตอไปจะอธิบายถึงการนําสวนประสมทางการตลาดไปใชในการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันดานตางๆ เพื่อใหธุรกิจบรรลุถึงตําแหนงความไดเปรียบในการแขงขันทาง
การตลาด (Competitive Positional Advantage) (Bharadwaj et al., 1993, p. 86)  

3.1.1 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทนุดวย 4Ps 
ธุรกิจเมื่อนําการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานผูนําตนทุนมาประยุกตใชใน

องคกร นั้นหมายถึงธุรกิจใหความสําคัญกับการควบคุมตนทุนในการดําเนินงานขององคกร โดย
พยายามควบคุมตนทุนใหอยูในระดับต่ําที่สุด รวมไปถึงการตัดหรือลดกิจกรรมของธุรกิจที่ไม
กอใหเกิดประสิทธิผลออกไป จุดมุงหมายคือการขายผลิตภัณฑในราคาที่ต่ํากวาคูแขงในตลาด และ
ในกลยุทธนี้ธุรกิจตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอราคาผลิตภัณฑ เชน ความประหยัด
ทางขนาด ประสิทธิภาพในการใชกําลังการผลิต (Percentage of Capacity Utilization) ความสัมพันธ
กับผูจัดหาผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบและผูจัดจําหนายผลิตภัณฑ รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ เชน คาใชจาย
ดานการวิจัยและพัฒนาสําหรับผลิตภัณฑใหม หรือปรับปรุงผลิตภัณฑเดิม อัตราภาษี ราคาเชื้อเพลิง
และคาใชจายเกี่ยวกับการขนสง ดังนั้นธุรกิจที่เลือกใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานนี้
ตองมุงทําใหการปฏิบัติงานตางๆ ของตนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มุงลดตนทุนตลอดเวลา 
ใหความสําคัญกับการลดการสูญเสีย ควบคุมคาใชจายตางๆ อยางเครงครัด และระมัดระวังการใช
จายในเรื่องการวิจัยพัฒนา การบริการ คาจางพนักงาน การโฆษณา เปนตน ดังนั้นการที่ธุรกิจตางๆ  
ที่ใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทนี้สามารถตั้งราคาผลิตภัณฑไดต่ํากวาคูแขง โดย
ที่ยังสามารถทํากําไรไดในระดับที่ตนเองพึงพอใจ เนื่องจากธุรกิจเหลานั้นสามารถควบคุมตนทุน
ผลิตภัณฑของตนใหอยูในระดับต่ําที่สุดดวยวิธีการตางๆ ดังกลาวขางตน โดยผลิตภัณฑเหลานี้มักมี
รูปแบบและคุณลักษณะตามมาตรฐานที่ธุรกิจกําหนดและผลิตขึ้นครั้งละจํานวนมาก เพื่อทําให
ตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด ลักษณะดังกลาวสอดคลองกับผูบริโภคที่ใหความสําคัญกับราคา หรือไมใส
ใจกับความแตกตางระหวางผลิตภัณฑของยี่หอตางๆ   

สวนตอไปจะแสดงใหเห็นวาการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนํา
ตนทุน นําไปสูกิจกรรมทางการตลาดดวยเครื่องมือทางการตลาดทั้ง 4 ประเภท เพื่อกระตุนและจูง
ใจความตองการจากผูบริโภคมีลักษณะอยางไร 
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3.1.1.1 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทนุดานผลิตภณัฑ  
เมื่อธุรกิจใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทุน มีความมุงหวัง

คือ พัฒนาใหมีผลิตภัณฑที่ใชตนทุนไดต่ํากวาคูแขง ที่สามารถเพิ่มกําไรตามที่ตองการได แต
คุณภาพและบริการตองไมลดลงตามตนทุนที่หายไป (Kean, Niemeyer, & Miller., 1996, p. 14) การ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันดานผูนําตนทุนดานผลิตภัณฑ มีลักษณะดังนี้  

1) การลดตนทุนการดําเนินงาน ทําใหธุรกิจสามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผลิต 
ผลิตภัณฑ ไดรวดเร็วมากขึ้นทําใหผลิตภัณฑวางจําหนายไดอยางตอเนื่อง ไมขาดตลาด 

2) ผลิตภัณฑมีระดับความแตกตางในระดับต่ํา (Low level of differentiation) เนื่องจาก
การสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑนั้น จะทําใหเกิดตนทุนที่สูงขึ้น 

3) ธุรกิจมุงเนนการผลิตแบบ Mass Production ดังนั้นจึงสามารถนําเสนอผลิตภัณฑได
ในราคาต่ําอันเนื่องมาจาก ความไดเปรียบจากการประหยัดโดยขนาดจากการผลิตในปริมาณมาก 
และนําเสนอผลิตภัณฑในรูปของ การขายเปนแพ็ค เปนโหล แทนที่การขายปลีกเปนชิ้นๆ  

3.1.1.2 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทนุดานราคา  
เมื่อธุรกิจสามารถควบคุมตนทุน เปนผูนําตนทุน ดังนั้นธุรกิจสามารถทําราคาผลิตภัณฑ

ไดต่ํากวา คูแขงในตลาดเดียวกันที่มีตนทุนสูงกวา ทําใหธุรกิจกําหนดราคาผลิตภัณฑไดต่ํา
ตลอดเวลา อาทิ กลยุทธที่เรียกวา “ถูกทุกวัน (Everyday Low Price)” ธุรกิจใชกําไรในสวนที่
ประหยัดไดจากตนทุนที่ลดลง มาสนับสนุนโปรแกรมการสงเสริมการขายไดอยางตอเนื่อง ทําให
ผูบริโภครับรูของวาเปนรานคา หรือผลิตภัณฑที่ขายไดถูกกวาที่อ่ืนๆ อาทิ มีสวนลด หรือใหบริการ
แบบผอนชําระ (Cengiz & Yayla, 2007) การที่ธุรกิจดําเนินการลดตนทุนของผลิตภัณฑลงได ทําให
สามารถผลิตผลิตภัณฑออกมาไดมากกวาในตนทุนที่เทากัน ทําใหเกิดการขายเปน แพ็ค เปนโหลใน
ราคาที่ถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ซ้ือเปนชิ้นๆ หรือใชวิธีการจางผลิต (Original Equipment 
Manufacturing, OEM) โดยใชตรายี่หอของตนเอง (House brand) เพื่อลดคาโฆษณา นํามาประหยัด
เพื่อตั้งราคาขายไดต่ํากวา ผลิตภัณฑแบบเดียวกัน ซ่ึงมักจะพบมากในธุรกิจคาปลีกคาสง  

3.1.1.3 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทนุดานชองทางการจัด
จําหนาย  

ธุรกิจจําตองแสวงหาชองทางที่มีตนทุนต่ําที่สุด โดยตองลดคาใชจายในการดําเนินงาน
ใหไดมากที่สุด ซ่ึงการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานผูนําตนทุนที่ธุรกิจนํามาใชไดแก  

1) การมีทําเลที่ดี (Good residential area) อาทิ Wal-Mart มีการแสวงหาทําเลในการ
เปดสาขาใหมที่ดีอยูเสมอ โดยอาจจะอยูใกลแหลงชุมชนหรือแหลงธุรกิจ (Closeness to business 
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centers) ที่ทําใหผูบริโภคสามารถเขาใชบริการไดสะดวก หรือใกลกับคลังสินคา(Hub/Spoke) เพื่อ
ลดคาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑ (Pankaj, 1991) 

2) ขยายเวลาในการใหบริการ (Open Hours) เชนการขยายเวลาเปดและปดของหางใน
วันเสาร-อาทิตย หรือวันหยุดตางๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใหผูบริโภคไดมีเวลาในการจับจายเพิ่มขึ้น  

3) ไปมาสะดวกหรือสามารถเขาถึงผลิตภัณฑไดงาย (Accessibility) เชนการใหบริการ
ของธนาคารในวันหยุด เสาร อาทิตย สําหรับสาขาที่อยูในหางสรรพสินคาใหญ หรือตามแหลง
ทองเที่ยว 

4) เพิ่มชองทางในการขายผลิตภัณฑใหม (New Channel) เชน การสรางเว็บไซต เพื่อ
เสนอผลิตภัณฑ ไดตลอด 24 ชม. และยังเปนการขยายตลาดไปยังตลาดประเทศไดอีกทางหนึ่ง 

5) ปรับปรุงระบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain) เพื่อลดรายจายและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตและขนสงวัตถุดิบตลอดจน สงผลิตภัณฑสําเร็จรูปไปสูจุดขายในตลาด 
และถึงมือผูบริโภคไดรวดเร็วขึ้น 

3.1.1.4 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทนุดานการสงเสริม
การตลาด 

เมื่อองคกรธุรกิจเลือกใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทุน 
กิจกรรมทุกประเภทจําตองมีการปรับใหสมดุลกับการใชจายเพื่อควบคุมตนทุนใหอยูในระดับที่ต่ํา 
ดังนั้นกิจกรรมทางการสงเสริมการตลาดสําหรับการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภท
ผูนําตนทุน ต่ํามีลักษณะดังตอไปนี้ 

1) การโฆษณา (Advertising) เนนการสื่อสารใหตรงกับกลุมเปาหมาย ลดความถี่และ
ตนทุนจากการโฆษณาทางสื่อราคาแพง “Above the Line” เชน โทรทัศน  หนังสือพิมพ วิทยุ เปน
ตนโดยเนนหันมาทําโฆษณาทางสื่อราคาถูกที่เรียกวา “Below the Line” ใหมากขึ้น หรือดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อตองการสื่อสารสองทางกับผูบริโภคเพื่อเขาถึง ผูบริโภคเฉพาะกลุม 
เฉพาะพื้นที่ ที่มีจํานวนและขนาดจํากัด เชน การสงเสริมการขาย การจัดการแสดงโดยเดินทางไป
ตามที่ตางๆ (Roadshow) สรางความสัมพันธกับผูบริโภค การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event 
Marketing) รวมไปถึงการทํา Direct Marketing, Direct Mail, Marketing Research, Public Relation, 
Promotion Event, International Marketing เพื่อสรางกระแสการบอกตอ (Word of Mouth) ลักษณะ
ปากตอปาก หรือที่นิยมเรียกวา “Buzz Marketing”  เหลานี้เปนจุดเดนของ Below the Line คือ ชวย
ประหยัดงบประมาณทางการตลาด พรอมทั้งเสริมภาพลักษณ การรับรูแบรนดในเชิงบวก และ
เขาถึงกลุมเปาหมายไดดีกวาส่ือราคาแพง  
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2) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เนนเรื่องการลดราคา และพยายามเนนย้ํา
เรื่องความเปนผูนําดานราคาถูกอยางสม่ําเสมอ โดยการมีรายการสงเสริมการขายออกมาอยาง
ตอเนื่อง  

3) การใชพนักงานขาย (Personal Selling) เลือกใชพนักงานขายเพื่อเขาหาผูบริโภคที่
เปนกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) การขายตรง/ทางโทรศัพท (Direct Marketing/ Telemarketing)  ธุรกิจเลือกที่จะใช
การขายตรง หรือผานทางโทรศัพท เพราะทําใหลดคาใชจายไดมาก เชนการเสนอขายประกันทาง
โทรศัพท โดยธุรกิจหรือผูประกอบการเพียงหา หรือซ้ือรายชื่อ กลุมผูบริโภคเปาหมาย โดยระบุ
คุณสมบัติตามที่ตองการ และใหพนักงานของตนโทรศัพท โดยไมตองเดินทางเขาพบเพื่อเสนอขาย
ทําใหประหยัดตนทุนและตรงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑทาง 
ขอความสั้น(SMS) ทางโทรศัพทเคล่ือนที่ ใหมีการติดตอส่ือสารทั้งสองทาง คือหากผูซ้ือประสงคที่
ตองการจะซื้อผลิตภัณฑนั้นๆ จะกดหมายเลขหรือตัวหนังสือกลับ เพียงแคนี้ผลิตภัณฑนั้นๆ จะ
ถายทอดกลับมายังโทรศัพทของตน ในการขายลักษณะนี้พบเห็นมากในรูปของ การซื้อขาวทาง
โทรศัพทเคล่ือนที่ หรือเนื้อหา (Content) ตางๆ เปนตน 

5) การสงเสริมการขายทางอินเตอรเน็ต (Internet Marketing) เปนชองทางที่ไดรับ
ความนิยมหนึ่งในการสงเสริมการตลาด เพราะนอกเหนือจากจะเปนการลงทุนที่คอนขางต่ํา แตให
ผลลัพธสูง เนื่องจากอินเตอรเน็ตผูบริโภคสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา ทั่วโลก เสมือนกับมีรานคาที่
เปดตลอด 24 ชม. และผูบริโภคสามารถสั่งซ้ือผลิตภัณฑ หรือจองผลิตภัณฑ ไดเหมือนกับที่รานจริง
โดยไมตองเดินทางไปที่รานจริง นอกเหนือจากคําอธิบายในหนาเว็บไซตเหลานั้น ทําใหธุรกิจหรือ
ผูประกอบการสามารถสรางและปรับปรุงการสงเสริมการตลาดใหทันสมัย (Update) ปรากฎอยูใน
หนาเว็บไซตนั้นไดอยางสะดวก อาทิ การใหผูบริโภคสามารถพิมพ คูปองสวนลด เพื่อนําไปใชซ้ือ
ผลิตภัณฑที่ราน เปนตน 

3.1.2 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความแตกตางดวย 4Ps 
“เมื่อกําหนดตลาดเปาหมายไวไดแลว สวนประสมการตลาดจําเปนตองไดรับการ
ออกแบบ และปรับแตง เพื่อใหสัมพันธกับสวนตลาดหรือกลุมตลาดเปาหมาย เพื่อท่ีจะ
นําเสนอผลิตภัณฑที่ทําใหผูบริโภครับรูไดถึงความจะแตกตางในการแขงขัน” 
(Dickson & Ginter, 1987)  
การขายผลิตภัณฑที่มีความแตกตางจากคูแขง ใหแกผูบริโภคในตลาด “ความแตกตาง” 

ในที่นี้หมายถึง ความยืดหยุนของผลิตภัณฑ บริการที่ดี ความสะดวกในการบํารุงรักษา การใชงาน 
ความคงทน ความประหยัดพลังงาน หรือคุณลักษณะที่ดีกวา เปนตน การที่ธุรกิจสรางความมี
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เอกลักษณ และความแตกตางของตัวผลิตภัณฑ ธุรกิจตองพยายามสื่อสารใหผูบริโภคไดทราบถึง
ความสําคัญและความแตกตางของผลิตภัณฑของตน โดยที่คูแขงขันไมสามารถทําได ซ่ึงธุรกิจที่
เลือกใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความแตกตางนี้จะมุงไปที่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ ที่ทําใหผูบริโภครูสึกวาไมเหมือนกับผลิตภัณฑของผูประกอบการรายใดในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ดังนั้นธุรกิจจึงสามารถกําหนดราคาสูงได และนอกจากนี้ ยังสรางความภักดีในตรายี่หอให
เกิดขึ้นได เนื่องจากผูบริโภคเคยชินกับความแตกตางดังกลาวที่ไมสามารถหาไดจากคูแขง และมี
ความแตกตางที่ทําใหผูบริโภคไดรับคุณคาที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนของความแตกตาง 
ธุรกิจที่ใชกลยุทธความแตกตาง จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยี การออกแบบหรือ
การสรางภาพลักษณของตรายี่หอ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ การสรางเครือขายผูจัดจําหนาย กล
ยุทธเหลานี้ทําใหองคกรธุรกิจสามารถสรางกําไรไดสูงกวาปกติ เนื่องจากความภักดีตอผลิตภัณฑ
ของผูบริโภคชวยลดความออนไหวในเรื่องของราคาไดอีกทางหนึ่ง และนอกจากนี้ ความภักดีของ
ผูบริโภคยังทําใหคูแขงรายใหมเกิดขึ้นไดยาก เพราะคูแขงเหลานั้นจําเปนตองสรางผลิตภัณฑของ
ตนใหเกิดความแตกตางจากผลิตภัณฑในตลาดใหไดกอน จึงจะสามารถเขาแขงขันในตลาดได การ
สรางความแตกตางนี้ทําใหกิจการไดรับผลกําไรที่สูงกวาราคาเฉลี่ยได เพราะกิจการพยายาม
หลีกเลี่ยงการแขงขันตรงๆ กับคูแขงขัน ในขณะที่คูแขงขันรายใหมที่กําลังเขาสูตลาดทําไดยาก 
เพราะตองหาทางเอาชนะความจงรักภักดีในตรายี่หอที่มีอยูเดิม ดังนั้นการแขงขันจึงมีนอย 

3.1.2.1 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความแตกตางดานผลิตภัณฑ 
ธุรกิจที่มีการสรางผลิตภัณฑออกมาคราวละจํานวนมาก (Mass Production) เพื่อสนอง

ตามความตองการของผูขาย พบไดยากในปจจุบัน เพราะกลุมผูบริโภคมีความตองการหลากหลาย 
ทําใหแตละธุรกิจตองมีการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑใหไดมากกวารายอื่น ซ่ึงกลยุทธสราง
ความแตกตางใหผลิตภัณฑ (Product Differentiation Strategy) คือ การพัฒนาผลิตภัณฑใหมี
ลักษณะพิเศษ แตกตางจากของคูแขงขัน หรือมีมูลคาเพิ่ม มากกวาของคูแขงขัน การพัฒนา
ผลิตภัณฑใหแตกตางเหนือคูแขงขันถือเปนการสรางจุดเดนใหผลิตภัณฑ เพราะเปนส่ิงที่ผูบริโภค
สามารถรับรูไดรวดเร็วที่สุด ธุรกิจจําเปนตองมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง หรือ
ใชความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหแตกตางจากคูแขงขัน ในปจจุบันวิธีการ
นี้การสรางความแตกตางดานกายภาพใหผลิตภัณฑ (Physical Differentiation) ทําไดยากขึ้น 
เนื่องจากเทคโนโลยีตางๆ สามารถตามทันไดในเวลาที่รวดเร็ว ดังนั้นเมื่อธุรกิจคิดคนสิ่งใหมมักจะ
ใชการปกปองทรัพยสินทางปญญาดวยการจดทะเบียนสิทธิบัตรทางปญญา การออกแบบที่สราง
ความแตกตางนั้นผูบริโภคตองรับรูและยอมรับได  คุณภาพดี คุณลักษณะตรงตามความตองการของ
ผูบริโภคในกลุมเปาหมายขนาดใหญที่มีขอบเขตกวาง (Broad Target) ธุรกิจตองพยายามสรางความ
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เดน (Dominant) ของผลิตภัณฑภายในราน อาทิ รานหนังสือดอกหญาจะใหความสําคัญกับหนังสือ
วรรณกรรม รานหนังสือซีเอ็ดจะเนนไปทางหนังสือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และรานหนังสือ
เอเชียบุคสจะใหความสําคัญกับหนังสือเชิงสารคดีภาษาอังกฤษ หรือการนําเอาเทคโนโลยีมาพัฒนา
ใหเกิดความแตกตาง เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบันไดมีการรวมเอา ความสามารถของวิทยุ 
โทรทัศน และคอมพิวเตอรรวมอยูในอุปกรณขนาดพกพาเพียงชิ้นเดียว จึงทําไดมากกวาการเปน
โทรศัพทธรรมดาที่เอาไวติดตอส่ือสาร เปนตน 

3.1.2.2 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความแตกตางดานราคา 
คุณลักษณะเปนตัวกําหนดราคาของผลิตภัณฑวาอยูในระดับใดในตลาด (Stern, 1989, 

p. 31) หากเปนตลาดที่มีคูแขงขันที่แข็งแรงที่สามารถกําหนดราคาไดต่ํากวา และสรางความ
ไดเปรียบโดยประหยัดจากการผลิตโดยขนาด ในการแขงขันดวยราคาที่ต่ํากวาอาจเปนสิ่งที่ไมทําให
เกิดความไดเปรียบกลับมา ดังนั้นหลายธุรกิจจึงพยายามหลีกเลี่ยงการลดราคาเขาตอสู โดยหันไปหา
ดานคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการ เพื่อใหเกิดความแตกตาง (Fratto , Jones & Cassill, 2006, p. 
392) ดังนั้นจึงสามารถวางผลิตภัณฑในระดับราคาสูงมากกวาราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑมาตรฐาน
ทั่วไป เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่มีความโดดเดนไมเหมือนใคร (Uniqueness) ทําใหผูบริโภคไม
สามารถแสวงหาผลิตภัณฑที่เหมือนกันได สวนใหญผลิตภัณฑที่มีความแตกตางจากคูแขงมักจะ
เปนผลิตภัณฑใหมเกิดจากการใชนวัตกรรม ดังนั้นการเลือกการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ประเภทความแตกตางดานราคามาใช จึงเลือกใชการตั้งราคาไวสูง (Skimming Pricing) คือเปนการ
ตั้งราคาใหสูงสุดที่จะทําไดในระดับที่ผูบริโภคพอใจที่จะจาย เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑนั้นๆ มีคุณภาพ
ดี เจาะตลาดกลุมที่มีกําลังซ้ือสูง  และราคาไมไดเปนปญหาในการตัดสินใจเลือกซื้อ อาทิ 
โทรศัพทเคล่ือนที่ iPhone ของ บริษัท Apple เปนตน 

3.1.2.3 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความแตกตางดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

การเลือกสถานที่ที่เหมาะสม (Place) ทําเลที่ตั้ง (Location) จะตองใหความสําคัญเปน
อันดับแรก เพราะยิ่งไดทําเลที่ดี โอกาสที่ประสบความสําเร็จจะมีมาก โดยเฉพาะแหลงผูบริโภคที่มี
กําลังซ้ืออยูจํานวนมาก และเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ โดยเสริมความ
แตกตางดวยดวยการตกแตงราน (Interior) ทั้งภายนอกและภายใน ที่จะดึงผูบริโภคเขามาในราน 
โดยแตละธุรกิจตองมีเอกลักษณเปนของตนเอง เชน รานไกทอด เคเอฟซี ตองมีรูปปนของผูพัน
แซนเดอร ยืนอยูหนารานเพื่อใหผูบริโภคมั่นใจในคุณภาพ เปนตน นอกจากนี้ยังตองใหความสําคัญ
กับการตั้งชื่อราน รูปทรงรานคา สีสัน ผังการจัดรานคา แสงสวาง ตลอดจนการจัดชั้นวางผลิตภัณฑ  
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ขณะเดียวกันปจจัยอีกประการที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ คือระบบบริหารการ
กระจายสินคาจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายจนไปถึงรานคาปลีก (Supply Chain Management) 
จะตองเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ เซเวนอีเลฟเวน มีศูนยกระจายผลิตภัณฑที่ อ.
บางบัวทอง จ.นนทบุรี สวนรานเทสโกโลตัสมีศูนยกระจายผลิตภัณฑที่ อ.วังนอย จ.อยุธยา เปนตน 
หรืออาจวาจางบริษัทที่มีคลังสินคาชั่วคราวและจัดสงผลิตภัณฑใหดวยเชน บ.เดวิดส โฮลดิ้ง จะ
กระจายผลิตภัณฑใหกับเครือเซ็นทรัล (CRC) เปนตน ซ่ึงนับวามีความสําคัญมากตอรานคาปลีก
รูปแบบใหม คือชวยทําใหการวางแผนในการบริหารงานดีขึ้น เชน การนําผลิตภัณฑมาวางบนชั้น
แสดง (Shelf) อยูตลอดเวลาเพื่อแสดงใหเห็นวามีผลิตภัณฑจําหนาย ที่ไมทําใหผูบริโภคผิดหวังเมื่อ
เขามาในราน 

3.1.2.4 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความแตกตางดานการสงเสริม
การตลาด 

เปนการใชส่ือทางการตลาดอยางเต็มที่ เพื่อใหผูบริโภคกลุมเปาหมายรับรูและยอมรับ
ในความแตกตางของผลิตภัณฑ โดยการโฆษณาเพื่อเนนย้ําความแตกตางของผลิตภัณฑของบริษัท 
และมีการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ส่ิงที่สําคัญคือการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธนั้นเปนการบอกกลาวแกผูบริโภควา ธุรกิจมีจุดยืนที่โดดเดนและไดเปรียบกวาคูแขง
ขันอยางไร หากอยูใกลชุมชน บาน ที่ทํางาน การโฆษณาจะเนนดานทําเลสถานที่ตั้งเปนหลัก แตถา
ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑที่โดดเดน ทันสมัยกวาจะเนนโฆษณาที่ตัวผลิตภัณฑเปนหลัก หรือหากธุรกิจมี
การบริการที่โดดเดน พนักงานสุภาพ รอบรู ก็ควรจับประเด็นการโฆษณาดานบุคลากร แตถารานไม
มีจุดยืนที่โดดเดนดานใดดานหนึ่งเหนือกวาคูแขงขัน อาจจะตองเนนเกี่ยวกับกิจกรรมการสงเสริม
การขาย เชนลดครึ่งวัน คร่ึงราคา ลดกระหน่ํา ลดสุดๆ เปนตน  

3.1.3 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนดวย 4Ps 
ธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจเกิดใหมที่มีขอจํากัดดานทรัพยากร ซ่ึงธุรกิจตองเนนการ

ดําเนินงานเพื่อใหสนองตอกลุมผูบริโภคที่มีความตองการแบบเฉพาะเจาะจง หรือเปนกลุมที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตรเหมือนกัน (Focus Segment หรือ Niche Market) เปนการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันที่เนนกลุมผูบริโภค พื้นที่ หรือกลุมผลิตภัณฑหนึ่งๆ (Segmentation) โดย
ธุรกิจที่เลือกใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทนี้ตองพยายามคนหา “ความตองการ” 
ของผูบริโภคในตลาดเปาหมายดังกลาวซึ่งผูประกอบการรายอื่นละเลยไป โดยธุรกิจจะเสนอ
ผลิตภัณฑที่เฉพาะกลุม หรือที่มุงเนนเทานั้น หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอยางเฉพาะเจาะจง เพราะราน
ขายผลิตภัณฑเฉพาะอยางจะมีผลิตภัณฑอยูไมกี่ชนิด (Dickson & Ginter, 1987; Tevfik & Maarten, 
1994; Parrish, 2003; Allen, Helms, Jones, Takeda, & White, 2008) ดังนั้นรานคาประเภทนี้
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สามารถบริการผูบริโภคเฉพาะกลุมไดอยางทั่วถึง ทําใหผูบริโภคไดรับบริการที่ดีและกลับมาใช
บริการอีก แตกลุมผูบริโภคตองใหญพอที่จะทําใหธุรกิจมีผลกําไรและมีศักยภาพที่จะคงอยูไมหดตัว
ลง ซ่ึงตลาดที่เลือกนั้น คูแขงขันรายใหญมักไมคอยไดใหความสําคัญ การสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันดานมุงเนนแบงไดเปน 2 ประเภทคือ หนึ่งการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ประเภทมุงเนนตนทุน (Cost Focus) คือ ถาธุรกิจสามารถลดตนทุนไดต่ํา ธุรกิจจะเปนผูนําดานราคา
ต่ําโดยธุรกิจพยายามสรางขอไดเปรียบในเรื่องตนทุนในกลุมผูบริโภคที่เฉพาะมุงเนนนั้น พยายาม
ใหตนทุนในการผลิตและการบริหารจัดการทุกๆ ดานต่ําที่สุด เชน กรณีกิจการขนสงของเอกชนที่
รับขนสงเฉพาะภาค หรือเฉพาะจังหวัดที่จะพยายามควบคุมตนทุนทุกดานใหต่ําที่สุด สองการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนความแตกตาง (Differentiation Focus) คือ ธุรกิจ
พยายามสรางความแตกตางในระบบการผลิต การจัดจําหนายและการใหบริการแกผูบริโภคที่มี
ความตองการพิเศษเฉพาะ อาทิในกลุมของธุรกิจบริการเฉพาะดาน เชน คลินิกรักษาผิว รักษาสิว ลด
ความอวน ทัวรสุขภาพ บริการดูแลเด็กเล็ก หรือคนชรา ในธุรกิจผลิตผลิตภัณฑเฉพาะกลุม เชน 
ผลิตเสื้อสําหรับคนอวน คนตัวใหญ คนทอง เส้ือผาสําหรับสุนัข อาหารแคลอรี่ต่ํา เปนตน  

3.1.3.1 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนดานผลิตภัณฑ 
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนตนทุน ธุรกิจจําเปนตองมุงขาย

ผลิตภัณฑที่สรางรายไดเทานั้น หากผลิตภัณฑตัวใดไมกอใหเกิดกําไร หรือขายแลวไมคุมกับตนทุน
ไมควรนําเขาสูตลาดหรือถอดออกจากตลาด ผลิตภัณฑในกลุมสวนใหญมีตนทุนและราคาต่ํา มี
คุณภาพที่กลุมเปาหมายเฉพาะยอมรับ เต็มใจที่จะจาย อาทิ หางคาดิสเคาทสสโตรที่ สรางผลิตภัณฑ
ยี่หอของตัวเองขึ้นมา เพื่อลดตนทุนในการจายคาโฆษณายี่หอ (Brand) ทําใหสามารถตั้งราคาไดต่ํา
กวาผลิตภัณฑยี่หออ่ืนในชนิดหรือประเภทเดียวกัน โดยส่ือสารใหผูบริโภคทราบถึงคุณภาพที่ไมได
มีความแตกตางจากผลิตภัณฑที่มียี่หอในตลาด ทําใหผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับสําหรับกลุมผูบริโภคที่
ไมไดยึดติดกับยี่หอและตองการลดตนทุนของผลิตภัณฑของตนเอง อาทิ รานอาหารที่ใชกระดาษ
เช็ดปาก น้ําปลา หรือน้ําสมสายชู ที่หันมาใชผลิตภัณฑ House Brand เพราะผูบริโภคไมใหความ
สนใจกับผลิตภัณฑที่มียี่หอมากนัก 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนความแตกตาง ผลิตภัณฑ
ประเภทนี้จะมีการออกแบบที่สรางความแตกตางเพื่อตอบสนองตอกลุมเปาหมายเฉพาะ โดยความ
แตกตางนั้นตองเปนที่ยอมรับจากผูบริโภคในกลุม โดยมากผลิตภัณฑจะเนน คุณภาพดี คุณลักษณะ
ถูกตองตรงตามความตองการของผูบริโภคในกลุมเปาหมายเฉพาะ (Narrow Target) อาทิ เครื่อง
คอมพิวเตอรแมคอินทอช เครื่องเลนเพลง MP3 iPod touch หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ iPhone ที่ใช
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ระบบการสัมผัสหลายจุด (Multi Touch) เปนจุดขายในความแตกตางจากโทรศัพทเคล่ือนที่รายอ่ืนๆ 
ที่มี ระบบสัมผัสเหมือนกัน แตไมสามารถใชระบบการสัมผัสหลายจุดได เปนตน 

3.1.3.2 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนดานราคา 
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนตนทุน นํามาใชเพื่อสนองตอ

ตลาดผูบริโภคที่มีรายไดต่ํา โดยเนนใหเกิดตนทุนที่ต่ําจากความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนพิเศษ 
(Specialization) จนทําใหสามารถผลิตแบบประหยัดโดยขนาด  เพื่อเจาะกลุมผูบริโภคบางประเภท
ตามแตชนิดของผลิตภัณฑ ซ่ึงสามารถจะกําหนดราคาต่ํากวาคูแขง หรือมีราคาที่ต่ํากวา (Parrish, 
2003:33) อาทิ โทรศัพทเคล่ือนที่มีความสามารถเหมือนกับยี่หอราคาแพง แตเปนผลิตภัณฑที่สราง
โดยมียี่หอเปนของตนเอง จากการจางผลิต (OEM) เพื่อเจาะตลาดผูบริโภคที่มีรายไดนอย หรือ
ซุปเปอรมาเก็ตที่สรางผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคที่มีตรายี่หอเปนของตนเอง หรือหางสรรพสินคาที่
เสนอขายผลิตภัณฑเปนโหลหรือเปนแพ็ค ทําใหเมื่อคํานวณแลวราคาตอช้ินถูกกวาซื้อปลีก แตตอง
ซ้ือยกโหล เปนตน 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนความแตกตาง ผลิตภัณฑ
โดยมากจะมีระดับราคาสูงมากกวาราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑมาตรฐานทั่วไป เนื่องจากมีความ
แตกตางจากคูแขงขัน หรือผลิตภัณฑนั้นเปนที่ตองการและถูกใจผูบริโภค ซ่ึงทําใหผูบริโภคไม
สนใจวาตองจายในราคาที่สูงเพื่อความพอใจของตนเองเทานั้น (Kolter, 2003; Hofman, 2001; 
Dickson & Ginter, 1987; Tevfik & Maarten, 1994; Parrish, 2003; Allen et al., 2008) อาทิ 
ผลิตภัณฑที่ผลิตออกมามีจํานวนจํากัด เพื่อทําใหผูบริโภครับรูวา เปนผลิตภัณฑที่มีนอยชิ้น จะมีคน
ที่บริโภคเหมือนกันในวงจํากัด หรือเปนผลิตภัณฑที่ผลิตออกมาเปนรุนที่จํากัดจํานวน (Limited 
Edition) เชน นาฬิกา ปากกา เปนตน   

3.1.3.3 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนดานชองทางการจัด
จําหนาย 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนตนทุน ธุรกิจที่อยูในกลุมโดย
สวนใหญจะเลือกชองทางการจัดจําหนายเฉพาะที่ ซ่ึงสามารถกระจาย (ขาย) ผลิตภัณฑไดตรงกับ
กลุมเปาหมายเฉพาะ โดยมีการปรับปรุงระบบหรือพัฒนาระหวางธุรกิจกับตัวแทนจําหนายตางๆ ใน
ระบบหวงโซอุปทาน เพื่อทําใหเกิดการลดตนทุนระหวางการขนสงหรือกระจายผลิตภัณฑให
ไดมากที่สุด ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดคือบริษัทเดลล (Dell Inc.) ที่มีการตั้งโรงงานผลิตในนิคม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ที่มีโรงงานผลิตช้ินสวนที่ใชในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรตาม
ใบสั่งผลิต ทําใหคาขนสงผลิตภัณฑมีนอยมากเนื่องจากโรงงานอยูในบริเวณเดียวกัน นอกเหนือจาก
การลดตนทุนในการกระจายผลิตภัณฑแลว อีกประการคือทําเลที่ตั้ง ของจุดจําหนายผลิตภัณฑ 
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รานคาจําเปนตองเลือกสถานที่ใกลกลุมผูบริโภคเปาหมายใหมากที่สุดเพื่อลดคาใชจายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ และเพื่อความสะดวก (Convenience) ของกลุมผูบริโภคที่เขามาใชบริการ 
อาทิ  ทําเลยานสยามสแควร  ที่มีกลุมวัยรุน  ซ่ึงมีรานคาที่ เสนอผลิตภัณฑประเภทเสื้อผา 
เครื่องประดับวัยรุน เปนตน หรือชวงเวลาที่เปดใหบริการที่เร็วและปดชาลง หรือเปดตลอด 24 
ช่ัวโมง เชนสาขายอยของธนาคารในหางสรรพสินคาที่เปดใหบริการในวันเสาร-อาทิตย หรือใน
วันหยุดราชการ เปนตน 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนความแตกตาง ธุรกิจจะเลือก
สถานที่ที่เหมาะสมกับราคาที่สูงของผลิตภัณฑ และเปนแหลงที่กลุมผูบริโภคเปาหมายเฉพาะกลุม 
(Narrow Target) หรือเปนสถานที่ที่เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ อาทิ นาฬิกาโรเล็กซ จะ
เลือกรานจําหนายผลิตภัณฑอยูในหางที่มีช่ือเสียง ดังเชน หางสรรพสินคาเอ็มโพเรียม สยามพารา
กอน เปนกลยุทธที่ใชเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑของตนเอง หรือตรายี่หอ ตลอดจนภาพลักษณของ
ตนเอง  

3.1.3.4 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนดานการสงเสริม
การตลาด  

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนตนทุน มีกิจกรรมสงเสริมการ
ขายเปนบางครั้ง จุดประสงคเพื่อรักษาฐานผูบริโภคเฉพาะกลุมไว โดยใหสวนลดทางการคาแบบ
ตางๆ ในรูปของกิจกรรมลดราคาใหต่ํากวาคูแขงขัน ไมทํา หรือทําการโฆษณาใหนอยที่สุด 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนความแตกตาง ใชส่ือทาง
การตลาดอยางเต็มที่ เพื่อใหผูบริโภคกลุมเปาหมายเฉพาะไดรับรูและยอมรับตอความแตกตางของ
ผลิตภัณฑของบริษัท ทําโฆษณาเพื่อเนนย้ําความแตกตางของผลิตภัณฑของบริษัท มีกิจกรรมทาง
การตลาดตอกลุมเปาหมายเฉพาะอยูเสมอ 

จากการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจทั้งสามประเภท ซ่ึงในแตละ
ประเภทมีจุดประสงคเพื่อตองการใหผูบริโภคมาบริโภคผลิตภัณฑของตนใหมากกวา ใหถ่ีกวา คู
แขงขัน โดยทุกประเภทดังกลาวขับเคลื่อนไปสูผูบริโภคโดยสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ดาน เมื่อ
ตลาดไดรับการกระตุนจากการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวยสวนประสมทางการตลาด 
หมายความวาผูบริโภครับทราบและรับรูกิจกรรมทางการตลาดมากขึ้นตามแรงกระตุนของการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน ทําใหพฤติกรรมของการบริโภคมีความโนมเอียงในการบริโภค
ผลิตภัณฑมากขึ้นเปนลําดับ จากขอมูลของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย แสดงให
เห็นถึงอัตราการเพิ่มการบริโภคสินคาจากป ค.ศ. 1999 ที่ 82.2 มาอยูที่ 104.5 ในป ค.ศ. 2009 (สํานัก
ดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย, 2552) และมีการเพิ่มขึ้นของการนําเขาสินคาฟุมเฟอย
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เพิ่มขึ้น โดยรายงานขาวจากกระทรวงพาณิชย รายงานสถิติการนําเขาสินคาฟุมเฟอย ในชวง 11 
เดือนแรกของป พ.ศ. 2551 จํานวน 28 รายการ ยังมีการขยายตัวอยูในระดับสูงรอยละ 29.61 หรือ 
คิดเปนมูลคากวา 13,840 ลานเหรียญสหรัฐ จะสงผลกระทบตอดุลการคาของประเทศในป พ.ศ. 
2551 ได โดยสินคานําเขาสูงสุด 4 รายการแรก ประกอบดวยเครื่องใชไฟฟาในบานมูลคารวมกวา 
3,380 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 29.73 ของใชเบ็ดเตล็ดมูลคากวา 2550 ลานเหรียญ
สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 25.69 ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรมมูลคากวา 1,850 ลานเหรียญ
สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 15 และเครื่องประดับอัญมณีมูลคากวา 680 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาตัว ซ่ึงเปนอัตราการขยายตัวสูงสุดในสินคาทุกรายการ (สํานักขาว 
กรมประชาสัมพันธ, 2551) ผูมีรายไดระดับปานกลางเพิ่มขึ้นจํานวนมาก และกลุมผูบริโภคที่เร่ิมมี
รายไดปานกลางมีแนวโนมที่เร่ิมเปลี่ยนจากการบริโภคผลิตภัณฑที่จําเปนสําหรับการยังชีพ เปน
ผลิตภัณฑที่ใหความสุขในการบริโภคและความเปนอยูมากขึ้น เดินทางทองเที่ยวมากขึ้น ผูบริโภคที่
รายไดมากขึ้นและมีการศึกษาสูงขึ้นจะเริ่มใหความสนใจกับรายละเอียด และภาพลักษณของ
ผลิตภัณฑมากกวาสนใจเฉพาะประโยชนใชสอยและราคา เชนการออกแบบของผลิตภัณฑ ตรา
ผลิตภัณฑ เปนตน ขณะที่ชุมชนเมืองมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ประชาชนอาศัยในชุมชนเมืองมาก
ขึ้น ทําใหผลิตภัณฑมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามพฤติกรรมของการบริโภคที่มีการเติบโตตามตัว
เมือง อาทิ การซื้อผลิตภัณฑในรานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคา ซ้ือผานระบบอินเตอรเน็ต หรือผาน
จากการขายตรง ซ้ืออาหารสําเร็จรูป อาหารพรอมปรุง หรือการเลือกรับประทานอาหารนอกบาน 
ตามรานอาหาร และภัตตาคาร พฤติกรรมการบริโภคเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงคานิยมในการบริโภค 
และพฤติกรรมบางประเภทอาจกอใหเกิดวิกฤตทางสังคมและวัฒนธรรม อาทิการบริโภคเพื่อความ
ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย เปนตน (มัทนี วิเศษสุข, 2550, น. 3) 

 
3.2 การพัฒนาสมมติฐานของพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 

งานวิจัยสวนใหญที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไมไดคํานึงถึงสาเหตุของ
ความไมพอดี ไมพอประมาณ และผลกระทบของสิ่งที่ทําใหเกิดความไมพอเพียง อาทิการมุงเนน
การแขงขัน การสรางความไดเปรียบซึ่งกันและกัน โดยการบริโภคที่เกินพอเพียง สวนใหญจะ
นํามาใชกับการบริโภคทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด การใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลื้อง แตไมไดวิจัย
เกี่ยวกับความไมพอเพียงในมุมมองของผลจากการกระทําส่ิงหนึ่งแลวมามีผลกับอีกสิ่งหนึ่ง  

ความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะชัดเจนมากขึ้นหากพิจารณาถึง
พฤติกรรมในดานที่ไมสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การที่ภาคธุรกิจ
ตลอดจนภาครัฐมุงสงเสริมใหเกิดการบริโภคนิยมทําใหประชาชนมีพฤติกรรมการใชจาย
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เปล่ียนแปลงไป (กระทรวงพาณิชย, 2551) โดยเห็นไดจากการที่ประชาชนหันไปใชจายเกี่ยวกับ
ยานพาหนะและคาบริการสื่อสารมากที่สุด ซ่ึงตางจากอดีตที่ใชจายกับคาอุปโภคบริโภคมากเปน
อันดับหนึ่ง อีกลักษณะหนึ่งคือพฤติกรรมพวก “จมไมลง” ซ้ือสินคาตามกระแส เกินความสามารถ
ในการหารายได สงผลใหยอดหนี้ครัวเรือนเพิ่มถึง 7.1 เทาของรายไดตอเดือน โดย ณ ส้ินป พ.ศ. 
2547 มียอดหนี้สูงถึง 2.4 ลานลานบาท (เสาวณีย ไทยรุงโรจน, 2547) และเพิ่มเปนกวา 2.64 ลาน
ลานบาทในป พ.ศ. 2552 (สํานักสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) 

ส่ิงเหลานี้ลวนเปนผลผลิตที่มาจากกลไกทางธุรกิจ ทางการตลาด เพื่อมุงหวังใหมีการ
ใชงาน การบริโภค โดยมีพื้นฐานในการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษย และใน
บางครั้งการเสนอเพื่อตอบสนองนั้นๆ มีมากเกินพอดี จนทําใหเกิดเปนพฤติกรรมที่มีการสะสม 
หรือฉับพลัน อันเนื่องมาจากการใชกลยุทธตางๆ ทางธุรกิจ การตลาด โดยมีจุดประสงคเพื่อให
ผูบริโภคมาบริโภคผลิตภัณฑของตน ซ่ึงเปนที่มาของรายไดและผลกําไรของธุรกิจ  

ขณะเดียวกันตลาดเสรี ยอมไมอาจหลีกเลี่ยงการแขงขันในตลาดที่มีผูคาหลายรายได 
ดังนั้นเพื่อความอยูรอดของธุรกิจ จําเปนตองหาหนทางที่จะนํามาเพื่อการไดเปรียบในการตอสู
แขงขันในตลาด ดังนั้นการสรางความไดเปรียบในการแขงขันจึงเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งใน
การดําเนินธุรกิจ ซ่ึงสวนตอไปจะไดนําเสนอกลยุทธความไดเปรียบในการแขงขันที่ธุรกิจโดย
เครื่องมือการตลาด จนนําไปสูพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 

3.2.1 พฤติกรรมการบริโภค 
จากการทบทวนวรรณกรรรมในบทที่ 2 นั้นกลาวถึงประเภทของพฤติกรรมการบริโภค

วามี 2 ลักษณะโดย แบงออกเปน ดานเหตุผล และดานอารมณ ซ่ึงลักษณะพฤติกรรมการซื้อแบบใช
เหตุผลนั้นกลาวไดวาเปนพฤติกรรมการซื้อที่มีความระมัดระวัง รอบคอบ มีขอมูลเพียงพอตอการ
ตัดสินใจซื้อในผลิตภัณฑนั้นๆ เปนอยางดี สวนในดานของพฤติกรรมการซื้อแบบใชอารมณ สวน
ใหญเปนการซื้อโดยขาดความรอบคอบ ขาดขอมูลของผลิตภัณฑเพื่อชวยในการตัดสินใจ ตลอดจน
ใชอารมณที่เกิดจากสภาพทางสังคมเปนตัวกระตุน และการใชอารมณแบบฉับพลัน ซ่ึงในการ
ตัดสินใจตอการซื้อ ผูบริโภคอาจมีพฤติกรรมที่ไมมีเหตุผลในเวลาหนึ่งและมีเหตุผลในอีกชวงเวลา
หนึ่ง ฉะนั้นจึงกลาวไดวาประเภทของแรงจูงใจที่ผูบริโภคซ้ือ จึงเปนการพิจารณาประเภทของ
พฤติกรรมที่ผูบริโภคกระทําวาเปนพฤติกรรมที่มีเหตุผลหรือไมมีเหตุผลถาแรงจูงใจนั้นมีพื้นฐานมา
จากปจจัยดานจิตวิทยา เชน ความรูสึก ความอคติ ความชอบ และความไมชอบ แลวถือวาพฤติกรรม
นั้นเปนพฤติกรรมที่ไมมีเหตุผล แรงจูงใจที่ไมมีเหตุผลคือ แรงจูงใจใดๆ ที่ทําใหมีการกระทําที่ทํา
ขึ้นดวยอารมณ เชน ความรัก ความมีช่ือเสียง ความภาคภูมิใจ ความมีอํานาจ ความเปนตนเอง ความ
สวยงาม และความรูสึกเรื่องเพศ เปนตน 
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3.2.2 พฤติกรรมที่ไมพอเพียง 
รายงานทีดีอารไอ เรื่อง “พฤติกรรมที่ไมพอเพียงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ” ที่เขียน

โดยสมชัย จิตสุชน (2543) ไดกลาวถึงพฤติกรรมของความไมพอเพียงทั้ง ภาคธุรกิจและผูบริโภค 
ในมุมมองทางเศรษฐศาสตรวา พฤติกรรมที่ไมพอประมาณ อาจเกิดจากความตองการอยากไดอยาก
มี อิจฉา หรือการแขงกันบริโภค หรือเลียนแบบการบริโภค เพื่อตองการใหตนเองทัดเทียมกับผูอ่ืน 
และกลาวถึงพฤติกรรมที่เรียกวา “จมไมลง” และยังไดกลาวถึงพฤติกรรมที่ไมพอเพียงใน
สภาวะการณที่มีความเสี่ยง มีการลงทุนโดยขาดความรอบคอบ ขาดขอมูลในการลงทุน และสุดทาย
ไดกลาวถึงพฤติกรรมแหตามกันไป (Herding Behavior) ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งของเศรษฐกิจฟองสบู ที่
สมชัยไดกลาวถึง ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของฉลองภพ สุสังกรกาญจน ในรายงานของงานสัมมนา
วิชาการประจําป พ.ศ. 2549 เรื่อง “สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ: ไดเรียนรูและปรับปรุง
อะไรบาง?” ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549) ที่ไดกลาวถึงความไมพอเพียงกับ
วิกฤตเศรษฐกิจ ที่ไดระบุถึงความไมพอเพียงใน 6 กลุมใหญคือ การบริโภคอยางไมพอเพียง การ
ลงทุนอยางไมพอเพียง การกอหนี้อยางไมพอเพียง การประเมินศักยภาพของเศรษฐกิจไทยสูงเกิน
จริง การแขงขันอยางเกินพอ ตลอดจนการขาดธรรมภิบาลที่ดี 

3.2.3 พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 
นอกเหนือจากพฤติกรรมที่ไมพอเพียงดังรายงานการวิจัยจาก สมชัย จิตสุชน และฉลอง

ภพ สุสังกรกาญจน ยังปรากฏงานวิจัยของนักวิจัยทานอื่น อาทิ Watson (1998) ที่พบวาแนวโนม
ของบุคคลที่มีพฤติกรรมมาจากแรงจูงใจทางดานจิตวิทยา เชนมีความเปนวัตถุนิยมสูง จะมีทัศนคติ
ที่ดีตอการใชจายและมีทัศนคติที่เปนบวกตอการเปนหนี้ (Indebtness) และมีผลทําใหเกิดการกอหนี้
เพื่อสนองการใชจายตามพฤติกรรมวัตถุนิยมของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Troisi et al. 
(2006) ที่พบความสัมพันธของความเปนวัตถุนิยม กับทัศนคติตอการใชจายและการเปนหนี้เปนไป
ในทิศทางเดียวกัน 

จากงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยสังเกตวาพฤติกรรมการบริโภคที่ใชทั้งใชอารมณและเหตุผล
ในการตัดสินใจซื้อนาจะมีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ไมพอเพียง ซ่ึงเห็นไดจากงานศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีผลสอดคลองกับลักษณะของการบริโภคที่เกินพอเพียง นั้น
แบงออกไดเปน 3 ประเภทคือ ประเภทแรกคือการบริโภคที่เปนวัตถุนิยม มักมีลักษณะของการ
บริโภคเพื่อแสวงหาความพึงพอใจ หรือการยึดติดกับตราสัญลักษณ (Belk, 1985; Richins, 1987; 
Evrard, 1998; Watson, 1998; Burroughs & Rindelfisch, 2002; Tatzel, 2002; Troisi, Christopher & 
Marek, 2006; Ponchio & Aranha, 2008) ประการที่สองเปนการบริโภคในลักษณะ เลียนแบบการ
บริโภค ที่ตองการรักษา หรือยกฐานะของตนเอง เพื่อโออวด หรือทําใหตนเองเปนจุดเดน จุดสนใจ  
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(Marcoux, Filiatrault, Pierre & Cheron, 1997; Aron & Hmily, 2002, 2004; Christen & Morgan, 
2005; Amaldoss & Jain, 2005; Shukla, 2008) และประการสุดทายเปนการบริโภคแบบขาดการ
ไตรตรอง หรือฉับพลัน ซ่ึงเปนลักษณะการบริโภคที่ขาดขอมูล ซ้ือเนื่องจากไดรับแรงกระตุนหรือ
ส่ิงเราตางๆ หรือไมไดมีการวางแผนการซื้อมากอน (Rook, 1985,1987; Rook & Fisher, 1995; 
Burroughs, 1996; Kacen & Lee, 2002; Mukhopadhyay, 2004; Grant, 2004; Zhang et al., 2007) 

 ขณะที่การบริโภคตามกระแสนิยมของประชาชนนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น (กระทรวง
พาณิชย, 2551) และสูงขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงเปนการใชจายเกินตัวมากขึ้นในทุกขณะ หรือท่ีเรียกโดยทั่วไป
วา “ตามกระแสแฟชั่น” ซ่ึงการบริโภคอยางฟุมเฟอย ทําใหผูบริโภคตองสูญเสียเงินทองไปกับการ
ใชจายที่ไมจําเปนไปจํานวนมากและอาจเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตดวย เพราะพฤติกรรมเหลานี้
สงผลกระทบตอครอบครัว ชุมชนและสังคม หลายครอบครัวมีคาใชจายสูงขึ้น รายไดไมเพียงพอกับ
รายจาย จนเกิดการกูหนี้ยืมสิน ติดหนี้สิน หลายครอบครัวประสบปญหาหนี้สินจึงจําเปนตองอพยพ
ออกไปขายแรงงานยังนอกพื้นที่ นอกจากนั้นยังตองทํางานหนักเพื่อหารายได มาจุนเจือครอบครัว
ใหเพียงพอตอรายจายที่เกิดขึ้นจากบริโภคที่เกินตัว ดังนั้นสังคมจําเปนจะตองสรางคานิยมใหม 
คานิยมของการบริโภคอยางรูจักคิด รูถึงผลกระทบจากการบริโภค และรณรงคใหคนหนีออกจาก
ลัทธิบริโภคนิยมใหได แตละคนจะตองมีสติและปญญา รูจักเลือก รูจักขมใจ รูจักความพอดี ไมใช
ทุกส่ิงที่ผลิตออกมาดีหมด ไมใชทุกส่ิงที่ผูคนอยากบริโภคจะผิดหมด มีทั้งดีและไมดี มีทั้งสิ่งที่ให
ประโยชนและใหโทษ และคงไปหยุดยั้งความอยากและการผลิต ที่เปนอยูและที่จะเกิดขึ้นคงไมได 
แตที่ทําไดคือ ตองเลือกที่จะบริโภค เลือกบริโภคสิ่งที่ดี (พจนารถ หอมประสิทธ์ิ, 2550) 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมที่เกิดจากการสะสม หรือฉับพลันของผูบริโภคจาก
กิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจที่มุงสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ในตลาดผูบริโภค (Market 
Place) โดยพฤติกรรมที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
จําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ พฤติกรรมบริโภควัตถุนิยม ซ่ึงจะใชแนวทางในการวิจัยจากมาตรวัด
คุณลักษณะความเปนบริโภควัตถุนิยมของ Belk (1985) ที่แบงออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ  

1) คุณลักษณะของความเปนเจาของ (Possessiveness)  
2) คุณลักษณะของความใจแคบ (Nongenerosity) และ  
3) คุณลักษณะความอิจฉา (Envy)  
ขณะที่มาตรวัดคุณคาของการบริโภคนิยมจาก Richins ที่แบงออกเปน 3 ประการ

เชนกันคือ (Richins, 1990, 1992) 
 
1) มุงหวังความสําเร็จ (Success)  

DPU



  76 

2) ทําตามใจตัวเอง (Centrality) และ 
3) มุงหวังความสุข (Happiness)   
ในสวนของพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด ใชแนวทางในการวิจัยจาก Marcoux 

(Marcoux, Filiatrault & Cheron, 1997) ที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีของ Veblen (1899) ที่เปนทฤษฎี
ของชนชั้นที่มีเวลาวาง (Theory of Leisure Class) และการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง ที่ไดจาก
แนวทางในการวิจัยของ Rook (1995) ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยในการทําใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑ
แบบขาดการไตรตรอง ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตอาจกอใหเกิดการบริโภคที่เกินพอเพียง ไม
พอประมาณ ซ่ึงขัดแยงกับองคประกอบในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งส้ิน และใน
สมมติฐานสวนสุดทาย เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจกับพฤติกรรมการบริโภคที่ขัดแยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
พิจารณาจากองคประกอบหลักคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน ความรูและ
คุณธรรม  

จากบริบทขางตนที่ไดกลาวมาแลวเกี่ยวกับกลยุทธความไดเปรียบในการแขงขันทั้ง 3 
ประเภท ที่ลวนแตอธิบายถึงจุดประสงคและวิธีการ กระบวนการทางธุรกิจที่ตองการดําเนินกิจการ
ใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เหนือคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกันตลอดจนปองกันคูแขงรายใหมที่จะ
เขามาในตลาด ทั้งทางดานตนทุน ความแตกตาง และเจาะจงกลุมหรือมุงเนนลูกคาเปาหมาย ทําให
คูแขงไมสามารถแขงได โดยกระตุนตลาดดวยสวนประสมทางการตลาด 4Ps เขามาบริหารกิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ดังนั้นในสวนตอไปเปนการแสดงใหเห็นถึงประเภท
ของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวย 4Ps ที่กระตุนใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมที่เรียกวา
เปนการบริโภคที่เกินพอเพียงในแตละประเภทตอไป 

3.2.4 กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวย 4Ps ตอพฤติกรรมการบริโภควัตถุ
นิยม 

พฤติกรรมบริโภควัตถุนิยม เปนพฤติกรรมที่สงสัญญาณใหแกผูบริโภควายิ่งบริโภค
มากเทาไร ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นเทานั้น แตหลายคนพบวาแมชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้น 
แตก็ไมไดมีความสุขมากขึ้น ตรงกันขามกลับมีความทุกขเทาเดิมหรือยิ่งกวาเดิม  (O’Shaughnessy 
& O’Shaughnessy, 2002) ที่นาสนใจคือท้ังที่เปนเชนนั้น ผูคนสวนใหญยังหลงใหลในบริโภคนิยม
อยูนั่นเอง ทําไมถึงเปนเชนนั้น กลาวอยางสั้นๆ ก็คือ มนุษยมีสัญชาตญาณที่ปรารถนาความสุข หาก
ไมสามารถไดรับความสุขจากภายใน ก็ยอมโหยหาความสุขจากภายนอก โดยการบริโภคเพื่อความ
พึงพอใจ วัตถุหรือการดึงดูดใจผูคนไดเพราะเหตุนี้ คนจํานวนไมนอยเขาหายาเสพติดเพราะเหตุผล
เดียวกัน แตหากสามารถเขาถึงความสุขภายใน วัตถุหรือกามจะมีเสนหนอยลง บริโภคนิยมประสบ
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ความสําเร็จไดเพราะความสามารถกระตุนใหผูคนเกิดความอยาก (วัตถุ) ควบคูกับความไมพอใจ 
(ตัวเอง) 

3.2.4.1 พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม กับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ดานผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑลวนเปนสิ่งที่สรางขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดย
ผลิตภัณฑอาจหมายถึงสิ่งของเครื่องใชที่มีจุดประสงคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจใหกับผูบริโภค 
(Peter & Olson, 2008, p. 393) ผลิตภัณฑจําเปนตองคนหาขอเสนอที่ตรงกับความจําเปนหรือความ
ตองการของตลาดเปาหมาย (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2546, น. 520) ผลิตภัณฑเปนของที่
สามารถจับตองได สามารถรับเอามาเปนกรรมสิทธิ์ โดยแบงไดเปนผลิตภัณฑถาวร ที่ใชแลวไม
หมดไป อาทิ โทรทัศน ตูเย็น และผลิตภัณฑไมถาวร ที่ใชแลวหมดไป อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เปน
ตน สวนบริการเปนส่ิงที่ใหความพอใจกับผูบริโภคเชนกัน แตไมสามารถจับตองได นําไปไหนมา
ไหนไมได นําไปเปนกรรมสิทธิ์ไมได อาทิ การใหบริการทําความสะอาด การชมภาพยนตในโรง
ภาพยนต เปนตน 

เมื่อผลิตภัณฑสรางมาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคโดยมีความพึงพอใจ
สูงสุดเปนเปาหมาย ดังนั้นผูประกอบการหรือผูผลิตจําตองสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวย
ผลิตภัณฑที่ทําใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคดังกลาวขางตน โดยผลิตภัณฑถูกออกแบบมา
เพื่อมีอิทธิพลตอผูบริโภคทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยที่ระยะสั้นนั้นเปนการกระตุนใหผูบริโภค
หันมาลองใชผลิตภัณฑ สวนในระยะยาวเปนการสรางความผูกพันหรือความจงรักภักดีตอตัว
ผลิตภัณฑนั้นๆ เพื่อเพิ่มสวนแบงในตลาดตอไป (Peter & Olson, 2008, p. 401) การวางแผนเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม การบริหารจัดการโปรแกรมเพื่อความสําเร็จของผลิตภัณฑ และจัดการกับ
ปญหาของผลิตภัณฑ เชนการลดตนทุนหรือการปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ ตลอดจนการสรางและ
พัฒนาตราสัญลักษณ หรือยี่หอ เพื่อใหเปนที่จดจําของผูบริโภค 

ผลิตภัณฑใชสนองตอการดํารงอยูของชีวิตมนุษย เมื่อมนุษยมีการพัฒนาความตองการ
ที่มากกวาการดํารงชีวิต มนุษยจึงเริ่มแสวงหาความแปลกใหม ที่ไมเหมือนเดิมจากที่เคยบริโภคเพียง
เพื่อตอบรับความตองการพื้นฐาน มาสูความตองการทางอารมณ ตามความปราถนา ของตนเอง 
ตลอดจนการเลียนแบบการบริโภค จนกอเกิดพฤติกรรมการบริโภคในรูปแบบตางๆ หากแตวา
พฤติกรรมนั้นๆ สงใหเกิดผลดี หรือผลเสียในการดํารงชีวิต 

Zinkhan อธิบายไวในงานวิจัยของเขาวา การบริโภควัตถุนิยมมีความหมายที่สําคัญตอ
การบริโภค ในเชิง การแสดงเอกลักษณตัวตน คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต และชีวิตความ
เปนอยูที่ดี (Zinkhan, 1994) ขณะเดียวกันการบริโภคนิยมหมายถึง ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมที่ติดหรือ
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หลงไหลในการบริโภคมากเกินไป Milles (1998) (อางถึงในธเนศ วงศยานนาวา, 2550) ตัวอยาง
หนึ่งจากงานวิจัยที่แสดงถึงการหลงไหลในการบริโภควัตถุ ของปนัดดา ชํานาญสุขกลาวไววา “ใน
โลกของวัยรุนนั้นไมใชผลิตภัณฑหากแตเปนวัตถุแหงความหลงใหลคลั่งไคล” (ปนัดดา ชํานาญสุข, 
2550)  

การบริโภควัตถุนิยม เปนการเสพทางวัตถุส่ิงของสวนใหญ โดยจะเนนไปในดานของ
คุณคาของวัตถุส่ิงของที่เสพหรืออาจเรียกไดวาเสพคุณคาทางวัตถุนิยม (Materialistic Values) ซ่ึงอยู
ภายใตสังคมบริโภคนิยม (Peter & Olson, 2008, p. 301) นอกเหนือจากงานวิจัยของ Richins (1990, 
1992) และ Belk (1985) แลว ยังมีงานวิจัยอ่ืนที่วิจัยเกี่ยวกับการบริโภควัตถุนิยม ซ่ึงมุงหา
ความสัมพันธในดานอื่นๆ  เชน การบริโภคเพื่อการแสวงหาความพึงพอใจ ความสําเร็จ ความสุข 
และการคาดหวังในการมีชีวิตที่ดีขึ้น (Burroughs & Rindelfisch, 2002, p. 348) ความสัมพันธ
ระหวางการบริโภควัตถุนิยมกับ การใชจาย การเปนหนี้ และการออม (Watson, 2003; Canniatti & 
Aranha, 2008)  

ดานผูผลิตพยายามพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการและพฤติกรรมของ
ผูบริโภค (Barksdale & Darden, 1972, p. 30) โดยการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภท
ความแตกตางที่สงเสริมใหผลิตภัณฑมีความหลากหลายใหเลือก มีความตอเนื่องในการพัฒนา
ประดิษฐคนคิดใหเกิดการสรางผลิตภัณฑใหมๆ (Goldberg et al., 2003; Sangkhawasi & Johri, 
2007) และสงเสริมใหเกิดกระแสของการบอกตอ (Word-of-Mount) โดยเนนในเรื่องของคุณภาพที่
ดีเยี่ยม หรือส่ิงที่แตกตางในตัวผลิตภัณฑ (Cengiz, 2007) ขณะเดียวกันการสรางและสงเสริมตรา
สัญลักษณ หรือ ยี่หอ ใหมีความแข็งแกรง กอใหเกิดความผูกพันและภักดีตอผลิตภัณฑ นั้นๆ ไป
ตราบนานเทานาน ผนวกกับการสงเสริมใหเกิดความตระหนัก ของตัวผลิตภัณฑใหอยูในความทรง
จําของผูบริโภค เพื่อกอใหเกิดการบริโภคตราสัญลักษณ (Symbolic Consumption) หรือเปนผูนิยม
การบริโภคตราสัญลักษณ อาทิ นาฬิกาโรเล็กซ รถยนตเมอรเซเดส-เบนซ (Hoon Ang, 2006; เกษม 
เพ็ญภินันท, 2550; Leigh & Gabel, 1992) ซ่ึงเปนการเพิ่มมูลคาใหแกผูที่ครอบครอง และเปน
แหลงที่มาของความสุข ความยินดี ของผูที่ไดบริโภคผลิตภัณฑเหลานั้น (Richins, 1990)  

ขณะเดียวกันการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทุน นักการตลาด
ยังคงเนนการผลิตในปริมาณมากเพื่อทําใหตนทุนตอหนวยในการจําหนายนั้นต่ําเทาที่ทําได หรือ
จําหนายขายพวงกับผลิตภัณฑชนิดอื่นๆ (Tie-in, Bundle) เพื่อใหผูบริโภคไดเห็นถึงประโยชนของ
ของการรวมกันในแงของปริมาณ หรือการประหยัดในดานของราคา ทําใหเกิดการบริโภคเกินความ
จําเปน (Over-consumption) เกินความเหมาะสม ทําใหเกิดการซื้อไปโดยไมไดใชงานอยางเต็มที่ 
หรือไมไดรับการใชงาน (Danziger, 2004) 
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ขณะที่การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนน ธุรกิจแสวงหากลุมลูกคา
ที่ตลาดยังมีการแขงขันที่ต่ํา และมีโอกาสในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด โดยสวนใหญองคกร
ธุรกิจมักจะใชจุดแข็งที่ตนเองมีสรางความไดเปรียบในการแขงขันตอคูแขงขัน เนื่องจากขาดทักษะ
หรือความชํานาญ โดยเฉพาะดานการพัฒนาผลิตภัณฑที่อาศัยความชํานาญเฉพาะตัว หรือมีองค
ความรูเฉพาะทางที่ทําใหผลิตภัณฑนั้นมีความแตกตาง หรือทักษะความชํานาญที่ทําใหประหยัด
ตนทุนตลอดจนเขาใจในความตองการของลูกคา จึงทําใหผลิตภัณฑที่พัฒนาออกสูตลาดเฉพาะตรง
ความตองการของกลุมลูกคาเฉพาะ ทําใหลูกคาไดผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการ (Parrish et al., 
2006) 

งานศึกษาวิจัยหลายฉบับพบวา ผูบริโภคที่มีความเปนวัตถุนิยม มีความคาดหวังในการ
บริโภคดานของ ความพึงพอใจ ความสุข ความเปนอยูที่ดีขึ้น แตผลที่ไดกลับตรงขามกับสิ่งที่
คาดหวัง (Belk, 1985; Richins, 1987; Sirgy, 1998; Sirgy, Lee, Larsen et al., 1998) และบางผลงาน
ยังพบวาผูที่มีพฤติกรรมในการบริโภควัตถุนิยม มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตอการเปนหนี้ 
และตรงกันขามกับทัศนคติของการออมเงิน (Watson, 2003; Canniatti & Aranha, 2008) ซ่ึงหาก
นํามาประกอบการพิจารณาในดานของความไมพอเพียงนั้น พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม จึง
นาจะเปนองคประกอบหนึ่งของขอขัดแยงในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.2.4.2 พฤติกรรมการบริโภควัตถุนยิม กับการสรางความไดเปรยีบในการแขงขัน
ดานราคา 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทั้งทางประเภทผูนําตนทุน และความแตกตาง 
นิยมใชราคาเปนตัวดึงดูดความสนใจของผูบริโภค อาทิผลิตภัณฑราคาแพงนั้นมีความคาดหวังจาก
ผูบริโภควาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง มีการจําหนายที่จํากัดจํานวน เปนผลิตภัณฑออกใหมหรือ
แฟชั่นลาสุด หรือเปนผลิตภัณฑที่มียี่หอ (Brand) ที่ไดรับความนิยมในกลุมผูมีรายไดสูง ผูที่บริโภค
ผลิตภัณฑราคาแพงมักจะเลือกซื้อหามาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ ของตนเอง (Kamineni, 2005) 
โดยมีจุดประสงคที่ตองการแสดง ภาพลักษณของตน ช่ือเสียง หรือเพียงเพื่อตองการไดเปนเจาของ 
แสดงถึงความสําเร็จ ในการใชชีวิต โดยการถายทอดออกทางวัตถุส่ิงของ เครื่องใช ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปน
การเสพเพื่อส่ือหรือสงขอความ ใหผูอ่ืนรับรูในความหมายดังกลาว (Inglehart, 1981; Belk ,1985; 
Richins, 1987; Richins & Dawson, 1990, 1992) บทบาทของผลิตภัณฑราคาแพง มีความเกี่ยวของ
อยูสองปจจัย คือหนึ่ง เปนความหวังที่จะไดรับเกียรติ หรือศักดิ์ศรี จากการใชจายของผลิตภัณฑ
ราคาแพง และอีกประการคือ เปนความเชื่อวาผลิตภัณฑราคาแพงจะเปนเครื่องบงชี้ถึง คุณภาพของ
ผลิตภัณฑช้ันเยี่ยม (Tatzel, 2002) 
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ในขณะที่กลยุทธราคาต่ําเปนการกระตุนใหผูบริโภค เห็นประโยชนจากราคาที่ถูก โดย
ธุรกิจอาจใชปริมาณเปนตัวกําหนดใหผูบริโภคเห็นถึงราคาตอหนวยที่ถูกลง แตแทจริงแลวผูบริโภค
จะตองซื้อในปริมาณที่กําหนด ทําใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่เกินจําเปน เกินพอเพียง 
หรือบางครั้งอาจไมสามารถใชประโยชนจากสิ่งที่ซ้ือมากไดทั้งหมด (Pamela, 2004) กอใหเกิดเปน
พฤติกรรมที่นิยมซ้ือสินคาในปริมาณมากเพียงเพื่อคํานวณราคาตอหนวยต่ํากวาซ้ือปลีกเทานั้น 

ในสวนของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานมุงเนน องคกรธุรกิจสามารถใช
ทั้งประเภทความแตกตาง เพื่อกําหนดราคาที่สูง หรือราคาต่ํา เนื่องจากมีทักษะความชํานาญในการ
ผลิตที่สามารถทําใหตนทุนต่ํากวาคูแขง (Jarvis & Goodman; 2005)  

จากความเชื่อดังกลาวทําใหนักวิจัยหลายทานพบวา ความตองการเหลานั้นเปนตัวช้ีนํา
ของผูบริโภคใหเกิดการใชจายเพิ่มขึ้น มากขึ้น เพื่อหวังจะไดคุณภาพที่เพิ่มขึ้นตามการใชจาย 
(Lichtenstein et al., 1988, 1993; Tellis & Gaeth, 1990) หรือเปนการบริโภคจากแรงกระตุนของ
ราคาที่ต่ําของผลิตภัณฑ หากแตวาผลที่ได ไมไดเปนไปตามที่ผูบริโภคคาดหวัง จึงทําใหผูบริโภค
จําตองแสวงหาการบริโภคตอไปเรื่อยๆ (Belk, 1985; Richins, 1987; Sirgy, 1998; Sirgy, Lee, 
Larsen et al. 1998) ซ่ึงอาจขาดความรอบคอบในการบริโภคผลิตภัณฑจนทําใหการบริโภคนั้น
ไมไดเกิดประโยชนใชสอยอยางเต็มที่จาก ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑเหลานั้น โดยบริโภคหรือซ้ือ
หามาครอบครองเพียงเพื่อสนองความตองการที่คาดหวังไวเพียงเทานั้น ดังนั้นพฤติกรรมการ
บริโภควัตถุนิยมในมุมมองตอการตอบสนองดานราคาอาจมีสวนขัดแยงกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในแงของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และหากใชจายเกินกําลังที่ตนหามา
ไดนั้น จะเปนการนําไปสูการขาดภูมิคุมกันไดในอนาคต  

3.2.4.3 พฤติกรรมการบริโภควัตถุนยิม กับการสรางความไดเปรยีบในการแขงขัน
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทั้ง 3 ประเภท ที่อาศัยชองทางการจัดจําหนาย
นั้น ลวนแตมีจุดประสงคเพื่อทําใหผลิตภัณฑของตนไปสูมือผูบริโภค หรือทําใหผูบริโภคพบเห็น
ไดเร็วและงายที่สุด เพียงแตมีเปาหมายแตกตางกัน อาทิประเภทผูนําตนทุน การขยายชองทางการจัด
จําหนายจะสามารถทําใหผลิตภัณฑของตนนั้นกระจายไปไดทั่วถึงมากขึ้น ทําใหสามารถสั่งผลิต
ไดมากขึ้นทําใหเกิดการประหยัดโดยขนาด ซ่ึงกอใหเกิดราคาตนทุนตอหนวยต่ําลง ทําใหสามารถ
ตั้งราคาที่ต่ําไดมากกวาคูแขง สวนประเภทความแตกตาง องคกรธุรกิจพยายามเลือกชองทางที่
แตกตางไปจากคูแขงเพื่อใหเกิดโอกาสการขายมากขึ้น เชนการขายผลิตภัณฑผานสื่อสังคม
ออนไลนเปนตน ในประเภทมุงเนนนั้นการเลื่อกชองทางการจัดจําหนายนับเปนหัวใจที่สําคัญเพื่อ
จําหนายผลิตภัณฑของตนเองเพราะกลุมลูกคาเปาหมายเปนกลุมเฉพาะ 
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ดังนั้นเมื่อธุรกิจขยายชองทางการขาย หรือกระจายผลิตภัณฑเพื่อวัตถุประสงค เพื่อ
เขาถึงกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคมใหไดมากที่สุด การตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งเปนอีกปจจัยหนึ่งใน
ความสําเร็จ การเลือกสถานที่ตั้งราน หรือรานคา สาขา ขยายสาขา เลือกตามแหลงผูบริโภค
เปาหมาย Peter and Olson (2008) กลาววาชองทางการกระจายสินคาเปนตัวนําผลิตภัณฑไปสู
ผูบริโภคเมื่อมีความตองการ นําผลิตภัณฑไปสูแหลงหรือสถานที่ที่ผูบริโภคตองการ และเปนการ
นําความเปนเจาของของผลิตภัณฑไปสูผูบริโภค และการเลือกทําเลที่ไมดีสงผลใหเกิดตนทุนที่
สูงขึ้นดวย (Peter & Olson, 2008, pp. 469-474) อาทิ ผลิตภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศมักนิยมจัด
จําหนายตามรานคาชั้นนําและมีช่ือเสียง มากกวาที่จะจัดจําหนายในรานคาปลีกทั่วไป ทําให
ภาพลักษณของผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอสายตาผูบริโภค (อดุลย และ ดลยา, 2550, น. 24)  

นอกเหนือไปจากการเลือกทําเลที่ดีเพื่อเปนจุดรวมของแหลงรานคาหลากหลายแลวนั้น 
สภาพแวดลอมมีสวนสําคัญที่ทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกอยากซื้อเพิ่มขึ้น หรือกลับมาซื้อซํ้าอีกจน
เปนนิสัย ดังนั้นนักการตลาดจึงพยายามสรางใหเกิดสภาวะทางอารมณ (Emotional States) ที่
ประกอบไปดวย ความชื่นชมยินดี ความตื่นเตน และความมีอํานาจควบคุม ภายในรานที่รับรูไดดวย
สัมผัสทั้งหา เพื่อใหเกิดการบริโภค และใชจายมากขึ้น อาทิการสรางการกระตุนจากเสียงเพลง กล่ิน 
(อาทิ กล่ินของกาแฟ โดนัท ขนมปงเปนตน) การจัดรูปรานที่ทันสมัย การใหแสงสีที่เหมาะสม
ภายในราน (Bellizzi et al., 1983) หรือการจัดผลิตภัณฑในชั้นวางผลิตภัณฑ (Wilkinson, Mason & 
Paksoy, 1982) เหลานี้มีสวนทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกดังกลาวและกระตุนใหมีการใชจายมากขึ้น 
(Donovan & Rossiter, 1982) 

จากแรงกระตุนที่มาจากการสรางความไดเปรียบดังกลาว ทําใหผูบริโภคมีการบริโภคที่
เพิ่มขึ้น จายมากขึ้น เกิดความตองการที่อยากเปนเจาของ หรือเกิดความอิจฉา จนทําใหเกิดการ
บริโภคตามกัน เลียนแบบตามกัน ในสถานที่ที่มีการเสริมแรงกระตุนเขาไป จนกลายเปนการ
บริโภควัตถุนิยม ซ่ึงบางงานวิจัยไดขอคนพบวา นอกจากจะไมไดสนองความพึงพอใจแลว ยังอาจ
กอใหเกิดปญหาดานการเงิน ที่มีผลมาจากซื้อดวยบัตรเครดิต (Ponchio & Aranha, 2008) ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดความไมพอประมาณ หรือพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.2.4.4 พฤติกรรมการบริโภควัตถุนยิม กับการสรางความไดเปรยีบในการแขงขัน
ดานการสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการตลาดเปนอีกหนึ่งกิจกรรมทางการตลาดที่สามารถเขาถึงผูบริโภคได
ตลอดเวลา กระตุนและจูงใจ ทําใหผูบริโภคตัดสินใจบริโภคไดงายขึ้น รวดเร็วมากขึ้น เครื่องมือ
สําคัญในกระบวนการนี้คือการโฆษณา ซ่ึงปจจุบันการโฆษณาพยายามทําใหคน “คิด” นอยที่สุด แต
ให “รูสึก” มากที่สุด เพราะความรูสึกมีผลตอการตัดสินใจในการซื้อและเสพสิ่งตางๆ มากกวา
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ความคิด ดังนั้นโฆษณาในปจจุบันจึงพุงเปาไปที่อารมณความรูสึกของผูคน โดยใชภาพ (image) 
เปนอุปกรณสําคัญ เพราะภาพมีอิทธิพลอยางมากตอจิตใจของคน ชนิดที่อาจสงผลไปถึงจิตใตสํานึก 
โฆษณาในปจจุบันจึงเนนภาพมากกวาตัวหนังสือ ทั้งหมดนี้เพื่อใหผูคนเกิดความอยากซื้อผลิตภัณฑ
โดยไมตองคิดหรือโดยไมรูตัว กลาวอีกนัยหนึ่งคือทําใหผูคนใชปญญาหรือมีสติใหนอยที่สุด 
(ปรับปรุงจาก ปราณี หมัดสมัน, 2007) 

สําหรับผูบริโภคที่มีลักษณะของความเปนวัตถุนิยมสูง (High Materialism) การโฆษณา 
เปนปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจที่อยากจะได อยากจะมี เกิดความตองการเพื่อการเปนเจาของ 
มากกวาการไดประโยชนจากการนําไปใช หรือเกิดความอิจฉาในกรณีที่ผูอ่ืนมี และตนเองตองการที่
จะมีเหมือนคนเหลานั้น เพื่อใหเกิดการรับรูสถานะทางสังคม และกอใหเกิดการสรางภาพการ
บริโภคเชิงสัญลักษณ ดังนั้นการสงเสริมการตลาดจึงเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดประโยชนแกธุรกิจใน
เชิงของการสรางยอดขาย กระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑมากขึ้น เร็วขึ้น (ธนวรรณ แสง
สุวรรณ และคณะ, 2546, น. 766)  

ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความ
แตกตางดานผลิตภัณฑตอคูแขงนั้น สวนใหญอาศัยการสงเสริมการตลาดเปนเครื่องมือในการบอก 
หรืออธิบายคุณภาพ คุณลักษณะ จุดเดนใหผูบริโภคทราบ (ปรับปรุงจาก Peter & Olson, 2008, p. 
413) การโฆษณาไดรับกลาวหาวาเปนเครื่องมือที่สงเสริมการบริโภควัตถุนิยม คือกอใหเกิด
ความสุข การแสวงหาสถานะ กอใหเกิดกลุมคนที่มีลักษณะรวมกันในสังคม (Social Stereotypes) 
และการพิจารณา การตัดสินใจอยางลวกๆ หรือขาดความรอบคอบ (Shortsightedness) (Ellis, 1992) 

การโฆษณามีผลตอการเปนวัตถุนิยมบริโภคอยางเห็นไดชัด จากการวิจัยของ Belk and 
Pollay (1985) ที่ไดทําวิจัยเกี่ยวกับความเปนบริโภควัตถุนิยมกับการโฆษณาในนิตยสารตางๆ  
สําหรับกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความแตกตางนั้น การโฆษณาเปน
การสงเสริมตัวผลิตภัณฑใหเห็นถึงความหรูหรา และสถานะ หรือเปนตัวกระตุนใหเกิดการซื้อ
ผลิตภัณฑที่เปนของใหมหรือของเดิมไดงายและรวดเร็วขึ้น เชนเดียวกับ Goldberg et al. (2003) ได
อางในงานวิจัยของเขาที่เกี่ยวกับการบริโภควัตถุนิยมในเด็กวัยรุน โดยเฉพาะตอการโฆษณา
ประชาสัมพันธในผลิตภัณฑที่ออกใหม (McNeal, 1999) วาในประเทศอเมริกาไดใชงบประมาณถึง 
1 พันลานเหรียญในการใชจายเกี่ยวกับสื่อโฆษณาของผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับเด็กวัยรุน และอีกกวา 1 
หมื่นลานเหรียญเปนคาใชจายในเรื่องการสงเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ และในรูปของ
บรรจุภัณฑที่เกี่ยวกับเด็ก (Goldberg, Gorn, Peracchio & Bamossy, 2003) 

ขณะที่การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทุนนั้น การสงเสริม
การตลาดเปนสิ่งที่องคกรธุรกิจใชเพื่อส่ือสารใหลูกคาทราบถึงตัวผลิตภัณฑ แตองคกรธุรกิจ
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คํานึงถึงตนทุนในการดําเนินกิจกรรม ดังนั้นองคกรธุรกิจจึงพยายามเลือกใชชองทางที่มีตนทุนที่ต่ํา
ที่สุดเพื่อกระตุนใหลูกคาอยากหรือซ้ือสินคาของตนเองมากที่สุด ตัวอยางที่เห็นไดงายที่สุดคือการ
ใชการประชาสัมพันธ และการสงเสริการขายผาน ชองทางออนไลน หรือขอความสั้นผานทาง
โทรศัพทเคล่ือนที่ เพราะประหยัด และสามารถสื่อสารไดถึงตัวผูบริโภคไดตลอดเวลา จนทําใหเกิด
การสะสมพฤติกรรมการซื้อจนอาจกลายเปนความนิยมไปในที่สุด 

เชนเดียวกันกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนน เนื่องจากกลุม
ลูกคาเปนกลุมเฉพาะไมไดเปนทั้งตลาด (mass) ดังนั้นองคกรธุรกิจจําเปนตองมีการกระตุนลูกคาอยู
ตลอดเวลา เพื่อใหลูกคามีความภักดีในตัวผลิตภัณฑของตนเอง อาทิการใชพนักงานขายโทรติดตอ
ลูกคาใหมาใชบริการของตนเอง โดยมีการกําหนดระยะเวลาใหบริการเปนชวงๆ เพื่อทําใหเกิดความ
ตอเนื่องในการใชบริการ หรือการนําเสนอการขายผลิตภัณฑโดยพนักงานขาย (ขายตรง) ทําให
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเหลานั้นอยางตอเนื่อง 

เห็นไดวาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบริบทที่กลาวถึงเครื่องมือทางการตลาด 4Ps ที่มีตอ
พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยมดังกลาวลวนแตเปนกลยุทธที่ใชในการกระตุนใหเกิดการรับรู สราง
ความตองการแกผูบริโภค ตอการบริโภคผลิตภัณฑนั้นๆ ตามความตองการ ในแตละบทบาทหนาที่
ของแตละกลยุทธ ดังนั้นจากกลยุทธความไดเปรียบในการแขงขันทั้งสามประเภท กับเครื่องมือ
การตลาด 4Ps ตอพฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม และหากนํามาประกอบการพิจารณารวมกับดาน
ของความไมพอเพียง พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยมจึงนาจะมีความขัดแยงกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของ ความไมพอประมาณ ความมีเหตุผล ซ่ึงจะนําไปสูการขาดภูมิคุมกัน 
อันนําไปสูสมมติฐานในการวิจัยดังนี้ คือ 

H1a: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps มี
อิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทวัตถุนิยม 

H2a: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 
มีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทวัตถุนิยม 

H3a: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps มี
อิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทวัตถุนิยม   

 
3.2.5 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวย 4Ps ตอพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด     

บางครั้งการบริโภคของผูบริโภค ไมไดมีความตองการที่จะไดประโยชนจากผลิตภัณฑ
เหลานั้นอยางที่มีการผลิตหรือสรางมาเต็มประสิทธิภาพ แตตองการเพียงเพื่อแสดง หรือส่ือสารให
คนอื่นๆ ทราบถึง ฐานะ และระดับของตนในสังคมจากการที่ไดครอบครองผลิตภัณฑเหลานั้น และ
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ปราถนาใหคนที่อยูในสังคมไดช่ืนชม ยกยองในความตองการดังกลาว หรือเปนจุดเดนในสายตา
ของคนอื่นๆ เหลานั้น  

ผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดังกลาว ทําใหเกิดพฤติกรรมที่อาจมีสวน
กอใหเกิดการบริโภคที่เกินพอเพียง และยิ่งไปกวานั้นหากผูบริโภคมีการบริโภคที่ไมสมดุลกัน
ระหวางรายรับและรายจาย โดยจําตอง กูหนี้ยืมสิน หรือทําใหสภาพความเปนอยูเดือนรอน  
(Wason, 1998, p. 2003) ขาดสติในการซื้อผลิตภัณฑ ละเลยการสรางภูมิคุมกัน ละเลยการออมเงิน 
(Wason, 2003) เพื่อปองกันเหตุในอนาคต เพียงใหไดมาซึ่งความตองการในผลิตภัณฑตางๆ 
เหลานั้น อาจกอใหเกิดวิกฤตทางดานการเงินในอนาคตได 

3.2.5.1 พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด กับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ดานผลิตภัณฑ 

บทบาทของผลิตภัณฑประการหนึ่ง คือพยายามสื่อ หรือเปนการสงสัญญาณใหคนอื่นๆ 
ไดรับรูฐานะทางสังคมของตน (Mason, 1981; Braun & Wicklund, 1989; Veblen, 1899, 1953) 
ตองการแสดงออกทางสถานะทางสังคม ความร่ํารวยมั่งคั่ง ระดับของชนชั้น และการมีหนาตา 
(เกษม เพ็ญภินันท, 2550) จากการบริโภคผลิตภัณฑที่มีราคาแพง (High-Price Products) หรือ
ผลิตภัณฑที่หรูหรา (Belk, Bahn & Mayer, 1992; Shavitt, 1990) 

ดังนั้นองคกรธุรกิจที่ใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความแตกตางจึง
พยายามพัฒนาผลิตภัณฑที่ใหเกิดกระบวนการสรางแรงบันดาลใจที่กระตุนใหผูบริโภคมีความ
พยายามที่จะปรับสถานะทางสังคมของตนโดยผานทางการบริโภคในลักษณะใหเกิดเปนจุดเดน จุด
สนใจ โดยอาศัยตัวผลิตภัณฑ หรือจากตราสัญลักษณ (Symbol) กับตนเองและคนรอบขาง 
(Eastman et al., 1999) ในสวนของตรายี่หอ เปนเครื่องมือท่ีใชในการสงเสริมใหเกิดการบริโภคที่
บงบอกเอกลักษณของตัวตน ใหปรากฎเปนที่ปรารถนาของคนอื่นๆ และสําหรับตรายี่หอของ
ผลิตภัณฑบางประเภท อาทิ  รถยนต เสื้อผา เครื่องประดับ  ถือวาเปนการบริโภคประเภทที่ใหเกิด
ประสบการณจากการใชสอย แบบใหเกิดความเดนชัด ชัดเจน สะดุดตา (Conspicuous)  ซ่ึงเกิดการ
ถายทอดภาพลักษณของผูใชออกไปสูสังคมอยางโดดเดนชัดแจง และมักเชื่อมโยงกับการนําไปสู
ตัวตนในฝน (Ideal Self-concept) มากเปนพิเศษ และมีความตองการสื่อภาพลักษณในอุดมคติของ
ตนเองสูคนรอบขาง โดยพยายามทําตนเองเปนผูแสวงหาสถานะ ที่ดีกวา ใหเหนือกวาเพื่อเปนจุด
สนใจแกผูอ่ืน Packard (1959) ไดใหคํานิยามของ ”ผูแสวงหาฐานะ” วาเปนคนที่พยายามไปสูส่ิงที่
ตนเองเห็นและเชื่อวาเปนส่ิงที่ทําใหมีการขยับ หรือเล่ือนสถานะสูงขึ้นกวา อยูอยางตลอดเวลา ซ่ึง
สอดคลองกับการบริโภคเพื่อเปนเปาสายตาจากคนทั่วไป  
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โลกของการแขงขันที่สูงขึ้น มีการสรางความแตกตาง มีการเพิ่มขึ้นของตรายี่หอ และ
คุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑอยางมากมาย (Lim & Aron, 2001) ขณะเดียวกันตรายี่หอไดสราง
เอกลักษณ และความรูสึกการเปนสัญลักษณของความสําเร็จ ที่เพิ่มขึ้นแกผูบริโภคที่บริโภคตรายี่หอ
นั้นๆ มากขึ้น (Aron & Hmily, 2004; Shukla, 2008) ในงานวิจัยของ Shukla (2008) กลาววาตรา
ยี่หอเปนส่ิงที่มีอิทธิพลในการกอใหเกิดการบริโภคเพื่อโออวด โดยเฉพาะเปนการบริโภคเพื่ออวด
วาตนเองมีความสามารถครอบครองผลิตภัณฑเหลานั้น หรือเปนการแสดงใหคนอื่นเห็นวาตนเปน
คนร่ํารวย มีฐานะ 

ขอคนพบจากงานวิจัยบางฉบับ แสดงใหเห็นถึงผูบริโภคที่มีการบริโภคภาพลักษณ 
ของผลิตภัณฑมากกวาการบริโภคตัวผลิตภัณฑ (Cova, 1996) หมายความวาพฤติกรรมการบริโภค
เพื่อโออวด ใหความสําคัญกับประโยชนใชสอย นอยกวาภาพลักษณของผลิตภัณฑ ซ่ึงผูบริโภคที่มี
พฤติกรรมดังกลาว อาจใชจายในการซื้อผลิตภัณฑเพื่อตองการแสดงฐานะทางสังคม หรือเปนการ
บริโภคเพื่อเลียนแบบผู อ่ืนเพียงเพื่อใหตนเองสามารถเขากลุม ที่มีการบริโภคที่ เหมือนกัน 
(Marcoux, Filiatrault, Pierre, Cheron & Emmanuel, 1997) หรือเกิดจากความอิจฉา ซ่ึงกอใหเกิด
ความตองการที่จะตองบริโภคแบบเดียวกัน หรือเหมือนกัน (Catch up with the Jones) (Dupor, 
Wen-Fang Liu, 2003; Ordabayeva & Chandon, 2008) ซ่ึงการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ประเภทผูนําตนทุนไดนําพฤติกรรมในลักษณะเชนนี้มาพัฒนาผลิตภัณฑที่มีลักษณะที่เปนแฟชั่น 
ทันสมัย หรือมีการลอกเลียนแบบตรายี่หอที่เปนที่นิยม เพียงเพื่อแสดงฐานะตนเอง หากมองเพียงผิว
เผิน (Necati, 2010) ในขณะที่การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนนั้นจะปฏิบัติ
เหมือนกันทั้งประเภทผูนําตนทุน และความแตกตาง เพียงแตจะมุงจํากัดเฉพาะตลาดหรือกลุมลูกคา
ที่เปนกลุมเปาหมายของตน  

ดังนั้นหากนํามาประกอบการพิจารณารวมกับดานของความไมพอเพียง พฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อโออวดมีความขัดแยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของ ความไม
พอประมาณ ความมีเหตุผล ซ่ึงจะนําไปสูการขาดภูมิคุมกันไดในอนาคต  

3.2.5.2 พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด กับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ดานราคา 

งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑที่ราคาแพง ตางพบวาผูบริโภคมุงหวัง
ที่จะไดรับเกียรติ หรือศักดิ์ศรีจากการใชจายนั้น และสงผลใหเกิดการบริโภคเพื่อแสดงตอความ
คาดหวังนั้นใหเปนเปาสายตา หรือจุดเดน จุดสนใจ เพื่อสรางการสื่อสารใหแกผูอ่ืนถึงฐานะทาง
สังคมที่สูง (ปรับปรุงจาก Lichtenstein et al., 1993; McGowan & Sternquist, 1998; Eastman et al., 
1999) ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ Veblen ที่กลาวไวเกี่ยวกับการบริโภคเพื่อโออวดวา ผูบริโภคจะ
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ไดรับรางวัลจากการบริโภคผลิตภัณฑ ราคาแพง หรือคุณภาพสูง คือการชื่นชม ยอมรับจากสังคม 
นอกจากความตองการดังกลาวแลว ความเชื่อประการหนึ่งของพฤติกรรมการบริโภคเชนนี้คือ ราคา
ของผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ราคายิ่งสูง ยิ่ง
แพง คุณภาพจะยิ่งดีเยี่ยมเปนเลิศ ตามกัน (Monroe, 1971; Woodside, 1976; Leigh & Gabel, 1992) 
ทําใหองคกรธุรกิจเห็นถึงพฤติกรรมดังกลาว จึงพยายามใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ประเภทความแตกตางและประเภทมุงเนนความแตกตาง เพื่อทําใหคุณคาของผลิตภัณฑของตนเอง
ใหดูหรู สูงสง คุณภาพดีเลิศ จากการตั้งราคาที่สูง เพื่อแสดงใหเห็นถึงรสนิยมของผูที่ไดครอบครอง 
ทําใหเปนที่สะดุดสายตาของผูที่พบเห็นและไดรับการชื่นชม (Leigh & Gabel, 1992; Bagwell & 
Bernheim, 1996) 

ราคาเปนตัวแทนของตนทุนและคุณภาพของผลิตภัณฑในสายตาของผูบริโภค (Gabor, 
1979) ราคาเปนตัวเลขที่มาของรายไดของธุรกิจ (Lam, Hair & McDaniel, 2002) ดังนั้นการที่จะทํา
ใหธุรกิจไดรายไดเพิ่มหรือลด มากหรือนอยนั้น ราคาของผลิตภัณฑจึงเปนปจจัยที่สําคัญตัวหนึ่ง ไม
วาจะเปนผลิตภัณฑที่มีราคาแพงขายไดนอยชิ้น แตเมื่อมีราคาที่สูงยอมทําใหมีรายไดเขาธุรกิจสูง
เชนกัน ทํานองเดียวกันผลิตภัณฑที่ราคาต่ําแตขายไดมากชิ้นก็สงผลทําใหมีรายไดเขาธุรกิจใน
ปริมาณมากเชนกัน ขึ้นอยูกับผลิตภัณฑเหลานั้นวามีกลุมผูบริโภคเปาหมายในลักษณะเปนอยางไร 

ในอีกนัย ราคาเปนขอมูลแนวทางจิตวิทยาของการตัดสินใจผูบริโภค ในการบริโภค
ผลิตภัณฑ ผูบริโภคจะประเมินราคาผลิตภัณฑในแนวทางที่งายตอการตัดสินใจที่สุด (Dodd, 
Monroe & Grewal, 1991; Lichtenstein, Ridgway & Netemeyer, 1993) การรับรูของผูบริโภคตอ
ราคาผลิตภัณฑ แบงออกเปนสองบทบาท คือหนึ่ง เปนสัญลักษณ และสอง ตามหนาที่ใชงาน ซ่ึงทั้ง
สองบทบาทมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคทั้งส้ินดังนี้ 

ในเชิงจิตวิทยา อธิบายไดถึงการรับรูราคาผลิตภัณฑของผูบริโภคในบทบาทของการ
เปนสัญลักษณ ซ่ึงหมายถึงราคาของผลิตภัณฑสงผลกระทบตอความตองการจากภายในที่ตองการ
ยกระดับ คุณคาของตนเอง ภาพลักษณของตนเอง  อยางใดอยางหนึ่งในบทบาทของตําแหนง หรือ
การแสดงอัตตา ของตนเอง (Levy, 1959; Park et al.,1986; Wallendorf & Reilly, 1993) บทบาท
และทาทีของผูบริโภคตอการรับรูราคาผลิตภัณฑนั้นอาจตองการสรางจินตภาพ (Imagery) เพื่อ
ตองการถายทอดสถานะความเปนจริง (Real) หรือจินตนาการ (Imagined) ของกลุมผูบริโภค ใน
สวนของการเปนสัญลักษณ ผูบริโภคมีการตอบสนองที่ดีตอผลิตภัณฑราคาแพง เพราะผูบริโภค
เหลานั้นใหความเกี่ยวของกันระหวางราคาแพงกับ เกียรติและศักดิ์ศรี คุณภาพ และหรือ ฐานะ 
(Monroe & Krishnan, 1985; Lichtenstein, Netemeyer, & Burton, 1990; Lichtenstein et. al., 1993)  
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ในทางตรงการขาม เชิงของเศรษฐศาสตร บทบาทของการใชงาน มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไดเชนกัน โดยมากผูบริโภคในกลุมนี้มักมีความตองการในการแสวงหา
ผลิตภัณฑที่ตรงตอความตองการในการใชงานมากที่สุด ซ่ึงสวนใหญผูบริโภคกลุมนี้จะมีการ
ตอบสนองที่ดีตอคุณภาพของผลิตภัณฑกับราคาที่ต่ํา (Park et al., 1986) ซ่ึงในดานนี้องคกรธุรกิจที่
ใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทุน และประเภทมุงเนนตนทุนโดย
กําหนดราคาต่ําเชิงเปรียบเทียบวาเปนราคาที่ต่ํากวาคูแขงทําใหผูบริโภคเกิดความภูมิใจที่ไดซ้ือ
ผลิตภัณฑในราคาที่ต่ํากวาของคนอื่น ซ่ึงนํามาโออวดกันไดในลักษณะตรงกันขามกับผลิตภัณฑที่มี
ราคาสูงไดเชนเดียวกัน (Batra & Ahtola, 1991; Sherry, 1990b) 

จากงานวิจัยดังกลาวขางตน อาจกลาวไดวาราคาเปนส่ิงบงบอกรสนิยมการบริโภคของ
ผูบริโภคไดหลายลักษณะ อาทิการบริโภคเพื่อตองการไดประโยชนจากการใชสอยจริง โดยจะ
สนใจในคุณภาพและการใชงานที่เกิดประโยชนเปนหลัก (Babin et al., 1994) ซ่ึงผูบริโภคในกลุมนี้
เนนผลิตภัณฑราคาประหยัดหรือถูก สวนอีกกลุมที่ใหความสนใจในผลิตภัณฑราคาแพง เพื่อโอ
อวด บริโภคเพื่อมุงเนนภาพลักษณ ฐานะทางสังคม ความเปนอยูที่ดี และแสวงหาความพึงพอใจ  

ดังนั้นหากผูบริโภคบริโภคผลิตภัณฑเพียงเพื่อ ตองการเปนจุดเดน เปนที่สนใจของคน
รอบขางแลวนั้น อาจกอใหเกิดการสะสมของพฤติกรรม การไดมาของผลิตภัณฑที่เกิดจากการคิด
อยางไมรอบคอบ ขาดการยังคิด ใชสตินอยกวาอารมณ โดยอาศัยเพียงราคา ซ่ึงเปนตัวแทนของ
คุณภาพผลิตภัณฑในกรณีที่ผูบริโภคไมไดรับขอมูลของตัวผลิตภัณฑโดยละเอียด (Scitovsky, 
1944-1945; Gabor & Granger, 1966) ซ่ึงขัดแยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตองการให
มีการใชสติ มีเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ โดยตองการใหเกิดการไดประโยชนจากผลิตภัณฑนั้นๆ 
อยางเต็มที่ มากกวาการบริโภคเพื่อเปนสัญลักษณเทานั้น  

3.2.5.3 พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด กับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความแตกตางและประเภทมุงเนนความ
แตกตาง มักนิยมหาชองทางการจัดจําหนายที่เรียกวา สิทธ์ิในการจัดจําหนายแตเพียงผูเดียว 
(Exclusive) มาใชเพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการในตัวผลิตภัณฑ เพื่อส่ือใหคนอื่นรับรูใน
สถานะของตนเอง เพื่อเปนเปาสายตาของคนทั่วไป คือ เปนการจํากัดชองทางการจําหนาย
ผลิตภัณฑที่ใหความรูสึกวา เปนคนพิเศษที่สามารถเปนเจาของ ทําใหเปนจุดเดน จุดสนใจของคน
อ่ืนๆ ในการนําออกใช อาทิ การไดเปนเจาของโทรศัพท iPhone ที่จํากัดผูจําหนายในประเทศ ไม
สามารถหาซื้อไดทั่วๆ ไป หรือการไดเปนเจาของนาฬิการุนพิเศษที่ผลิตไมกี่เรือนในโลก กระเปา
รุนพิเศษผลิตมาจํานวนจํากัด จัดจําหนายโดยตัวแทนจําหนายแหงนี้เพียงที่เดียวเทานั้น เปนตน หรือ
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เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจํานวนจํากัด (Limited Edition) ไมเหมือนใคร (Uniquesness) มีสวนกระตุนให
ผูบริโภคที่มีแนวโนมที่ตองการบริโภคเพื่อโออวด (Granot, 2006, p. 133) หรือตองการเปนจุดเดน 
มีโอกาสในการจับจายเพื่อความตองการดังกลาวสูงมากกวาผูบริโภคที่ไมไดบริโภคเพื่อโออวด 

ในดานของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทุน หรือประเภท
มุงเนนตนทุนนั้นมักไมปรากฏในรูปของการตั้งราคาจําหนายที่ต่ํา เพื่อโนมนาวใหผูบริโภคมา
บริโภคเพื่อโออวดกันโดยตรง แตมักใชกลยุทธการขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาราคาสูงแต
เลือกชองทางการจัดจําหนายที่ประหยัดเพื่อลดตนทุนสวนอ่ืนๆ ลด และยังคงไดกําไรจากชองทาง
นั้นๆ อาทิไมใชวิธีวางสินคาที่รานคาเพราะจะตองเสียคาบริการ แตใชวิธีสรางรานคาทางออนไลน
หรือพาณิชยอีเล็กทรอนิกทดแทน หรือใชวิธีการประมูลซ่ึงผูประมูลไมสามารถคาดเดาราคาตนทุน
หรือราคาสินคาที่เหมาะสมได แตเปนการสรางความภูมิใจใหแกผูบริโภคเพราะเปนสินคาที่ไม
สามารถหาไดจาก รานหรือหางโดยทั่วไป หรือราคาถูกกวาซ้ือตามหาง (Hopkins & Kornienko; 
2004) 

บทบาทของพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด เห็นไดวาความตองการที่แทจริงไมไดมา
จากความตองการผลิตภัณฑนั้นเพื่อประโยชนใชสอยอยางเต็มที่ หากแตเพียงเพื่อนํามาสื่อใหเห็นถึง
ระดับฐานะ ความร่ํารวย หรือเพียงเพื่อตองการบริโภคเลียนแบบกันเทานั้น และหากพิจารณาในแง
ของความพอเพียงแลว อาจจะขัดแยงกับองคประกอบพื้นฐานในหลายประเด็น อาทิ ความ
พอประมาณ และความมีสติ  

3.2.5.4 พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด กับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ดานการสงเสริมการตลาด 

อิทธิพลจากการสงเสริมการตลาดตอการเกิดพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด ประเภท
หนึ่งที่องคกรธุรกิจนําการสรางความไดเปรียบประเภทความแตกตาง มาประยุกตใชในลักษณะที่
เปนผลิตภัณฑหายาก (Product Scarcity) เนนวาเปนราคาสุดทายกอนจะปรับราคาสูงขึ้น (Price 
Raised-Up) หรือผลิตภัณฑมีจํานวนจํากัด (Limited Stock) โดยทําใหผูบริโภคมีความตั้งใจซื้อ
เพิ่มขึ้นดวยเหตุผลเพียงเพราะเปนผลิตภัณฑที่หายาก หรือกลัววาผลิตภัณฑจะหมด ตลอดจนกลัววา
ผลิตภัณฑจะปรับราคาขึ้น (Whittler, 1994, p. 43) นักการตลาดนิยมเลือกใชกลยุทธการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนควบคูไปกับการจํากัดเรื่องของเวลา และสถานที่ เชนการ
กําหนดชวงเวลาจํากัดของการจําหนายหรือปรับลดราคาลง หรือการเลือกในบางสาขา ทําเลในการ
จําหนายผลิตภัณฑ เปนตน (Gierl, Plantsch & Schweidler, 2008) ทําใหเมื่อไดบริโภคผลิตภัณฑ
เหลานั้นแลวทําใหเกิดความพึงพอใจ ความสุข ที่สามารถไดส่ิงเหลานั้นมาครอบครองเพราะเปน
ผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณที่สรางขึ้นจากการสงเสริมการตลาดดังกลาวขางตน ซ่ึงเมื่อผูบริโภคได
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บริโภคผลิตภัณฑนั้นแลว ยังมีความคาดหวังที่จะไดรับความชื่นชม หรือความเปนจุดเดนเปาสายตา
จากคนอื่นๆ  

งานวิจัยของ Krähmer (2006) พบวาผลิตภัณฑไดรับการบริโภคจากเหตุผลในดาน
ภาพลักษณ และการสงเสริมการตลาดเปนตัวผลักดันใหเกิดการสรางภาพลักษณ โดยที่การโฆษณา
เปนการบอกใหสังคมทราบถึงการบริโภคเพื่อเปนจุดเดนโดยสื่อสารทางตัวผลิตภัณฑหรือยี่หอ 
(Krähmer, 2006) โดยใชการสรางความไดเปรียบในประเภทผูนําตนทุน ที่ดําเนินกิจกรรมใน
ลักษณะที่เปนการสาธิตผลิตภัณฑ ที่เนนเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยการลดการโฆษณาตามสื่อลง อีก
ทั้งยังสรางแรงจูงใจที่ทําใหผูบริโภคมีความภูมิใจที่มีสินคาที่ไมสามารถหาไดจากราน หรือหาง
โดยทั่วไป 

การบริการทางการเงิน เปนอีกหนึ่งกิจกรรมทางการตลาดที่นํามาใชในดานของการ
สงเสริมการตลาด ทําใหผูบริโภครับรูถึงแรงกระตุนใหเกิดความรูสึกของอํานาจการซื้อ เพิ่มขึ้น ซ่ึง
พบมากในกลุมผลิตภัณฑประเภท รถยนต อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือเครื่องประดับสวนใหญจะ
เนนการโฆษณาในสวนของการใหการบริการสินเชื่อมากกวาคุณคาของผลิตภัณฑ (Christen & 
Morgan, 2005, p. 146) ทําใหกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคสั้นลง ขาดความรอบคอบ ขาด
ความระมัดระวังในการตัดสินใจ ซ่ึงอาจขัดแยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของ
การใชเหตุผลในการตัดสินใจ 

จากการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทั้งสามประเภทดวย 4Ps ที่มีตอพฤติกรรม
การบริโภคเพื่อโออวด หากนํามาประกอบการพิจารณากับดานของความไมพอเพียงของพฤติกรรม
การบริโภคทั้งสามประเภทนั้นนั้น อาจนําไปสูความขัดแยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในเรื่องของ ความไมพอประมาณ ความมีเหตุผล ซ่ึงจะนําไปสูการขาดภูมิคุมกัน อันนําไปสู
สมมติฐานในการวิจัยดังนี้ คือ 

H1b: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps มี
อิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทการบริโภคเพื่อ
โออวด 

H2b: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 
มีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทการบริโภคเพื่อ
โออวด 

H3b: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps มี
อิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทการบริโภคเพื่อ
โออวด 
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3.2.6 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวย 4Ps ตอพฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการ

ไตรตรอง 
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันลักษณะนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริโภค 

บริโภคผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น ถ่ีขึ้น หรือช้ีชวน โนมนาวใหบริโภคแตผลิตภัณฑของธุรกิจตนเอง เพื่อให
เกิดกําไรหรือรายไดที่เพิ่มขึ้นนั้น ความตองการประการหนึ่งที่ธุรกิจตองการสรางคือการซื้อหรือ
บริโภคอยางรวดเร็ว การตัดสินใจในการบริโภคสั้นลง ซ่ึงทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมที่เฉียบพลัน
ในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑเหลานั้น การบริโภคของผูบริโภคนั้นมีทั้งการวางแผนการซื้อ
ลวงหนา (Planned Purchase) และไมมีการวางแผนลวงหนา (Unplanned Purchase)  

การวางแผนลวงหนาเปนการตัดสินใจของผูบริโภคที่ซ้ือหาผลิตภัณฑที่ตองการบริโภค
มาครอบครองโดยมีวัตถุประสงคที่ตองการครอบครองคอนขางชัดเจน ขณะเดียวกันการซื้อแบบไม
มีการวางแผนลวงหนานั้นเปนการซื้อแบบไมมีความตองการหรือตองการนอยมากอน หากเพียง
ไดรับการกระตุนจากกลยุทธการตลาดในรูปแบบตางๆ อาทิ การลดราคา การสงเสริมการขายโดย
ใหการบริการทางการเงินแบบผอนชําระ และหรืออัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา หรือการจัดแสดงผลิตภัณฑใน
ตําแหนงที่สะดุดสายตา หรือมีการชี้ชวนจากพนักงานขาย เปนตน เหลานี้ในบางกรณีการตัดสินใจ
ซ้ือนั้น นําพาผลที่ตามมา เชนการมีภาระในการผอนชําระคาผลิตภัณฑ ตองกูเงินมาเพื่อใชจาย
ทดแทน หรือผลิตภัณฑที่ซ้ือหามาไมสามารถใชสอยไดอยางเต็มที่ หรือซ้ือมาไมทันใช เปนตน 
ดังนั้นในลําดับตอไปเปนการอธิบายถึงกลยุทธความไดเปรียบในการแขงขันที่อาศัยการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทั้ง 3 ประเภทดวย 4Ps กับพฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง  

3.2.6.1 พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง กับการสรางความไดเปรยีบใน
การแขงขันดานผลิตภัณฑ 

พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง มีการวิจัยอีกชื่อหนึ่งวาเปนการบริโภค
แบบไมมีการวางแผนลวงหนา (Rook, 1985; Coley & Burgess 2003; Lee 2002; Weingerg & 
Gottwald 1982; Zhang et al., 2007) หรือเปนการซื้อโดยไมไดตั้งใจ (Unintended Buying) 
(Bellenger, Robertson & Hirschman, 1978) โดยผูบริโภครับการกระตุนจากผลิตภัณฑ (James, 
1996) ทําใหเกิดการลดทอนของการประเมิน หรือการตัดสินในการรับรู (Cognitive Evaluation) 
ของตัวผลิตภัณฑ ทําใหเกิดการบริโภคอยางรวดเร็วหรือฉับพลัน (Rook & Hoch, 1985) 

นักการตลาดพบบอยครั้งถึงการที่ผูบริโภคปฎิเสธที่จะยอมรับในผลิตภัณฑใหมที่ผลิต
ออกสูตลาดดวยเหตุผลหลากหลายประการ (Ram & Sheth, 1989) ดังนั้นกลยุทธประการหนึ่งที่
นักการตลาดนํามาใชเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑใหม คือการโนมนาวใหผูบริโภคเห็นถึงส่ิงที่เปน
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ประโยชนหรือคุณคาจากผลิตภัณฑนั้นๆ (Moreau, Lehman & Markman, 2001) ผลลัพธสําคัญของ
กลยุทธ คือเปนการสรางการตัดสินใจในการบริโภคใหงายขึ้น อีกทั้งเปนการสรางใหเกิดการซื้อ
โดยไมตั้งใจ สรางโอกาสใหเกิดการซื้อแบบไมมีการวางแผนลวงหนา (Anirkan, 2004) ดังนั้นการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทุนจึงเลือกที่จะใชกับผลิตภัณฑที่มีราคาไมสูง 
เปนผลิตภัณฑที่ใชบอยๆ ในชีวิตประจําวัน ที่ใชความเกี่ยวพันในการตัดสินใจซื้อต่ํา (Low-
Involvement) (Rook & Hoch, 1985; Assael, 1985) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีการเนนปริมาณ 
หรือขนาดบรรจุภัณฑที่ใหญกวาปกติเพื่อใหเกิดความเชื่อเชิงจิตวิทยาในดานความคุมคาของการ
บริโภค อาทิ ขนมทานเลนที่ระบุการเพิ่มปริมาณแตไมเพิ่มราคา หรือกระดาษชําระมวนโตที่เพิ่ม
ความยาวขึ้นกวาคูแขง เปนตน ซ่ึงสวนใหญมักจะจัดเรียงผลิตภัณฑประเภทนี้ไวบริเวณดานหนา
ของพนักงานเก็บเงินในหางสรรพสินคาหรือซุปเปอรมารเก็ต (Rook, 1987) 

สําหรับผลิตภัณฑนั้น ดานของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความ
แตกตาง ผูผลิตพยายามเนนใหผลิตภัณฑของตนมีความโดดเดน ไมวาจะเปนขนาด สีสันที่สดสะดุด
สายตา ตลอดจนเนนความเปนทันสมัย ลาสุด เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการที่จะไดเปน
เจาของกอนผูอ่ืน ตลอดจนพยายามคงความตอเนื่องของการผลิตใหมีความทันสมัยและหลากหลาย 
(Rook, 1987; Burroughs, 1996) 

ในสวนของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนนั้น ทั้งการมุงเนน
ตนทุน หรือความแตกตาง ลวนแตใชวิธีการปฏิบัติเชนเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับการใชการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขนประเภทผูนําตนทุน หรือความแตกตางโดยตรงทั้งสิ้น เพียงแตการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขนประเภทมุงเนนจะใหความสนใจกับลูกคากลุมเปาหมายมากกวา 
อาทิเชนผลิตภัณฑที่พัฒนาเพื่อ เด็ก หรือนักเรียนผูซ่ึงยังไมมีรายไดหรือ รายไดนอย สวนใหญมัก
เปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับของทานเลนที่มีราคาไมแพง หรือเปนของแปลกใหมที่กลุมผูบริโภค
วัยรุนนิยมใช (Baumeister, 2002) 

พฤติกรรมการซื้อแบบขาดการไตรตรอง พบวาเปนการซื้อที่ไมไดมีการวางแผน
ลวงหนามาไวกอน หรือเปนการซื้อโดยไมไดตั้งใจ ซ่ึงทําใหผูบริโภคอาจมีการซื้อผลิตภัณฑเกิน
กวาความตองการบริโภคจริง หรืออาจซื้อมาโดยไมไดนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่ ซ่ึงนาจะทํา
ใหเกิดความขัดแยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางชัดเจนในเรื่องของการมีเหตุมีผล ที่
ใชสติในซื้อ ตลอดจนการวางแผนการใชจายลวงหนา  

3.2.6.2 พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง กับการสรางความไดเปรยีบใน
การแขงขันดานราคา 
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ราคามักมีบทบาทในการทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อหรือบริโภคอยูเสมอ โดยเฉพาะที่
ผูบริโภคที่ใชอารมณ ในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑอยางฉับพลัน (Weinberg & Wolfgang, 
1982) หรือมีภาวการณที่ไมสามารถควบคุมตนเองได (Low Self-Control) (Vohs & Faber, 2003; 
Anirban, 2004) ดังนั้นองคกรธุรกิจที่ใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทุน 
และมุงเนนตนทุนจึงมักเนนพัฒนาผลิตภัณฑราคาต่ํา (Low-Price Product) หรือผลิตภัณฑที่มีระดับ
ความเกี่ยวของต่ํา (Low-Involvement Product) ที่ทําใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการบริโภคแบบขาด
การไตรตรองไดงายกวาผลิตภัณฑในกลุมอื่นๆ เนื่องจากผลิตภัณฑที่มีระดับความเกี่ยวของต่ํา เปน
ผลิตภัณฑที่มีความสําคัญนอย หรือมีมูลคาไมสูงมากนัก ผูบริโภคกลุมเปาหมายมีความถี่สูงในการ
ซ้ือ นอกจากนี้ยังเปนผลิตภัณฑที่มีระดับความเสี่ยงต่ํา จึงทําใหผูบริโภคกลุมเปาหมายมีความ
ตองการและเหตุผลที่ไมมากในการตัดสินใจบริโภค (Rook, 1985) 

จาก ภาวการณควบคุมตนเองต่ํานั้น (Vohs & Faber, 2003; Anirban, 2004) นักการ
ตลาดจึงพยายามใหผูบริโภคใชเวลาในการตัดสินใจบริโภคหรือซ้ือผลิตภัณฑส้ันลง (Rook, 1985) 
ทําใหการใชจายของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑนั้นอาจไมกอใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ (Pamela, 
2004) หรือไมไดใชประโยชนเพราะเปนการซื้อดวยอารมณ (Weinberg & Wolfgang, 1982; Rook 
& Fisher, 1995) ใชสติหรือความคิดนอย เนื่องจากถูกกระตุนในหลายๆ ปจจัย และผลการวิจัยของ 
Astous (1990) พบวาพฤติกรรมการซื้อแบบขาดการไตรตรองมีความสัมพันธกับการซื้อผลิตภัณฑ
ดวยบัตรเครดิตแบบไมสมเหตุสมผล หมายถึงการซื้อดวยพฤติกรรมดังกลาวอาจขาดความคิดที่
รอบคอบในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ในขณะที่องคกรธุรกิจที่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ประเภทความแตกตาง หรือมุงเนนความแตกตาง นิยมใชราคาเปนตัวดึงดูดความสนใจของลูกคา
ควบคูไปกับการสงเสริมการขายเปนสวนใหญ ซ่ึงลักษณะพฤติกรรมที่กลาวมานั้นนาจะขัดแยงกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับ การมีเหตุมีผล และความพอประมาณ รวมไปถึงหาก
การใชจายนั้นทําใหเกิดการกอหนี้หรือทําใหตนเองและผูอ่ืนเดือนรอน จะขัดกับหลักของการมี
ภูมิคุมกันอีกประการหนึ่ง  

3.2.6.3 พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง กับการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันดานชองทางการจัดจําหนาย 

ผลิตภัณฑจะไมมีคุณคาแกผูผลิต หากไมสามารถสงถึงมือผูบริโภค หรือแสดงให
ผูบริโภคเห็นในรูปลักษณ สีสรรและอรรถประโยชน หรือคุณคาของตัวมันเอง ดังนั้นผูผลิต หรือ
ธุรกิจจําตองหาวิธีที่จะนําผลิตภัณฑของตน ไปนําเสนอ แสดงใหใกลกลุมผูบริโภคเปาหมายของ
ตนเองใหไดมากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการจําหนายผลิตภัณฑนั้นเพิ่มขึ้น ซ่ึงชองทางการจัด
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จําหนาย เปนทางเลือกหนึ่งในกิจกรรมการตลาดที่สําคัญ ที่ทําใหผลิตภัณฑสามารถเขาถึงผูบริโภค
ไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางผลกําไรหรือความไดเปรียบในการแขงขันตอธุรกิจ  

นักการตลาดไมไดมุง เฉพาะชองการการจัดจําหนายเพียงอยางเดียว  แตยังให
ความสําคัญกับการสรางคุณคา หรือเครือขายทางธุรกิจ แทนที่จะจํากัดความสนใจอยูเพียงแค ผู
จัดหาผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบ ผูจัดจําหนาย และผูบริโภค แตจะใหความสําคัญกับหวงโซอุปทาน
ทั้งหมด ซ่ึงเชื่อมโยงตั้งแตวัตถุดิบ ช้ินสวน ผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยมีกลุมคนกลาง (Market 
Channel) เขามาชวย ตลอดจนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑสูผูบริโภคคนสุดทาย และการเลือกชองทาง
การตลาดที่เหมาะสมจะสงผลตอสวนประสมทางการตลาดอื่นๆ เชนกัน (ธนวรรณ แสงสุวรรณ 
และคณะ, 2546, น. 653-654)  

การนําผลิตภัณฑไปสูจุดจําหนายจําเปนตองอาศัยการผสมผสานชองทางการตลาดใน
หลากหลายวิธี อาทิ การวางผานรานคาปลีก การขายผานทางโทรศัพท การขายผานทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ทางอินเตอรเน็ต เปนตน ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การเลือกสถานที่ ทําเลที่ตั้ง
ของรานคา หรือจุดจําหนาย แสดงผลิตภัณฑเพื่อการคา เพราะผูบริโภคจะเลือกรานคาที่อยูใกลและ
สะดวกที่สุด (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2546, น. 720) ประการถัดมาคือบรรยากาศภายใน
ราน (Store Atmosphere) ภาพลักษณของราน (Store Image) เพื่อทําใหผูบริโภคเมื่อเขามาภายใน
รานแลวจะรูสึกประทับใจ (Affect and Cognition) อยากเขามาใชบริการอีก (Peter & Olson, 2008, 
pp. 470-472)  

พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรองนั้น เปนผลมาจากภาวะการควบคุมตนเอง
ต่ํา ทําใหรับการกระตุนหรือจูงใจจากสภาพแวดลอมภายนอกไดโดยงาย เชนคนที่หิวอาหารเมื่อพบ
เห็นอาหารก็เกิดอยากรับประทานอาหารโดยพลัน (Baumeister, 2002) ดังนั้นผลิตภัณฑที่มีลักษณะ
สงเสริมใหเกิดการบริโภคแบบขาดการไตรตรองนั้น จะตองทําใหผูบริโภคซื้อโดยไมตั้งใจ มีการ
บริโภคอยางรวดเร็ว ไมใชเวลาในการตัดสินใจนาน และตองอยูในตําแหนงที่มองเห็นไดเดนชัด 
หรือสะดุดตา จึงจะเกิดการซื้อ ดังนั้นผลิตภัณฑประเภทนี้จําเปนจะตองวางผลิตภัณฑในทําเล ที่
ผูบริโภคเห็นไดงาย ชัดเจน อาทิ บริเวณจุดชําระคาบริการ หรือบริเวณพื้นที่ของการสงเสริม
การตลาด โอกิลวี่ แอ็คชั่น เผยผลการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของผูซ้ือตอผลิตภัณฑ
พบวาประมาณ  รอยละ  61 ของการตัดสินใจของผู ซ้ือเกิดขึ้นภายในรานคาหรือ ณ  จุดขาย 
(BrandAge, 2552) และรวมไปถึงผลิตภัณฑที่ใชความเกี่ยวของต่ํา ราคาต่ํา ผลิตภัณฑที่ใชประจํา 
การจัดราน การวางตําแหนงของผลิตภัณฑใหสะดุดตอการมองเห็น หรืออยูในจุดที่มีการใช
เวลานาน เชนบริเวณจุดชําระคาผลิตภัณฑ บริเวณจุดแสดงการสงเสริมการตลาด รวมไปถึงการ

DPU



  94 

ตกแตงสภาพบรรยากาศภายในราน จะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑแบบขาดการ
ไตรตรอง เชนกัน (Valence et al.,1988)  

การจัดการสภาวะแวดลอมภายในสถานที่จําหนาย เปนสวนสําคัญประการหนึ่งที่ธุรกิจ
นํามาสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความแตกตางเพื่อใหเกิดการบริโภคแบบขาดการ
ไตรตรอง โดยเนื่องจากสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมจะชวยสงผลแกการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ
และบริการ รวมไปถึงการกลับมาซื้อหรือรับบริการของผูบริโภคในอนาคต ตัวอยางจากงานเขียน
ของ Wilson (1997) กลาวถึงการใชแสงสีที่เหมาะสมมีผลโดยตรงตอการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อ
หรือไมซ้ือเส้ือผาที่นํามาลอง ดังนั้นการตกแตงรานคาเปนอีกวิธีที่ทําใหผูมาใชบริการ ใชเวลาอยูใน
รานนานขึ้นซ่ึงเปนผลบวกตอยอดขาย ทั้งจากการจับจายอยางมีการวางแผนลวงหนา และการ
จับจายอยางไมมีการวางแผนลวงหนา ของผูบริโภค (ปรับปรุงจาก เกรียงสิน, 2005) ในขณะความ
สะดวกสบายของหาง มีที่จอดรถมากมาย บรรยายกาศเย็นสบาย มีรานคามากมายหลากหลายใหเดิน
เลือกซ้ือของได การตกแตงและการสรางบรรยากาสภายในรานที่ชวนใหเกิดอารมณรวมที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ (Emotional to Purchase) (Richins, 1997) หากหิวก็มีรานอาหารที่ทันสมัยใหบริการ และ
ยังมีมุมเด็กเลนที่ทําใหเด็กๆ มีความตองการที่จะชักชวนใหผูปกครองเขามาใชบริการอยาง
สม่ําเสมอ  

ขณะที่ธุรกิจหรือผูผลิตมุงมั่นที่แสวงหาประโยชนจากการคัดสรรชองทางการจัด
จําหนาย ทําเล สถานที่ที่ดีที่สุด เพื่อสามารถเสนอหรือแสดงผลิตภัณฑของตนใหแกผูบริโภคได
อยางตรงตามกลุมเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของธุรกิจ ผลที่ไดอาจเปนยอดขาย กําไรที่ตาม
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว แตอีกทางหนึ่งในสวนของผูบริโภคอาจไดรับแรงกระตุนจาก
การที่ธุรกิจเหลานั้นแสวงหาความไดเปรียบในการเลือกชองทางการตลาดดังกลาว จนทําใหเกิด 
พฤติกรรมการใชจายฟุมเฟอย ไมประหยัดขึ้นได และสําหรับการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันประเภทผูนําตนทุนอาศัยการขยายตัวของหางสรรพสินคาประเภทคาปลีกคาสงขนาดใหญ 
ไปยังตามชุมชนเมืองในจังหวัดตางๆ ทําใหเกิดประโยชนจากการสั่งผลิตภัณฑในปริมาณมากจาก
การประหยัดโดยขนาด  

จากงานวิจัยของ Baumeister (2002) พบวาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑแบบขาดการ
ไตรตรอง กอใหเกิดความขัดแยงตอการออมเงิน เกิดความยากลําบากในการควบคุมการใชจาย และ
ออนไหวตอส่ิงเราตางๆ จากภายนอก ดังนั้นพฤติกรรมการซื้อแบบขาดการไตรตรองดังกลาว
ขางตนนั้น อาจขัดแยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจุดสําคัญอยูที่สติความรอบคอบ
ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนั้นๆ ถึงแมอาจจะมีมูลคาไมมากแตอาจจะยังไมตองการที่จะใช
หรือไมใชก็เปนได และทําไมถึงตองซื้อ 
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3.2.6.4 พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง กับการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันดานการสงเสริมการตลาด 

การสงเสริมการตลาดเปนอีกกิจกรรมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการซื้อแบบไมได
ตั้งใจ หรือการซื้อแบบขาดการไตรตรอง โดยควบคูไปกับการเลือกยี่หอ หรือปริมาณ (Gupta, 1988) 
ในงานวิจัยของ Bellenger (1978) พบวา รอยละ 27 ถึง 62 เปนการซื้อแบบไมไดตั้งใจ และกวา รอย
ละ 66 เปนการซื้อโดยมีการสงเสริมการตลาดดานราคา ในกลุมของผลิตภัณฑที่จับตองไดใชงาน
นาน (Durable Goods) (Pauwels, Hanssens & Siddarth, 2002) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Anirban (2004) ที่วิจัยถึงการแจกคูปองที่มีมูลคา 1 เหรียญสหรัฐ ใหกับผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑที่มี
อยูในรายการซื้อของเขาเหลานั้น พบวาเปนการกระตุนใหผูบริโภคเหลานั้นมีการซื้อผลิตภัณฑที่มี
มูลคามากกวา 7 เหรียญสหรัฐ และยังเปนผลิตภัณฑที่ไมไดอยูในรายการมากกอน (Not Intended to 
Buy) 

ดานการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความแตกตางมักใชการสงเสริม
การขายสรางความประหลาดใจใหแกผูบริโภคทางดานการลดราคา หรือการเปดตัวผลิตภัณฑใหม 
โดยกระตุนใหผูบริโภคทราบขอมูลของการเสนอขายผลิตภัณฑใหมเปนระยะ แตยังจะไมไดเปดตัว 
ทําใหผูบริโภคสะสมความสนใจ อยากรูอยากเห็น สรางความตองการ จนเมื่อถึงเวลาการเปดตัวของ
ผลิตภัณฑ ทําใหผูบริโภคอาจไมลังเลในการตัดสินใจซื้อ งานวิจัยหลายฉบับ ทําการวิจัยในเรื่อง
ความสัมพันธระหวางการควบคุมตัวเองกับการซื้อแบบขาดการไตรตรองและไดผลในลัพธในทาง
ลบ คือถาผูบริโภคมีการควบคุมตนเอง มีวินัยสูง จะทําใหลักษณะพฤติกรรมการซื้อแบบขาดการ
ไตรตรองต่ํา ในกลับกัน หากผูบริโภคมีการควบคุมตนเอง มีวินัยต่ําจะทําใหลักษณะพฤติกรรมการ
ซ้ือแบบขาดการไตรตรองเพิ่มสูงขึ้น 

ขณะที่การใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทุนนั้นมักนิยมใช
การสงเสริมการตลาดในรูปของการสงเสริมการขาย แบบลดราคา นาทีทอง ลางสต็อก เพื่อกระตุน
ใหผูบริโภคตัดสินใจอยางรวดเร็วในการตัดสินใจบริโภค เนื่องจากการกระตุนจากการสงเสริมการ
ขาย ที่ปลุกเราอารมณ จากราคาที่ต่ําลง หรือจากพนักงานขาย 

ภาวะการควบคุมตัวเอง มีความสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่อง
ของการมีสติ มีเหตุผล สติจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยรักษาใจไมใหตกอยูใตอิทธิพลของโฆษณาและ 
บริโภคนิยม สตินอกจากจะชวยกํากับใจไมใหหลงเพลินไปกับคําโฆษณาหรือหลงไหลไปกับความ 
รูสึกดีๆ ที่ผูกติดกับผลิตภัณฑ หากยังชวยใหปญญาหรือวิจารณญาณกลับคืนมาเพื่อเห็นอีกดานหนึ่ง
ของคําโฆษณา หรือเห็นความจริงของผลิตภัณฑอยางรอบดาน วามีขอจํากัดอยางไร มีคุณคาจริง
หรือเทียม และกอใหเกิดภาระอยางไรบางหากจะซื้อหามาบริโภค  
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จากกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทั้งสามประเภทดวย 4Ps ที่มีตอ
พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง และหากนํามาประกอบการพิจารณารวมกับดานของ
ความไมพอเพียง พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรองนั้น อาจนําไปสูความขัดแยงกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของ ความไมพอประมาณ ความมีเหตุผล ซ่ึงจะนําไปสูการ
ขาดภูมิคุมกัน อันนําไปสูสมมติฐานในการวิจัยดังนี้ คือ 

H1c: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps มี
อิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทการบริโภค
แบบขาดการไตรตรอง 

H2c: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 
4Ps มีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทการ
บริโภคแบบขาดการไตรตรอง 

H3c: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps มี
อิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทการบริโภค
แบบขาดการไตรตรอง 

 
3.3 ระดับความเชือ่และการปฏิบตัิท่ีมีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลายหนวยงานทําการวิเคราะหและสังเคราะหจาก
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จฯพระเจาอยูหัวฯ จนการขัดเกลาขั้นสุดทายและไดขอพระบรมรา
ชานุญาติถวายตอพระบาทสมเด็จฯเจาอยูหัวฯ เพื่อทรงโปรดพิจารณา จนกระทั่งไดรับพระบรม
ราชาณุญาติใหดําเนินการออกเผยแพรมาจนถึงทุกวันนี้ เพื่อใชเปนแนวทางในการใหผูนําไปปฎิบัติ
มีความพอเพียง พอประมาณ มีคุณธรรมและรอบรูตามกรอบแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อันจะทําใหสามารถดํารงตนและครอบครัว ตลอดจนชุมชน ในทุกระดับชั้นไดอยางมีสติ 
ไมประมาทและมีภูมิตานทานจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม 
ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากภายนอกประเทศไดเปนอยางดี  

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจําแนกตัวอยางของผูบริโภคในบริบทของแนวโนมความเชื่อ 
และการปฏิบัติ ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสียกอน เพื่อประเมินวามีความคิดความเขาใจ
รวมไปถึงการปฏิบัติตนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากนอยเพียงใด เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาและวิเคราะหใหตรงตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว ดังนั้นในการวิเคราะห
ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงไดจําแนกออกได
ดังตอไปนี้ 
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3.3.1 ดานความเชื่อ 
เปนการวัดดานของความเชื่อที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน คุณภาพชีวิต รวมไปถึงความเจริญของตนเองและชุมชน  
3.3.2 ดานการปฏิบตัิ 

เปนการวัดดานของการกระทําตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม 3 
หลักการและ 2 เงื่อนไข  

วัตถุประสงคของงานวิจัยเชื่อวาพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงของผูบริโภคเปน
ผลจากการมุงสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ดังนั้นผูวิจัยทําการศึกษาตัวแบบที่สราง
ขึ้นนั้น ควรจะแตกตางกันหรือมีความแปรเปลี่ยนหากปรับใชกับผูบริโภค 2 กลุมที่มีระดับความเชื่อ
และการปฏิบัติตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไมเทากัน ดวยเหตุนี้ระดับความเชื่อและการ
ปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงใชเปนตัวแปรที่ใชศึกษาถึงความมีอิทธิพลตอ
การเปลี่ยนแปลงตัวแบบสมการโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอรตางๆ ในตัวแบบ
สมการโครงสราง ซ่ึงเขียนเปนสมมุติฐานได ดังตอไปนี้ 

H4: ตัวแบบสมการโครงสรางผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทาง
ธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงของตัวอยางที่มีระดับความเชื่อ
และการปฏิบัติตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกันไมมีความ
แปรเปลี่ยนของรูปแบบ 

H5: ระดับความเชื่อและการปฏิบัติตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตาง
กัน ไมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอรเมทริกซระหวางตัวแปรของ
ตัวแบบสมการโครงสรางผลการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ
ตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 

 
3.4 ทฤษฏีเก่ียวกับการวิเคราะหอิทธิพล 

แนวคิดการวิเคราะหอิทธิพล เร่ิมตั้งแตปค.ศ. 1918 โดย Sewell Wright ทําการวิจัย
เกี่ยวกับการสรางตัวแบบและการประมาณคาพารามิเตอรในตัวแบบการวิจัยที่เกี่ยวกับสวนประกอบ
ของการวัดกระดูก ซ่ึงเปนวิธีการที่ใชคลายคลึงกับหลักการวิเคราะหองคประกอบในปจจุบัน เพราะ
การประมาณคาพารามิเตอรความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม ระหวางตัวแปรไดมาจากอิทธิพล
ทางตรงจากตัวแบบการวิจัยที่สรางขึ้น 

ในป ค.ศ. 1921 Wright เขียนบทความเชิงวิชาการที่แสดงความเกี่ยวของระหวาง
สหสัมพันธและความสัมพันธเชิงสาเหตุ และในป ค.ศ. 1934 Wright ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
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วิเคราะหอิทธิพล ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญสามสวน สวนแรก คือ ตัวแบบที่แสดงถึงอิทธิพล (Path 
Model) สวนที่สอง คือ การสรางสมการโครงสรางแสดงความสัมพันธระหวางความแปรปรวน
รวมกับพารามิเตอรในตัวแบบที่แสดงถึงอิทธิพล สวนที่สาม เปนการวิเคราะหแยกอิทธิพลรวม 
(Total effect) ระหวางตัวแปรออกเปน อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออม (Direct and Indirect 
effects) โดยที่ผลงานของ Wright สวนใหญเกี่ยวของกับการวิจัยทางพันธุศาสตร ซ่ึงในป ค.ศ. 1925 
Wright ประยุกตแนวคิดเรื่องการวิเคราะหอิทธิพลในการวิจัยเกี่ยวกับราคาขาวโพด สุกร นับไดวา
เปนการประยุกตวิธีการทางสถิติกับเศรษฐศาสตรดวยวิธีการดังกลาวเปนครั้งแรก แตนักสถิติ และ
นักสังคมศาสตรไมไดใหความสําคัญมากนัก  

ตอมาในชวงป ค.ศ. 1957 มีนักสังคมวิทยาชื่อ Herbert Simon เสนอวิธีการศึกษา
ความสัมพันธเชิงสาเหตุดวยสหสัมพันธ Partial ดวยวิธีของ Simon ที่ตองสรางตัวแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรที่เกิดจากตัวแปรคั่นกลาง แลัวคํานวณหาคาสหสัมพันธ คา
สหสัมพันธของตัวแปรที่หางกันมากจะมีคานอยกวาตัวแปรที่อยูใกลกัน และคาสหสัมพันธ Partial 
ระหวางตัวแปรสองตัวเมื่อควบคุมตัวแปรคั่นกลางจะมีคาเปนศูนย 

ในป ค.ศ. 1961 Blalock นักสังคมวิทยานําวิธีของ Simon มาปรับปรุง โดยการพิจารณา
คาความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปร การขจัดอิทธิพลจากตัวแปรแทรกซอนในการคํานวณคา
สหสัมพันธระหวางตัวแปร เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ และเสนอแนะใหใชสหสัมพันธ 
Semi Partial หรือสหสัมพันธการถดถอยจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณเพิ่มเติม และ
นอกจากนี้ Blalock ยังเปนคนแรกในกลุมนักสังคมวิทยาที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและคุณคา
ของวิธีการของ Wright เปรียบเทียบกับของตนเอง 

ชวงทศวรรษตอมาในป ค.ศ. 1960 Blau, Duncan, Haller and Heise ไดเร่ิมสรางตัวแบบ
ที่แสดงถึงอิทธิพลที่มีตัวแปรในตัวแบบเปนตัวแปรแฝง และเริ่มการประยุกตการวิเคราะหอิทธิพล
เพื่อแยกผลกระทบตัวแปรแฝงจากความคลาดเคลื่อนในการวัด 

แนวคิดดังกลาวขางตน สงผลใหการวิเคราะหอิทธิพลเริ่มมีการวิเคราะหมากขึ้น แต
เนื่องดวยการวิเคราะหยังมีความยุงยาก และไมสะดวกเพราะยังไมมีโปรแกรมคอมพิเตอรที่ใชได
โดยตรง จนกระทั่งชวงป ค.ศ. 1972 ถึง1973 Joreskog, Keesling and Wiley ไดพัฒนาตัวแบบ
สมการโครงสรางขึ้นโดยเรียกวา “JKW Model” หรือรูจักแพรหลายในชื่อของ “ตัวแบบลิสเรล 
(LISREL Model)” ประกอบกับการพัฒนาโปรแกรมลิสเรลของ Joreskog and Sorbom จึงทําใหการ
วิเคราะหอิทธิพลดวยตัวแบบลิสเรลแพรในวงการวิจัยทางสัมคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรมาก
ยิ่งขึ้น (ธนิยา เยาดํา, 2551, น. 134-135) 
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3.5 กรอบแนวความคิด 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยนํามาประมวลไวในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัย

วิเคราะหและสังเคราะหความสัมพันธตางๆ ที่มีผลตอผลกระทบจากการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงพอเพียง โดยมีระดับความเชื่อและการ
ปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตัวแปรปรับ เพื่อเพิ่มความสมบูรณในการวิจัย
คร้ังนี้มากขึ้น ซ่ึงปรากฏดังภาพที่ 3.1  

 

 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวความคิด “ผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอ

พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง” 
 
3.6 บริบทธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย 

  ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม ความกาวหนาทางการสื่อสาร ทําใหความตองการของ
ผูบริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น และกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคตามกัน ความตองการ
ที่เพิ่มทําใหผูบริโภคจําเปนตองหาเงินเพื่อสนองความตองการ ดังนั้นจากสภาพครอบครัวที่ผูชาย
เปนผูที่รับผิดชอบในดานการหาเงินเพื่อจุนเจือครอบครัว ผูหญิงมีหนาที่ดูแลเรื่องความเรียบรอยใน
บาน เมื่อเกิดความตองการมากขึ้น ผูหญิงจําเปนตองออกทํางานนอกบานเพื่อหารายไดเพิ่มใหกับ
ครอบครัว การเปลี่ยนแปลงนี้กอใหเกิดความตองการใหมๆ ขึ้น และที่สําคัญไดเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการจับจายใชสอยของผูบริโภคโดยสิ้นเชิง ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอระบบการกระจาย
ผลิตภัณฑในกรุงเทพฯ คือ กอนที่ผูหญิงจะทํางานนอกบาน การซื้ออาหารจากวันตอวันเนื่องจากมี
เวลาจํากัด และมักจะซื้อจากตลาดสดที่ไมไกลบานมากนัก แตเมื่อผูหญิงจําเปนตองทํางาน การซื้อ
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ของกินของใชประจําวันไมสามารถทําไดทุกวัน จึงเปลี่ยนพฤติกรรมจากการซื้อเปนครั้งคราวมา
เปนคราวละมากๆ และเก็บตุน สถานที่ซ้ือเร่ิมเปลี่ยนจากซื้อที่ตลาดสดมาซื้อที่ซูเปอรมารเก็ต ซ่ึง
สะดวกสบายและสะอาดกวา การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลอยางมากตอการเกิดขึ้นของซูเปอรมารเก็ต 
และหางสรรพสินคา ซ่ึงมีการเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว 

ธุรกิจคาปลีกไทยในปจจุบันมีอยูหลายรูปแบบดวยกัน ขึ้นอยูกับหลักเกณฑที่ใชในการ
จําแนกธุรกิจ ซ่ึงถาจําแนกตามกลยุทธการจัดการ หรือการดําเนินธุรกิจแลว จะจําแนกไดเปน 2 กลุม
ใหญ คือรานคาปลีกแบบดั้งเดิม และรานคาปลีกแบบสมัยใหม 

รานคาปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional trade) รานคาปลีกแบบดั้งเดิม เปนรานคาที่มีมา
ตั้งแตยุคแรกๆ ของกิจการคาปลีก มีลักษณะเปนรานคาหองแถว พื้นที่รานคับแคบไมมีการตก
แตงหนาราน หรือจัดวางเรียงผลิตภัณฑอยางเปนหมวดหมู ผลิตภัณฑจะวางอยูทั่วไปตามความ
สะดวกในการหยิบฉวยจากเจาของราน การดําเนินธุรกิจอาจเปนกิจการที่ดําเนินโดยเจาของคนเดียว 
หรือรวมกันจัดตั้งเปนหางหุนสวน หรือบริษัท แตยังมีลักษณะเปนธุรกิจครอบครัว การบริหารงาน
เปนแบบงายๆ ไมซับซอน ไมมีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใชในการดําเนินธุรกิจ กิจการรานคาใน
รูปแบบนี้ไมเนนเจาะกลุมลูกคาอยางเฉพาะมุงเนนมากนัก การแบงกลุมลูกคายังไมชัดเจน รานคาที่
จัดอยูในรูปแบบการคาประเภทนี้ไดแก   

1) รานคาปลีกทั่วไป (General store) เปนรานคาที่มีขนาดไมใหญผลิตภัณฑที่จําหนายมี
จํานวนไมมากแตหลากหลายประเภท เชน หนังสือ เครื่องเขียน ผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค เปนตน 
ราคาไมแพง คุณภาพปานกลาง รานคาประเภทนี้สวนมากตั้งอยูในเมืองเล็กๆ รวมทั้งชนบท ที่ยังมี
คนอยูไมหนาแนน เปนรานคาที่เกาแกและมีจํานวนมาก เนื่องจากใชเงินลงทุนนอย คาใชจายต่ํา 

2) รานขายของชํา เปนรานคาปลีกที่มีอยูทั่วไปทุกหนทุกแหงไมวาจะเปนหมูบานเล็กๆ 
หรือเมืองใหญๆ รานขายของชําในแตละทองถ่ินจะมีความแตกตางไปตามสภาพแวดลอมซึ่ง
ผลิตภัณฑที่นํามาจําหนายสวนใหญเปนผลิตภัณฑที่มีความจําเปนตอการครองชีพ เชน ขาวสาร 
น้ําตาล น้ําปลา สบู ยาสีฟน และในบางรานอาจมีอาหารสดรวมอยูดวย อาทิ ผักสด เนื้อสัตว เปนตน 
โดยรานขายของชําถือเปนแหลงจําหนายผลิตภัณฑที่อยูใกลผูบริโภคมากที่สุด  

รานคาปลีกแบบสมัยใหม (Modern Trade) เปนรานคาที่อยูในรูปแบบใหม มีการ
ออกแบบจัดวางผลิตภัณฑอยางเปนหมวดหมู เพื่อความสวยงามและเปนระเบียบ การดําเนินการมี
ทั้งลักษณะเปนธุรกิจครอบครัว และธุรกิจแบบมืออาชีพ มีระบบการบริหารการจัดการที่มี
หลักเกณฑที่แนนอน ซับซอน อีกทั้งยังมีการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการดําเนินงาน เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกลูกคา หรือเพื่อการบริหารจัดการของราน ตลอดจนรูปแบบของราน เพื่อ
วัตถุประสงคที่หลากหลาย อาทิเพื่อเจาะกลุมลูกคา เพื่อแบงกลุมลูกคา เพื่อสรางใหเกิดความ
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ไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยรานคาปลีกแบบสมัยใหม มีการแบงประเภทตามลักษณะที่สําคัญ
ทั้งหมด 7 ประเภท คือ 

1) รานคาแบบเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) เปนรานคาที่มีผลิตภัณฑให
เหลือหลากหลาย ทั้งอุปโภคและบริโภค มีราคาผลิตภัณฑโดยเฉลี่ยจะถูกกวาราคาผลิตภัณฑที่
จําหนายตาม หางสรรพสินคา เนื่องจากมีปริมาณการสั่งซื้อที่มาก อีกประการหนึ่งลักษณะการ
คาขายจะเปนแบบขายเงินสด คือลูกคาจะตองชําระคาผลิตภัณฑดวยเงินสดและบริการตนเอง 
รูปแบบของสิ่งปลูกสรางและตัวอาคาร มีลักษณะคลายคลังสินคา ไมเนนการตกแตงที่หรูหราเกิน
ความจําเปน ลักษณะของรานประเภทนี้ในประเทศไทย ไดแก หางแมคโคร 

2) หางสรรพสินคา (Department store) เปนรานคาที่มีผลิตภัณฑไวจําหนายมากมาย
หลากหลาย มีการแบงหมวดหมูของผลิตภัณฑไวอยางชัดเจน ผลิตภัณฑที่จําหนายสวนใหญเปน
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงและราคาคอนขางแพง มีพนักงานคอยใหบริการในแตละหมวดหมูของ
ผลิตภัณฑในหาง และรูปแบบของสิ่งปลูกสรางมีความสวยงามและตกแตงหรูหรา มีส่ิงอํานวยความ
สะดวกมากมาย มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการดําเนินการที่ซับซอน มีคาใชจายในการ
ดําเนินงานที่สูง ลักษณะของรานประเภทนี้สามารถจําแนกไดตามกลุมเปาหมายของลูกคา โดย
แบงเปนกลุมลูกคาระดับบน ที่มีรายไดสูง อาทิ หางเซ็นทรัล สาขาชิดลม หางดิเอ็มโพเรี่ยม หาง
สยามพารากอน กลุมลูกคาระดับกลาง โดยเนนลูกคาที่มีรายไดปานกลาง อาทิ หางโรบินสัน หาง
เดอะมอลล หากแบงหางสรรพสินคาตามขนาดของหางสามารถแจกแจงไดเปน หางสรรพสินคา
ขนาดใหญ เชน หางเซ็นทรัล หางโรบินสัน หางเดอะมอลล เปนตน หางสรรพสินคาขนาดกลาง 
อาทิ หางอิมพีเรียล หางตั้งฮั่วเส็ง เปนตน และหางสรรพสินคาขนาดเล็ก เชน หางอาเชี่ยน หางวัน
เดอร ตลอดจนหางสรรพสินคาในตางจังหวัด เปนตน 

3) ซูเปอรมารเก็ต (Supermarket) เปนรานคาปลีกที่เนนจําหนายผลิตภัณฑอุปโภค
บริโภคที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน รูปภายแบบมีทั้งตั้งอยูในหาง หรือแยกตัวออกมาโดยเฉพาะโดย
ใหความสําคัญตอความสดใหมและความหลากหลายของผลิตภัณฑ โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่เปน
อาหารสด และสําเร็จรูป พรอมปรุง และพรอมทาน เนนรูปแบบการขายผลิตภัณฑแบบใหบริการ
ตนเอง มุงหวังใหมีการหมุนเวียนอยางรวดเร็วของผลิตภัณฑเพื่อทําใหตนทุนต่ําลง ถูกลง ทําให
สามารถขายผลิตภัณฑไดในราคาที่ถูกลง และผลิตภัณฑมีความใหมสดเสมอ รูปแบบของหางมีทั้ง
อยูภายในหางสรรพสินคา โดยมีกลุมเปาหมายเปนคนที่รายไดสูง สามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพในราคาที่สูงได อาทิ หางทอป หางโฮมเฟรชมารท หางฟูดแลนด เปนตน 

4) ดิสเคานทโตร (Discountstore) หรือ ไฮเปอรมารเก็ต (Hypermarket) เปนรานคาปลีก
ขนาดใหญที่พัฒนามาจากซุปเปอรมารเก็ต หรือหางสรรพสินคา โดยมีพื้นที่ขายประมาณ 10,000 ถึง 
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20,000 ตารางเมตร เนนจําหนายผลิตภัณฑทั้งอุปโภคและบริโภค มีความหลากหลายและมีจํานวน
มาก คุณภาพของผลิตภัณฑมีตั้งแตปานกลางจนถึงดี โดยสวนใหญกวารอยละ 60 เปนผลิตภัณฑ
ประเภทอาหาร ที่เหลือเปนผลิตภัณฑที่ไมใชอาหาร เนนการบริหารภายใตตนทุนต่ํา เพื่อจําหนาย
ผลิตภัณฑราคาประหยัด ลูกคาเปาหมายเปนกลุมคนระดับกลางลงมา นอกจากนี้ ยังมีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดสรางศูนยกระจายสินคาทําหนาที่ในการ
ควบคุมสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม หางที่อยูในกลุมนี้ อาทิ บิ๊กซี เทสโกโลตัส  

5) รานสะดวกซื้อ (Convenience store) เปนรานที่จําหนายผลิตภัณฑอุปโภคและ
บริโภคที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มประเภทฟาสฟูดส มีผลิตภัณฑหลาก
ชนิด แตไมหลากหลายเหมือนซุปเปอรมารเก็ต และมีจํานวนแตละยี่หอไมมาก สถานที่จําหนายมี
ขนาดเล็ก ราคาผลิตภัณฑมักจะสูงกวาในซุปเปอรมารเก็ต เนนที่ตั้งทําเลซึ่งมักจะตั้งในแหลงชุมชน 
ในสถานบริการน้ํามัน มีการใหบริการ 24 ช่ัวโมง กลุมลูกคาสวนใหญเปนลูกคาประจําที่มีที่พัก 
หรือที่ทํางานใกลเคียงกับรานคา อาทิ รานเซเวน-อีเลฟเวน รานแฟมิล่ีมารท ราน108 ชอป เปนตน 

6) รานขายผลิตภัณฑเฉพาะประเภท (Category killer) เปนรานประเภทคาปลีกที่
จําหนายผลิตภัณฑเฉพาะสายผลิตภัณฑเดียว แตมีหลากหลายยี่หอ คุณภาพ ขนาด และสีใหเลือก
ไดมาก จําหนายในราคาที่ถูก กลุมเปาหมาย คือ ผูที่สนใจบริโภคผลิตภัณฑเฉพาะดาน อาทิ พาว
เวอรบาย ที่จําหนาย เครื่องใชไฟฟา และซุปเปอรสปอรต จําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับกีฬา เปนตน 

7) รานคาที่จําหนายผลิตภัณฑชนิดพเิศษ (Specialty store) เปนรานที่จําหนายผลิตภัณฑ
จํานวนจํากัดไมกี่ประเภท จําหนายผลิตภัณฑที่มีลักษณะพิเศษ มีการจัดสรรหาผลิตภัณฑแปลกๆ  
มาจําหนาย อาทิ วัตสัน บูทส เปนตน 

 
3.7  สรุปสาระสําคัญในบทที่ 3 

บทที่ 3 เปนการพัฒนาสมมติฐานตามวัตถุประสงคของการวิจัย จากการที่ผูวิจัยไดศึกษา
รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของจากบทที่ 2 ที่สอดคลองกับตัวแปรตางๆ ที่ใช
ในการศึกษา โดยเริ่มจากกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่ผูวิจัยตั้งเปนขอสังเกตวา
เปนสาเหตุของการที่ผูบริโภคไดรับการกระตุนจนเกิดการบริโภคที่เกินพอเพียง ซ่ึงกลยุทธที่ผูวิจัย
ใชเปนตัวแปรในการศึกษานั้นมาจากทฤษฏีที่ไดรับการยอมรับในเชิงวิชา และองคกรธุรกิจไดนําไป
ประยุกตปรับใชมากมาย คือทฤษฏีกลยุทธพื้นฐาน ของ Porter (1985) ที่ระบุวาธุรกิจสามารถสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันได 3 ประเภท คือ (1) ผูนําตนทุน (2) ความแตกตาง และ(3) มุงเนน 
แตผูวิจัยไดคํานึงถึงกลยุทธดังกลาวควรจะมีกิจกรรมทางการตลาดเขามาเปนสวนชวยเสริมใหความ
ไดเปรียบที่องคกรธุรกิจสรางขึ้นมา สงตอไปยังผูบริโภคในตลาดนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
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ขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําสวนประสมการตลาด 4Ps ของ McCarthy (1960) มาเปนวิจัยรวมดวย 
สาเหตุที่ผูวิจัยเลือกนํา 4Ps มาเนื่องจากไดรับการยอมรับมาเปนเวลานาน เขาใจงาย และมีงานที่
วิพากษ ทั้งสนับสนุน และโตแยงมากมาย แตจากการที่ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหมาจากบทที่ 
2 นั้นจะพบวา 4Ps ยังคงไดรับการยอมรับ ถึงแมวามีขอคิดเห็นขัดแยงแตขอเสนอตางๆ นั้น ยังใช
พื้นฐานของ 4Ps อยูอีกมาก ดังนั้น 4Ps จึงสามารถเปนตัวแปรที่นํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา
ฉบับนี้ไดอยางเหมาะสม 

ลําดับตอมาผูวิจัยไดแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางกลยุทธการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันทางธุรกิจที่ใชทฤษฏีพื้นฐานของ Porter กับ 4Ps ที่ไดจากวรรณกรรมและงานวิจัยใน
บทที่ 2 สนับสนุนสมมติฐานของผูวิจัยซ่ึงกําหนดไวเบื้องตน 

จากการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจดวย 4Ps ในการกระตุนตลาด
เพื่อใหผูบริโภคไดสนใจ และเพิ่มปริมาณการบริโภคหรือเพิ่มความถี่ในการบริโภค ซ่ึงผูวิจัย คํานึง
วาการบริโภคเหลานั้น เปนการบริโภคที่เกิดประโยชนนอย หรือเปนการบริโภคที่เกินพอเพียง ซ่ึง
ในการวิจัยหลายๆ งานนั้นไดขอคนพบที่พฤติกรรมการบริโภคที่นาจะเปนสาเหตุทําใหบริโภคเกิน
พอเพียงนั้น ไมไดนําไปสูความพึงพอใจตอการบริโภค กลับกอใหเกิดความตองการแสวงหาการ
บริโภคตอไป หรือทําใหเกิดหนี้สิน จากการบริโภคเพียงเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง
เทานั้น ซ่ึงลวนแลวแตเปนผลที่ขัดแยงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น โดยที่ผูวิจัยไดกําหนดตัว
แปรสาเหตุ และตัวแปรผลที่เกิด โดยใชระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาเปนตัวแปรปรับ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวแบบสมการโครงสรางของ
การวิจัย เปนลําดับไป 

ในบทที่ 4 จะเปนการอธิบายถึงระเบียบวิธีและตัวแปรที่ใชในการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยได
อธิบายถึงเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตลอดจนตัวแปรชนิดตางที่ใชในการวิเคราะหตามกรอบ
แนวความคิดขางตน  
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บทที่ 4 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเร่ืองผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการ

บริโภคที่เกินพอเพียง ผูวิจัยไดนําเสนอระเบียบวิธีการวิจัย ประกอบดวย แนวทางการศึกษา การ
สรางมาตรวัดและคํานิยามปฏิบัติการ เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือวัด การเก็บรวบรวมขอมูล 
และการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
4.1 แนวทางการศกึษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยใชการวิจัยแบบวิธีผสม (Mixed Method) คือใชการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทั้งสองประเภทในรูปแบบ
เชิงสํารวจเปนลําดับ (Sequential Exploratory) จากวิธีดังกลาวขางตน ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพกอนในระยะที่หนึ่ง  หลังจากนั้นนําผลที่ไดจากการวิจัยเชิง
คุณภาพมาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือในการสํารวจเชิงปริมาณ แลวจึงทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลและวิเคราะหเชิงปริมาณในระยะที่สอง เพื่อความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยที่
ตองการศึกษาถึงผลกระทบจากการสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่มีตอผูบริโภค ดังนั้น
ความสําคัญของขอมูลที่เกี่ยวกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน จึงเปนขอมูลเชิงคุณภาพที่
เปนขอมูลเชิงสาเหตุ (Cause) ที่มีผล (Effect) ตอพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่อาจทําใหเกิด
ความขัดแยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผูวิจัยไดแบงการรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน โดยสวนแรกจะเปนขอมูลเชิงคุณภาพ 
ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารขององคกรธุรกิจเปาหมาย และสวนที่สอง จะเปนขอมูล
เชิงปริมาณ จากลูกคาที่มาซื้อสินคาในหาง หรือสาขาของหางในกลุมเปาหมาย 
 
4.2 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย  

จากการสํารวจและวิจัยของ ไทเลอร เนลสัน ซอฟเฟรส (ประเทศไทย) ในป พ.ศ. 2550 
พบวาจํานวนประชากรกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการถายเทและลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑตางๆ ระหวางคนกรุงเทพมหานครและคนตางจังหวัด และประกอบกับ
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หางคาปลีกสมัยใหมเร่ิมขยายตัวของไปสูตางจังหวัดมากขึ้น ทําใหพฤติกรรมการซื้อของคน
ตางจังหวัดนั้นไมมีความแตกตางกับคนกรุงเทพมหานครแตอยางใด (ไทเลอร เนลสัน ซอฟเฟรส 
จากประชาชาติธุรกิจ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ปที่ 31 ฉบับที่ 3907, สยามรัฐ วันที่ 11-12 
เมษายน พ.ศ. 2554 ปที่ 61 ฉบับที่ 21168) และจากการที่ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญดําเนินการขยาย
สาขาของตนออกสูตางจังหวัดมากขึ้น ทําใหเกิดการกระจายสินคาของตนไปทั่วประเทศเพื่อสนอง
ความตองการของผูบริโภคที่อาศัยอยูในตางจังหวัด ซ่ึงสินคาและบริการเกือบจะไมแตกตางกัน (มติ
ชน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ปที่ 27 ฉบับที่ 9712) แสดงใหเห็นวาผูบริโภคตางจังหวัด และใน
กรุงเทพมหานคร เกือบจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมแตกตางกัน  

ดังนั้นการวิจัยนี้ผูวิจัยใชผูบริโภคในกรุงเทพมหานครในการศึกษาและเก็บขอมูล โดย
กําหนดเขตกรุงเทพมหานครตามกองควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในป พ.ศ. 2544 ไดจัดแบงเขตทั้ง 50 สํานักงานเขตออกเปน 3 กลุม ตามที่ตั้ง
ของพื้นที่  ไดแก 

1) เขตชั้นใน  ประกอบดวย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร  ปอมปราบศัตรูพาย  
สัมพันธวงศ ปทุมวัน บางรัก ยานนาวา สาทร  บางคอแหลม ดุสิต บางซื่อ พญาไท  ราชเทวี  หวย
ขวาง คลองเตย  จตุจักร  ธนบุรี  คลองสาน บางกอกนอย  บางกอกใหญ  ดินแดง วัฒนา 

2) เขตชั้นกลาง  ประกอบดวย 18 เขตปกครอง คือ พระโขนง  ประเวศ  บางเขน  
บางกะป  ลาดพราว  บึงกุม  บางพลัด  ภาษีเจริญ  จอมทอง  ราษฎรบูรณะ สวนหลวง บางนา  ทุงครุ  
บางแค  วังทองหลาง  คันนายาว  สะพานสูง  สายไหม 

3) เขตชั้นนอก  ประกอบดวย 11 เขตปกครอง คือ มีนบุรี  ดอนเมือง  หนองจอก  
ลาดกระบัง  ตล่ิงชัน  หนองแขม  บางขุนเทียน  หลักสี่  คลองสามวา  บางบอน  ทวีวัฒนา 

โดยผูวิจัยจัดเขตชั้นในเปนตัวแทนของชุมชนเมือง และรวมเขตชั้นกลางและชั้นนอก
เปนตัวแทนของชุมชนชนบท เพื่อทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลภาคสนามตอไป 

 
4.3 ประชากรและการเลือกตัวอยาง 

4.3.1 ประชากร (Population) 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปน 2 กลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย

ดังนี้ กลุมที่ 1 ไดแกผูบริหารหางคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ในประเทศไทย สําหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ และ กลุมที่ 2 ไดแกประชาชนผูบริโภคสินคา จากหางคาปลีกสมัยใหม สําหรับการวิจัย
เชิงปริมาณ 
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4.3.2 หนวยตัวอยาง (Observation units) 
หนวยตัวอยางของการศึกษาในสวนแรกคือ ผูบริหารของหางคาปลีกสมัยใหมใน

ประเทศไทย และเพื่อความแมนยําของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ผูวิจัยจึงกําหนดผูใหขอมูลเปน
ผูบริหารสูงสุดขององคกรหรือ ผูบริหารขององคกรในสายงานหรือหนวยงานที่มีบทบาทในการ
ตัดสินใจดานกลยุทธและการตลาด ในสวนที่สองหนวยตัวอยางคือ ลูกคาที่เขามาใชบริการหรือซ้ือ
สินคาที่หาง หรือสาขาของหางตามกลุมเปาหมายในสวนแรก 

4.3.3 แหลงที่มาของขอมูลและวิธีการเลือกตัวอยาง 
การวิจั ยสวนแรก  ใชวิ ธีการ เลือกตัวอย างโดยไม ใชทฤษฎีความน าจะ เปน 

(Nonprobability sampling) ในรูปแบบการเลือกตัวอยางตามจุดมุงหมาย (Purposive sampling) และ
แหลงที่มาของขอมูลมาจากองคกรธุรกิจ 2 กลุม คือหางสรรพสินคาขนาดใหญ และหางคาปลีก
ประเภทดิสเคานทสโตร ที่มีจํานวนสาขามาก กลุมละ 3 บริษัท รวมเปน 6 บริษัท สาเหตุในการ
เลือกแบบเจาะจงครั้งนี้ เปนเพราะกลุมธุรกิจที่นํามาเปนประชากรในการศึกษา เปนองคกรธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของประชาชน และเปนแหลงจําหนายของสิ่งของที่ใชในชีวิตประจําวัน
ทั้งส้ิน อาจกลาวไดวาปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพในชีวิตประจําวันนั้น ไดรับการตอบสนองจาก
กลุมองคกรธุรกิจเหลานี้อยางมาก ซ่ึงองคกรธุรกิจเหลานี้ตางผลักดันกลยุทธทางการตลาดใน
รูปแบบตางๆ เพื่อใหผูบริโภคเปาหมาย สนใจเขามาซื้อหาสินคาของตนเอง ตลอดจนปกปองสวน
แบงตลาดของตนจากคูแขงขัน 

 
ในการเลือกหนวยตัวอยางผูวิจัยไดคํานึงถึงขนาดและสวนแบงตลาดของกลุมหางคา

ปลีกสมัยใหม โดยไดกําหนดเงื่อนไขในการเลือกไวดังนี้ 
1) เปนหางสรรพสินคา หรือดิสเคานทสโตร และ 
2) เปนหางที่มีสาขาครอบคลุม ทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด และ 
3) เปนหางที่มีทุนจดทะเบียนสูงเปน 6 อันดับแรกของกลุมโดยยึดตามขอมูลของกรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ปพ.ศ. 2553   
ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept interview) โดยใชประเด็นที่เกี่ยวของกับกล

ยุทธในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ซ่ึงผูวิจัยไดใชหลักทฤษฎีกลยุทธพื้นฐานของ Porter 
(1985) มาเปนแนวทางในการสรางขอคําถาม รวมถึงกลยุทธในทางการตลาดที่บริษัทใช เพื่อ
กระตุนผูบริโภค และกลยุทธทางการตลาดที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการสรางขอคําถามคือสวน
ประสมการตลาด 4P’s ของ McCarthy (1960) โดยจะใชทฤษฎีและเครื่องมือทั้งสองมาเปนเกณฑใน
การประเมินรูปแบบของกลยุทธในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และกลยุทธทาง
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การตลาดของบริษัท โดยทั้งหมดนี้จะไดมาจากการขอความรวมมือและตามความสมัครใจจาก
ผูบริหารที่ไดกําหนดไว  

สําหรับขอมูลที่เกี่ยวของกับหัวขอการศึกษานี้ ผูวิจัยกําหนดชวงระยะเวลาของขอมูลที่
เปนคําตอบของผูบริหารเหลานั้นไมเกิน 1 ปยอนหลัง เนื่องจากในองคกรธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณสภาพแวดลอมตางๆ ซ่ึงอาจทําใหการตีความในผลการวิเคราะหมีความบกพรอง 

รูปแบบการสัมภาษณเปนการกําหนดประเด็นโครงสรางขอคําถามที่ตองการคําตอบ
จากผูบริหาร โดยผูวิจัยใชขอคําถามแบบทั้งปลายปด และแบบปลายเปด (ภาคผนวก ข) เปน
เครื่องมือในการสัมภาษณ เพื่อตรวจสอบวาคําตอบที่ไดจากคําถามทั้งสองลักษณะมีความสอดคลอง
กันหรือไมอยางไร เพราะผูวิจัยตองการศึกษาในประเด็นที่สําคัญตามกรอบของทฤษฎีที่กําหนดไว
เปนแนวทาง รวมทั้งตองการใหผูบริหารไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่นอกเหนือจากประเด็น
หลักที่ไดกําหนดไวเพื่อเปดกวางในความคิดเห็นที่นอกจากกรอบ ที่ไดวางไวเพื่อใชประกอบในการ
วิเคราะหตอไป ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคและประเด็นเนื้อหาหลักที่จะใชในการสัมภาษณ 
โดยแจงใหผูทรงคุณวุฒิทราบกอนลวงหนาประมาณ 7-15 วัน โดยสงจดหมายเปนบันทึกอางถึง
วัตถุประสงคพรอมกับจดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตเขาพบและขอนัดหมายวัน
และเวลาที่จะสัมภาษณ ผูวิจัยกําหนดเวลาที่ใชในการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทานละประมาณ 90 
นาที โดยขออนุญาตในการจดบันทึกการสัมภาษณและบันทึกเทป นอกจากนั้น ผูวิจัยทบทวน
ประเด็นสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิทราบ และสรุปผลการสัมภาษณแตละครั้งใน
วันที่สัมภาษณ 

หลังจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิขางตนแลวนั้น ผูวิจัยนําขอมูลมาพัฒนาเปนขอ
คําถามเพื่อใชในการวิจัยสวนที่สองที่เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยยังคงสอดคลองซึ่งเนื้อหาและ
วัตถุประสงคเชนเดิม ขอคําถามที่เกี่ยวกับกลยุทธการตลาดที่ไดจากการสัมภาษณ จะนํามาใชเปนตัว
แปรอิสระในการศึกษาผลของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมการตลาดทั้ง 4 ดานของ McCarthy 
(1960) ที่อาจกอใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพอเพียง ซ่ึงผูวิจัยจะใชพฤติกรรมการบริโภค 3 ประเภทมาใช
วัด ไดแก (1) พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม (2) พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด และ (3) การ
บริโภคแบบขาดการไตรตรอง และผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรปรับ ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ระดับ
ความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงผูวิจัยไดสรางตัววัดขึ้นตาม
องคประกอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ในดานของแหลงที่มาของขอมูลเชิงปริมาณที่เปนการวิจัยในสวนที่สองนั้น เปนการ
เก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปจจัยที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชจายของประชาชนที่มาใชจาย ซ้ือสินคา
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และบริการ  จากกลุมธุรกิจที่ ใช เปนตัวอยาง  ซ่ึงไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ไดใชวิธีการสุมเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability sampling)  

การกําหนดขนาดตัวอยางนั้น เนื่องจากการวิจัยในเชิงปริมาณจะใชหลักการวิเคราะหตัว
แบบสมการโครงสราง ดังนั้นจําเปนตองใชตัวอยางที่มีขนาดใหญพอสมควร (Byrne, 1998, p. 113) 
ผูวิจัยจึงไดอาศัยแนวคิดของ Hair et al. (1998) ซ่ึงเสนอวาการกําหนดขนาดกลุมในการวิเคราะหตัว
แบบสมการโครงสราง ไมมีกฎตายตัวและสามารถอาศัยหลายเกณฑประกอบการพิจารณา เกณฑ
หนึ่งที่สามารถใชพิจารณาคือจํานวนพารามิเตอรในตัวแบบ ซ่ึงโดยทั่วไปมักใชผูตอบจํานวน 5-10 
คน ตอพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา 1 ตัว ถาเปนการศึกษาโดยการวิเคราะหองคประกอบแลว
จํานวนตัวอยางต่ําสุดควรเปน 5 คนตอ 1 ตัวแปร (Hair et al. ,1998) และนักวิจัยอีกหลายทาน (Hair 
et al., 1998; Schumacher, & Lomax, 1996) (อางใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) เสนอกฎอยางงายใน
การกําหนดอัตราสวนจํานวนตัวอยางตอพารามิเตอรหรือตัวแปรควรจะเปน 20 ตอ 1 คน ซ่ึงการวิจัย
คร้ังนี้มีจํานวนตัวแปรที่ตองการประมาณคาทั้งสิ้น 30 ตัว ดังนั้นจํานวนตัวอยางที่ใชตามแนวคิด
ของ Hair et al. (1998) คือประมาณ 150-600 คน  

หลังการขออนุญาตเขาสัมภาษณ มีหนึ่งองคกรธุรกิจไมอนุญาตใหเขาพบ ดังนั้นองคกร
ธุรกิจที่เขาสัมภาษณเชิงลึกจึงมีเพียง 5 องคกรเพื่อใหมีความเหมาะสม กับวิธีการวิเคราะหขอมูล 
รวมถึงทําใหผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยยังคงปริมาณของตัวอยางผูบริโภคไวดังเดิมแตปรับ
สัดสวนจากเดิม 6 กลุม กลุมละ 100 คน เปน 5 กลุม กลุมละ 120 คน เพื่อยังคงใหขอมูลมีความ
นาเชื่อถือ 

การเลือกตัวอยาง ผูวิจัยใชการสุมเลือกสาขาของหางดวยวิธีการสุมเลือกตัวอยางแบบ
งาย (Simple Random Sampling) โดยจะสุม 2 สาขาตามเขตพื้นที่ที่กําหนดขางตนของแตหาง และ
ในแตละสาขาจะแบงชวงวันและเวลาออกเปน 2 ชวง คือวันธรรมดา และวันหยุด ซ่ึงในแตละวันได
แบงชวงเวลาออกเปน 2 ชวงเวลาคือ เที่ยงวัน (ระหวาง 12:00 ถึง 15:00 น.) และชวงเย็น (ตั้งแต 
15:00 ถึง 20:00 น.) เพื่อใหไดขอมูลที่มีการกระจายมากที่สุด จากวิธีการเลือกตัวอยางดังกลาวเมื่อ
สุมเลือกแลวจะไดตัวอยางของสาขาของหางที่หนวยสุมตัวอยางทั้งสิ้น 12 สาขา และในการกําหนด
ขนาดตัวอยางของแตละสาขาจะกําหนดแบบโควตา (Quota sampling) จากลูกคาที่ใชบริการในหาง 
โดยกําหนดโควตาของ 5 แหงองคกรธุรกิจที่เขาสัมภาษณเชิงลึก องคกรละ 2 สาขาในจํานวนเทาๆ 
กัน  คือสาขาละ 60 คน รวมทั้งส้ินจะได 600 คนจากลูกคาที่เขามาใชบริการในหางที่กําหนดเปน
เปาหมาย 
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4.4 เทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรในเชิงเหตุและผล ดังนั้นการวิจัยครั้ง

นี้ใชตัวแบบสมการโครงสราง (Structural equation modeling: SEM) โดยศึกษาอิทธิพล 
ความสัมพันธของตัวแปรสาเหตุหรือตัวแปรทํานายที่มีผลตอตัวแปรตาม ซ่ึงเปนการตรวจสอบ
อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรหนึ่งตออีกตัวแปรหนึ่ง ตามสมมติฐานที่กําหนดไวในบทที่ 3 โดยการ
นําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรมาวิเคราะหตามเทคนิคการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุ 
และหลังจากที่ไดผลลัพธแลว จะนํามาทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของโครงสรางหรือ
รูปแบบตามสมมติฐานที่กําหนดไวแลว และปรับปรุงโครงสรางเพื่อสนับสนุนสมมติฐานเปนลําดับ
ตอไป 

4.4.1 การวิเคราะหเชิงสาเหตุดวยตัวแบบสมการโครงสราง 
ตัวแบบสมการโครงสราง นั้นเปนเทคนิคทางสถิติที่ใชทดสอบและประมาณคา

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ โดยที่จุดแข็งของตัวแบบสมการโครงสราง คือสามารถสรางตัวแปรแฝง 
(Latent Variable) ที่เปนตัวแปรที่ไมสามารถวัดไดโดยตรง โดยการประมาณคาดวยตัวแบบจากตัว
แปรที่สังเกตได (Observed Variable) ซ่ึงเปนตัวแปรที่วัดคาได และยังสามารถคํานวณหาคาความ
เที่ยงตรงของตัวแปรสังเกตไดที่วัดตัวแปรแฝงในตัวแบบดวย นอกจากนี้ยังสามารถประมาณคา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงดวยกัน หรือระหวางตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตไดในตัวแบบ
ไดดวย ซ่ึงงานวิจัยนี้ มุงที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลจากการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทาง
ธุรกิจ ที่มีตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง โดยอาศัยเครื่องมือที่เรียกวา ตัวแบบลิสเรล 
(LISREL) หรือตัวแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (Linear Structure Relationship Model or 
LISREL Model) เปนตัวแบบที่อธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Causal) ระหวางตัวแปรที่สังเกตได 
(Observed or Manifest variables) กับตัวแปรแฝง (Latent variables) โดยมีเงื่อนไขหรือขอจํากัด
เกี่ยวกับทิศทางของการเปนสาเหตุ ตัวแบบ LISREL พัฒนาจากเทคนิคการวิเคราะห 2 เทคนิค คือ 
การวิเคราะหองคประกอบของ Thurston (Thurstonian factor analysis) และการวิเคราะหเชิงสาเหตุ 
ซ่ึงหลักสําคัญของการวิเคราะหตัวแบบ LISREL อยูที่การเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง เมท
ริกซความแปรปรวน และความแปรปรวนรวมที่ไดจากขอมูลเชิงประจักษกับเมทริกซที่ไดจากการ
ประมาณคาตามตัวแบบ LISREL ที่เปนสมมติฐานการวิจัย (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 

4.4.2 ตัวแปรขององคประกอบในการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากกรอบแนวคิดในบทที่ 3 มีตัวแปรที่ใชในการวัดองคประกอบของงานวิจัยนี้ไดเปน 

3 สวนหลัก ดังนี้ 
4.4.2.1 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ 
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ตัวแปรสาเหตุตามกรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้คือ ตัวแปรแฝงภายนอก ที่ใชหลักทฤษฎี
พื้นฐานของ Porter คือกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประกอบไปดวย 3 ตัวแปรคือ 
1) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps 2) การสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps และ 3) การสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ในรูปแบบของตัวแบบการวัดองคประกอบของ
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ปรากฏดังภาพที่ 4.1 

 

 
 

ภาพที่ 4.1  ตัวแบบการวัดองคประกอบกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ 
 

4.4.2.2 พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 
ตัวแปรผลจากปจจัยสาเหตุตามกรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้คือ พฤติกรรมการบริโภคที่

เกินพอเพียง ซ่ึงในงานวิจัยนี้ศึกษาจากพฤติกรรมที่ใชเปนตัวแปรแฝงภายใน 3 ตัวคือ 1) พฤติกรรม
การบริโภควัตถุนิยม 2) พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด และ 3) พฤติกรรมการบริโภคแบบขาด
การไตรตรอง ปรากฏดังภาพที่ 4.2 

 

 
 
ภาพที่ 4.2  ตัวแบบการวัดองคประกอบดานพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 
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4.4.2.3 ระดับความเชื่อและการปฏิบัติตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูวิจัยตองการศึกษาวาตัวแบบสมการโครงสรางที่ไดจากการวิจัย มีความแตกตางของ

โครงสราง ระหวางกลุมประชากรที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่แตกตางกันหรือไม โดยศึกษาวาระหวางผูที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่สูงและต่ํา
ตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอรระหวางตัวแปรที่
ใชในตัวแบบสมการโครงสรางอยางไร โดยมีตัวแปรสังเกตได 2 ตัวคือ ความเชื่อ และการปฏิบัติ 
ปรากฏดังภาพที่ 4.3 

 
 
ภาพที่ 4.3  ตัวแบบการวัดองคประกอบระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.4.2.4 ตัวแบบเชิงสาเหตุผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอ
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 

จากสมมติฐานงานวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดตัวแบบสมการโครงสรางที่ใชในการศึกษา ซ่ึง
ประกอบดวย สวนที่สําคัญ 2 สวนดังนี้  

สวนที่หนึ่ง ตัวแบบการวัด (Measurement model) ที่เปนตัวแบบที่ระบุความสัมพันธ
เชิงเสนระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได ซ่ึงไดแกตัวแบบการวัดสําหรับตัวแปรแฝงภายนอก 
และตัวแบบการวัดสําหรับตัวแปรแฝงภายใน ของปจจัยที่เกี่ยวกับการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจ จากภาพที่ 4.4 ตัวแบบเพื่อใชวัดตัวแปรแฝงภายนอก คือ 1) การสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําดานตนทุนดวย 4Ps 2) การสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps และ 3) การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps และตัวแบบเพื่อใชวัดตัวแปรแฝงภายในของพฤติกรรมการ
บริโภคที่เกินพอเพียง คือ 1) พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม 2) พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด 
และ 3) พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง  
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สวนที่สอง ตัวแบบโครงสราง (Structural model) เปนตัวแบบที่ระบุความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรแฝงภายในกับตัวแปรแฝงภายนอก จากภาพที่ 9 ตัวแบบโครงสรางคือตัวแบบที่ระบุ
ความสัมพันธระหวาง กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวย 4Ps ทั้งสามประเภท กับ 
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง และมีตัวแปรปรับ คือ ระดับความเชื่อและการปฏิบัติของ
พฤติกรรมการบริโภคที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตัวแยกการวิจัยกลุมพหุ 
(Multiple group analysis) ปรากฏดังภาพที่ 4.4 

 

 
 
ภาพที่ 4.4 ตัวแบบสมการโครงสรางผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอ

พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 
 

4.4.3 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้จะแบงออกเปนสองสวน คือ 
1) การวิจัยเชิงคุณภาพ มีตัวแปรที่ตองการศึกษาคือกลยุทธการสรางความไดเปรียบใน

การแขงขัน และกลยุทธการตลาด ซ่ึงจะศึกษากลยุทธทั้งสองประการในลักษณะเชิงสํารวจ ที่ใช
วิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยขอคําถามจะเปนทั้งแบบปลายปดและปลายเปด  

2) การวิจัยเชิงปริมาณ เปนการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่มีตอแรง
กระตุนตลาดจากกลยุทธการตลาดขององคกรธุรกิจ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
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ตัวแปรแฝงภายในของพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง ประกอบไปดวย 
1) พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด และพฤติกรรม

การบริโภคแบบขาดการไตรตรอง โดยมีตัวแปรสังเกตไดทั้งส้ิน 18 ตัวแปร 
ตัวแปรแฝงภายนอกของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ประกอบไป

ดวย 
1) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps โดยมี

ตัวแปรสังเกตไดทั้งส้ิน 4 ตัวแปร 
2) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 

โดยมีตัวแปรสังเกตไดทั้งส้ิน 4 ตัวแปร 
3) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps โดยมีตัว

แปรสังเกตไดทั้งส้ิน 4 ตัวแปร 
ตัวแปรปรับของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงประกอบไปดวย ความเชื่อ และการปฏิบัติ 
 

4.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในงานวิจัยนี้ประกอบดวย (1) แบบ

สัมภาษณ และ (2) แบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
4.5.1 แบบสัมภาษณ  

การสัมภาษณเกี่ยวกับกลยุทธขององคกรธุรกิจที่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
และสวนประสมการตลาดในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุนตลาดและผูบริโภค ตัว
แบบการสัมภาษณผูวิจัยไดพัฒนาแนวขอคําถามหลักทฤษฎีกลยุทธพื้นฐานของ Porter (1985) เปน
แนวทางในการสรางขอคําถาม และใชมาตรวัดของ Allen and Helms (2006) มาประยุกต รวมถึงกล
ยุทธในทางการตลาดที่บริษัทนํามาใช ในสวนกิจกรรมทางการตลาดที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการ
สรางขอคําถามคือ สวนประสมทางการตลาด 4P’s ของ McCarthy (1960) และใชมาตรวัดของ 
Bradley (2001) มาประยุกต โดยใหผูบริหารองคกรธุรกิจเปนผูตอบสัมภาษณ 

4.5.2 แบบสอบถาม  
ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามเพื่อใชในการสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีผลตอการ

ตัดสินใจบริโภคของผูบริโภคจากกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันจากการสังเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารองคกรธุรกิจ และในสวนของพฤติกรรมการใชจายของ
ผูบริโภคที่ผูวิจัยสนใจ ไดแก (1) พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม โดยใชมาตรวัดของ Russell W. 
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Belk (1985) และ Richins and Scott (1992) มาปรับปรุงและประยุกต (2) พฤติกรรมการบริโภคเพื่อ
โออวด โดยใชมาตรวัดของ Marcoux, Filiatrault and Cheron (1997) มาปรับปรุงและประยุกต (3) 
การบริโภคแบบขาดการไตรตรอง ซ่ึงใชมาตรวัดของ Rook and Fisher (1995)  มาปรับปรุงและ
ประยุกต และผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรควบคุมในการวิจัยคร้ังนี้คือ ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มี
ตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประกอบไปดวย 2 สวนคือ (1) ความเชื่อ และ (2) การ
ปฏิบัติ ซ่ึงทั้ง 2 สวนผูวิจัยไดนํามาตรวัดที่ไดจากงานวิจัยของ Troisi, Christopher and Marek 
(2006) มนูญ ภูขลิบเงิน (2547) Lea, Webley and Walker (1995) Davies and Lea (1995) พลชัย 
กอบกุลธนชัย (2550) และ พงค รัตนะ (2551) มาปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมกับงานวิจัย เพื่อใชเปน
แนวทางในการเก็บขอมูลในสวนของผูบริโภค 

4.5.3 เกณฑการใหคะแนนของการวิจัย 
การใหคะแนนในสวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยทําการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณ และในสวนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดอาศัยแบบสอบถามที่แบงออกเปน 4 สวนดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.1 เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบสอบถามที่เกี่ยวกับอิทธิพลของกลยุทธการสราง

ความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑของหาง 
 

  ความหมาย                  เกณฑการใหคะแนน 
ผูซ้ือคิดวากิจกรรมทางการตลาดนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคานอยมาก  1 
ผูซ้ือคิดวากิจกรรมทางการตลาดนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคานอย 2 
ผูซ้ือคิดวากิจกรรมทางการตลาดนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาปานกลาง 3 
ผูซ้ือคิดวากิจกรรมทางการตลาดนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคามาก 4 
ผูซ้ือคิดวากิจกรรมทางการตลาดนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคามากที่สุด 5 
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ตารางที่ 4.2 เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบสอบถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ 
 

  ความหมาย                  เกณฑการใหคะแนน 
ผูซ้ือคิดวาตนเองไมเคยปฏิบตัิในลักษณะเชนนี้เลย  1 
ผูซ้ือคิดวาตนเองปฏิบัติในลักษณะเชนนี้นานๆ คร้ัง     2 
ผูซ้ือคิดวาตนเองปฏิบัติในลักษณะเชนนี้คอนขางบอย    3 
ผูซ้ือคิดวาตนเองปฏิบัติในลักษณะเชนนี้บอย     4 
ผูซ้ือคิดวาตนเองปฏิบัติในลักษณะเชนนี้ตลอดเวลา     5 

 
ตารางที่ 4.3 เกณฑการใหคะแนนขอความในแบบสอบถามที่เกี่ยวกับระดับความเชื่อและการ

ปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ความหมาย                  เกณฑการใหคะแนน 
ผูซ้ือไมเห็นดวยอยางยิ่งหรือไมเคยไดปฏิบัติในลักษณะเชนนี ้  1 
ผูซ้ือไมเห็นดวยหรือไดปฏิบตัิในลักษณะเชนนี้นานๆ คร้ัง    2 
ผูซ้ือเฉยๆ หรือไดปฏิบัติในลักษณะเชนนีค้อนขางบอย    3 
ผูซ้ือเห็นดวยหรือไดปฏิบัตใินลักษณะเชนนี้บอย     4 
ผูซ้ือเห็นดวยอยางยิ่งหรือไดปฏิบัติในลักษณะเชนนี้ตลอดเวลา   5 

 
4.5.4 รายละเอียดของคําถามในแบบสอบถาม 

จํานวนขอคําถามทั้งส้ินของแบบสอบถามสรุปไดดังปรากฏในตารางที่ 4.4 ซ่ึง
แบบสอบถามแบงออกไดเปน 4 สวนดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งส้ิน 12 ขอ 
สวนที่ 2 อิทธิพลของกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันจํานวน 57 ขอ มี

วัตถุประสงคเพื่อใชวัดตัวแปรสังเกตได จํานวน 12 ตัว ทั้งนี้ แบบสอบถามมีลักษณะการใหคะแนน
แบบ 5 ระดับ จากระดับ 1-5 โดยหากขอความมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสูงสุดจะมีคา
คะแนนเทากับ 5 และหากขอความมีอิทธิพลการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑต่ําที่สุดจะมีคาคะแนน
เทากับ 1 ดังปรากฏในตารางที่ 4.5 

สวนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ จํานวน 18 ขอ มีวัตถุประสงคเพื่อใชวัดตัวแปร
แฝง จํานวน 3 ตัว ทั้งนี้ แบบสอบถามมีลักษณะการใหคะแนนแบบ 5 ระดับจาก ระดับ 1-5 โดยหาก
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ขอความนั้นมีการปฏิบัติมากที่สุดจะมีคาคะแนนเทากับ 5 และหากขอความนั้นมีการปฏิบัตินอย
ที่สุดจะมีคาคะแนนเทากับ 1 ดังปรากฏในตารางที่ 4.6 

สวนที่ 4 เปนสวนที่วัดระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจํานวน 44 ขอ มีวัตถุประสงคเพื่อใชจําแนก กลุมคนที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มี
ตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน เพื่อใชในการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของตัว
แบบสมการโครงสรางผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอการบริโภคที่เกิน
พอเพียง ในแบบกลุมพหุ ทั้งนี้ แบบสอบถามมีลักษณะเปนการใหคะแนน 5 ระดับจาก ระดับ 1-5 
โดยหากเห็นดวยมากหรือมีการปฏิบัติมากจะมีคาคะแนนเทากับ 5 และหากโดยหากไมเห็นดวยหรือ
มีการปฏิบัตินอยจะมีคาคะแนนเทากับ 1 ปรากฏดังตารางที่ 4.7 

 

ตารางที่ 4.4 รายละเอียดของคําถามในแบบสอบถาม 
 

ประเภท จํานวนคําถาม (ขอ) 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุน 
1 ดานผลิตภัณฑ 6 

2 ดานราคา 4 
3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4 

4 ดานการสงเสริมการตลาด 4 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตาง 
5 ดานผลิตภัณฑ 6 

6 ดานราคา 4 
7 ดานชองทางการจัดจําหนาย 5 

8 ดานการสงเสริมการตลาด 6 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนน 
9 ดานผลิตภัณฑ 5 

10 ดานราคา 4 
11 ดานชองทางการจัดจําหนาย 4 

12 ดานการสงเสริมการตลาด 5 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 
 

ประเภท จํานวนคําถาม (ขอ) 

พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 
13 บริโภควัตถุนิยม 4 

14 บริโภคเพื่อโออวด 8 

15 บริโภคแบบขาดการไตรตรอง 6 
ระดับความเชื่อและการปฏิบัติตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

16 ความเชื่อ 6 
17 การปฏิบัติ 38 

 
ตารางที่ 4.5 เกณฑการแปลความหมายที่เกี่ยวกับกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

ทางธุรกิจตอการซื้อผลิตภัณฑ 
 

ระดับคะแนน    ความหมาย 
4.20 – 5.00 กิจกรรมทางการตลาดนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับสูง 
3.40 – 4.19 กิจกรรมทางการตลาดนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับคอนขางสูง 
2.60 – 3.39 กิจกรรมทางการตลาดนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับปานกลาง 
1.80 – 2.59 กิจกรรมทางการตลาดนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับคอนขางต่ํา 
1.00 – 1.79 กิจกรรมทางการตลาดนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออยูในระดับต่ํา 

 
ตารางที่ 4.6 เกณฑการแปลความหมายที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ 
 

ระดับคะแนน    ความหมาย 

4.20 – 5.00 ความถี่ของพฤติกรรมอยูในระดับมากที่สุด 
3.40 – 4.19 ความถี่ของพฤติกรรมอยูในระดับมาก 
2.60 – 3.39 ความถี่ของพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 
1.80 – 2.59 ความถี่ของพฤติกรรมอยูในระดับนอย 
1.00 – 1.79 ความถี่ของพฤติกรรมอยูในระดับนอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.7 เกณฑการแปลความหมายที่เกี่ยวกับระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ระดับคะแนน    ความหมาย 
4.20 – 5.00 มีระดับความเชื่อและการปฏบิัติอยูในระดบัสูง 
3.40 – 4.19 มีระดับความเชื่อและการปฏบิัติอยูในระดบัคอนขางสูง 
2.60 – 3.39 มีระดับความเชื่อและการปฏบิัติอยูในระดบัปานกลาง 
1.80 – 2.59 มีระดับความเชื่อและการปฏบิัติอยูในระดบัคอนขางต่ํา 
1.00 – 1.79 มีระดับความเชื่อและการปฏบิัติอยูในระดบัต่ํา 

 
4.6 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

4.6.1 การวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ในการสรางขอคําถามทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ดังกลาวขางตน ผูวิจัยนําไปตรวจสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของเนื้อหาและโครงสราง ผูวิจัยไดนําขอคําถามเหลานั้นไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา รวมถึงให
ผูเชี่ยวชาญภายนอก 2 กลุมๆ ละ 5 ทาน (กลุมผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจพอเพียง และกลุมผูเชี่ยวชาญ
ดานการตลาด) ตรวจสอบและพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นนํา
คะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 
(Item-Objective Congruence; IOC) จากนั้นจึงคัดเลือกขอคําถามโดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ตองการวัด มากกวา 0.5 และตัดขอ
คําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ตองการวัด นอยกวา 
0.5 ทิ้ง โดยลักษณะการใหคะแนน คือ 

-1  หมายถึง ขอคําถามไมสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ตองการวัด 
 0  หมายถึง ไมอาจตัดสินไดวาขอความมีความสอดคลองหรือไมสอดคลอง 
 1  หมายถึง ขอคําถามมีความสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ตองการวัด 
 
รายละเอียดของโครงสรางของตัวแปรที่ตองการวัดและจํานวนขอในแบบสอบถาม

แสดงในตารางที่ 4.8  
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ตารางที่ 4.8 สรุปโครงสรางของตัวแปรที่ตองการวัดและจํานวนขอคําถามในแบบสอบถาม
หลังจากทํา IOC 

 
ประเด็นหลัก   ประเด็นยอย จํานวนขอ 

ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม   12 
    รวม 12 
อิทธิพลของกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการ 1 ดานผูนําตนทุน 18 
แขงขันตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 2 ดานความแตกตาง          21 
 3 ดานมุงเนน 18 
    รวม 57 
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 1 การบริโภควัตถุนิยม 4 
 2 การบริโภคเพื่อโออวด 8 
 3 การบริโภคแบบขาดการไตรตรอง 6 

  รวม 18 
ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของ 1 ดานความเชื่อ 6 
เศรษฐกิจพอเพียง 2 ดานการปฏิบัติ 38 

  รวม 44 

 
4.6.2 การวัดความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity)  

ผูวิจัยใชหลักวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง (Structural equation modeling, SEM) 
โดยประมวลผลจากโปรแกรมลิสเรล (LISREL) วัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบวาเมทริกซ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแตกตางจากศูนยหรือไม ถาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในเมทริกซใดไมมี
ความสัมพันธหรือสัมพันธกันนอย แสดงวาเมทริกซนั้นไมมีองคประกอบรวมกัน และไมมี
ประโยชนที่จะนําเมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไปวิเคราะหองคประกอบ สําหรับคาสถิติที่ใชใน
การทดสอบสมมติฐาน คือ (1) คาสถิติ Bartlett’s test of sphericity ซ่ึงเปนคาสถิติทดสอบ
สมมติฐานวาเมทริกซสหสัมพันธนั้นเปนเมทริกซเอกลักษณ (identity matrix) หรือไม โดยพิจารณา
จากคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่นอยกวาหรือเทากับ 0.05 ซ่ึงแสดงวาเมทริกซสหสัมพันธของ
ประชากรไมเปนเมทริกซเอกลักษณและเมทริกซสหสัมพันธนั้นมีความเหมาะสมที่จะใชวัด
องคประกอบตอไป (Bartlett, 1954 cited in Tabachnick & Fidell, 1983; Bollen, 1989; Bollen, 
1989 cited in Hair et al., 1998) และ (2) คาดัชนีไกเซอร เมเยอร-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin, 
KMO) เปนดัชนีเปรียบเทียบขนาดของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและขนาดของสหสัมพันธ
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บางสวน (partial correlation) ระหวางตัวแปรแตละคู เมื่อขจัดความแปรปรวนของตัวแปรอื่นๆ
ออกไปแลวพิจารณาความสัมพันธกันระหวางตัวแปรวามีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบ
หรือไมหากคา KMO มีคาเขาใกล 1 แสดงวามีความเหมาะสมมาก สวนคาที่นอยกวา 0.50 เปนคาที่
ไมเหมาะสมและไมสามารถยอมรับได รายละเอียดเกณฑคาดัชนี KMO ปรากฏในตารางที่ 4.9 ดังนี้ 
(Bollen, 1989; Bollen, 1989 cited in Hair et al., 1998)  

 

ตารางที่ 4.9 เกณฑคาดัชนี KMO 
 

คาดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ระดับความเหมาะสม 

  .90 ≤ KMO           ดีมาก 
 .80 ≤ KMO < .90             ดี 
 .70 ≤ KMO < .80                    ปานกลาง 
 .60 ≤ KMO < .70          นอย 
 .50 ≤ KMO < .60                    นอยมาก 
   KMO < .50   ไมเหมาะสมและไมสามารถยอมรับได 

 
4.6.3 การวิเคราะหความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได (Internal Consistency Reliability) 

จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของขอคําถามในแบบสอบถามและปรับปรุงแลว 
ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปทดสอบกลุมยอย (Pilot Testing) 30 คนเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) ซ่ึงใชสูตร
สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และหลังจากที่ไดรับ
แบบสอบถามกลับมาทั้งหมด เมื่อนําไปคํานวณคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค พบวาเครื่องมือ
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อใชวัดตัวแปรในการวิจัยคร้ังนี้ ตามคําแนะนําของ Nunnally (1978) วา คา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคควรอยูระหวาง 0.75 ถึง 0.83  ดังนั้นคาที่ไดพบวามีคาความเชื่อมั่น
ต่ํากวาเกณฑที่ยอมรับได ดังนั้นผูวิจัยจึงปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง แลวเก็บขอมูลเพิ่มเติมขึ้นไป
อีก 96 คน รวมเปนทั้งส้ิน 126 คน (ซ่ึงจะนําไปรวมกับขอมูลภาคสนามในการวิจัยตอไป) แลวจึง
นํามาคํานวณคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคอีกครั้ง ผลที่ไดพบวาคาอยูระหวาง 0.706 ถึง 0.943 
(ตารางที่ 4.10) ซ่ึงเพียงพอที่จะนําไปใชได หลังจากนั้นจึงนําออกไปปฏิบัติงานภาคสนามตาม
กลุมเปาหมายที่ไดกําหนดไวขางตน 
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ตารางที่ 4.10  คาความเที่ยงของแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร ความเที่ยง 
อิทธิพลของกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ตอการตัดสินใจซื้อ 

1. ดานผูนําตนทุน 0.848 
2. ดานความแตกตาง 0.811 
3. ดานมุงเนน 0.875 

ความเท่ียงทั้งกลุม 0.943 

พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง  

1. พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม 0.706 
2. พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด 0.909 
3. พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง 0.861 

ความเท่ียงทั้งกลุม 0.929 

ระดับความเชื่อและการปฏิบัติตอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ดานความเชื่อ 0.861 
2. ดานการปฏิบัติ 0.911 

ความเท่ียงทั้งกลุม 0.924 

 
4.6.4 ผลการวิเคราะหความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Composite Reliability: ) 

เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และเปนการยืนยันความเที่ยงตรงของการวัดตัว
แปรในตัวแบบสมการเชิงโครงสราง นอกจากที่ผูวิจัยไดวัดความเที่ยงของตัวแปรสังเกตไดมาแลว
ขางตน ตัวแปรแฝงเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ตองประเมินความนาเชื่อถือประกอบกันไปดวย ซ่ึงความเชื่อถือ
ไดของตัวแปรแฝง (Composite Reliability) แตละตัว สามารถประเมินไดโดยการใชน้ําหนักของ
องคประกอบ (Indicator Loadings) ทั้งหมด และการผันแปรคาผิดพลาด (Error Variances) จากผล
ที่ไดจากการใชสูตรคํานวณดังตอไปนี้ (Diamantopoulos & Siguaw, 2000) 

 =  โดยที่ 
 

 คือ คาความเที่ยงของตัวแปรแฝง 
  คือ น้ําหนักองคประกอบ 
θ  คือ ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
Σ  คือ ผลรวม 
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คา  ที่คํานวณไดควรมีคามากกวา 0.60 จึงจะสรุปไดวา ตัวแปรแฝงมีความเที่ยง และ
นอกจากนั้นแลวใชมาตรวัดที่เสริมความเที่ยงของตัวแปรแฝงคือ คาเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูก
สกัดได (Average Variance Extracted) เปรียบเทียบกับคาการแปรปรวนของคาผิดพลาดของมาตร
วัด ซ่ึงใชสัญลักษณ  ซ่ึงมีสูตรในการคํานวณดังนี้ 

 =   
 

คา  ที่คํานวณไดควรมีคามากกวา 0.50  
จากงานวิจัย ผลของการคํานวณตามสูตรดังกลาวขางตนที่ไดจากตัวแปรแฝงทั้ง 6 ที่ใช

ในตัวแบบงานวิจัย ปรากฏดังตารางที่ 4.11 
 

ตารางที่ 4.11 ความเที่ยงของตัวแปรแฝง ( ) และความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได ( ) 
 

ตัวแปรแฝง ความเที่ยงของตัวแปรแฝง ( ) ความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได ( ) 

COST 0.827 0.546 
DIF 0.868 0.628 

FOCUS 0.863 0.613 
M 0.716 0.437 
C 0.906 0.549 
V 0.861 0.508 

 
จากตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นวาตัวแปรแฝงทุกตัวมีคาความเที่ยงมากกวา 0.60 สวนคา

ความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดไดมีคามากกวา 0.50 ถึง 5 ตัว คือ (1) ตัวแปรการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps (COST) (2) ตัวแปรการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps (DIF) (3) ตัวแปรการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps (FOCUS) (4) ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคประเภท
เพื่อโออวด (C) และ (5) ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคประเภทขาดการไตรตรอง (V) มีเพียงตัวแปร
พฤติกรรมการบริโภคประเภทวัตถุนิยม (M) เทานั้นที่มีคาความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดไดต่ํากวา
เกณฑเพียงเล็กนอย จากคํานวณที่ไดแสดงใหเห็นวา การนิยามปฏิบัติการตัวแปรแฝงทั้งหมดถูกตอง
และเชื่อถือได ไมมีขอบกพรองที่วิกฤตแตอยางไร 
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4.7 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 ชวงคือ ชวงแรก เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 

จากการสัมภาษณเจาะลึกผูบริหารขององคกรธุรกิจที่เปนตัวอยาง โดยชวงเวลาที่เขาพบอยูใน
ระหวางเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2553 และ ชวงที่สองเปนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ จาก
แบบสอบถาม ดวยวิธีการถามแบบสุมตัวอยางจากลูกคาผูใชบริการ ณ จุดใหบริการ หรือสาขาของ
องคกรธุรกิจที่เปนหนวยตัวอยาง โดยชวงเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลภาคสนามอยูในระหวางเดือน 
กุมภาพันธ ถึง มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยเกณฑในการเก็บขอมูลภาคสนามไดกลาวไวแลวขางตน และ
ทั้งสองชวงเวลามีแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล ที่ปรากฏในภาคผนวก ก ตารางที่ 16 และ 17  

การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากการขอเขา
สัมภาษณผูบริหารองคกรธุรกิจ ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

1) ทําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย ถึงองคกรธุรกิจที่เปนเปาหมายในการเก็บขอมูล 

2) ติดตอองคกรธุรกิจที่เปนหนวยตัวอยาง เพื่อกําหนดวันและเวลาในการเขาสัมภาษณ 
3) เขาพบผูบริหารสูงสุดขององคกรธุรกิจ หรือผูบริหารที่เกี่ยวของกับการกําหนดกล

ยุทธขององคกรธุรกิจ 
สวนของการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชวิ ธีเก็บรวบรวมขอมูลงาน

ภาคสนามจากแบบสอบถามผูบริโภคที่เขาใชบริการตามจุดใหบริการขององคกรธุรกิจ ที่กําหนดไว
เปนตัวอยางในการศึกษา ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

1) ทําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย ถึงองคกรธุรกิจที่เปนเปาหมายในการเก็บขอมูลจากลูกคาที่เขามาใชบริการที่จุด
บริการขององคกรธุรกิจที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 

2) กําหนดแผนงานในการดําเนินงานภาคสนาม ตามสถานที่เปาหมายจุดตางๆ 
3) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนงาน 
4) รวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมดําเนินการลงรหัสตอไป 

 
4.8 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

4.8.1 วิเคราะหสถิตพิื้นฐานของตัวอยาง 
วัตถุประสงคเพื่อแสดงลักษณะการแจกแจงของตัวอยางดวยสถิติเชิงบรรยาย ไดแก 

ความถี่ รอยละ และวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการพัฒนาตัวแบบ เพื่อใหทราบ
ลักษณะการแจกแจงและการกระจายของตัวแปรสังเกตไดที่ใชในการวิจัย ดวยสถิติเชิงพรรณนา 
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ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for Windows version 14.0  

4.8.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 
ผูวิจัยใชคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product-moment 

correlation coefficient) เพื่อแสดงความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรตางๆ ทิศทางของ
ความสัมพันธ และระดับของความสัมพันธ ขอมูลดังกลาวใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะห ตัวแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของผลของการสรางความไดเปรียบทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เกินพอเพียงโดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows version 14.0 รายละเอียดเกณฑการ
พิจารณาความสัมพันธของตัวแปร ปรากฏในตารางที่ 4.12 ดังนี้ (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549) 

 
ตารางที่ 4.12 เกณฑการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระดับความสมัพันธ 

                         |0.8| < r  สูง 
|0.6| < r ≤   |0.8| คอนขางสูง 
|0.4| < r ≤   |0.6| ปานกลาง 
|0.2| < r ≤   |0.4| คอนขางต่ํา 
      r ≤    |0.2| ต่ํา 

    r =  0.0 ไมมีความสัมพันธ 

 
4.8.3 การวิเคราะหตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบสมการโครงสราง 

การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง ที่สรางขึ้นจากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของและ
เกณฑการตรวจสอบคาพารามิเตอรตางๆ ที่ใชวัดความสอดคลองของตัวแบบสมการโครงสราง โดย
ขั้นตอนในการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแบบสมการโครงสราง โดยใชโปรแกรม LISREL 
มีขั้นตอนที่สําคัญ 6 ขั้นตอน ดังปรากฏในภาคผนวก จ 
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4.9 ผลการวิเคราะหขอมูล 
4.9.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได 

ตัวแปรสังเกตไดของการศึกษานี้มี 30 ตัวแปร ซ่ึงเปนตัวแปรแฝงภายนอกสังเกตได 12 
ตัวแปร ดังนี้  

1) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดาน
ผลิตภัณฑ (CA)  

2) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดาน
ราคา (CB)  

3) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย (CC)  

4) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดาน
การสงเสริมการตลาด (CD)  

5) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 
ดานผลิตภัณฑ (DA)  

6) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 
ดานราคา (DB)  

7) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 
ดานชองทางการจัดหนาย (DC)  

8) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 
ดานการสงเสริมการตลาด (DD)  

9) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดาน
ผลิตภัณฑ (FA)  

10)  การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดาน
ราคา (FB)  

11) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย (FC)  

12) การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดานการ
สงเสริมการตลาด (FD)  

สวนตัวแปรแฝงภายในสังเกตไดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง  18 ตัว
แปร ไดแก ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคประเภทวัตถุนิยม 4 ตัวแปรสังเกตได (M2, M6, M10, 

DPU



126 

M11) ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคประเภทเพื่อโออวด 8 ตัวแปรสังเกตได (C1, C2, C3, C4, C5, 
C6, C7, C8) และตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคประเภทขาดการไตรตรอง 6 ตัวแปรสังเกตได (V1, 
V2, V3, V4, V5, V7)  

 
ตารางที่ 4.13  คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได (n=726) 
 

 ตัวอยางทั้งหมด (n=726) 

ตัวแปรสังเกตได x  SD MAX MIN 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขนัทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps (COST) 
CA 2.938 0.547 5.000 1.000 

CB 3.136 0.645 5.000 1.000 
CC 3.555 0.762 5.000 1.000 
CD 3.139 0.708 5.000 1.000 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขนัทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps (DIF) 
DA 3.311 0.691 5.000 1.000 
DB 3.138 0.708 5.000 1.000 

DC 3.256 0.602 5.000 1.000 
DD 3.075 0.617 5.000 1.000 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขนัทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps (FOCUS) 
FA 2.167 0.526 5.000 1.000 

FB 2.787 0.692 5.000 1.000 

FC 2.455 0.719 5.000 1.000 

FD 2.710 0.661 5.000 1.000 

พฤติกรรมการบริโภคประเภทวัตถุนิยม (M) 
M2 2.835 0.973 5.000 1.000 
M6 2.774 1.106 5.000 1.000 

M10 2.220 1.085 5.000 1.000 
M11 2.160 1.120 5.000 1.000 
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ตารางที่ 4.13  (ตอ) 
 

 ตัวอยางทั้งหมด (n=726) 

ตัวแปรสังเกตได x  SD MAX MIN 

พฤติกรรมการบริโภคประเภทเพื่อโออวด (C) 
C1 2.439 1.111 5.000 1.000 
C2 2.577 1.112 5.000 1.000 
C3 2.517 1.104 5.000 1.000 

C4 2.426 1.126 5.000 1.000 
C5 2.366 1.165 5.000 1.000 
C6 2.110 1.124 5.000 1.000 

C7 2.226 1.095 5.000 1.000 
C8 2.054 1.110 5.000 1.000 

พฤติกรรมการบริโภคประเภทขาดการไตรตรอง (V) 
V1 2.360 1.095 5.000 1.000 

V2 2.474 1.086 5.000 1.000 
V3 2.433 1.122 5.000 1.000 
V4 2.592 0.996 5.000 1.000 

V5 2.759 1.092 5.000 1.000 
V7 2.393 1.045 5.000 1.000 

 
จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการศึกษาสรุปได

ดังตอไปนี้ 
คาเฉลี่ยอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทาง

ธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานชองทางการจัดจําหนาย (CC) อยูในเกณฑที่คอนขางสูงและ
สูงที่สุดในกลุมของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps 
แสดงวาการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานชองทาง
การจัดจําหนายมีอิทธิพลตอการซื้อสูงสุด ขณะที่ดานอื่นมีอิทธิพลตอการซื้อในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทาง
ธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps ดานผลิตภัณฑ (DA) อยูในเกณฑปานกลางแตสูงที่สุดในกลุม
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ของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps แสดงวาการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps ดานผลิตภัณฑมี
อิทธิพลตอการซื้อสูงสุด ขณะที่ดานอื่นมีอิทธิพลตอการซื้อในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทาง
ธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดานราคา (FB) และดานสงเสริมการตลาด (FD) อยูในเกณฑปาน
กลางแตสูงที่สุดในกลุมของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 
4Ps แสดงวากลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดาน
ผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการซื้อสูงสุด ขณะที่ดานอื่นมีอิทธิพลตอการซื้อในระดับคอนขางต่ํา 

คาเฉลี่ยอิทธิพลของพฤติกรรมการบริโภคประเภทวัตถุนิยมอยูในเกณฑปานกลาง 2 ตัว
แปรคือ M2 และ M6 สวนตัวแปร M10 และ M11 คาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา 

คาเฉลี่ยอิทธิพลของพฤติกรรมการบริโภคประเภทเพื่อโออวดอยูในเกณฑปานกลาง 3 
ตัวแปรคือ C1 C2 และ C3 สวนตัวแปรที่เหลือ คาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา 

คาเฉลี่ยอิทธิพลของพฤติกรรมการบริโภคประเภทขาดการไตรตรอง อยูในเกณฑปาน
กลาง 2 ตัวแปรคือ V4 และ V5 สวนตัวแปรที่เหลือ คาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา 

4.9.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทุกตัว 
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทุกตัววามีความสัมพันธ

ซ่ึงกันและกันสูง (Multicollinearity) หรือไม รวมถึงตัวแปรมีทิศทางและขนาดความสัมพันธเชนไร 
โดยใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product-moment Correlation) รวมทั้งทดสอบวา
ตัวแปรสังเกตไดทั้งหมดนั้นเปนเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) หรือไมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จากตารางที่ 4.14 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดจํานวน 30 ตัว
แปร พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมด 435 คู มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 320 คู คาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 
14 คู และมีความสัมพันธอยางไมมีนัยทางสถิติจํานวน 101 คู โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรเปนความสัมพันธทางบวกจํานวน 356 คู ความสัมพันธทางลบจํานวน 79 คู มี
ขนาดความสัมพันธตั้งแต 0.00 ถึง 0.78 จากความสัมพันธดังกลาวแสดงวาตัวแปรสังเกตไดมีระดับ
ความสัมพันธไมสูงมาก และไมเกิดภาวะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันสูง 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดที่ใชวัดตัวแปรแฝง
เดียวกัน พบวาตัวแปรทุกคูมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีขนาดของ
ความสัมพันธในระดับต่ํา (0.0 <r ≤  0.2) จํานวน1 คู คอนขางต่ํา (0.2 < r ≤  0.4) จํานวน 4 คู ปาน
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กลาง (0.4 < r ≤  0.6) จํานวน 52 คู คอนขางสูง (0.6 < r ≤  0.8) จํานวน 15 คู โดยทุกคูมีทิศทางของ
ความสัมพันธทางเดียวกัน 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดที่ใชวัดตัวแปรแฝง
ตางกัน พบวา สวนใหญ ตัวแปรสังเกตไดมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีขนาดของความสัมพันธอยูในระดับต่ํา (0.0 <r ≤  0.2) จํานวน210 คู คอนขางต่ํา (0.2 < r ≤  
0.4) จํานวน 85 คู ปานกลาง (0.4 < r ≤  0.6) จํานวน 66 คู คอนขางสูง (0.6 < r ≤  0.8) จํานวน 2 คู 

เมื่อพิจารณาคาสถิติ Bartlett’s test of sphericity พบวามีคาเทากับ 12389.40 df = 435 
(p=0.00) แสดงใหเห็นวาเมทริกซสหสัมพันธแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับผลการวิเคราะห Kaiser-Meyer-Olkin ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 (0.922) 
แสดงใหเห็นวาตัวแปรสังเกตไดมีความสัมพันธกันมาก ซ่ึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการ
ตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบการวิจัย กับขอมูลเชิงประจักษตอไป  

4.9.3 ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสราง 
เนื่องจากกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดใหสวนประสมการตลาด (4Ps) เปน

เครื่องมือที่องคกรธุรกิจใชกระตุนผูบริโภค ดังนั้นภายใตตัวแปรของสวนประสมการตลาดผูวิจัยได
กําหนดตัวแปรสังเกตไดเพื่อใชวัดตัวแปรสวนประสมการตลาดภายใตกลยุทธการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจทั้งสามประเภท และผูวิจัยไดประมาณคาของมาตรวัดตัวแปร
สังเกตไดของแตละกลุมของ 4Ps ภายใตความไดเปรียบทั้งสามดาน เพื่อทดสอบวาตัวแปรสังเกตได
เหลานั้นสามารถเปนตัวแทนที่ดีไดของแตละดานของสวนประสมการตลาดภายใตกลยุทธการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจหรือไม 

ในการประมาณคาขององคประกอบรวมของตัวแปรแฝงเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์คะแนน
องคประกอบเพื่อสรางสมการองคประกอบของตัวแปรแฝงของกลุม 4Ps ในแตละดานของกลยุทธ
การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (ปรากฏใน ภาคผนวก ง) หลังจากนั้นจึงนําคะแนนดิบมา
คํานวณในสมการที่ไดเพื่อจัดทําเปนคะแนนที่ไดจากสมการขององคประกอบใหมในแตละดาน
ของ 4Ps อีกครั้ง ตอจากนั้นจึงนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหในสวนของการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจตอไป 

ในการวัดองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factory Analysis) ผูวิจัยวิเคราะห
ความตรงเชิงโครงสรางของตัวแปรในตัวแบบการวัด โดยแบงออกเปน 2 กลุม 7 หัวขอ ไดแก กลุม
ที่ 1 ดานกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ 3 ประเภท ไดแก 1) การสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps (COST) 2) การสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps (DIF) 3) การสรางความไดเปรียบ
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ในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps (FOCUS) และกลุมที่ 2 ดานพฤติกรรมการบริโภค
ที่เกินพอเพียง 3 ดานไดแก 1) ดานพฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม (M) 2) ดานพฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อโออวด (C) 3) ดานพฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง (V) และในกลุมสุดทาย 
เปนการวัดองคประกอบเชิงยืนยันของทุกตัวแปร 

4.9.3.1 ตัวแปรของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนํา
ตนทุนดวย 4Ps (COST) 

ตัวแปรของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 
4Ps ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได 4 ตัว ผูวิจัยตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้ง 
4 ตัวรวม 6 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคู ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวก มีขนาดปานกลางถึงสูง และ
ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 16 ถึง รอยละ 37.9 ผลการวิเคราะห
เมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 956.720,  p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได ไมใชเมทริกซ
เอกลักษณ และคาดัชนี Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.761 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้น
ความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps (COST) พบวาตัวแบบมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความตรง
ของตัวแบบไดแกคา χ² = 0.12, df  = 1, p = 0.73 และคาดัชนี  SRMR =  0.002, RMSEA = 0.00, 
GFI = 1.00, AGFI = 1.00 และ พบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว มีคาเปน
บวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาตั้งแต 0.44 ถึง 0.54 ตัว
แปรที่มีน้ําหนักมากที่สุด คือ ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนํา
ตนทุนดวย 4Ps ดานการจัดจําหนาย (CC) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.54 รองลงมาคือ ตัว
แปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานราคา (CB) มี
คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.50 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง ซ่ึงวัดไดจากคา R2 ของตัวแปร
สังเกตไดทุกตัว แสดงถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัวกับ ตัวแปรภายใตการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps อยูในระดับปานกลาง 
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ภาพที่ 4.5  ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดองคประกอบของการสรางความไดเปรยีบ

ในการแขงขนัทางธุรกิจประเภทผูนําตนทนุดวย 4Ps 
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ตารางที่ 4.14 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสันของตัวแปรสังเกตไดของการสรางความไดเปรียบในการแขงขนัทางธุรกิจ กับพฤติกรรมการบริโภคที่
เกินพอเพียง DPU
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4.9.3.2 ตัวแปรของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความ
แตกตางดวย 4Ps (DIF) 

ตัวแปรของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 
4Ps ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได 4 ตัว ผูวิจัยตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้ง 
4 ตัวรวม 6 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 6 คู ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวก มีขนาดปานกลาง โดย ตัว
แปรสังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 18.23 ถึง รอยละ 38.07  ผลการวิเคราะห
เมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 1178.27,  p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซ
เอกลักษณ และคาดัชนี Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.788 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้น
ความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps (DIF) พบวาตัวแบบมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความตรง
ของตัวแบบไดแกคา χ² = 0.13, df  = 1, p = 0.71 และคาดัชนี SRMR =  0.002, RMSEA = 0.00, GFI 
= 1.00, AGFI = 1.00 และพบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว มีคาเปนบวก 
และแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาตั้งแต 0.40 ถึง 0.63 ตัวแปรที่มี
น้ําหนักมากที่สุด คือ ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตาง
ดวย 4Ps ดานผลิตภัณฑ (DA) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.63 รองลงไปคือ ตัวแปรการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps ดานชองทางการจัดจําหนาย 
(DC) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.55 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซ่ึงวัดไดจากคา R2 ของตัว
แปรสังเกตไดทุกตัว แสดงถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว กับตัวแปรการวัด
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps อยูในระดับปาน
กลางถึงสูง 
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ภาพที่ 4.6 ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดองคประกอบของการสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 
 

 4.9.3.3 ตัวแปรของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนน
ดวย 4Ps (FOCUS) 

ตัวแปรของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps 
ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตไดจํานวน 4 ตัว ผูวิจัยตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกต
ไดทั้ง 4 ตัวรวม 6 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 6 คู ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวก มีขนาดปานกลาง โดย
ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 33.5 ถึง รอยละ 39.7 ผลการวิเคราะห
เมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 1306.47,  p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซ
เอกลักษณ และคาดัชนี Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.829 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้น
ความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps (FOCUS) พบวาตัวแบบมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความตรง
ของตัวแบบไดแกคา χ² = 1.73, df  = 2, p = 0.42 และคาดัชนี SRMR =  0.006, RMSEA = 0.00, GFI 
= 1.00, AGFI = 0.99 และพบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว มีคาเปนบวก
และแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาตั้งแต 0.41 ถึง 0.57 ตัวแปรที่มี
น้ําหนักมากที่สุด คือ ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 
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4Ps ดานราคา (FB) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.57 รองลงไปคือ ตัวแปรการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดานชองทางการจัดจําหนาย (FC) มีคา
น้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.56 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซ่ึงวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตได
ทุกตัว แสดงถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัวกับ ตัวแปรการวัดการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps อยูในระดับปานกลาง  
 

 
 
ภาพที่ 4.7 ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดองคประกอบของการสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps 
 

4.9.3.4 ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม (M) 
ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม ประกอบดวยตัวแปรสังเกตไดจํานวน 4 ตัวซ่ึง

ผูวิจัยตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัวรวม 6 คู พบวามีคาสหสัมพันธของ
ตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคู ลักษณะ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวก มีขนาดต่ําถึงสูง โดยตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความ
แปรปรวนรวมระหวางรอยละ 2.65 ถึง รอยละ 60.7  ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย 
Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 811.199, p = 0.00 ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณและคาดัชนี 
Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.610 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้น ความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได 
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 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบพฤติกรรมการ
บริโภควัตถุนิยม (M) พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาได
จากคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² = 4.30, df  = 2, p = 0.12 และคา
ดัชนี SRMR =  0.021, RMSEA = 0.04, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 และพบวาน้ําหนักองคประกอบ
ของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว มีคาเปนบวก และแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีคาตั้งแต 0.30 ถึง 1.00 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซึ่งวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตได
ทุกตัว แสดงถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัวกับ ตัวแปรดานพฤติกรรมบริโภค
วัตถุนิยม อยูในระดับคอนขางต่ําถึงคอนขางสูง  

 

 
 
ภาพที่ 4.8 ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดองคประกอบดานพฤติกรรมการบริโภค

วัตถุนิยม 
 

4.9.3.5 ตัวแปรดานพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด (C) 
ตัวแปรดานพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด ประกอบดวยตัวแปรสังเกตได 8 ตัว ซ่ึง

ผูวิจัยตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้ง 8 ตัวรวม 28 คู พบวา มีคาสหสัมพันธ
ของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 28 คู ลักษณะ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวก มีขนาดปานกลาง โดยตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีคาความ
แปรปรวนรวมระหวางรอยละ 19.1 ถึง รอยละ 46.92  ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย 
Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 3162.778, p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญที่
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ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณและคาดัชนี 
Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.929 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้นความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบ 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบพฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อโออวด (C) พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาได
จากคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา  χ² = 15.73, df  = 13, p = 0.26 และ
คาดัชนี SRMR = 0.011, RMSEA = 0.00, GFI = 0.99, AGFI = 0.99 และพบวาน้ําหนัก
องคประกอบของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 8 ตัว มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีคาตั้งแต 0.68 ถึง 0.92 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซึ่งวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตได
ทุกตัว แสดงถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 8 ตัวแปรสังเกตไดกับ ตัวแปรดาน
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวดอยูในระดับปานกลางถึงสูง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.9 ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดองคประกอบดานพฤติกรรมการบริโภค

เพื่อโออวด 
 

4.9.3.6 ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง (V) 
ตัวแปรดานพฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง ประกอบดวย ตัวแปรสังเกต

ได 6 ตัว ซ่ึงผูวิจัยตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดจํานวน 6 ตัวแปรสังเกตไดรวม 
15 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.01 ทั้ง 15 คู ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวก มีขนาดปานกลาง โดยตัวแปรสังเกต
ไดมีความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 19.89 ถึง 35.52 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย 
Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 1696.50, p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณและคาดัชนี 
Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.894 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้นความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบ 

 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบพฤติกรรมการ
บริโภคแบบขาดการไตรตรอง (V) พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² = 16.01, df  = 9, p = 
0.06 และคาดัชนี SRMR = 0.016, RMSEA = 0.033, GFI = 0.99, AGFI = 0.98 และพบวาน้ําหนัก
องคประกอบของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 6 ตัว มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีคาตั้งแต 0.68 ถึง 0.88 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซึ่งวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตได
ทุกตัว แสดงถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 6 ตัวแปรสังเกตไดกับ ตัวแปรการวัด
พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรองอยูในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง  

 

 
 
ภาพที่ 4.10 ผลการตรวจสอบความตรงของตัวแบบการวัดองคประกอบดานพฤติกรรมการบริโภค

แบบขาดการไตรตรอง 
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โดยสรุป ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดทั้ง 30 ตัวแปร ที่อยูในแตละกลุมปจจัย
เดียวกันมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคู โดยทุกคูมีความสัมพันธแบบมีทิศทาง
เดียวกัน (คาความสัมพันธเปนบวก) แสดงวา ตัวแปรสังเกตไดที่อยูในกลุมเดียวกันนั้นหากมีตัวแปร
ตัวหนึ่งมีขนาดเพิ่มมากขึ้น ตัวแปรในกลุมจะมีขนาดเพิ่มมากขึ้นตามกันไป หรือในทํานองตรงขาม
กัน หากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดลดลง ตัวแปรในกลุมจะมีขนาดลงลดตามกันไปดวยเชนกัน ในสวน
ของเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรทุกคู พบวาแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ จึงเหมาะสมที่จะนําไปใชวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางที่มีตัวแบบการวัด (Measurement 
Model) ซ่ึงอาศัยหลักวิเคราะหองคประกอบที่ตัวแปรควรมีความสัมพันธภายในตอกัน  

ขณะที่ผลการวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของตัวแบบการวัดตัวแปรแฝงในตัว
แบบเชิงสาเหตุของกลยุทธในการสรางความไดเปรียบทางธุรกิจกับสวนประสมการตลาด 4Ps และ
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง พบวาเมื่อพิจารณาทุกตัวแบบการวัดจากคาไค-สแควร สถิติ 
Bartlett’s test of sphericity และคาดัชนีไกเซอร เมเยอร-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measurement of Sampling Adequacy, KMO) คา KMO และรวมทั้งพิจารณาคาดัชนีวัดความ
กลมกลืน (GFI) คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) ซ่ึงมีคาเขาใกลหนึ่ง และคาดัชนี
รากกําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (RMR) มีคาเขาใกลศูนย แสดงวาตัวแบบการวัดตัวแปรทุกตัว
แบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึงหมายความวาขอมูลชุดนี้มีความเหมาะสม
ที่จะนําไปใชในการตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบสมการโครงสรางผลของการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง เต็มรูปกับขอมูลเชิง
ประจักษในสวนตอไป  

4.9.4 ผลการวิเคราะหความสอดคลองตัวแบบสมการโครงผลของการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงของทุกตัวแปรกับขอมูลเชิงประจักษ   

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในหัวขอ 4.9.2 เปนการวิเคราะหความสอดคลอง
ของตัวแบบการวัดกับขอมูลเชิงประจักษของตัวแปรแฝงทีละตัวซ่ึงสรุปไดวาตัวแปรแฝงใน
การศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ แตอยางไรก็ตามเพื่อใหการ
วิเคราะหตัวแบบการวิจัยคร้ังนี้มีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้นในหัวขอนี้ ผูวิจัยจึงนําเสนอผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงทุกตัวที่ใชในการศึกษามาวิ เคราะหรวมกัน  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อยืนยันวาตัวแปรสังเกตไดใชวัดเฉพาะตัวแปรแฝงตามที่กําหนดเทานั้นโดยแบงการ
นําเสนอออกเปน 3 สวนดังนี้ 
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4.9.4.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจ 

แผนภาพที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัด
องคประกอบของทุกตัวแปรในกลุมของกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ 
พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการ
ตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา  χ² = 40.37, df = 25, p = 0.02671 และคาดัชนี SRMR = 
0.029, RMSEA = 0.029, GFI = 0.99, AGFI = 0.97 หมายความวา ตัวแปรแฝงการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจดวย 4Ps ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้สามารถวัดไดจากตัวแปรสังเกต
ไดตามที่กําหนดให ตามลําดับ  

 

 
 
ภาพที่ 4.11 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงกลยุทธการสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ 
 

4.9.4.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 
แผนภาพที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัด

องคประกอบของทุกตัวแปรในกลุมของพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง พบวาตัวแบบมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความตรง
ของตัวแบบไดแกคา  χ² = 115.71, df = 90, p = 0.0353 และคาดัชนี SRMR = 0.022, RMSEA = 
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0.020, GFI = 0.98, AGFI = 0.97 หมายความวา ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้สามารถวัดไดจากตัวแปรสังเกตไดตามที่กําหนดให ตามลําดับ 
 

  
  
ภาพที่ 4.12 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงของพฤติกรรมการบริโภคที่

เกินพอเพียง 
 

4.9.4.3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงทุกตัว (การสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจดวย 4Ps และพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง) 

แผนภาพที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงทุกตัว 
พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการ
ตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา  χ² = 428.65, df = 274, p = 0.00 และคาดัชนี SRMR = 
0.052, RMSEA = 0.028, GFI = 0.96, AGFI = 0.94 หมายความวา ตัวแปรแฝงที่ใชในการศึกษาครั้ง
นี้สามารถวัดไดจากตัวแปรสังเกตไดตามที่กําหนดใหทั้งหมด 

จากหัวขอที่ผานมา สรุปไดวา การวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางของตัวแบบการวัด 
(Construct Validity) ของเครื่องมือในการวิจัยมีความเหมาะสมโดยพิจารณาจากดัชนีวัดความ
สอดคลองของตัวแบบ ของแตละตัวแบบการวัดโดยใชคาสถิติ Chi-Square, df, p, RMSEA, GFI 
และ AGFI ของทุกตัวแบบการวัดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึงเหมาะสมกับการนําไป
วิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัยตอไป 
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ภาพที่ 4.13  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงทุกตัว 
    

4.10 สรุปสาระสําคัญของบทที่ 4 
สาระสําคัญของบทที่ 4 เปนการอธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัย ซ่ึงใชวิธีการวิจัย

แบบวิธีผสม (Mixed Method) โดยเนนไปยังขอมูลทั้งสองประเภท คือประเภทแรกเพื่อศึกษาจาก
ผูประกอบการธุรกิจ ในเรื่องของกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และในประเภทที่
สอง เปนการนําคําตอบของในประเภทแรกมาสรางเปนขอคําถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของ
ผูบริโภคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลมาจากการกระตุนทางการตลาดจากกลยุทธการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ขอบเขตในการศึกษาวิจัยกําหนดอยูในบริเวณกรุงเทพฯ 
โดยกระจายแบงพื้นที่ในการเก็บขอมูลเพื่อความสมบูรณของการกระจายของตัวอยาง ตลอดจน
กําหนดชวงเวลาในการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยแบงออกเปนวันทํางาน วันหยุด ชวงเชา และเย็น
ของวัน ถัดมาจะเปนการอธิบายถึงวิธีการเลือกประชากร เทคนิคในการสุมเลือกตัวอยาง เครื่องมือ
ในการวิจัย ขั้นตอนการดําเนินงาน ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ตลอดจนวิธีการตรวจสอบคุณภาพและ 
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ที่ใชในสมการโครงสราง และคุณภาพของขอมูลที่เก็บได ดวยวิธี
ทดสอบความตรง และความเที่ยงทางสถิติ 
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เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเปนวิเคราะหเนื้อหา สวนที่สองในเชิง
ปริมาณนั้นจะใชการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง เพื่อศึกษาวิจัย ปจจัยสาเหตุและผลที่เกิด
จาก สมมติฐานตามกรอบแนวคิด โดยใชตัวแปรปรับที่เปนระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาชวยในการวิเคราะหแบบพหุ (Multiple Group Analysis) 
เพื่อใหงานวิจัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และคุณภาพของขอมูลท่ีใชในการศึกษาวิจัย
ฉบับนี้ ผลออกมาไดตามเกณฑมาตรฐานทางสถิติที่กําหนดไว ซ่ึงทําใหเชื่อมั่นไดวาขอมูลชุดนี้มี
ความเหมาะสมในการนําไปวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางผลการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง ไดตอไป 

บทที่ 5 จะนําผลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพมาวิเคราะห 
แปลผล รวมถึงการอภิปรายผลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสองสวนเปนลําดับตอไป 
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บทที่ 5 
ผลการศึกษา 

 
5.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

5.1.1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูล 
ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการเขาสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารสูงสุดในองคกร หรือ

ผูบริหารที่เกี่ยวของกับดานการตลาดของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ และมีจํานวนสาขามากใน
ประเทศไทย  ซ่ึง ธุรกิจคาปลีกที่ เปนเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ประกอบไปดวย
หางสรรพสินคา และซุปเปอรเซ็นเตอร ไดแก หางสรรพสินคาเดอะมอลล หางสรรพสินคาโรบิน
สัน หางสรรพสินคาเซ็นทรัล บิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร และเทสโกโลตัส โดยผูใหขอมูล ดํารงตําแหนง
ตั้งแต กรรมการผูจัดการใหญ ถึงผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายการตลาดของธุรกิจ 

5.1.2 ขอสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึก 
ขอสรุปที่ไดจากการสัมภาษณ ผูวิจัยไดรวบรวม วิเคราะหแนวทางการศึกษาครอบคลุม

ทุกประเด็นที่ผูวิจัยตองการศึกษา ดังตอไปนี้ 
5.1.2.1 กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
จากการสัมภาษณพบวาองคกรธุรกิจ 4 จาก 5 เลือกใชการสรางความไดเปรียบในการ

แขงขันดานความแตกตางมาเปนแนวปฏิบัติในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน มีเพียง 1 
ธุรกิจเทานั้นที่เลือกใชดานผูนําตนทุนในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน องคกรธุรกิจสวน
ใหญที่เลือกใชดานความแตกตางนั้น ลวนแตตองการใหองคกรธุรกิจของตนมีความตางจากคูแขงที่
อยูในตลาดเดียวกันใหไดมากที่สุด โดยความแตกตางที่ทางองคกรธุรกิจสรางขึ้นมานั้นถูกถายทอด
ไปสูการรับรูไดของผูบริโภคผานทางกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจ ในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) ผูนําตนทุน องคกรธุรกิจที่เลือกใชดานนี้มีอยูเพียงองคกรเดียว ซ่ึงเนนการควบคุม
ตนทุนอยางชัดเจน ผูบริหารขององคกรธุรกิจใหเหตุผลวา เนื่องจากประเภทของธุรกิจที่จําเปนตอง
รักษาระดับความไดเปรียบในการแขงขันจากคูแขง โดยอาศัยดานราคาเปนกลยุทธหลัก ซ่ึงสะทอน
อยางชัดเจนจากราคาของผลิตภัณฑที่องคกรธุรกิจนํามาจําหนายที่สวนใหญจะกําหนดราคาใน
ระดับต่ํา เพื่อรองรับกลุมลูกคาเปาหมายที่มีรายไดต่ําถึงปานกลาง และเพื่อใหตอบสนองตอกลยุทธ 
พบวาองคกรไดดําเนินการลดตนทุนลงในทุกๆ ดาน อาทิ ตนทุนของผลิตภัณฑโดยการสั่งซื้อใน
ปริมาณมากเพื่อจะไดตนทุนที่ต่ําจากการสั่งแบบประหยัดเชิงขนาด และเพื่อใหไดประโยชนจาก
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การสั่งซื้อคราวละมากๆ ดังนั้นองคกรธุรกิจจึงจําเปนตองขยายสาขาเพื่อกระจายสินคาใหไดมาก 
และในขณะเดียวกัน การลดตนทุนอีกประการหนึ่งคือ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาปรับใชเพื่อบริหารจัดการภายในขององคกรธุรกิจ นัยหนึ่งคือไมตองการเพิ่มบุคลากรแต
ไดประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง ถึงแมวาองคกรจะมุงเนนการลดคาใชจาย ลดตนทุนเพื่อทําราคาของ
สินคาไดต่ํากวาคูแขงขัน แตผูบริหารไดใหแนวนโยบายถึงคุณภาพของผลิตภัณฑที่นํามาจําหนายวา
ไมไดลดลงตามราคาที่ต่ําลง  หากแตผลิตภัณฑที่นํามาจําหนายนั้น มีความหลากหลายในคุณภาพที่
สะทอนตามมาตรฐานของราคาเพื่อใหลูกคาไดเลือกบริโภคตามกําลังความสามารถของตนเอง 

2) ดานความแตกตาง 4 องคกรธุรกิจเลือกใชดานนี้ในการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน ตางใหเหตุผลที่ใกลเคียงกันวาตลาดคาปลีก ประเภทหางสรรพสินคา หรือหางดิสเคานท
สโตรนั้น ลวนแลวแตมีผลิตภัณฑที่ใกลเคียงกัน ประเภทเดียวกัน ผูผลิตเปนกลุมเดียวกัน ดังนั้นการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจจําเปนตองหาความแตกตางจากคูแขงใหไดอยาง
ชัดเจน จากการวิจัยพบวา องคกรธุรกิจประเภทดิสเคานทสโตร สรางความแตกตางไดยากกวา
องคกรธุรกิจสรรพสินคา เพราะองคกรธุรกิจดิสเคานทสโตรมีกลุมลูกคาเปาหมายขนาดใหญ และ
สวนใหญเปนกลุมที่มีรายไดปานกลางถึงต่ํา แตเปนที่นาแปลกใจที่หนึ่งในองคกรธุรกิจประเภทนี้
เลือกที่ใชดานความแตกตางมาใชแทนที่จะเลือกดานตนทุน แสดงใหเห็นวาถึงแมองคกรธุรกิจจะมี
กลุมลูกคาที่คํานึงถึงเรื่องราคาเปนหลัก แตมุมมองขององคกรธุรกิจกลับเห็นโอกาสที่จะแยก
แนวนโยบายโดยการสรางความแตกตางของตนจากคูแขงขันใหลูกคาไดเห็นอยางชัดเจน แตผูวิจัย
กลับไมเห็นภาพอยางชัดเจนวาองคกรธุรกิจไดพยายามสรางความแตกตางจากคูแขงดวยวิธีเชนไร 
ขณะที่องคกรธุรกิจประเภทหางสรรพสินคากลับพบไดชัดเจนกวา อาทิ จัดหาผลิตภัณฑใหมมาเพื่อ
จําหนายอยูอยางสม่ําเสมอ มีการเพิ่มบริการใหมเจาะกลุมลูกคาที่แบงแยกมากขึ้นอยางชัดเจน เห็น
ไดจากการเลือกผลิตภัณฑที่นํามาจําหนายมุงตอบสนองกลุมเปาหมายที่แคบลง โดยการคัดสรร
ผลิตภัณฑจากตางประเทศเพื่อเปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย 

3) การมุงเนน จากการสัมภาษณไมพบวามีองคกรธุรกิจใดเลือกใชดานนี้อยางชัดเจน 
เพียงแตเลือกใชในบางโอกาส หรือแฝงไปกับกิจกรรมการสงเสริมการตลาดตามชวงเวลาและ
เทศกาลตางๆ เทานั้น  

5.1.2.2 สวนประสมการตลาด (4Ps) 
ผลที่ไดจากการศึกษาสําหรับ 4Ps ที่ไดจากองคกรธุรกิจมีดังตอไปนี้ 
1) ดานผลิตภัณฑ จากการสัมภาษณมี 3 องคกรธุรกิจที่ใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑ 

โดยสรรหาความหลากหลายของผลิตภัณฑที่นํามาจําหนายใหแกลูกคา อีกทั้งใหความเขมงวดกับ
คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑตางๆ เหลานั้น สําหรับดานการบริการ พบวาองคกรธุรกิจให
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ความสําคัญกับการเพิ่มทักษะของพนักงานที่นําไปสูการใหบริการที่เปนเลิศ โดยเนนการฝกอบรม
พนักงานในการใหบริการที่สุภาพออนนอม ตลอดจนความรูความเขาใจในตัวผลิตภัณฑที่ตนเอง
ดูแลรับผิดชอบเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเพิ่มมูลคาเพิ่มของการใหบริการแกลูกคาที่
เขามาใชจายภายในองคกรธุรกิจ อาทิ สามารถเลือกซื้อสินคาจากหลายๆ แผนกแลวชําระเงินคา
สินคาคราวเดียว หรือบริการสงถึงรถหรือบานลูกคาโดยไมคิดคาบริการเพิ่ม การมีบริการรับจอดรถ 
หรือการบริการที่จอดรถสําหรับลูกคาในกลุมพิเศษตางๆ รวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยตอ
ลูกคาเปนอีกกลยุทธที่องคกรธุรกิจเลือกเพื่อที่จะสนองความพึงพอใจ ที่ทําใหลูกคาเลือกซื้อสินคา
ไดอยางสบายใจ เหลานี้ทําใหลูกคามีความประทับใจและติดใจที่จะกลับมาซื้อสินคาอีก 

2) ดานราคา พบวาองคกรธุรกิจเกือบจะทั้งหมด ไมไดเนนใชเปนพิเศษ ยกเวนเพียง
องคกรเดียว ซ่ึงองคกรสวนใหญตางใหเหตุผลใกลเคียงกันวาดานราคาจะนําไปใชรวมกับดานการ
สงเสริมการตลาด โดยเฉพาะกับการสงเสริมการขายเปนหลัก ซ่ึงองคกรใหเหตุผลไวคือปจจุบันการ
แขงขันดานราคาอยางเดียวไมเกิดประโยชนแกองคกรตลอดจนผูบริโภคเพราะแตละองคกรเกือบจะ
มีตนทุนของสินคาที่เทาๆ กัน ดังนั้นกลยุทธที่เกี่ยวกับราคา จึงเปนพื้นฐานที่ทุกบริษัทเลือกปฏิบัติ
ใกลเคียงกัน อาทิ มีผลิตภัณฑที่คุณภาพสอดคลองกับราคา สําหรับองคกรที่เลือกกลยุทธนี้พบวา
เปนองคกรที่เลือกใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานผูนําตนทุน โดยจะใชราคาเปนตัว
ดึงดูดใหลูกคาเกิดความสนใจ อาทิ การจัดใหมีผลิตภัณฑที่ราคาต่ํากวาคูแขงนําเสนอขายหมุนเวียน
กันไปในแตกลุมผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ การแสดงเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑกับคูแขงขัน การตั้ง
ราคาใกลเคียง หรือต่ํากวาคูแขงขัน 

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาทุกองคกรใหความสําคัญกับทําเลที่ตั้งเพื่อดําเนิน
ธุรกิจทั้งสิ้น ผูบริหารทานหนึ่งไดใหขอคิดวา “องคกรธุรกิจเมื่อเลือกทําเลแลวไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปที่อ่ืนๆ ไดงายๆ เหมือนปรับ layout ดังนั้นกอนจะสรางองคกรธุรกิจขึ้นมาจําเปนตอง
ศึกษาและเลือกอยางรอบคอบ” ดังนั้นความสําคัญกับทําเลที่ตั้งที่จึงเปนความสําคัญอันดับแรกๆ 
ชวงเลือกสถานที่กอสราง หลังจากนั้นความสําคัญของทําเลที่ตั้งจะลดลงไป แตจะไปเนนทางดาน
การกระจายสินคา และการขนสงสินคาแทน โดยเลือกทําเลที่ใกลกับสินคา องคกรหนึ่งกําหนด
แนวทางของการเลือกทําเลในตางจังหวัด โดยหากเปนไปไดใหเลือกทําเลที่ตั้งใหใกลเคียงกับแหลง
วัตถุดิบที่จะนํามาจําหนายภายในองคกรธุรกิจ อาทิ ฟารมเพาะปลูก ผัก และผลไม เปนตน หรือจาก
การสัมภาษณในดานนี้ ผูบริหารแตละทานใหความสําคัญเปนลําดับรองจากดานอื่นลงไป แตโดย
สวนใหญการเลือกทําเลที่ตั้งจะพิจารณาใหอยูใกลเคียงกับแหลงธุรกิจ/ชุมชน เพื่อทําใหลูกคา
สามารถมาไดโดยสะดวก และเลือกใชกลยุทธในการเปดเร็ว ปดชา หรือเปดในวันหยุดใหการ
บริการลูกคาในชวงเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนใชชองทางการขายที่หลากหลาย เชน ทีมขาย ตัวแทน
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ขาย คูคา และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบคลังสินคาในการเก็บผลิตภัณฑ และบริหารสินคาคงคลัง 
รวมไปถึงการกระจายผลิตภัณฑไดทั่วถึงในแหลงเปาหมาย 

สําหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบภายในหาง (Lay out) เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ทางองคกร
ธุรกิจเลือกใชเพื่อใหเกิดความแปลกใหม ไมจําเจ ซ้ําซากแกลูกคา โดยพบวารูปแบบที่องคกรธุรกิจ
นํามาใช อาทิ ชวงเวลาในแตละแผนกที่จะมีการตบแตง สลับหมุนเวียนกันไป เพื่อเพิ่มแรงจูงใจตอ
ลูกคาเพื่อใหเกิดความอยากรูอยากเห็นวาส่ิงใหมคืออะไร รวมไปถึงการจัดแสงสวาง และชองทาง
เดิน ที่เปนสวนสําคัญที่ผูบริหารองคกรธุรกิจนํามาปฏิบัติเพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึกสะดวกสบายไม
อึดอัด ไมรูสึกวาจะตองเดินเบียดกับใคร ขณะที่ความสวางและสีของแสงไฟชวยช้ีชวนใหเกิด
บรรยากาศในการซื้อสินคาเปนอยางดี 

4)  ดานการสงเสริมการตลาด พบวาเปนอีกหนึ่งดานที่ผูบริหารใหความสําคัญเปน
อันดับแรกๆ จากทั้งหมด 3 ประเภท สวนใหญที่ใชเปนการกระตุนใหลูกคาตัดสินใจที่เขามาซื้อ
ผลิตภัณฑ อาทิ การสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ ทั้งใหสวนลดในรูปของเงินสด คูปอง หรือ
แตมสะสมเพื่อใชแลกซื้อผลิตภัณฑ หรือเปนสวนลด การซื้อผลิตภัณฑพวงกับการแถมผลิตภัณฑ
อ่ืนรวมดวย ตลอดจนการสงเสริมการขายในเชิงจิตวิทยา อาทิการตั้งราคาที่ลงทายดวยเลข 9 หรือ 8 
เปนตน แตสวนใหญองคกรธุรกิจจะเลือกใชรูปแบบของการมอบสวนลด โดยจะแสดงใหเห็นวา
ราคาที่ปรากฏลดจากราคาปกติเทาไร เปนตน ขณะเดียวกันองคกรธุรกิจมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ในผลิตภัณฑแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ ใหความสําคัญกับเนื้อหาสาระในขอมูลขาวสารที่ใชในการ
ส่ือสารกับลูกคา ที่แสดงใหลูกคาเห็นถึงจุดเดน หรือจุดขายขององคกรธุรกิจนั้นๆ อาทิ เชนการเนน
ใหลูกคาทราบถึงผลิตภัณฑที่ราคาถูกเปนพิเศษ หรือเปนผลิตภัณฑที่หาไมไดในองคกรอื่นๆ เปน
ตน รวมไปถึงการใชชองทางโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อเสนอผลิตภัณฑอยางเต็มที่ เห็นไดจากการ
ใชส่ือตางๆ ทั้งสื่อราคาแพง เชน โทรทัศนที่มักจะเนนการการออกอากาศในชวงเวลาที่มีผูชมดูเปน
จํานวนมาก (Prime Time) หรือการลงโฆษณาในสื่อส่ิงพิมพราคาแพง เชนหนังสือพิมพที่มีจํานวน
ผูอานสูง หรือในดานของสื่อราคาประหยัดเชนการแจกใบปลิว หรือการใชชองทาง Internet เปนตน 
ตลอดจนใชการขายผลิตภัณฑโดยพนักงานขาย ใชการสงเสริมการขาย เชน การแจกคูปอง 
ผลิตภัณฑพรีเมี่ยม การจัดการแขงขัน หรือการสาธิต ทําการตลาดผานชองทางทางโทรศัพท ใช
การตลาดทางอินเตอรเน็ต ทําการประชาสัมพันธในเชิงการตลาด ลวนแลวแตตองการสื่อใหลูกคา 
ไดรับรูถึงความไดเปรียบของตนเองตอคูแขงขัน  
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ตารางที่ 5.1 ขอมูลสรุปที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารองคกรธุรกิจ 
 
กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ 

ประเภทผูนําตนทุน องคกร 1 องคกร 2 องคกร 3 องคกร 4 องคกร 5 
บริษัทใชกลยุทธการลดตนทุนเปนนโยบายหลักในการดําเนินกิจการ  √    
บริษัทกวดขันควบคุมตนทุนการดําเนินงาน  √    
บริษัทของทานผลิตสินคาออกมาคราวละมากๆ เพื่อใหไดตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด  √    
การที่บริษัทสามารถตั้งราคาสินคาไดต่ํากวาคูแขงเนื่องมาจากบริษัทไดบริหารตนทุนใหอยูในระดับต่ํากวาคูแขง √ √    

บริษัทที่เนนใชประเภทผูนําตนทุน (เปนการสรุปจากผูบริหาร)  √    
ประเภทความแตกตาง องคกร 1 องคกร 2 องคกร 3 องคกร 4 องคกร 5 

บริษัทเสนอสินคาและบริการใหมๆ ใหกับลูกคาทุกกลุม √  √  √ 

บริษัทใหการสนับสนุนนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในตัวสินคาและบริการ √  √ √ √ 

บริษัทมีการพัฒนาตราสัญลักษณ หรือเปนตราสินคาเฉพาะของบริษัทเอง √   √ √ 

บริษัทมีการปรับปรุงพัฒนาสินคาและบริการใหมีความแตกตางจากคูแขงขันอยางตอเนื่อง √  √ √ √ 

บริษัทมีการลงทุนดานเทคโนโลยีสรางความแตกตางจากคูแขงขัน √  √ √ √ 
บริษัทที่เนนใชประเภทความแตกตาง (เปนการสรุปจากผูบริหาร) √  √ √ √ 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

 
กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ 

ประเภทมุงเนนตนทุน องคกร 1 องคกร 2 องคกร 3 องคกร 4 องคกร 5 

บริษัทมุงเนนตลาดเฉพาะกลุม (segmentation, niche)      

บริษัทมุงเนนในการควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการเพื่อลดคาใชจายของการบริการหลังการขาย √ √    

บริษัทมุงเนนการพัฒนาทักษะในแตละสินคาและบริการแกพนักงานเพื่อนําเสนอการบริการที่โดดเดนแกลูกคา √     
บริษัทมุงเนนกับการผลิตสินคาและบริการเฉพาะกลุมโดยมีการสรางตรายี่หอเปนของตนเอง หรือสั่งผลิตแบบ
เฉพาะตัว (Exclusive) หรือในปริมาณมาก 

 √    

บริษัทมุงเนนในการจําหนายสินคาเฉพาะกลุม เพราะจะทําใหตนทุนในการบริหารงานลดลง  √    
บริษัทที่เนนใชประเภทมุงเนนตนทุน (เปนการสรุปจากผูบริหาร) ไมพบการเลือกใช 

ประเภทมุงเนนความแตกตาง องคกร 1 องคกร 2 องคกร 3 องคกร 4 องคกร 5 

บริษัทมุงเนนในการนําเสนอสินคาหรือบริการที่แตกตางและพิเศษใหกับลูกคาเฉพาะบางกลุม    √  

สินคาของบริษัทมีการกําหนดราคาตามกลุมเปาหมายของลูกคาอยางชัดเจน      

ทําเลของบริษัท หรือสาขามุงเนนเปดใหบริการ ตามกลุมลูกคาเปาหมาย   √  √ 
บริษัทที่เนนใชประเภทมุงเนนความแตกตาง (เปนการสรุปจากผูบริหาร) ไมพบการเลือกใช 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

 
สวนประสมการตลาด 4Ps 

ดานผลิตภัณฑ องคกร 1 องคกร 2 องคกร 3 องคกร 4 องคกร 5 

มีสินคาและบริการที่หลากหลาย √  √ √ √ 

มีมาตรฐานสินคาหรือบริการสูง    √ √ 

เนนการใหบริการที่เปนเลิศ √  √ √ √ 

เขมงวดกับรายละเอียดของสินคาและบริการ √   √ √ 

มีความเปนนวัตกรรม  √ √ √ √ 

มีการรวมเอาเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาสินคาหรือบริการในบริษัทอยูเสมอ √ √ √ √ √ 

นําเอาความตองการของลูกคามาพัฒนาในสินคาหรือบริการเพื่อตอบสนองลูกคา √  √ √ √ 

บริษัทที่เนนใชดานผลิตภัณฑ √  √ √ √ 

ดานราคา องคกร 1 องคกร 2 องคกร 3 องคกร 4 องคกร 5 

มีสินคาหรือบริการที่คุมคาแกลูกคา  √  √ √ 

มีการมอบสวนลดแกลูกคา อยูอยางสม่ําเสมอ  √  √  

ใหบริการผอนชําระในการซื้อสินคาแกลูกคา √ √ √ √ √ 

ราคาที่ใกลเคียงกับคูแขงขัน √ √ √ √ √ 

มีปจจัยที่อื่นสนับสนุนการขายที่ไมเกี่ยวกับราคา √ √ √ √ √ 

บริษัทที่เนนใชดานราคา  √  √ √ 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

 

ดานชองทางการจัดจําหนาย องคกร 1 องคกร 2 องคกร 3 องคกร 4 องคกร 5 

ใหความสําคัญกับทําเลที่ตั้งที่   √  √ 

ทําเลที่ตั้งใกลเคียงกับแหลงธุรกิจ/ชุมชน  √ √  √ 

เปดเร็ว ปดชา หรือเปดในวันหยุดใหการบริการลูกคาในชวงเวลาที่เหมาะสม      

ลูกคาสามารถเขาใชบริการไดโดยสะดวก √ √ √ √ √ 

ใชชองทางการขายที่หลากหลาย เชน ทีมขาย ตัวแทนขาย คูคาทางการขาย      
เพิ่มประสิทธิภาพในระบบคลังสินคาในการกักเก็บสตอกสินคา และบริหารสินคาคงคลัง รวมไปถึงการกระจายสินคา
ไดทั่วถึงในแหลงเปาหมาย 

√ √  √ √ 

บริษัทที่เนนใชดานชองทางการจัดจําหนาย     √ 

ดานการสงเสริมการตลาด องคกร 1 องคกร 2 องคกร 3 องคกร 4 องคกร 5 

เผยแพรขอมูลขาวสารในสินคาและบริการแกลูกคาอยางสม่ําเสมอ √ √ √ √ √ 

ใหความสําคัญกับเนื้อหาสาระในขอมูลขาวสารที่ใชในการสื่อสารกับลูกคา    √  

ใชชองทางโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อเสนอสินคาและบริการอยางเต็มที่ √ √ √ √ √ 

ใชการขายสินคาและบริการโดยพนักงานขายสินคา/บริการ  √ √ √ √ 

ใชการสงเสริมการขาย เชน การแจกคูปอง สินคาพรีเมี่ยม การจัดการแขงขัน หรือการสาธิต  √ √ √ √ 

ทําการตลาดผานชองทางทางโทรศัพท    √  

ใชการตลาดทางอินเตอรเน็ต      

ทําการประชาสัมพันธในเชิงการตลาด √ √ √ √ √ 

บริษัทที่เนนใชดานการสงเสริมการตลาด  √ √ √ √ 
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จากการสัมภาษณกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรและกลยุทธ
ทางการตลาดแลว ผูวิจัยไดสัมภาษณเพิ่มเติมในอีก สองประเด็น คือความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ 
และความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากผูบริหารขององคกรธุรกิจที่เปน
ตัวแทนประชากรในการศึกษา สรุปไดดังนี้ 

5.1.2.3 ความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจกับความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

ในการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงขององคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนของธุรกิจ หรือปจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกิจดําเนินกิจการมาไดอยางยาวนานนั้น ผูวิจัยสรุปไวใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ 18 ซ่ึงเนื้อหาในการสัมภาษณใชแนวทาง 10 ประการที่ไดกลาวไวในบทที่ 2  

ประเด็นนาสนใจจากการสัมภาษณ คือองคกรธุรกิจทั้งหมดใหความสําคัญแกแนวทาง
ในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนใกลเคียงกันหรือเหมือนกันในเกือบทุกดาน ยกเวนในหัวขอที่
เกี่ยวกับ “การแบงปน รวมถึงการแบงปนองคความรูที่มีเพื่อพัฒนาตลาด เพื่อผลประโยชนที่ตกแก
ผูบริโภคและสังคม” มีเพียง 2 องคกรเทานั้นที่ใหความสําคัญ อีกทั้งในหัวขอ “การยึดถือจริยธรรม 
มีความอดทนและขยันหมั่นเพียร” มีเพียง 2 องคกรเชนกันที่กลาวถึงและใหความสําคัญ 

สําหรับหัวขอที่เกี่ยวกับ “ใช และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพแตราคาไมสูง 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบไทยๆ หรือพื้นบาน” นั้นไมพบวาองคกรธุรกิจเลือกใช  

สรุปประเด็นจากการสัมภาษณเชิงลึกในดานการดําเนินธุรกิจแบบยั่งยืนของผูบริหาร
องคกรธุรกิจทั้ง 5 ทานพบวาสวนใหญดําเนินนโยบายทางธุรกิจใกลเคียงกัน โดยเลือกปฏิบัติตาม
แนวทางเหมือนกัน 7 ใน 10 หัวขอ สวนที่เหลือมีเพียงบางองคกรเทานั้นที่เลือกใชเหมือนกัน และ
สวนตอไปจะเปนในสวนของความรูความเขาใจตลอดจนการปฏิบัติที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ในดานองคความรูความเขาใจของผูบริหารองคกรกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยสวนใหญมี
ความเขาใจในกรอบของหลักปรัชญาฯ ที่เกี่ยวกับหลัก 3 หวง 2 เงื่อนไข โดยเนนไปในทิศทาง
เดียวกัน หรือใกลเคียงกันคือ  

1) ความเชื่อ 
3 หวง ไดแก 

1.1) ความพอประมาณ  
การประหยัด ไมฟุมเฟอย มีนอยใชนอย  
เดินสายกลางในการดํารงชีวิต 

1.2) การมีเหตุผล 
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มีสติและเหตุผลตอการใชจาย มีการกันเงินเพื่อการใชจาย 
ทําธุรกิจในสิ่งที่ตนเองถนัด 

1.3) การมีภูมิคุมกันในตัวเอง 
มีการออมเงิน 
ธุรกิจตองไมขยายโดยไมมีเงินทุน การสรางธุรกิจทําใหคนมีงานทํา 

และทําธุรกิจในสิ่งที่ตนเองถนัด 
2 เงื่อนไข ไดแก 

1.4) ความรู 
ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
การเสริมสรางนวัตกรรม  

1.5) คุณธรรม 
เปนคนดีมีคุณธรรม ไมฉวยโอกาสเอาเปรียบ 
ซ่ือสัตยตอลูกคาและเพื่อนคูคา ตลอดจนชุมชนสังคมรอบขาง 

 
ดานของการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในองคกรธุรกิจ ผูบริหาร

ของเหลานั้นนําไปปฏิบัติในลักษณะที่มีความใกลเคียงเชนเดียวกัน แตมีขอสังเกตที่นาสนใจวาการ
นําไปปฏิบัตินั้น มักผูกพันไปกับการดําเนินกิจกรรมในรูป ความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility, CSR) โดยมุงไปยังการดําเนิน
กิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมทั้งในระดับใกลและไกล ดวย
การใชทรัพยากรขององคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร เพื่อใหอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
เปนปกติสุข ซ่ึงบางองคกรใหแนวคิดกลยุทธของการดําเนินธุรกิจตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไวอยางนาสนใจ อาทิ 

“ธุรกิจเสนอทางเลือกใหลูกคาเขามาซื้อ และแนนอนถึงเวลาหนึ่งธุรกิจอาจจะสรางแรง
กระตุนหรือส่ิงเราใหลูกคาเขามาซื้อหาสินคา แตทั้งนี้จะตองขึ้นอยูกับตัวลูกคาเองวามีเหตุผล และ
ภูมิตานทานมากนอยเทาไร” 

“การโฆษณาเพื่อมุงใหคนที่พรอมจะซื้อเทานั้น ผูซ้ือตองมีวิจารณญาณเอง” 
“การสงเสริมการขายนั้น ทําเพียงแคใหลูกคาทราบวาสิ่งที่ลูกคาจะไดจากการซื้อภายใต

การสงเสริมการขายนั้นๆ คืออะไร คุมคากับเงินที่เสียไป” 
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“การเขากันระหวางเศรษฐกิจพอเพียง และธุรกิจ อาทิมีการบริจาค ไมฉวยโอกาส 
เดินสายกลาง การตลาดเพื่อประโยชนของผูซ้ือ มนุษย ส่ิงแวดลอม และโลก ตลอดจนการรวมกับ
ชุมชนในการชวยเหลือสนับสนุนในรูปแบบตางๆ ที่ชัดเจน” 

“เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นอยูกับแตละบุคคล” 
“มีการสนับสนุนใหกับชุมชนในเรื่องของ เขาไปมีสวนรวมกับสังคมในทองที่” 
“มุงสรางประสิทธิภาพของการทํางานในองคกร ซ่ึงทําใหเกิดการใชเวลานอยลง ใชเงิน

นอยลง การสูญเสียนอยลง ใชทรัพยากรนอยลง ทําใหพนักงานมีเวลากับครอบครัวมากขึ้น มีชีวิตที่
ดีขึ้น” 

“ชวยใหลูกคาไดสินคาที่ตองการ ในเวลาที่ตองการ ในราคาที่ตองการ ในสถานที่ที่
ตองการ ใหมีความสุขในกรอบความสามารถของลูกคา” 

“การทําดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อภาพลักษณของ
องคกรไมเสียหายอะไร เพราะอยางไรก็ดีมีเงินที่บริจาค สนับสนุนนั้นจริงๆ และทําเพื่อใหพนักงาน
ในองคมีความภูมิใจในองคกรที่ตัวเองทํางานอยู วาเปนองคกรที่ดี และทําใหพนักงานในองคกรเปน
คนดีดวย” 

2) การปฏิบัติ 
2.1) การดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

องคกรธุรกิจ ซ่ึงนําธุรกิจคูคามารวมดําเนินการดวย ทําใหเกิดการสงเสริมภาพลักษณขององคกรตอ
สาธารณะ อาทิ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริจาคในองคกรตางๆ หรือสนับสนุนกิจกรรมใน
ทองถ่ิน 

2.2) การสรางการ”โหยหา” ทําใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑเพิ่ม นัยหนึ่งเปนการ
ชวยเหลือเพื่อนคูคาทางธุรกิจใหมีรายไดดวยอีกทางหนึ่งเชนกัน 

2.3) สรางองคความรูเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกพนักงานทราบโดยการ
จัดการสัมมนา 

2.4) ใหความสําคัญกับพนักงาน โดยกระตุนใหเกิดความกลา คิด จัดใหมีการ
นําเสนอนวัตกรรมในระดับปฏิบัติการ 

2.5) ไมรีบเรงที่จะนําเทคโนโลยี แตเมื่อตัดสินใจแลวจะดําเนินการอยางรวดเร็ว
ทันที 

2.6) ตั้งราคาขายสินคาใหคุมคากับกําลังทรัพยของกลุมลูกคาเปาหมายสราง
สินคาใหมีลักษณะที่สามารถซื้อหาไดในราคายอมเยา โดยเนนใหเกิดความนาเชื่อถือมากกวาและ
ใหบริการที่ดีกวา 
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2.7) ในการเปดสาขาตางจังหวัด ทําใหเกิดการสรางงาน เกิดเศรษฐกิจรวมกับ
ชุมชน  

2.8) สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตลอดจนใหทุนการศึกษาเปนหลัก มีการบูรณะ
โบราณสถาน ส่ิงแวดลอม ในทองถ่ินที่ทําการขยายสาขา 

2.9) สอนใหทําบัญชีเงินฝาก จัดใหมีโครงการทําบัญชีรายรับ รายจายของ
พนักงาน  

2.10) สรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม อาทิ การรณรงคใหใชถุงผาแทน
ถุงพลาสติก 

2.11) เนนการประหยัด ไมฟุมเฟอยกับพนักงาน ตลอดจน มีการลงทุนเพื่อทําให
ชีวิตการทํางานของพนักงานดีขึ้น 

2.12) จําหนายสินคาที่จําเปนในชีวิตประจําวัน ทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ไมได
จําหนายสินคาราคาแพง ไมทําการโฆษณา อยางรุนแรง 

 
จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกของผูบริหารระดับสูงขององคกร ผลที่ไดจาก

การสรุปและสังเคราะห ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามเพื่อใชเก็บขอมูลใน
การวิจัยเชิงปริมาณในการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคที่เขาใชบริการขององคกรธุรกิจ หรือสาขา
ขององคกรธุรกิจเหลานั้นตามที่ไดสรุปไวในบทที่ 4 เพื่อศึกษาวากลยุทธการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันและกิจกรรมสวนประสมการตลาดที่ไดจากการสัมภาษณนั้น มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การบริโภคของผูเขาใชบริการในลักษณะบาง ดังจะไดแสดงในสวนตอไป  

 
5.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวแบบสมการโครงสรางผลของ
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง โดยใช
หลักวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling, SEM) ซ่ึงใชโปรแกรมลิ
สเรล (LISREL) ในการประมวลผล ดังนั้นการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําเสนอตาม
ขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย โดยนําเสนอแยกออกเปน 3 
ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 รายงานผลการวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของตัวอยาง  
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ตอนที่ 2 รายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองของตัวแบบเชิงสาเหตุผลของการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงโดยภาพรวมกบั
ขอมูลเชิงประจักษ เพื่อตอบคําถามงานวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 

ตอนที่ 3 รายงานผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของตัวแบบสมการเชิงโครงสราง 
และพารามิเตอรตางๆ ของสมการตัวแบบ ของการวิจัยผลของการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง ระหวางกลุมที่มีระดับของความเชื่อและ
การปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ตางกัน 

เพื่อใหการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการทําความเขาใจเกี่ยวกับผลการ
วิเคราะหขอมูลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและความหมายที่ใชแทน
คาสถิติและตัวแปรตางๆ ในการนําเสนอ ดังนี้ 

 
สัญลักษณท่ีใชแทนคาสถิติ 

x  หมายถึง มัชฌิมเลขคณิต หรือคาเฉลี่ย (mean) 
SD หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
MAX หมายถึง คะแนนสูงสุด (maximum) 
MIN หมายถึง คะแนนต่ําสุด (minimum) 
SE หมายถึง ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error) 
DE หมายถึง ขนาดอิทธิพลทางตรง (direct effect) 
ID หมายถึง ขนาดอิทธิพลทางออม (indirect effect) 
TE หมายถึง ขนาดอิทธิพลทางรวม (total effect) 
χ²  หมายถึง ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทคาสถิติไค-สแควร 

R2 หมายถึง สัมประสิทธิ์การทํานาย (coefficient of determination)  

r หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
df หมายถึง องศาอิสระ (degree of freedom) 
RMR หมายถึง ดัชนีคารากกําลังสองเฉลี่ยของสวนที่เหลือ (root mean square 
    residual) 
RMSEA หมายถึง ดัชนีคารากกําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนของการ 

 ประมาณคา (root mean square error of approximation) 
SRMR หมายถึง ดัชนีคารากกําลังสองเฉลี่ยมาตรฐานของสวนเหลือ 

(standard root mean square residual) 
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GFI หมายถึง ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness of fit index) 
AGFI หมายถึง ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (adjusted goodness  

    of fit index) 
 NNFI หมายถึง ดัชนีวัดวัดความสอดคลองเชิงสัมพัทธ (Non-normed Fit Index) 
 
สัญลักษณท่ีใชแทนตัวแปร 
COST หมายถึง ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ 

ประเภทผูนําตนทุน (cost leadership) 
DIF หมายถึง ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ 

ประเภทความแตกตาง (differentiation) 
FOCUS หมายถึง ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ 

ประเภทมุงเนน (focus) 
M หมายถึง ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคประเภทวัตถุนิยม (materialism) 
C หมายถึง ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคประเภทเพื่อโออวด 

(conspicuous consumption) 
V หมายถึง ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคประเภทขาดการไตรตรอง 

(impulsive consumption) 
CA หมายถึง การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภท 
  ผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานผลิตภัณฑ 
CB หมายถึง การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภท 
  ผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานราคา 
CC หมายถึง การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภท 
  ผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานชองทางการจัดจําหนาย 
CD หมายถึง การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภท 
  ผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานการสงเสริมการตลาด 
DA หมายถึง การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภท 
  ความแตกตางดวย 4Ps ดานผลิตภัณฑ 
DB หมายถึง การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภท 
  ความแตกตางดวย 4Ps ดานราคา 
DC หมายถึง การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภท 
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  ความแตกตางดวย 4Ps ดานชองทางการจัดจําหนาย 
DD หมายถึง การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภท 
  ความแตกตางดวย 4Ps ดานการสงเสริมการตลาด 
FA หมายถึง การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภท 

มุงเนนดวย 4Ps ดานผลิตภัณฑ 
FB หมายถึง การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภท 

มุงเนนดวย 4Ps ดานราคา 
FC หมายถึง การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภท 

มุงเนนดวย 4Ps ดานชองทางการจัดจําหนาย 
FD หมายถึง การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภท 

มุงเนนดวย 4Ps ดานการสงเสริมการตลาด 
BSEP หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 
 

5.2.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน 
ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ประกอบดวยขอมูลดานประชากรศาสตรของผูให

ขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามโดยแบบสํารวจ ซ่ึงนําเสนอคาสถิติในรูปของการแจกแจง
ความถี่ รอยละ 

5.2.1.1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตารางที่ 5.2 

 
ตารางที่ 5.2 จํานวนและรอยละของผูใหขอมูลจากแบบสอบถาม ในเขตกรุงเทพฯ 

  

ขอมูลพื้นฐาน      จํานวน   รอยละ 

เพศ 
ชาย      305   4 2 
หญิง      421   5 8 

อายุ 
ไมเกิน 20 ป     83   1 1 . 4 
ระหวาง 21 – 30 ป     348   4 7 . 9 
ระหวาง 31 – 40 ป     207   2 8 . 5 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ) 
 

ขอมูลพื้นฐาน      จํานวน   รอยละ 

ระหวาง 41 – 50 ป     68   9.4 
ระหวาง 51 – 60 ป     18   2.5 
สูงกวา 60 ป     2   0.3 

การศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี     215   30.0 
ปริญญาตรี     428   59.0 
สูงกวาปริญญาตรี     83   11.0 

รายไดตอเดือน 
ไมเกิน 15,000 บาท    370   51.0 
ระหวาง 15,001 – 50,000 บาท   279   38.0 
ระหวาง 50,001 – 75,000 บาท   55   8.0 
ตั้งแต 75,001 บาทขึ้นไป    22   3.0 

อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา     145   20.0 
พนักงานบริษัท     343   47.2 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ    62   8.5 
รับจาง      82   11.3 
เจาของกิจการ     65   9.0 
แมบาน      14   1.9 
เกษียณ      3   0.4 
อ่ืนๆ      12   1.7 

สถานภาพสมรส 
โสด      511   70.0 
สมรส      201   28.0 
หยา/หมาย     14   2.0  

สถานภาพที่อยูอาศัย 
เปนของตนเอง     310   43.0 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ) 
 

ขอมูลพื้นฐาน      จํานวน   รอยละ 

เชาอยูอาศัย     205   28.0 
อยูรวมกับบิดามารดา    211   29.0 

สถานภาพหนี้สิน (สินเชื่อสวนบุคคล ยานพาหนะ ท่ีอยูอาศัย) 
มี       316   44.0 
ไมมี      410   56.0 

การถือครองบัตรเครดิต 
ไมมีบัตรเครดิต     410   56.0 
1 บัตร      129   18.0  
2 – 3 บัตร      151   21.0 
มากกวา 3 บัตร     36   5.0 

ลักษณะการชําระคาบัตรเครดิต 
ชําระครั้งเดียวเต็มจํานวน    183   58.0 
ผอนชําระแบบจายขั้นต่ํา    133   42.0 

การเบิกเงินสดจากบัตรเครดิต (ภายในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา) 
 ไมเคย      192   61.0 
 เคย      124   39.0 
  1-2 คร้ัง     50   40.0 

3-4 ครั้ง     37   30.0 
5-6 ครั้ง     12   10.0 
มากกวา 6 คร้ัง    25   20.0 

รูปแบบการลงทุน 
ฝากเงินฝากประจํา    521   46.4 
ฉลากออมสิน     177   15.8 
ซ้ือหนวยลงทุน     67   6.0 
ซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพย   38   3.4 
ซ้ือทอง      146   13.1 
ซ้ือทรัพยสินอื่นๆ เชน บาน คอนโดฯ ที่ดิน  104   9.3 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ) 
 

ขอมูลพื้นฐาน      จํานวน   รอยละ 

อ่ืนๆ      65   5.8 

 รวม      726   100 

  
จากตารางที่ 5.2 ผูใหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 726 คน พบวาสัดสวน

ระหวาง เพศ ชายและหญิงของผูใหขอมูลมีจํานวนใกลเคียงกัน โดยผูใหขอมูลชวงอายุระหวาง 21 
ถึง 30 ปมีจํานวนสูงที่สุด คิดเปนประมาณรอยละ 48 และมีรายไดไมเกิน 15,000 บาทเปนปริมาณ
สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 51 ผูใหขอมูลมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทสูงสุดรอยละ 48 รองลงมาเปน
นักเรียน นักศึกษารอยละ 20 และสถานะภาพโสดถึงรอยละ 70 ซ่ึงมีสถานะภาพที่อยูอาศัยเปน
เจาของเองสูงสุดรองลงมาเปนการอาศัยกับบิดามารดา และการเชา เปนรอยละ 43 29 และ 28 
ตามลําดับ กลุมผูตอบแบบสอบถามมีหนี้สินประเภทสินเชื่อสวนบุคคล ยานพาหนะ หรือท่ีอยูอาศัย 
รอยละ 44 ที่เหลือรอยละ 56 ไมมีภาระหนี้สินดังกลาว จํานวนผูถือบัตรเครดิตและไมมีบัตรมี
สัดสวนใกลเคียงกัน สวนที่ถือบัตรระหวาง 2 ถึง 3 บัตรมีปริมาณสูงสุดคือ รอยละ 21 รองลงมาคือ 
1 บัตรเปนรอยละ 18 และ 5 สําหรับผูถือบัตรเครดิตมากกวา 3 บัตร จากผูถือบัตรเครดิตของผูให
ขอมูลมีสัดสวนใกลเคียงกันระหวางผูที่เลือกชําระเต็มจํานวนกับแบงจาย สําหรับผูมีบัตรเครดิตที่
เคยใชบัตรเครดิตถอนเงินสดในชวงเวลา 1 ปที่ผานมามี รอยละ 39 และในจํานวนนี้พบวามีความถี่
ในการถอนเงินสด 1 ถึง 2 ครั้งเปนปริมาณสูงที่สุดคือ รอยละ 50 รองลงมาคือ 2 ถึง 3 ครั้ง และ
มากกวา 6 ครั้ง รอยละ 30 และ 20 ตามลําดับ ในสวนของการออมเงินในรูปแบบตางๆ พบวาผูให
ขอมูลเลือกที่ลงทุนหรือออมเงินสูงสุดในประเภท ฝากเงินฝากประจํา ฉลากออมสินและซื้อทอง ใน
สัดสวนประมาณรอยละ 46  16 และ 13 ตามลําดับ  

5.2.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความสอดคลองตัวแบบเชิงสาเหตุ “ผลของการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง” กับขอมูลเชิงประจักษ 
เพื่อตอบคําถามวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 

ดานอิทธิพลของ 4Ps ตอกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทั้ง 3  ประเภท
คือ 1) ผูนําตนทุน 2) ความแตกตาง และ 3) มุงเนน ที่ทางองคกรธุรกิจเลือกใช ผลการวิเคราะหความ
สอดคลองของตัวแปรเชิงประจักษตอตัวแบบสมการโครงสรางในบทที่ 4 (หนาที่ 130) พบวาตัว
แบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ทั้งส้ิน และผลการวิเคราะหในสวนของ
อิทธิพลทางตรงที่สงผลตอกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจทุกดาน พบวา
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ตัวแปรกลยุทธ 4Ps มีอิทธิพลเชิงบวกตอของทุกกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งสิ้นเชนเดียวกันโดยมีลําดับของระดับอิทธิพลของ 4Ps ตอ
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันในแตละประเภทดังนี้  

ดานผูนําตนทุน มีลําดับของระดับอิทธิพล 4Ps จากมากไปหานอยดังนี้ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานผลิตภัณฑ และมีระดับอิทธิพล เทากับ 
0.54   0.50   0.47 และ 0.44 ตามลําดับ ซ่ึงระดับอิทธิพลทั้ง 4 ประเภทนั้นมีระดับที่ใกลเคียงกัน โดย
ดานชองทางการจัดจําหนายมีระดับอิทธิพลสูงสุด แสดงใหเห็นวาองคกรธุรกิจเลือกใชชองทางการ
จัดจําหนาย และราคามาเปนตัวเลือกในลําดับตนของการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ประเภทผูนําตนทุน  

ดานความแตกตาง มีลําดับของระดับอิทธิพล 4Ps จากมากไปหานอยดังนี้ ดาน
ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด และมีระดับ
อิทธิพล เทากับ 0.63  0.55  0.46 และ 0.40 ตามลําดับ ซ่ึงดานผลิตภัณฑมีระดับอิทธิพลสูงกวาดาน
อ่ืนอยางเห็นไดชัด แสดงใหเห็นวาองคกรธุรกิจเลือกใชดานผลิตภัณฑมาเปนตัวเลือกในการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความแตกตางอยางชัดเจน  

ดานมุงเนน มีลําดับของระดับอิทธิพล 4Ps จากมากไปหานอยดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด และมีระดับอิทธิพล เทากับ 0.57   
0.56   0.50 และ 0.41 เปนลําดับ ซ่ึงดานผลิตภัณฑ และราคา มีระดับอิทธิพลใกลเคียงกัน แตสูงกวา
อีก 2 ดานอยางชัดเจน แสดงใหเห็นวาองคกรธุรกิจเลือกที่จะใชดานผลิตภัณฑและดานราคา มาเปน
ตัวเลือกของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนนมากกวาดานอื่น 

จากการวิเคราะหความสอดคลองของตัวแปรแฝงภายนอก ตัวแปรการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจดวย 4Ps และตัวแปรแฝงภายในคือ พฤติกรรมการบริโภคที่เกิน
พอเพียง ในบทที่ 4 พบวาขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองตัวแบบการวัด รวมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือตางๆ ที่ใชวัด ผลที่ไดอยูในเกณฑมาตรฐานทั้งความเที่ยง และความตรง 
ดังนั้นในสวนตอไปเปนการแสดงผลการวิเคราะหตามกรอบแนวความคิดการวิจัยในรูปแบบของ
สมการโครงสรางผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภค
ที่เกินพอเพียง ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลสวนนี้เปนการศึกษาความสามารถในการใชตัวแบบทํานาย
ความสัมพันธ ซ่ึงผูวิจัยใชโปรแกรม LISREL 8.5 มาประมวลผล และผลการวิเคราะหเบื้องตนพบวา 
สมการโครงสรางตามกรอบแนวคิดที่สรางขึ้นตามสมมติฐานหลักดังกลาวยังไมสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ ดังพิจารณาไดจากคาไค-สแควรซ่ึงมีคาเทากับ 2245.84 ที่คาองศาอิสระเทากับ 390 คา
ความนาจะเปน (p) เทากับ 0.00 คาดัชนีวัดความกลมกลืน(GFI) เทากับ 0.83 คาดัชนีวัดความ
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กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.80 ดัชนีคารากกําลังสองเฉลี่ยมาตรฐานของสวนเหลือ 
(SRMR) เทากับ 0.075 ดัชนีคารากกําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนของการประมาณคา 
(RMSEA) เทากับ 0.081 และคาไค-สแควรสัมพัทธ ( dfX /2 ) เทากับ 5.75 ซ่ึงคาดัชนีที่ใชวัดความ
สอดคลองกลมกลืนดังที่ไดกําหนดไวเปนแนวทางการศึกษาในบทที่ 4 ยังไมสามารถยอมรับได 
และตามแนวทางในการวิเคราะหของตัวแบบสมการโครงสราง (SEM) ผูวิจัยสามารถปรับตัวแบบ
ไดโดยการประมาณคาพารามิเตอรขึ้นใหม โดยคาดหวังวาจะทําใหคาเมทริกซความแปรปรวน-
ความแปรปรวนรวมของขอมูลดิบ  กับคาความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมจากการ
ประมาณคาตามตัวแบบ Θ  มีคาใกลเคียงกันที่สุด จนกวาตัวแบบที่วิเคราะหใหมจะสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการปรับตัวแบบเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยใชขอตกลงทางการ
วิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง โดยสามารถกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตไดมี
ความสัมพันธกันได (Hair et al., 2006) 

หลังจากปรับตัวแบบตามขอตกลงทางการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง โดยปรับ
ใหความคาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตไดสามารถมีความสัมพันธกันได จึงประมาณคาตัวแบบตาม
สมมติฐานอีกครั้ง จากภาพที่ 5.1 พบวา สมการโครงสรางมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
โดยพิจารณาจากคาสถิติที่ใชทดสอบความตรงของตัวแบบ ไดแก คาไค-สแควรซ่ึงมีคาเทากับ 
853.19 ที่คาองศาอิสระเทากับ 345 คาความนาจะเปน (P) > 0.01 คาดัชนีวัดความกลมกลืน(GFI) 
เทากับ 0.93 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.90 ดัชนีคารากกําลังสองเฉลี่ย
มาตรฐานของสวนเหลือ (RMSEA) เทากับ 0.045 และคาไค-สแควรสัมพัทธ (χ²/ df ) เทากับ 2.47 
ถึงแมวาคาไค-สแควรสัมพัทธจะมีคามากกวา 2 แตจากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา คา GFI และ 
AGFI มีคาเขาใกล 1 คา RMSEA มีคาเขาใกลศูนย อีกทั้งบางตําราใหยอมรับคาไค-สแควรสัมพัทธที่
มากกวา 2 ไดโดยยอมรับที่ นอยกวา 5 ได (Bollen, 1989; Diamantopoulos & Siguaw, 2000) ดังนั้น 
แสดงวาตัวแบบตามที่กําหนดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  และมีคาน้ํ าหนัก
องคประกอบแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 5.4 และ 5.5 
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ภาพที่ 5.1 ผลการทดสอบความตรงของตัวแบบความสัมพันธโครงสรางผลของการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 
 
จากตารางที่ 5.4 เมื่อพิจารณาความสามารถในการใชตัวแปรแฝงอธิบายการผันแปรของ

ตัวช้ีวัด หรือคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของสมการโครงสรางตัวแปรแฝงภายใน พบวา คา
สัมประสิทธิ์การพยากรณของพฤติกรรมวัตถุนิยม (M) มีคาเทากับ 0.80 หรือตัวแปรในตัวแบบ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมวัตถุนิยม ไดรอยละ 80 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ
ของพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด (C) มีคาเทากับ 0.95 หรือตัวแปรในตัวแบบสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวดไดรอยละ 95 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ
ของพฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง (V) มีคาเทากับ 0.79 หรือตัวแปรของตัวแบบ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรองไดรอยละ 79  

และเมื่อพิจารณาเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง  พบวา  ตัวแปรแฝงมี
ความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง (0.6 < r ≤  0.8) จํานวน 5 คู คือ พฤติกรรมวัตถุนิยมกับ
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด เทากับพฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรองกับพฤติกรรม
การบริโภคเพื่อโออวด ลําดับตอมาคือ การสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานมุงเนนดวย 4Ps 
กับการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ถัดมาคือ การสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจดานความแตกตางดวย 4Ps กับการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps และพฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรองกับ 
พฤติกรรมวัตถุนิยม โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามลําดับดังนี้ 0.76, 0.76, 0.73, 0.72 และ 
0.69 สวนตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (0.4 < r ≤  0.6) จํานวน 1 คู คือ การ
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สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps กับการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps โดยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.57 
ขณะที่ตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา (0.2 < r ≤  0.4) พบจํานวน 3 คู คือ การ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนน ดวย 4Ps กับพฤติกรรมวัตถุนิยม ตอมา
คือ การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps กับพฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อโออวด และ การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทมุงเนน ดวย 4Ps กับ 
พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามลําดับดังนี้ 0.32, 
0.24 และ 0.24  สวนสุดทายที่ตัวแปรแฝงมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา (r < 0.2) พบจํานวน 6 คู 
คือ การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps กับพฤติกรรม
การบริโภคแบบขาดการไตรตรอง ตอมาคือ การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ
ประเภทความแตกตางดวย 4Ps กับพฤติกรรมวัตถุนิยม ตอมาคือ การสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps กับพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด ตอมาคือ การ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps กับพฤติกรรมวัตถุนิยม 
ตอมาคือ การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps กับ
พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง และการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ
ประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps กับพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ตามลําดับดังนี้ 0.12, 0.11, 0.11, 0.10, 0.07 และ 0.05 และความสัมพันธของตัวแปรแฝงทุกคูมี
ทิศทางเดียวกัน 

สวนตอไปเปนการแสดงผลการวิเคราะหตามสมมติฐานการวิจัย ผลของการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคท่ีเกินพอเพียง ซ่ึงมีสมมติฐานการวิจัย
กําหนดไว ดังนี้ 

H1a: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps มี
อิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทวัตถุนิยม 

H2a: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 
มีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทวัตถุนิยม 

H3a: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps มี
อิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทวัตถุนิยม 

ผลการวิเคราะหในสวนของอิทธิพลทางตรงที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคประเภท
วัตถุนิยม พบวาตัวแปรกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความ
แตกตางดวย 4Ps และ ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 
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4Ps มีผลสนับสนุนกับสมมติฐาน 2a และ 3a คือมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก (คาสัมประสิทธิ์ของ
ระดับอิทธิพลมีเครื่องหมายเปนบวก) ตอ พฤติกรรมการบริโภคประเภทวัตถุนิยม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตาง
ดวย 4Ps ที่มีระดับของอิทธิพลสูงสุดเทากับ 3.82 และ สําหรับการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps เทากับ 3.05 เปนลําดับ สวนการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ผลที่ไดปฏิเสธสมมติฐาน 1a คือมี อิทธิพล
ทางตรงเชิงลบ (คาสัมประสิทธิ์ของระดับอิทธิพลมีเครื่องหมายเปนลบ) ตอระดับของอิทธิพลในทิศ
ทางตรงขามเทากับ -5.93  

สรุป คือธุรกิจที่เลือกใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานความแตกตางดวย 
4Ps จะสงผลตออิทธิพลของพฤติกรรมการซื้อประเภทวัตถุนิยมสูงสุด รองลงมาคือการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps แตการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps กลับทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อประเภทวัตถุนิยม
ลดลง 

H1b: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps มี
อิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทการบริโภคเพื่อ
โออวด 

H2b: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 
มีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทการบริโภคเพือ่
โออวด 

H3b: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps มี
อิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทการบริโภคเพื่อ
โออวด 

ผลการวิเคราะหในสวนของอิทธิพลทางตรงที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคประเภท
เพื่อโออวด พบวาตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตาง
ดวย 4Ps และ ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps มีผล
สนับสนุนกับสมมติฐาน 2b และ 3b คือมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ พฤติกรรมการบริโภคประเภท
เพื่อโออวด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทาง
ธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps ที่มีระดับของอิทธิพลสูงสุดเทากับ 4.39 และ สําหรับการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps เทากับ 3.29 ตามลําดับ สวนการ
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สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ผลที่ไดปฏิเสธสมมติฐาน 
1b คือมี อิทธิพลทางตรงเชิงลบตอระดับของอิทธิพลในทิศทางตรงขามเทากับ -6.71  

สรุป คือธุรกิจที่เลือกใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความ
แตกตางดวย 4Ps จะสงผลตออิทธิพลของพฤติกรรมการซื้อประเภทเพื่อโออวดสูงสุด รองลงมาคือ
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ขณะที่การสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps กลับทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ
ประเภทเพื่อโออวดลดลง 

H1c: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps มี
อิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทการบริโภคแบบ
ขาดการไตรตรอง 

H2c: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 
มีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทการบริโภค
แบบขาดการไตรตรอง 

H3c: การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps มี
อิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงประเภทการบริโภคแบบ
ขาดการไตรตรอง 

ผลการวิเคราะหในสวนของอิทธิพลทางตรงที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคประเภท
ขาดการไตรตรอง พบวาตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความ
แตกตางดวย 4Ps และ ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 
4Ps มีผลสนับสนุนกับสมมติฐาน 2c และ 3c คือมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ พฤติกรรมการบริโภค
ประเภทเพื่อโออวด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี การสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps ที่มีระดับของอิทธิพลสูงสุดเทากับ 4.02 และ 
สําหรับการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps เทากับ 3.00 
ตามลําดับ สวนกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps 
ผลที่ไดปฏิเสธสมมติฐาน 1c คือมี อิทธิพลทางตรงเชิงลบตอระดับของอิทธิพลในทิศทางตรงขาม
เทากับ -6.10  

สรุป คือธุรกิจที่เลือกใชการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความ
แตกตางดวย 4Ps จะสงผลตออิทธิพลของพฤติกรรมการซื้อประเภทขาดการไตรตรองสูงสุด 
รองลงมาคือการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ขณะที่การ

DPU



 168 

สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps กลับทําใหเกิดพฤติกรรม
การซื้อประเภทขาดการไตรตรองลดลง 

ผลการวิเคราะหดังกลาวขางตน การประมาณคาอิทธิพลของตัวแปรแฝงในตัวแบบ
ความสัมพันธโครงสราง พบวา ทั้ง 3 ประเภทของกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
นั้นมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงทั้งสามประเภท อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 แตทิศทางของอิทธิพลไมเหมือนกันทั้งหมด คือ กลยุทธการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps (COST) มีอิทธิพลทางตรงขาม (ทางลบ) ตอ
พฤติกรรมการบริโภคทั้ง 3 ประเภท โดยมีระดับอิทธิพลที่สูง ในขณะที่การสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps (DIF) และการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps (FOCUS) ทั้งสองนี้มีอิทธิพลทางตรง (ทางบวก) ตอ
พฤติกรรมการบริโภคทั้ง 3 ประเภท โดยมีระดับของอิทธิพลที่สูงเชนกัน ปรากฏดังตารางที่ 5.3 

 
ตารางที่ 5.3 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได (พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง) 

ตอตัวแปรแฝง (กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ) 
 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได คาน้ําหนักองคประกอบ 
ผูนําตนทุน (COST) การบริโภควัตถุนิยม (M) -5.93 
 การบริโภคเพื่อโออวด (C) -6.71 
 การบริโภคแบบขาดการไตรตรอง (V) -6.10 
ความแตกตาง (DIFF) การบริโภควัตถุนิยม (M) 3.82 
 การบริโภคเพื่อโออวด (C) 4.39 
 การบริโภคแบบขาดการไตรตรอง (V) 4.02 
มุงเนน (FOCUS) การบริโภควัตถุนิยม (M) 3.05 
 การบริโภคเพื่อโออวด (C) 3.29 
 การบริโภคแบบขาดการไตรตรอง (V) 3.00 

 
สวนตอไปเปนการแสดงผลการวิเคราะหกลุมพหุ (Multiple Group Analysis) เพื่อ

พิสูจนวาตัวแบบสมการโครงสรางผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอ
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง มีความเปลี่ยนแปลงตามกลุมตัวอยางของระดับความเชื่อและ
การปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน หรือไมอยางไร และมีความ
แปรเปลี่ยนของพารามิเตอรในตัวแบบ หรือไมอยางไร 
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ตารางที่ 5.4 คาสถิติการทดสอบความตรงของตัวแบบความสัมพันธโครงสราง 
 

คาสถิต ิ
ไค-สแควร= 853.94, df = 345, p = 0.00, GFI =  0.93, AGFI = 0.90, RMR = 0.050, RMSEA = 0.045,  χ²/ df  = 2.45  
ระดับของอิทธิพลมาตรฐานจากตัวแปรสาเหตุไปตัวแปรผล (Standardized Total and Indirect Effects) 
 ตัวแปรผล M C V 

ตัวแปรสาเหตุ  DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
COST 
DIF 
FOCUS 

 -5.93 - -5.93 -6.71 - -6.71 -6.10 - -6.10 
3.82 - 3.82 4.39 - 4.39 4.02 - 4.02 
3.05 - 3.05 3.29 - 3.29 3.00 - 3.00 

อัตราความสามารถในการใชตัวแปรแฝงอธิบายการผันแปรของตัวชี้วัด ( R2) 
 M C V 

R Square 0.80 0.95 0.79 
เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง 

 M C V COST DIF FOCUS 
M 1.00      
C 0.86 1.00     
V 0.79 0.86 1.00    
COST 0.10 0.05 0.07 1.00   
DIF 0.11 0.11 0.12 0.92 1.00  
FOCUS 0.32 0.24 0.24 0.83 0.57 1.00 
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ตารางที่ 5.5 ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได 
 

คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได (** p<0.01) 

ตัวแปรแฝง 
   ตัวแปรสังเกตได 

คาน้ําหนัก 
องคประกอบ (b) 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน (SE) 

คาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน 
(Standardized Solution) 

สัมประสิทธิ์การ
ทํานาย (R2) 

M 
    M2 
    M6 
    M10 
    M11 

 
0.31** 

0.33    
0.54** 
0.52** 

 
0.04 

- 
0.06 
0.06 

 
 0.14 
 0.13 
 0.22 
 0.14 

 
0.17 
0.16 
0.43 
0.38 

C 
    C1 
    C2 
    C3 
    C4 
    C5 
    C6 
    C7 
    C8 

 
         0.82 

0.73** 
0.78** 
0.85** 
0.88** 
0.82** 
0.83** 
0.83** 

 
- 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 

 
 0.13 
 0.09 
 0.12 
 0.16 
 0.16 
 0.08 
 0.11 
 0.09 

 
0.56 
0.44 
0.51 
0.59 
0.59 
0.56 
0.59 
0.58 

V 
    V1 
    V2 
    V3 
    V4 
    V5 
    V7    

 
         0.83 

0.77** 
0.85** 
0.70** 
0.68** 
0.75** 

 
- 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 

 
 0.17 
 0.14 
 0.18 
 0.16 
 0.09 
 0.14 

 
0.57 
0.51 
0.58 
0.49 
0.39 
0.51 

COST 
   CA 
   CB 
   CC 
   CD 

 
0.44** 
0.44** 
0.32** 
0.41** 

 
0.02 
0.02 
0.03 
0.02 

 
 0.86 
 0.27 
-0.27 
 0.07 

 
0.66 
0.46 
0.18 
0.35 

DIF 
   DA 
   DB 
   DC 
   DD 

 
0.48** 
0.60** 
0.42** 
0.57** 

 
0.02 
0.03 
0.02 
0.02 

 
-0.17 
 1.11 
-0.23 
 1.28 

 
0.47 
0.73 
0.47 
0.82 

FOCUS 
    FA 
    FB 
    FC 
    FD 

 
0.35** 
0.61** 
0.48** 
0.55** 

 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 

 
-0.12 
 0.88 
 0.07 
 0.57 

 
0.45 
0.80 
0.47 
0.71 
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5.2.3 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของตัวแบบและพารามิเตอรตางๆ ของ
สมการเชิงโครงสราง ในการวิจัย “ผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอ
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง” ระหวางกลุมที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหที่ผาน พบวาตัวแบบสมการโครงสรางพฤติกรรมการบริโภคที่เกิน
พอเพียงมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงผูวิจัยได
ทําการวิเคราะหเพิ่มวา ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
อิทธิพลตอตัวแบบของสมการเชิงโครงสรางที่ผูวิจัยไดกําหนดไวหรือไมอยางไร โดยในสวน
ตอไปนี้เปนการนําเสนอผลการวิจัยเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางตัวอยาง 2 กลุม ไดแก 1) 
ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง และ 2) ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่
มีตอเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา วามีความแตกตางกันหรือไมอยางไร เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบ (Model) 
และระดับอิทธิพล (Parameter) ดังนั้นเพื่อคนหาคําตอบดังกลาว ผูวิจัยไดทดสอบความไม
แปรเปลี่ยน (Measurement Invariance: MI) ของตัวแบบสมการเชิงโครงสรางระหวางกลุมทั้ง 2 
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหกลุมพหุ (Multiple Group Analysis) ดวยโปรแกรม LISREL 8.5  

สําหรับการนําเสนอในหัวขอนี้ ผูวิจัยแบงหัวขอการนําเสนอออกเปน 2 สวน สวนแรก
เปนคาสถิติพื้นฐานจําแนกตามกลุม คือกลุมของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง และกลุมของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา สวนที่สอง เปนผลการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยนของตัวแบบสมการ
โครงสราง ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 

5.2.5.1 คาสถิติพื้นฐานจําแนกตามระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ในการแบงกลุมตามระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการสํารวจแบบสอบถาม ผูวิจัยแบงระดับความเชื่อและการ
ปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงออกเปน 2 ดาน คือดานความเชื่อ และดานหลัก
ปฏิบัติ โดยนําเอาคะแนนที่ไดจากตัวแปรสังเกตทั้งหมด 44 ขอคําถาม ที่ใชมาตรวัดของ Likert 5 
ระดับ (1-5) นํามาหาคาเฉลี่ยของทุกหนวยตัวอยาง และนําคาเฉลี่ยทั้งหมดมาคํานวณหาคาเฉลี่ย
กลางอีกครั้ง โดยผูวิจัยกําหนดใหคาเฉลี่ยของหนวยตัวอยางใดสูงกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยกลาง จะ
หมายความวามีระดับความเชื่อและการปฏิบัติตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง หากต่ํากวา 
จะหมายความวามีระดับความเชื่อและการปฏิบัติตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา  
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เกณฑการจําแนกตัวอยางออกเปน 4 กลุมตามเกณฑคาเฉลี่ยที่ไดจากขอคําถามทั้ง 44 
ขอ และผลที่ไดมีดังตอไปนี้ 

1) กลุมที่มีคาเฉลี่ยของระดับความเชื่อและหลักปฏิบัติสูงกวาคาเฉลี่ยรวม 243 คน 
2) กลุมที่มีคาเฉลี่ยของระดับความเชื่อสูงแตหลักปฏิบัติต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม 96 คน 
3) กลุมที่มีคาเฉลี่ยของระดับความเชื่อต่ําแตหลักปฏิบัติสูงกวาคาเฉลี่ยรวม 151 คน 
4) กลุมที่มีคาเฉลี่ยของระดับความเชื่อและหลักปฏิบัติต่ํากวาคาเฉลี่ยรวม 236 คน 

 
ผลลัพธที่ไดจากการจําแนกระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ที่ใชตัวแปร 2 ตัว คือความเชื่อและการปฏิบัติ พบวาตัวแปรทั้งสองมีทิศทางที่
แตกตางกัน 2 กลุม คือมีคาระดับความเชื่อสูงและการปฏิบัติต่ํา (กลุมที่ 2) กับระดับความเชื่อต่ําและ
การปฏิบัติสูง (กลุมที่ 3) ซ่ึงหากนําไปวิเคราะหอาจทําใหผลที่ไดมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นผูวิจัยจึง
นํากลุมที่มีผลของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีทิศทางเดียวกันเทานั้นมาทําการวิจัย คือกลุมที่ 1 
และกลุมที่ 4 ซ่ึงจากตัวอยางที่เก็บไดจากการสํารวจแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 726 คน เมื่อนํามาคัดเลือก
ตามเกณฑที่ไดจากกลุมที่ 1 และ 4 จะเหลือท้ังสิ้น 479 คน ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากเกณฑดังกลาวนํามา
สรุปคาสถิติพื้นฐาน ปรากฏดังตารางที่ 5.6 

 
ตารางที่ 5.6 จํานวนและรอยละของตัวอยางผูใหขอมูล จําแนกตามระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่

มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

ระดับความเชื่อและการปฏิบัติท่ีมีตอหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สูง  
(243 คน: 51%) 

ตํ่า 
(236 คน: 49%) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ 
ชาย 215 100 108 50.2 107 49.8 
หญิง 264 100 135 51.1 129 48.9 
รวม 479 100 243 50.7 236 49.3 

อายุ 
ไมเกิน 20 ป 54 100 21 38.9 33 61.1 
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ตารางที่ 5.6 (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

ระดับความเชื่อและการปฏิบัติท่ีมีตอหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สูง  
(243 คน: 51%) 

ตํ่า 
(236 คน: 49%) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระหวาง 21 – 30 ป 222 100 99 44.6 123 55.4 
ระหวาง 31 – 40 ป 139 100 85 61.1 54 39.9 
ระหวาง 41 – 50 ป 50 100 31 62.0 19 38.0 
ระหวาง 51 – 50 ป 12 100 6 50.0 6 50.0 
สูงกวา 60 ป 2 100 1 50.0 1 50.0 
รวม 479 100 243 50.7 236 49.3 

การศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี 152 100 73 48.0 79 52.0 
ปริญญาตรี 266 100 131 49.2 135 50.8 
สูงกวาปริญญาตรี 61 100 39 63.9 22 36.1 
รวม 479 100 243 50.7 236 49.3 

รายไดตอเดือน 
ไมเกิน 15,000 บาท 245 100 112 45.7 133 54.3 
15,001 – 50,000 บาท 175 100 89 50.8 86 49.2 
50,001 – 75,000 บาท 43 100 31 72.1 12 27.9 
ตั้งแต 75,001 บาท 16 100 11 68.8 5 31.2 
รวม 479 100 243 50.7 236 49.3 

อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 98 100 41 41.8 57 58.2 
พนักงานบริษัท 217 100 125 57.6 92 42.4 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 40 100 15 37.5 25 62.5 
รับจาง 55 100 23 41.8 32 58.2 
เจาของกิจการ 48 100 24 50.0 24 50.0 
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ตารางที่ 5.6 (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

ระดับความเชื่อและการปฏิบัติท่ีมีตอหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สูง  
(243 คน: 51%) 

ตํ่า 
(236 คน: 49%) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

แมบาน 9 100 6 66.7 3 33.3 
เกษียณ 2 100 2 100.0 0 0.0 
อ่ืนๆ 10 100 7 70.0 3 30.0 
รวม 479 100 243 50.7 236 49.3 

สถานภาพสมรส 
โสด 331 100 171 51.7 160 48.3 
สมรส 140 100 69 49.3 71 50.7 
หยา/หมาย 8 100 3 37.5 5 62.5 
รวม 479 100 243 50.7 236 49.3 

สถานภาพที่อยูอาศัย 
เปนของตนเอง 216 100 105 48.6 111 51.4 
เชาอยูอาศัย 138 100 66 47.8 72 52.2 
อยูรวมกับบิดามารดา 125 100 72 57.6 53 42.4 
รวม 479 100 243 50.7 236 49.3 

สถานภาพหนี้สิน (สินเชื่อสวนบุคคล ยานพาหนะ ท่ีอยูอาศัย) 
มี 223 100 118 52.9 105 47.1 
ไมมี 256 100 125 48.8 131 51.2 
รวม 479 100 243 50.7 236 49.3 

การถือครองบัตรเครดิต 
ไมมีบัตรเครดิต 270 100 131 48.5 139 51.5 
1 บัตร 87 100 41 47.1 46 52.9 
2 – 3 บัตร 102 100 64 62.7 38 37.3 
มากกวา 3 บัตร 20 100 7 35.0 13 65.0 
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ตารางที่ 5.6 (ตอ) 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

ระดับความเชื่อและการปฏิบัติท่ีมีตอหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สูง  
(243 คน: 51%) 

ตํ่า 
(236 คน: 49%) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รวม 479 100 243 50.7 236 49.3 
ลักษณะการชําระคาบัตรเครดิต 

ชําระครั้งเดียว 119 100 72 60.5 47 3 9 . 5 
ผอนชําระ 90 100 40 44.4 50 5 5 . 6 
รวม 209 100 112 53.6 97 46.4 

การเบิกเงินสดจากบัตรเครดิต (ภายในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา) 
ไมเคย 54 100 36 66.7 18 33.3 
เคย 155 100 76 49.0 79 51.0 
 1-2 คร้ัง 96 100 45 46.9 51 53.1 
 3-4 คร้ัง 28 100 13 46.4 15 53.6 
 5-6 คร้ัง 16 100 9 56.3 7 43.7 
 มากกวา 6 คร้ัง 15 100 9 60.0 6 40.0 
รวม 209 100 112 53.6 97 46.4 

รูปแบบการลงทุน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
ฝากเงินฝากประจํา 340 100 174 51.2 166 48.8 
ฉลากออมสิน 98 100 53 54.1 45 45.9 
ซ้ือหนวยลงทุน 46 100 29 63.0 17 37.0 
ซ้ือหุน 26 100 15 57.7 11 42.3 
ซ้ือทอง 96 100 52 54.2 44 45.8 
ซ้ือทรัพยสินอื่นๆ 64 100 35 54.7 29 45.3 
อ่ืนๆ 44 100 23 52.3 21 47.7 
รวม 714 100 381 53.4 333 46.6 
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ตารางที่ 5.6 เปนขอมูลพ้ืนฐานทางสถิติที่ไดจากการจําแนกออกเปน 2 กลุมตามการวัด
ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขอมูลที่ไดจากเกณฑ
การจําแนกทั้งสองกลุมพบวาระหวางเพศชายและหญิงมีสัดสวนของระดับความเชื่อและการปฏิบัติ
ที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน โดยเพศหญิงจะมีสัดสวนระดับ
ความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง มากกวาเพศชายเล็กนอย  
(รอยละ 51.1 และ รอยละ 50.2) ในดานชวงอายุ พบวากลุมคนที่อายุต่ํากวา 20 ป และระหวาง 21 ถึง 
30 ป มีสัดสวนของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา 
มากกวากลุมที่ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูงอยางเหน็
ไดชัด (รอยละ 61.1และ รอยละ 55.4) ในทางกลับกันชวงอายุระหวาง 31 ถึง 40 ป และชวงอายุ 41 
ถึง 50 ป มีสัดสวนของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง
มากกวากลุมที่ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่ําอยางเห็น
ไดชัด (รอยละ 61.1 และ รอยละ 62) 

ในดานระดับการศึกษา พบวากลุมคนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีระดับ
ความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา มากกวากลุมที่ระดับความ
เชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง (รอยละ 52) สวนในระดับปริญญา
ตรีมีสัดสวนใกลเคียงกัน ขณะที่สัดสวนของกลุมคนที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จะมี
ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง มากกวาอยางเห็นได 
(รอยละ 63.9) ในดานของระดับราย พบวากลุมผูที่มีรายไดต่ํากวา 15,000 บาทตอเดือนจะมีสัดสวน
ของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา มากกวากลุม
เงินเดือนในระดับอ่ืนๆ (รอยละ 54.3) สวนกลุมระดับรายได 15,000 ถึง 50,000 บาท มีสัดสวนของ
ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใกลเคียงกัน และพบวาใน
ขณะที่รายไดยิ่งสูง (50,001 ถึง 75,000 บาท และสูงกวา 75,000 บาท) สัดสวนของผูที่มีระดับความ
เชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูงจะมากกวากลุมที่มีระดับความเชื่อ
และการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา อยางชัดเจน (รอยละ 72 และรอยละ 
68.8) 

ในดานอาชีพ กลุมนักเรียนนักศึกษาและขาราชการรัฐวิสาหกิจตลอดจนอาชีพรับจางจะ
มีสัดสวนของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํามากกวา
กลุมของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง (รอยละ 58.2 
62.5 และ 58.2) ขณะที่กลุมพนักงานบริษัท แมบานและผูเกษียณจะมีสัดสวนของระดับความเชื่อ
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และการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูงมากกวา (รอยละ 52.6 66.7 และ 100) 
แตในกลุมของเจาของกิจการมีลักษณะไมเดนชัดโดยมีสัดสวนระหวางสองกลุมเทากัน  

ดานของสถานะภาพ ในกลุมโสดหรือสมรสมีสัดสวนของระดับความเชื่อและการ
ปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหวางสองกลุมใกลเคียงกัน แตจะชัดเจนในกลุมที่
มีสถานะภาพหยารางหรือหมาย โดยจะมีสัดสวนของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา มากกวากลุมที่ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูงอยางชัดเจน (รอยละ 62.5) 

ดานสถานะภาพที่อยูอาศัย พบวากลุมคนที่มีที่อยูเปนของตนเอง และกลุมที่เชาอยูมี
สัดสวนของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหวางสอง
กลุมใกลเคียงกัน โดยกลุมที่ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ต่ําจะมากกวาเล็กนอย ขณะที่กลุมที่อยูรวมกับบิดามารดาจะมีสัดสวนของระดับความเชื่อและการ
ปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูงจะมากกวาระดับความเชื่อและการปฏิบัติทีม่ตีอ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา อยางชัดเจน (รอยละ 57.6) 

ในสถานะภาพของหนี้สิน พบวากลุมผูที่มีสถานะภาพหนี้จะมีสัดสวนของระดับความ
เชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง มากกวากลุมที่ระดับความเชื่อและ
การปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา ซ่ึงตรงขามกับกลุมที่ปลอดสถานะภาพหนี้ 
ขณะที่สถานะภาพของการถือครองบัตรเครดิต พบวากลุมที่ไมมีบัตรเครดิตจะมีสัดสวนของระดับ
ความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา มากกวา เชนเดียวกับกลุมที่
ถือบัตร 1 ใบ ในขณะที่กลุมที่ถือบัตรในปริมาณ 2-3 ใบนั้น กลับมีสัดสวนของระดับความเชื่อและ
การปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง มากกวาระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มี
ตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา อยางชัดเจน และที่นาประหลาดใจคือกลุมที่ถือครองบัตร
เครดิตมากกวา 3 ใบกลับมีสัดสวนของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา มากกวาระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สูง อยางชัดเจน ขณะที่ลักษณะการชําระคาใชจายของบัตรเครดิตที่มีการชําระเต็มจํานวน
มีสัดสวนของกลุมที่ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง 
มากกวากลุมที่ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ําอยาง
ชัดเจน (รอยละ 60.5) ซ่ึงตรงกันขามกับกลุมคนที่มีลักษณะการชําระคาใชจายของบัตรเครดิตแบบ
ผอนชําระ จะมีสัดสวนของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ต่ํา มากกวากลุมที่ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง 
(รอยละ 55.6) ในดานการเบิกเงินสดจากบัตรเครดิต พบวากลุมที่ไมเคยเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตมี
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สัดสวนของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูง มากกวา
กลุมที่ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา อยางชัดเจน 
(รอยละ 66.7) ซ่ึงตรงกันขามกับกลุมที่เคยเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตที่มีสัดสวนของระดับความเชื่อ
และการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา มากกวาระดับความเชื่อและการปฏิบัติ
ที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง (รอยละ 51) 

ในดานรูปแบบการออมเงินพบวามีการออมเงินทั้งสองกลุม แตจะแตกตางกันในแตละ
ประเภทของการออม ขณะที่กลุมคนที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สูง พบวามีสัดสวนการออมสูงกวากลุมคนที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มี
ตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํากวาทุกประเภทการออมทั้งส้ิน 

5.2.5.2 คาสถิติการวิเคราะหของความไมแปรเปลี่ยนตามกลุมของระดับความเชื่อและ
การปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากขอมูลที่นํามาวิเคราะห เมื่อนํามาแบงกลุมเปน 2 ประเภทเพื่อทําการวิจัยกลุมพหุนั้น 
ไดตัวอยางจํานวน 243 คน และ 236 คน ตามการจําแนกของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวาจํานวนขอมูลดังกลาวไมเพียงพอตอการนํามาวิเคราะหตัว
แบบสมการโครงสรางผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการ
บริโภคที่เกินพอเพียงได ดังนั้นเมื่อไดปรึกษากับผูเช่ียวชาญและอาจารยที่ปรึกษา รวมถึงอาจารยที่
ปรึกษารวม มีความเห็นสอดคลองกันวา ควรรวมตัวแปรตามคือ พฤติกรรมวัตถุนิยม (M) 
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด (C) และพฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง (V) ใหเปน
ตัวแปรสังเกตได โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบในการรวมตัวแปรตามทั้งสามใหเปนตัวเปน
แปรสังเกตไดของเปนตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง (BSEP)  

อยางไรก็ตามผูวิจัยคํานึงถึงขนาดน้ําหนักอิทธิพลสําหรับตัวแปรใหมที่ไดวา จะตองมี
ความเที่ยงและความตรงเชนเดียวกับการตรวจสอบตัวแปรอื่นๆ ที่ใชในการวิจัยที่ผานมา ดังนั้น
ผูวิจัยจึงไดทําการตรวจสอบตามขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง (BSEP) ประกอบดวย 3 ตัวแปรสังเกตได 
ซ่ึงผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดจํานวน 3 ตัวแปรสังเกตไดรวม 
3 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ทั้ง 3 คู ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวก มีขนาดปานกลางถึงสูง โดยตัวแปร
สังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 25 ถึง รอยละ 62.4 ผลการวิเคราะหเมทริกซ
สหสัมพันธดวย Bartlett’s Test of Sphericity มีคาเทากับ 895.335 คา p เทากับ 0.00 ซ่ึงแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซ
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เอกลักษณและคาดัชนี Overall Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) เทากับ 0.664 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้น
ความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบ 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดพฤติกรรมการบริโภคที่เกิน
พอเพียง (BSEP) พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจาก
คาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² = 0.00, df  = 0, p = 1.00 และคาดัชนี 
RMSEA เทากับ 1.00 GFI เทากับ 1.00 AGFI เทากับ 1.00 (Perfect fitted) และพบวาน้ําหนัก
องคประกอบของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 3 ตัว มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีคาตั้งแต 0.62 ถึง 0.98 ตัวแปรที่มีน้ําหนักมากที่สุด คือ ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคเพื่อ
โออวด (C) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.98 รองลงมาคือ ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคแบบ
ขาดการไตรตรอง (V) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.81 และสุดทายคือตัวแปรพฤติกรรมการ
บริโภควัตถุนิยม (M) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.62 ปรากฏดังภาพที่ 5.2 

 

 
 
ภาพที่ 5.2  ตัวแบบการวัดพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 

 
หลังจากรวมตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคทั้งสามประเภทใหเปนตัวแปรสังเกตไดของ

ตัวแปรแฝงของพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง (BSEP) จึงไดวิเคราะหตามแนวทางของกลุม
พหุ ที่ไดกําหนดใหมีสมมติฐานดังนี้ 

H4: ตัวแบบสมการโครงสรางผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทาง
ธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงของตัวอยางที่มีระดับความเชื่อและ
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การปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกันไมมีความ
แปรเปลี่ยนของรูปแบบ 

H5: ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
แตกตางกัน ไมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอรเมทริกซระหวางตัว
แปรของตัวแบบสมการโครงสรางผลการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทาง
ธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 

 
หลังจากที่ตรวจสอบแลววา ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงมีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ที่สามารถวัดไดจาก พฤติกรรมวัตถุนิยม (M) พฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อโออวด (C) และพฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง (V) ดังนั้นจึงทําการ
วิเคราะหในสวนตอไป ซ่ึงจุดประสงคเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความไมแปรเปลี่ยนของตัว
แบบเชิงสาเหตุพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงระหวางระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง และระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา ซ่ึงประกอบดวย สมมติฐานเกี่ยวกับความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบตัวแบบ 
(Hform) ที่ไมมีการกําหนดเงื่อนไขบังคับ โดยไมไดกําหนดใหพารามิเตอรระหวางกลุมตางกันมีคา
เทากัน ซ่ึงในการวิเคราะหไดกําหนดเสนทาง และพารามิเตอรตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
รวมไปถึงทําการปรับแกตัวแบบตามที่โปรแกรมรายงานในสวนของดัชนีแกไข (modification 
indices) หรือปรับตามขอสังเกตของผูวิจัยตามพื้นฐานของทฤษฏี หรือการกําหนดคาตั้งตนใหกับตัว
แปรจนทําใหคาไค-สแควรต่ํากวาคาวิกฤติอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงหมายความวาตัวแบบ
สมการโครงสรางของตัวอยางทุกกลุมสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  

ผลที่ไดจากการทดสอบหลังจากทําการปรับแกตามที่โปรแกรมเสนอแนะในสวนของ
ดัชนีแกไขรวมกับขอสังเกตของผูวิจัยตามพื้นฐานของทางทฤษฏี พบวาคาไค-สแควร ( χ²= 210.94, 
df = 121, GFI = 0.95, NNFI = 0.97, CFI = 0.98, RMR = 0.035) และ คาไค-สแควรสัมพัทธ (χ²/ df 
) เทากับ 1.74 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ดัชนีวัดความ
สอดคลองเชิงสัมพัทธ (NNFI, CFI) ตางมีคาเขาใกล 1 ขณะที่คาดัชนีคารากของคาเฉลี่ยกําลังสอง
สวนที่เหลือ (RMR) มีคาใกลศูนย และคาไค-สแควรสัมพัทธมีคานอยกวา 2 โดยทุกคาใหผลที่
สอดคลองกัน  
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ตารางที่ 5.7 ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดของกลุมผูบริโภคที่มี
ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง (G1:243 
คน) 

 

ตัวแปร 
สังเกตได 

 BSEP  

สัมประสิทธิ์ SE t 
COST -0.75 0.16 -4.61 
DIFF 0.15 0.12 1.22 

FOCUS 0.86 0.19 4.49 

หมายเหตุ  96.1>t  หมายถึง p < 0.05  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.3 ตัวแบบสมการโครงสรางผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอ

พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง ประเภทระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง 

 
จากตารางที่ 5.7 เมื่อพิจารณาถึงคาสถิติระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของทั้ง

สองกลุมพบวาในกลุมของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงที่
สูง นั้น ตัวแปรอิสระของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานความแตกตาง กับตัวแปรตาม 
(พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง) พบวาคาสถิติทดสอบ |t| (t-test) มีคาเทากับ 1.22 ซ่ึงนอยกวา 
1.94 จากคา t ที่ไดนั้นแสดงวาตัวแปรทั้งสองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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หมายความวาตัวแบบการสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานความแตกตางไมสามารถใชเปน
ตัวแบบเพื่อวัดความเปนพฤติกรรมทางการบริโภคที่เกินพอเพียงสําหรับตัวอยางที่มีระดับความเชื่อ
และการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูงได 
 
ตารางที่ 5.8 ผลการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดของกลุมผูบริโภคที่มี

ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา (G4:236 
คน) 

 

ตัวแปร 
สังเกตได 

 BSEP  

สัมประสิทธิ์ SE t 
COST -0.07 0.11 0.62 

DIFF -0.14 0.07 -1.82 

FOCUS 0.24 0.10 2.42 

หมายเหตุ  96.1>t  หมายถึง p < 0.05  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.4 ตัวแบบสมการโครงสรางผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอ
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง ประเภทระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา 
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จากตารางที่ 5.8 ของกลุมระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํานั้น ตัวแปรอิสระของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทั้งดานผูนํา
ตนทุนและประเภทแตกตางกับตัวแปรตาม (พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง) พบวาคาสถิติ
ทดสอบ |t| (t-test) มีคาเทากับ 0.62 และ 1.82 ตามลําดับ ซ่ึงมีคานอยกวา 1.94 จากคา t ที่ไดนั้น
แสดงวาตัวแปรทั้งสองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความวา
ตัวแบบการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทั้งดานผูนําตนทุน และความแตกตางไมสามารถใช
เปนตัวแบบเพื่อวัดความเปนพฤติกรรมทางการบริโภคที่เกินพอเพียงสําหรับตัวอยางที่มีระดับความ
เชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ําไดเชนกัน 

ผลที่ไดจากการประมวลขอมูลเพื่อวิเคราะห วาสมการโครงสรางที่เปนตัวแบบจาก
กรอบแนวความคิดของผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการ
บริโภคที่เกินพอเพียงที่ผูวิจัยสรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของตัวอยางสองประเภทคือ 
ประเภทที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง และ
ประเภทที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา มีความ
แปรเปลี่ยนของรูปแบบ ดังนั้นผลการวิเคราะหที่ไดจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 และ 5  

เมื่อพบวาตัวแบบมีการแปรเปลี่ยนของสมการโครงสรางของผลของการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง ระหวางประเภทของ
ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง กับระดับความเชื่อและ
การปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา แลวนั้น ผูวิจัยจึงไมทําการวิเคราะหเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานอื่นในขั้นตอไป  

 
5.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาในบทที่ 5 มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงหัวขอการ
วิเคราะหออกเปน 2 สวนหลัก สวนแรกคือการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ที่ไดจากการสัมภาษณเชิง
ลึกจากผูบริหารองคกรที่เปนกลุมเปาหมายในการศึกษา ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลอยูในรูปของการ
วิเคราะหพรรณนา รวมกับคาสถิติพื้นฐาน อาทิ รอยละ ผลการวิเคราะหพบวาผูบริหารองคกรมี
สัดสวนการเลือกใชกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ใกลเคียงกัน แตมีความ
แตกตางกันในดานของการเลือกใชสวนประสมการตลาด 4Ps ขณะที่การดําเนินงานขององคกรมี
ความใกลเคียงกัน ในสวนของแนวทางในการดําเนินงานเพื่อความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ แตใน
เร่ืองของความรูความเขาใจ ตลอดจนการปฏิบัติตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พบวาองค
ความรูของผูบริหารมีความเขาใจ แตกตางกันออกไป ในสวนที่สองเปนการวิเคราะหขอมูลเชิง
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ปริมาณ ที่แบงออกเปนการวิเคราะหยอย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุม
ตัวอยาง 2) การวิเคราะหอิทธิพลสวนประสมการตลาด 4Ps ที่มีตอกลยุทธการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขันทางธุรกิจทั้ง 3 ประเภท และการวิเคราะหอิทธิพลของกลยุทธการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจทั้ง 3 ประเภท ที่มีตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงทั้ง 3 
ประเภท 3) ผลการวิเคราะหเพื่อตอบสมมติฐานงานวิจัย ซ่ึงพบวาตัวแบบสมการมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ อยางมีนัยสําคัญที่ 0.01 และพบวามีผลการวิเคราะหบางประการไม
สนับสนุนสมมติฐานที่กําหนดไว ไดแกการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภท
ผูนําตนทุนดวย 4Ps ที่มีอิทธิพลเชิงลบกับพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงทั้ง 3 ประเภท และ4) 
ผลการทดสอบตัวแบบสมการโครงสรางผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอ
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง และพบความแปรเปลี่ยนของตัวแบบสมการระหวางประเภท
ของระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง และระดับความ
เชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา 
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บทที่ 6 
อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
ในบทที่ 6 เปนการอภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญ ที่ไดจากการวิจัย และนําเสนอ

ขอเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

6.1 อภิปรายผลการวิจัย 
จากขอคนพบของการวิจยัมปีระเด็นสําคัญที่จะอภิปรายผล ดังตอไปนี ้

6.1.1 องคกรธุรกิจกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
ผลการวิจัยพบประเด็นของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจคาปลีก

พบวาผูบริหารขององคกรธุรกิจสวนใหญไมสนใจดําเนินกิจกรรมทางการตลาดดวยกลยุทธราคาต่ํา 
(Cost Leadership Strategy) เปนแนวนโยบายหลักขององคกรธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจคาปลีกขนาด
ใหญอีกตอไป เนื่องมาจากในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลิตภัณฑที่จําหนาย หรือการบริการที่ให มี
ความใกลเคียงกัน หรือเหมือนกัน สามารถลอกเลียนแบบตามกันไดอยางรวดเร็ว ทําใหผูบริโภคไม
อาจแยกแยะหรือรับรูถึงความแตกตางขององคกรธุรกิจใดองคกรธุรกิจหนึ่ง ดังนั้นองคกรธุรกิจจึง
แสวงหาสิ่งที่แปลกใหม (Differentiation) เพื่อใหเกิดความแตกตางจากคูแขงขันในอุตสาหกรรม
เดียวกันใหไดมากที่สุด  

สําหรับองคกรธุรกิจที่เลือกใชประเภทผูนําตนทุนนั้น พบวามีความพยายามดําเนินการ
ลดคาใชจายตางๆ ในการดําเนินกิจการใหไดมากกวาคูแขงขันในตลาดเดียวกัน โดยมีจุดประสงค
เพื่อใหสามารถกําหนดราคาผลิตภัณฑไดต่ํากวาคูแขง และสรางผลกําไรใหไดสูงสุด ประกอบกับ
ผลิตภัณฑที่จําหนายสวนใหญเปนส่ิงที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจําวันทั้งสิ้น ซ่ึงกอใหเกิดแรงจูงใจตอ
ผูบริโภคที่มีความออนไหวดานราคา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Hudson (2001) และ Douglas 
(1992) ที่กลาวถึงการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทุน ทําใหกําหนดราคาได
ต่ํากวาคูแขงและสรางผลตอบแทนที่ดีใหแกองคกรธุรกิจ 

สําหรับองคกรธุรกิจคาปลีกขนาดใหญไมพบวาเลือกใชการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนน เพราะจากจํานวนสาขาที่มีปริมาณมากทําใหสามารถครอบคลุม
กลุมลูกคาเปาหมายไดทั่วถึง ประกอบกับลักษณะของอุตสาหกรรมประเภทนี้สวนใหญเนนการขาย
ในปริมาณมาก (Mass Market) ทั้งจากปริมาณสาขา และการสั่งสินคาในปริมาณมาก ดังนั้นองคกร
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ธุรกิจจึงไมจําเปนที่จะตองเนนกลุมเปาหมายใดเปาหมายหนึ่งอยางเฉพาะเจาะจงเปนพิเศษ หากแต
เลือกที่จะใชรวมกับการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด 4Ps ในแตละเทศกาลเปนครั้งคราวไป  

6.1.2 การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดดวยสวนประสมการตลาด 4Ps 
6.1.2.1 ดานผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวา การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดดวยสวน

ประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีความเขมขนอยางยิ่งยวดตอองคกรธุรกิจที่ใชความแตกตางเปน
แนวทางในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยแสดงไดจากคาเฉลี่ยดานผลิตภัณฑ 
(Products) มีคาสูงที่สุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาองคกรธุรกิจมีความมุงมั่นที่จะสรางความไดเปรียบใน
การแขงขัน จากตัวผลิตภัณฑ โดยใหมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ ความเปนเอกลักษณ 
(Uniqueness) ความทันสมัย และความเปนที่นิยมจากตรายี่หอในตางประเทศ มาวางจําหนายใน
องคกรธุรกิจของตนเอง ซ่ึงผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ Levitt (1980), Porter (1980), 
Draganska (2006) และ Randall (2006) ที่กลาวถึงธุรกิจที่ใชความแตกตางหลากหลายของ
ผลิตภัณฑในการสรางความแตกตางจากคูแขงเพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันโดยมี
จุดประสงคเพื่อที่จะกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการในการบริโภคหรือตัดสินใจบริโภคสินคา 
และยังสอดคลองกับขอคําถามในแบบสอบถามที่อยูในหมวดของกลุมสินคาในการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันประเภทความแตกตาง  อาทิ  “องคกรธุรกิจมีผลิตภัณฑที่แตกตาง
หลากหลาย” หรือ“ผลิตภัณฑขององคกรธุรกิจมีความทันสมัยอยูเสมอ” ซ่ึงแสดงใหเห็นวาองคกร
ธุรกิจมุงที่จะสรรหาผลิตภัณฑหรือบริการที่แตกตางและหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค และการสรางความแตกตางจากคูแขงขันในธุรกิจเดียวกัน 

6.1.2.2 ดานราคา ผลจากการวิจัย พบวาธุรกิจมีแนวโนมที่จะไมเลือกการแขงขันใน
ดานราคาอีกตอไป ซ่ึงแสดงไดจากหนึ่งในองคกรคาปลีกที่เปนดิสเคานทสโตรเลือกที่จะใชการ
สรางความแตกตาง แทนประเภทผูนําตนทุน ทั้งที่ลักษณะประเภทธุรกิจเปนการจําหนายผลิตภัณฑ
ที่มีราคาถูกโดยเฉลี่ย ทําใหสังเกตไดวาธุรกิจมีการปรับตัว ที่จะไมใชการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันจากราคาต่ํา อาจเปนเพราะประเภทของสินคามีกําไรนอย ซ่ึงหากใชกลยุทธตนทุนต่ํา 
อาจไมสามารถอยูรอดในธุรกิจ หรือหากใชจะใชเพียงระยะสั้นๆ  

ในขณะที่องคกรธุรกิจที่เลือกการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนํา
ตนทุนเลือกที่ใชความไดเปรียบในการแขงขันดานราคา ซ่ึงสวนทางกลับคาเฉลี่ยที่ไดจากการสํารวจ
ผูบริโภค ที่วายิ่งราคาถูกลงผูบริโภคกลับปฏิเสธการซื้อมากยิ่งขึ้น 

6.1.2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย ผลจากการวิจัย พบคาเฉลี่ยของกิจกรรมการตลาด
ดานชองทางการจัดจําหนายสูงที่สุดในองคกรธุรกิจที่เลือกใชการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันประเภทผูนําตนทุน ซ่ึงหากพิจารณาจากขอมูลพื้นฐานของบริษัท และที่ไดจากการสัมภาษณ 
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พบวาองคกรธุรกิจมีการขยายสาขาเพื่อใหครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศใหไดมากที่สุด 
วัตถุประสงคนอกเหนือเพื่อใหครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมายแลว ยังทําใหเกิดการกระจาย
ผลิตภัณฑทั้งหลายไปยังสาขาของตนเอง อันจะทําใหเกิดการลดตนทุนที่เปนการประหยัดโดยขนาด 
(Economy of Scales) ที่ไดจากการสั่งซื้อสินคาในปริมาณมาก เพราะปริมาณในการสั่งซื้อท่ีสูงนั้น 
จะทําใหเกิดอํานาจการตอรองสูง ผลทําใหตนทุนตอหนวยถูกลง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Pankaj (1991) และ Hooley, Saunders, and Piercy (2004) ที่กลาวถึงการลดคาใชจายที่เกี่ยวกับการ
ขนสงเพื่อทําใหตนทุนถูกลง และยังสอดคลองกับคาเฉลี่ยของอิทธิพลสวนประสมการตลาดดาน
ชองทางการจัดจําหนายที่มีตอกลยุทธตนทุนต่ําเชนกัน 

6.1.2.4 ดานการสงเสริมการตลาด ผลจากการวิจัยพบวา องคกรธุรกิจสวนใหญให
ความสําคัญกับกิจกรรมทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาด เพื่อกระตุนใหผูบริโภคใหเกิด
การตัดสินใจในการซื้อ โดยมุงใชเครื่องมือทางการตลาดในดานตางๆ อยางเต็มที่แตกตางกันไปตาม
กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันโดยเฉพาะการสงเสริมการตลาดประเภทการโฆษณา
ประชาสัมพันธเพื่อเสนอผลิตภัณฑของตนเองและขาวสารของผลิตภัณฑทางสื่อตางๆ ผลการวิจัย
พบทุกองคกรตางเลือกใชเปนอันดับตนๆ ทั้งส้ิน  แตเปนที่นาสังเกตวาองคกรธุรกิจที่เลือกการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางนั้น ตางเลือกใชเครื่องมือทางการ
ตลาดประเภทการสงเสริมการตลาดใกลเคียงกัน ซ่ึงแตกตางจากองคกรธุรกิจที่เลือกการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนที่เลือกใชเปนบางดานเทานั้น โดยอาจเปน
เพราะตองการลดตนทุนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เหลานั้นใหไดมากที่สุด โดยเลือกเฉพาะ
ชองทางที่เห็นวามีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะทําใหลูกคาของตนเองไดรับแรงกระตุนสูงที่สุด  

เปนที่นาสนใจวาไมพบวาองคกรใดจากการสัมภาษณเลือกใชเครื่องมือในดานการ
สงเสริมการตลาดประเภทพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Internet) โดยอาจเปนเพราะกลุมลูกคาสวนใหญ
เปนกลุมตลาดขนาดใหญ (mass) สําหรับหางประเภทดิสเคานทสโตร และหางสรรพสินคาที่เนนให
ลูกคาเขามาเลือกเดินซื้อผลิตภัณฑ เพื่อเปดโอกาสการขายมากกวาการเลือกซื้อสินคาทาง
อินเตอรเน็ต 

6.1.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
6.1.3.1 ความรูความเขาใจตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในดานความรูความ

เขาใจตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้นผูบริหารองคกรมีความรูและความเขาใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่ไมเทากัน สวนใหญสามารถอธิบายไดวา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ 3 หวง 2 เงื่อนไข แตไมสามารถอธิบายลักษณะแนวคิดไดทั้งหมด  และเกือบ
ทั้งหมดใหความเห็นวา เศรษฐกิจพอเพียง คือการใชจายอยางพอเพียง มีนอยใชนอย ไมฟุมเฟอย 
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การชวยเหลือสังคมในรูปของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรธุรกิจมีเหตุผล
ในการใชจาย มีการกําหนดงบประมาณในการใชจายแตละเดือน และการทําใหลูกคามีความสุข ได
สินคาอยางที่ตองการในราคาที่ตองการ ในสถานที่ที่ตองการ ภายใตกรอบความสามารถของลูกคา 
ซึ่งจะเห็นวาในแตละคําตอบสอดคลองและอยูในองคประกอบของแนวคิดของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งส้ิน เพียงแตการใหเหตุผลหรือความเขาใจไมไดอางอิงจากแนวคิด หรือกรอบ
แนวคิด  

ขอสังเกตอีกประการคือ การใหคําตอบของความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น ผูบริหารยังแสดงใหเห็นถึงการที่องคกรของตนเองไดปฏิบัติตามกรอบของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมุมมองที่เปนการโฆษณา ประชาสัมพันธทางออม ซ่ึงไดรวมกัน
ปฏิบัติหรือกิจกรรมกับเรื่องของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ที่เปนการตีความหมาย
วาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทํากิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนการดําเนินกิจกรรมภายใตช่ือหรือตราสัญลักษณของบริษัทที่มีตอ ชุมชนหรือ
องคกรการกุศล ในเชิงของรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคม เพียงเทานั้น แมวาในแตละองคกร
ธุรกิจมีอายุการดําเนินกิจการมาอยางยาวนานก็ตาม ซ่ึงในประเด็นความเขาใจเชนนี้ แสดงใหเห็นวา
ภาคธุรกิจยังไมเขาใจอยางถองแทถึงจุดประสงคของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงควรสราง
ความรูความเขาใจตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในดานการประกอบธุรกิจอยางจริงจังและ
ตอเนื่องเพื่อใหเกิดเปนสวนหนึ่งในวัฒนธรรมขององคกร อันจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ธุรกิจ และการบริโภคของภาคประชาชนจะมีความพอดี พอประมาณ ไมมีแรงกระตุนในตลาดมาก
เกินไป 

ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอลูกคา โดยเฉพาะดานการบริโภคของ
ลูกคา สวนใหญผูบริหารองคกรธุรกิจยังคงใหเปนวิจารณญาณของผูบริโภคที่ตองตัดสินใจบริโภค
วาเกินพอเพียงหรือไมอยางไร ดวยเหตุผลทางธุรกิจที่จะตองดํารงผลกําไรและผลประกอบการใหผู
มีสวนไดสวนเสียพึงพอใจสูงสุด ดังนั้นการมุงหวังใหผูบริโภคบริโภคเพียงแตความตองการที่
แทจริงนั้น ในทางธุรกิจแทบไมสามารถเปนไปได ดังนั้นจึงเห็นไดวาการดําเนินธุรกิจยังมุงแสวงหา
ผลประโยชนตามกลไกของตลาดที่มีการแขงขันกันตลอดเวลา ซ่ึงอาจทําใหผูบริโภคที่ขาดเหตุผล 
ซ้ือดวยอารมณ ออนไหวตอกิจกรรมกระตุนตลาดในรูปแบบตางๆ บริโภคเกินพอเพียง หรือ
ความจําเปนได ที่อาจสงผลไปยังสภาพเศรษฐกิจการเงินของบุคคลเหลานั้น ทําใหขาดภูมิคุมกัน
ตนเองไดในอนาคต  
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6.1.3.2 การดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน องคกรธุรกิจที่เขาสัมภาษณทั้งหมดมีการ
ดําเนินงานสอดคลองตามแนวทางการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ไดกําหนดไวดังแสดงไวในบทที่ 2 ถึง 7 จากทั้งหมด 10 ประการ   

 สําหรับหัวขอ “ดานจริยธรรม ความอดทนและขยันหมั่นเพียร” นั้น องคกรธุรกิจสวน
ใหญมีความชัดเจนตอการปฏิบัติ โดยยึดเปนแนวนโยบายหลักของบริษัท ที่ใหไวแกพนักงานและคู
คาของบริษัท ซ่ึงสังเกตไดชัดเจนจากจํานวนพนักงานที่ทํางานกับบริษัทมาอยางยาวนาน ตลอดจน
บริษัทคูคาที่คาขายมาอยางยาวนานเชนกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาองคกรธุรกิจประพฤติและปฏิบัติจน
ทําใหเกิดคานิยมของพนักงานที่มีตอบริษัทอยางจริงใจ และมีจริยธรรมตอลูกคาและคูคาทางธุรกิจ  

แตในหัวขอ “การแบงปน ที่รวมถึงการแบงปนองคความรูที่มีเพื่อพัฒนาตลาด เพื่อ
ผลประโยชนที่ตกแกผูบริโภคและสังคม” กลับไมพบวามีองคกรนํามาปฏิบัติใช อาจเพราะแนวคิด
การแบงปนองคความรูเพื่อพัฒนาตลาด ในธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง เชนตลาดคาปลีกนี้ทํา
ไดยาก เพราะธุรกิจสะสมประสบการณมาอยางยาวนาน ตลอดจนการลงทุนในดานตางๆ และ
มุงมั่นกับการแขงขันเปนหลัก ทําใหองคกรเหลานั้นมีความระมัดระวังในการเผยแพรองคความรู
ใหแกตลาด 

เชนเดียวกับหัวขอ “ทางการใชหรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพแตราคาไม
สูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบไทยๆ หรือพื้นบาน” นั้นไมพบวาองคกรธุรกิจเลือกที่ใช เปนเพราะ
องคกรธุรกิจที่เขาสัมภาษณนั้นสวนใหญเปนองคกรขนาดใหญ และบางองคกรธุรกิจเปนกิจการ
รวมทุนจากตางชาติที่มีการกําหนดมาตรฐานตางๆ เพื่อใหสาขาตางๆ นําไปปฏิบัติใช และหนึ่งใน
มาตรฐานนั้นคือระบบเทคโนโลยี ซ่ึงทําใหการนําเทคโนโลยีแบบไทย หรือพัฒนาเองมาใชทําได
โดยยาก 

ประเด็นที่สําคัญประการหนึ่งสังเกตไดวา องคกรธุรกิจเหลานั้น มีการดําเนินกิจการ
ตอเนื่องมากวา 10 ปขึ้นไปทั้งส้ิน สะทอนถึงความอุตสาหะและจริงจังในการดําเนินธุรกิจที่หวังการ
เจริญเติบโตอยางยาวนาน ไมหวังเพียงผลระยะสั้น และในดานของทรัพยากรที่เปนบุคลากรของ
องคกร ในชวงเวลาวิกฤตของเศรษฐกิจ หรือของบริษัทเอง ผูบริหารทุกองคกรมีนโยบายที่จะไม
ปลดพนักงานเพื่อลดตนทุนในการดําเนินงาน โดยตางใหเหตุผลวา พนักงานคือทรัพยสินที่มีคายิ่ง
ของบริษัท เชนกันกับคูคาขององคกรธุรกิจที่ใหความจริงใจตอคูคาของบริษัท ซ่ึงในหลายบริษัทที่
เปนคูคาขายกับองคกรธุรกิจเหลานี้มาเปนเวลานาน และขณะเดียวกันดานการพัฒนานวัตกรรมนั้น
หลายองคกรนําระบบมาตรฐานหลายหลายเขามาชวยในการบริหารเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพใน
องคกรที่เพิ่มพูนขึ้น ชีวิตความเปนอยูของพนักงานดีขึ้นส่ิงเหลานี้ลวนเปนประเด็นที่สอดคลองกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาวขางตน นั่นยอมแสดงใหเห็นวาหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถนํามาประยุกตใชไดกับองคกรธุรกิจ ซ่ึงไมไดจํากัดอยูเฉพาะบุคคล
เทานั้น และแสดงใหเห็นถึงประโยชนและผลที่เกิดตามมา ดังความเจริญยั่งยืนขององคกรธุรกิจ
ขางตนทั้งส้ิน 

ทางดานการแบงปนองคความรู ผูวิจัยสังเกตไดวาผูบริหารมีความเขาใจวาการแบงปน
องคความรูนั้นเปนการดําเนินกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสังคมเปนหลัก เชนการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรธุรกิจ แตในแกนแทของวัตถุประสงคของ
แนวคิดนี้เปนการแบงปนความรู ระหวางองคกรกับพนักงาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางธุรกิจ 
ซ่ึงการแบงปนความรูระหวางธุรกิจนี้จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูบริโภคหรือสังคมโดยรวม 
หาใชเปนการสรางคูแขงทางการคา เพราะการแบงปนความรูทําใหเกิดการเจริญเติบโตในตลาด มี
ความเขมแข็ง โดยที่การแบงปนองคความรูมีความสําคัญตอการพัฒนาตลอดจนการเติบโตตอธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยดวย เนื่องจากการแบงปนองคความรู ทําใหเกิดนวัตกรรม
ที่สามารถเพิ่มทักษะเสริมสรางใหเกิดความแข็งแกรงเพื่อแขงขันในตลาดโลก และจะเปนประโยชน
ตอการตอสูกับคูแขงจากตางประเทศที่มี เงินทุนและเทคโนโลยีที่เหนือกวา อีกทั้งเปนการสราง
เสริมตลาดภายในประเทศใหมีความแข็งแรง เตรียมรับมือกับการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area, AFTA) และรวมไปถึงการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ซ่ึงจะทําใหกลุมสินคาเดียวกันภายในประเทศมีคูแขงเพิ่มขึ้น 

6.1.4 ความสัมพันธและความสอดคลองของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันกับ
พฤติกรรมการบริโภค  

จากงานวิจัยที่อาศัยตัวแบบสมการโครงสรางที่ใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (สาเหตุ) ของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ตอ
ตัวแปรตาม (ผล) คือพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงนั้น ความสัมพันธของทั้งตัวแปรตน และ
ตัวแปรตาม มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นจะเห็นวากิจกรรมทางการ
ตลาดของกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน มีอิทธิพลกระตุนผูบริโภคใหเกิด
พฤติกรรมการซื้อในลักษณะที่เกินพอเพียงทั้งสามประเภท โดยที่การสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันประเภทความแตกตางและมุงเนน มีความสัมพันธทางตรงที่เปนทิศทางเดียวกัน (บวก) กับ
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงทั้งสามประเภท หมายความวาหากองคกรธุรกิจเพิ่ม หรือเนน
ในกิจกรรมทางการตลาดของทั้งสองประเภทมากขึ้นเทาไร การตอบสนองตอแรงกระตุนที่
กอใหเกิดความสนใจ หรือการซื้อจากผูบริโภคจะเพิ่มขึ้นในระดับหลายเทาตัวตามกันไปดวย ซ่ึง
กลาวไดวาพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงทั้งสามประเภทมีความออนไหวตอแรงกระตุนของ
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภทความแตกตางและมุงเนนเปนอยางมาก แสดงใหเห็น
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วา หากผูบริโภคที่มีแนวโนมมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปนวัตถุนิยม การบริโภคเพื่อโออวด และ
การบริโภคขาดการไตรตรองอยูแลว จะเกิดการรับรู และตอบสนองตอการดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดทั้งสองประเภทอยางรวดเร็ว อันจะกอใหเกิดการตัดสินใจซื้อไดโดยงายดาย  

ซ่ึงหากพิจารณาจากทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 พบวาผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยที่ไดนํามาศึกษาทั้งส้ิน ไมวาจะเปนทางดานพฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม บริโภคเพื่อโอ
อวด และบริโภคแบบขาดการไตรตรอง โดยการบริโภคเหลานี้มักแสดงใหเห็นถึง การแสดง
เอกลักษณตัวตน คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในชีวิต และชีวิตความเปนอยูที่ดี (Zinkhan, 1994) 
หรือการแสวงหาความพึงพอใจ ความสําเร็จ ความสุข และการคาดหวังในการมีชีวิตที่ดีขึ้น 
(Burroughs & Rindelfisch, 2002) ตลอดจนบริโภคเพื่อสงสัญญาณใหใหคนอื่นๆ ไดรับรูฐานะทาง
สังคมของตน (Mason, 1981; Braun & Wicklund, 1989; Veblen, 1899, 1953) ตองการแสดงออก
ทางสถานะทางสังคม ความร่ํารวยมั่งคั่ง ระดับของชนชั้น และการมีหนาตา (เกษม เพ็ญภินันท, 
2550) จากการบริโภคผลิตภัณฑที่มีราคาแพง (High-Price Products) หรือผลิตภัณฑที่หรูหรา (Belk, 
Bahn & Mayer, 1992; Shavitt, 1990) หรือเปนการใชอารมณ ในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ
อยางฉับพลัน (Weinberg & Gottwald, 1982) โดยอาจขาดภาวการณที่ไมสามารถควบคุมตนเองได 
(Low Self-Control) (Vohs & Faber, 2003; Mukhopadhyay, 2004) 

เปนที่นาประหลาดใจจากผลลัพธของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันประเภท
ผูนําตนทุน ซ่ึงมีความสัมพันธทางตรงเชนเดียวกับสองประเภทกอนหนา แตมีทิศทางตรงขาม (ลบ) 
กับพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงทั้งสามประเภทในระดับสูง หมายความวาผูบริโภคจะลด
ความสนใจลงอยางมาก หากองคกรธุรกิจเลือกใชดานผูนําตนทุนเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวาราคาของ
ผลิตภัณฑมีผลตอความสนใจของผูบริโภค โดยอาจมองวาราคาที่ถูกลงมีผลทําใหคุณภาพต่ําลงใน
สายตาของผูบริโภค ขาดความทันสมัย หรือจากการบริโภคเพื่อแสดงสถานะ ที่วาผลิตภัณฑราคาถูก
หรือเปนผลิตภัณฑที่กําลังลดราคา อาจถูกมองวาเปนการบริโภคที่ไมเหมาะสมกับสถานะ หรืออาจ
มองวาผลิตภัณฑนั้นใกลจะพนสมัยแลว หากซื้อไปเมื่อมีผลิตภัณฑรุนใหมเขามาจะทําใหตนเอง
บริโภคผลิตภัณฑที่ตกรุน ซ่ึงพฤติกรรมประเภทนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Rao (2005) และของ 
Gabor and Granger (1979) ที่วิจัยวาคุณภาพของผลิตภัณฑสะทอนราคาที่จําหนายซึ่งหมายความวา 
แนวโนมของพฤติกรรมผูบริโภคที่จะไมสนใจในผลิตภัณฑราคาประหยัด หรือราคาต่ํา ที่แสดงได
จากทิศทางที่ผกผันของระดับอิทธิพลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภท
ผูนําตนทุนที่มีตอ พฤติกรรมการบริโภคที่ เกินพอเพียงทั้งสามประเภท หมายความไดวายิ่ง
ผลิตภัณฑมีราคาถูกลง ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะซื้อนอยลง 
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ประเด็นสําคัญอีกประการที่ไดจากผลของการศึกษา คือคาสัมประสิทธิ์ระดับอิทธิพล
ของกลยุทธในการสรางความไดเปรียบของการแขงขันทั้งสามประเภท ที่มีตอพฤติกรรมการบริโภค
ประเภทเพื่อโออวด ลวนแลวแตมีระดับที่สูงและสูงที่สุดตอทั้งสามประเภทของการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความเปราะบางของสังคม ที่สังเกตไดจาก
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนผูซ้ือผลิตภัณฑในองคกรธุรกิจคาปลีกนั้น มีความออนไหวตอ
กิจกรรมของทางองคกรธุรกิจที่สรางมาเพื่อกระตุนใหเกิดการบริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการ
บริโภคที่ใชอารมณเปนตัวตัดสินในการซื้อผลิตภัณฑตางๆ มากกวาประโยชนใชสอยที่แทจริง และ
ส่ิงที่นาหวงใยเปนอยางยิ่ง จากการที่ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑเพียงเพื่อใหเปนที่นิยมชมชอบของผูอ่ืน 
หรือซ้ือเพื่อความทันสมัย มากกวาความตั้งใจซื้อเพื่อประโยชนใชสอยท่ีแทจริง ปรากฏการณของ
พฤติกรรมประเภทนี้สามารถอธิบายไดจากทฤษฏีทางจิตวิทยาสังคมศาสตรของ Festinger (1954) ที่
กลาวไววา “มนุษยมักเปรียบเทียบกันคนอื่นอยูตลอดเวลา (A Theory of Social Comparison 
Processes)” จึงทําใหผูบริโภคเกิดการเปรียบเทียบในวัตถุส่ิงของที่ตนซื้อกับวัตถุส่ิงของของผูอ่ืน 
จนเกิดเปนการบริโภคเพียงเพื่อตองการโออวด ซึ่งมีคํากลาวของพฤติกรรมลักษณะแบบนี้วา เปน
การเลียนแบบการบริโภค (Emulation) หรือจมไมลง (habit formation) ประกอบกับการที่ผูบริโภคมี
แนวโนมที่จะไมสนใจในผลิตภัณฑราคาถูก ที่สะทอนไดจากสัมประสิทธิ์อิทธิพลดานผูนําตนทุนมี
คาที่ สูง  ตอทั้งพฤติกรรมการบริโภคทั้งสามประเภท  ที่มีทิศทางในทางตรงกันขาม  (ลบ) 
ปรากฏการณเหลานี้ลวนแตเปนการเนนย้ําวาสังคมกําลังออนแอ (social risk) และมีปญหา เพราะ
แนวโนมที่จะมีการบริโภคผลิตภัณฑราคาแพง หรือเลือกที่จะบริโภคจากตราสัญลักษณเพิ่มขึ้น ซ่ึง
เปนการบริโภคที่สภาพแวดลอม หรือคนรอบขางมีอิทธิพลตอการบริโภคเปนอยางยิ่ง  

6.1.5 ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของตัวแบบสมการโครงสราง 
ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของตัวแบบสมการโครงสรางผลของการสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง ระหวางผูบริโภคที่มีระดับ
ความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แตกตางกัน รูปแบบของผลของ
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่ เกินพอเพียงที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น พบวามีความแปรเปลี่ยนดานรูปแบบและมีลักษณะโครงสรางแตกตางกัน แสดงให
สังเกตไดวาระหวางกลุมคนที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ไมเทากัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงที่ไมเหมือนกัน  

ขอคนพบอีกประการที่ไดจากการวิเคราะหประชากรศาสตร หลังจากจําแนกขอมูล
ออกเปน 2 กลุมตามระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ออกเปน ระดับสูง และระดับต่ํานั้น มีประเด็นหลักที่นาสนใจดังนี้ 
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ผูบริโภคที่อยูในวัยนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงในวัยเร่ิมตนการทํางาน คืออายุไมเกิน 
30 ปมีจํานวนตัวอยางของกลุมที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ต่ํา มากกวากลุมที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สูง กวาอยางเห็นไดชัด สะทอนใหเห็นถึงการละเลยทางความคิด และการปฏิบัติในการ
ดํารงตนอยางพอเพียง ซ่ึงเปนที่นากังวลเปนอยางยิ่งเพราะกลุมคนเหลานี้กําลังจะเติบโตเปนกําลังที่
สําคัญตอสังคมไทยในอนาคต หากละเลยตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือมีพฤติกรรมใน
การบริโภคที่เกินพอเพียงไปแลว ส่ิงที่ตามมาอาจกอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจทั้งทางสวนตนเอง 
หรือครอบครัวได และผลลัพธที่ไดยังสอดคลองกันกับดานระดับความรูและการศึกษา ซ่ึงผูบริโภค
ที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวนตัวอยางของกลุมที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มี
ตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา มากกวาในกลุมที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี 
แสดงใหเห็นวา การใหการศึกษาเปนสิ่งที่จําเปนตอการสรางความรูความเขาใจตอหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อันจะนําไปเปนแนวคิดและปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันอีกทางหนึ่ง 

ในขณะที่ดานระดับรายไดของกลุมที่ต่ํากวา 15,000 บาทตอเดือน มีจํานวนตัวอยางของ
กลุมที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา มากกวากลุมที่
มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง และมากที่สุดจากทุก
กลุม ซ่ึงเปนที่นากังวลวาผูบริโภคที่มีรายไดยิ่งนอย แตการบริโภคกลับสวนทางตอหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงอาจจะเปนเหตุใหระดับชีวิตความเปนอยูจะยังคงไมพัฒนาใหดีขึ้นได เพราะ
พฤติกรรมอาจมุงแสวงหาการบริโภคที่เกินพอเพียงในขณะที่กลุมผูมีรายไดมากขึ้นมีระดับความเชือ่
และการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง มากขึ้น เขาใจมีความเชื่อและนําไป
ปฏิบัติมากขึ้น  

ในดานของอาชีพการงาน นอกเหนือจากนักเรียน นักศึกษา แลวอีกสองอาชีพที่มี
จํานวนตัวอยางของกลุมที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ต่ํา มากกวากลุมที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง 
มากกวาอยางชัดเจนคือ กลุมของขาราชการและรัฐวิสาหกิจ กับกลุมอาชีพรับจาง ในสวนของอาชีพ
รับจางนั้นสะทอนความสอดคลองของอัตรารายไดและระดับการศึกษาขางตนอยางชัดเจน แตเปนที่
นาประหลาดใจเปนอยางยิ่งที่กลุมของขาราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความใกลชิดตอแนวนโยบาย
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่ทางภาครัฐไดสนับสนุนสงเสริมมาโดยตลอดนั้น 
กลับมีจํานวนตัวอยางของกลุมที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ต่ํา มากกวากลุมที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สูง ซ่ึงกลุมบุคคลเหลานี้เปรียบเหมือนผูนํา ที่จะเปนตัวอยางในการนําแนวคิด ไปปฏิบัติ 
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อันจะทําใหเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจทั้งทางชุมชน และโดยสวนตัว  ซ่ึงตรงกันขามกับกลุม
ผูบริโภคที่เปนพนักงานบริษัท ที่มีจํานวนตัวอยางของกลุมที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง มากกวา ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาการใหความรูตอหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นอาจมีประสิทธิภาพที่มากกวา หรือกระทั่งระดับเงินเดือนที่สูงกวาอาจ
สงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีกวา และตอบรับตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดมากกวา 

ในดานสภาพหนี้สินนั้น ในกลุมผูบริโภคที่มีบัตรเครดิต จะมีจํานวนตัวอยางของกลุมที่
มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา มากกวากลุมที่มี
ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง โดยเฉพาะกลุมที่มีบัตร
เครดิต 1 ใบ โดยกลุมนี้เปนกลุมที่เร่ิมตนทํางานสามารถสมัครบัตรเครดิตได ทําใหเกิดการบริโภค
อยางเต็มที่ และเกินพอเพียง อันเนื่องมาจากการเริ่มมีรายไดเปนของตนเอง เร่ิมมีอํานาจการซื้อ 
ประกอบการกระตุนของตลาดจากการมุงสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่สูง ขณะที่ในดานการ
ลงทุนเก็บออม จํานวนตัวอยางของกลุมที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา นั้นมีจํานวนที่นอยกวาในกลุมที่มีระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง ในทุกประเภทการลงทุน ซ่ึงเปนที่นากังวลอยางยิ่งถึงการขาด
ภูมิคุมกันในอนาคตของกลุมคนเหลานี้ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนวิกฤตตางๆ ในอนาคต  

จากขอมูลทางประชากรศาสตรที่ไดจากการแบงกลุมโดยใชระดับความเชื่อและการ
ปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนเกณฑในการแบงนั้น แสดงใหเห็นถึงความ
ออนแอทางสังคมที่มีตอการบริโภค รวมไปถึงระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนอยางยิ่ง เพราะจากการอภิปรายขางตนนั้น กลุมคนที่มีระดับความเชื่อและการ
ปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่ํา จะอยูในชวงวัยกอนการทํางานรวมไปถึงวัย
เร่ิมตนชีวิตการทํางาน ซ่ึงคนกลุมเหลานี้เองจะเปนกําลังสําคัญที่จะผลักดัน และเปนฐานทางสังคม 
เศรษฐกิจของประเทศ และอีกกลุมหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศคือกลุมขาราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ดังไดอภิปรายขางตน ซ่ึงบุคคลกลุมนี้จําเปนตองไดรับการสนับสนุนใหมีระดับความ
เชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้น เปนอยางมาก เพราะเปนกลุมคน
ที่อยูแพรหลายทั่วประเทศ ควรเปนตัวอยางและเปนผูปฏิบัติที่กอใหเกิดเปนผูนํา ตนแบบของ
ประชาชน ตลอดจนครอบครัวเขาเหลานั้น เพื่อกอใหเกิดความแข็งแรง พึ่งตนเองได ตามปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ หากในอนาคตพวกเขาเหลานั้นไมระมัดระวัง ขาดการเอาใจใส
ตอพฤติกรรมการบริโภคที่พอเพียง ขาดภูมิคุมกัน ไมพอประมาณ รวมไปถึงขาดเหตุผล ตอการ
บริโภค รากฐานที่สําคัญของประเทศจะเกิดการออนแอ นําไปสูวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนครั้งที่เกิดใน
ป พ.ศ. 2540 ไดอีกครั้ง 
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สวนที่ผานมาเปนการอภิปรายผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ซ่ึงสวนถัดไปจะเปนขอเสนอแนะที่ผูวิจัยมีความประสงคใหผูที่ศึกษาหรือนํางานวิจัยฉบับ
นี้ไปพัฒนาเปนองคความรูที่เปนประโยชนตอสังคมตอไป 

 

6.2 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
งานวิจัยนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการศึกษาผลของการสรางความไดเปรียบในการ

แขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง ที่ผูวิจัยไดใชอุตสาหกรรมคาปลีกใน
การศึกษาเก็บขอมูล และจากการศึกษาผูวิจัยพบวา สังคมกําลังออนแอ และเปราะบางอันเนื่องจาก
ผูบริโภคมีพฤติกรรมที่จะบริโภคเกินพอเพียง เกินพอดี บริโภคเพื่อโออวด สรางหรือเพื่อดํารง
สถานะทางสังคม ตลอดจนการขาดไตรตรองในการบริโภค อันเนื่องมาจากการกระตุนตลาดของ
องคกรธุรกิจที่มุงแสวงหาความไดเปรียบในการแขงขัน โดยขาดความระมัดระวังถึงผลที่ตามมาตอ
ตัวผูบริโภคทั้งหลายในตลาด ละเลยความสมดุลของตลาด ทั้งที่การสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน และพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงตางมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังนั้นผูวิจัยมี
ความเห็นวาทั้งองคกรธุรกิจ และผูบริโภคมีสวนสัมพันธกันในกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งส้ิน แต
จะตองมีความพอดี สมดุล ไมมากหรือนอยในดานหนึ่งดานใดเกินไป ซ่ึงความสมดุลท่ีจะทําใหเกิด
ความเจริญกาวหนา และยั่งยืนตอไปนั้นจําเปนจะตองคํานึงถึงบทบาทของตนเองทั้งทาง ดาน
องคกรธุรกิจ และดานผูบริโภค ที่มีตอ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม เปน
หลักในการพิจารณา ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่นาจะเปนประโยชนทั้งภาคเอกชน ประชาชน และ
ภาครัฐอันจะนําไปสูแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ตอไป 
โดยที่ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะ ออกเปน 3 มิติดังตอไปนี้ 

6.2.1 มิติดานองคกรธุรกิจ  
ขอเสนอแนะสําหรับองคกรธุรกิจแบงออกไดเปน 4 ดานดังตอไปนี้ 
6.2.1.1 ดานการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  พบวาการที่ ลูกคาปฏิเสธ

ผลิตภัณฑราคาถูก แสดงใหเห็นวาการมุงมั่นเรื่องของราคาต่ําเพียงอยางเดียวสําหรับนโยบายของ
ธุรกิจไมอาจจะทําใหธุรกิจยืนยาวตอไปได องคกรธุรกิจจําตองปรับตัวหาจุดที่แตกตางจากคูแขงขัน
เพื่อสรางความแข็งแรงในอนาคต องคกรธุรกิจจะตองเก็บขอมูลพฤติกรรมการซื้อของลูกคาตนเอง 
ซ่ึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีจะสามารถชวยใหองคกรธุรกิจรูจักลูกคาตนเองมากขึ้น 
ตอบสนองตอความตองการ และรสนิยมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอาจมาจากโครงสราง
อายุของประชากรที่มีแนวโนมเปนสังคมของผูสูงอายุสวนใหญ สัดสวนผูมีรายไดระดับปานกลาง
เพิ่มขึ้นมาก ตรงใจลูกคามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรธุรกิจขนาดเล็กที่ไมมีทรัพยากรที่จะ
แขงขันกับธุรกิจขนาดใหญ หรือตางชาติได จําเปนตองหาจุดแข็งแกรงของตนเอง เจาะตลาดเฉพาะ
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กลุมลูกคา เพื่อสรางความไดเปรียบประเภทมุงเนนความแตกตาง จะทําใหธุรกิจขนาดเล็กสามารถ
ขยายโอกาสและตอสูกับธุรกิจเพื่อนบานในกรณีที่เปดเสรีอาเซียนในอนาคตอันใกลได 

6.2.1.2 ดานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พบไดวาในองคกรธุรกิจที่เปนธุรกิจขามชาติ
หรือรวมทุนจากตางประเทศ บางกรณีอาจจะยังไมไดเขาใจในบริบททางสังคมไทยอยางถองแท 
อาทิ การรณรงคเร่ืองของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทางธุรกิจแสดงออกเพียงประชาสัมพันธ อาจเปน
เพราะผูบริหารองคกรเหลานั้นยังไมเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางดีพอ จึงอาจ
แปลความหมายและจุดประสงคไมถูกตอง ดังนั้นผูบริหารคนไทยหรือบริษัทตางๆ จําเปนตองเขาใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหถองแทเสียกอน แลวจึงอธิบายความหมายและจุดประสงค
ใหผูบริหารระดับสูงที่มาจากตางประเทศใหเขาใจ เพื่อจะไดสรางความยั่งยืนที่มีพื้นฐานจากหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง อันจะเปนประโยชนและคุณูปการตอบริษัท สังคม ตลอดจนประเทศชาติตอไป  

6.2.1.3 ดานผูบริโภค  องคกรธุรกิจหนีไมพนในเรื่องของการแขงขัน  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหไดผลประโยชนสูงสุด และความเจริญเติบโตขององคกร ถึงแมวาองคกรธุรกิจ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมสังคมอยางตอเนื่อง แตเครื่องมือทางการตลาดตางๆ ที่นํามาปฏิบัติกลับ
ไมไดสงเสริมใหผูบริโภคไดบริโภคอยางพอเพียงแตอยางใด หากแตปลอยใหผูบริโภคไดใช
วิจารณญาณของตนเองในตัดสินใจในการบริโภคเพียงฝายเดียว ดังนั้น หากหวังใหผูบริโภคปรับตัว 
เพื่อไมใหบริโภคเกินพอเพียงดานเดียว ขณะที่องคกรธุรกิจกลับมุงกระตุนผูบริโภค ทําใหภาคการ
ผลิตดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง รุนแรง แตภาคการบริโภคมีขีดจํากัด และเกิดความเปราะบางทาง
เศรษฐกิจ มีความเสี่ยงทางสังคม ความสมดุลจะไมเกิดขึ้นแตอยางใด ดังนั้นการมุงเนนการแขงขัน 
หรือการกระตุนตลาดเพื่อกอใหเกิดการบริโภคอยางมากมาย เกินกําลังของผูบริโภคแตฝายเดียว อาจ
ไมเกิดประโยชนในอนาคต เปรียบเสมือนการมุงหวังกําไรในระยะสั้นโดยไมรูตัว ซ่ึงอาจเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต การทํากําไรไดนอยกวาแตสามารถทําใหลูกคาดํารง
เปนลูกคาที่มีกําลังซ้ือไดอีกนาน จะยังประโยชนใหเกิดแกองคกรธุรกิจของตนเองไดอยางยาวนาน 

6.2.1.4 ดานสังคมและสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากบทบาทขององคกรธุรกิจที่สราง
ความเจริญใหแกชุมชนและสังคม ทําใหเกิดการจางงาน เพิ่มรายไดใหแกประชาชน ตลอดจนนําสง
รายไดในรูปของภาษีตางๆ ใหแกรัฐแลว องคกรธุรกิจจําตองคํานึงถึงผูบริโภค ที่ตองไมสงเสริมให
เกิดการบริโภคที่เกินพอเพียง โดยควรใหความรูแกผูที่เกี่ยวของในดานการผลิต ผลิตสินคาใหมี
คุณภาพ ใหขอมูลที่สําคัญและจําเปนแกผูบริโภคโดยครบถวน ใหผูบริโภคทราบถึงคุณประโยชน
ในการใชสอยอยางมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ เคารพสิทธิของผูบริโภค 
และจะตองไมมุงกระตุนใหเกิดการหลงใหลตอการบริโภคของผูบริโภคจนเกินพอเพียง จากการมุง
การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การแขงขันจะตองไมรุนแรง และเปนธรรม   
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6.2.2 มิติดานผูบริโภค  
ประเด็นที่นากังวลเปนอยางยิ่ง คือการที่ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 

โดยเฉพาะการบริโภคเพื่อโออวดในระดับที่สูง ซ่ึงสังเกตไดจากการที่ผูบริโภคไมไดใหความสนใจ
ในผลิตภัณฑราคาต่ํา หรือกิจกรรมทางการตลาดที่เนนผลิตภัณฑราคาถูก หมายถึง ประการแรก 
ผูบริโภคมีความสนใจที่จะซื้อหาผลิตภัณฑ เพื่อตองการที่จะเปนจุดสนใจ จุดเดน อาจไมไดรับ
ความชื่นชมถาบริโภคผลิตภัณฑ ลดราคา หรือราคาถูก ประการที่สอง ผูบริโภคมีความคิดวา 
ผลิตภัณฑราคาถูก จะตองมีคุณภาพที่ดอย ใชงานแลวไมคุมคา ไมทนทาน หรือผลิตจากวัตถุดิบดอย
คุณภาพ ทั้งสองประการทําใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ใชอารมณ และความรูสึก มาตัดสินใจ
บริโภค หรือการบริโภคขาดการไตรตรอง ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่แสดงออกทันที มีการบริโภคทันที 
โดยไมมีการวางแผน หรือความคิดวาจะบริโภคมากอนลวงหนา ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวสวนใหญจะ
ตอบสนองทันทีจากกิจกรรมกลยุทธการตลาดขององคกรธุรกิจ โดยเฉพาะขอคนพบจากงานวิจัยวา
พฤติกรรมประเภทนี้จะตอบสนองตอส่ิงแปลกใหมที่ผูประกอบการองคกรธุรกิจไดดําเนินกิจกรรม
ทางตลาด อาทิผลิตภัณฑใหม ความหลากหลายตอผลิตภัณฑ ตลอดจนการบริการที่ตรึงใจ จึงทําให
เกิดการบริโภคทันที มีการตัดสินใจบริโภคอยางรวดเร็ว และในดานของพฤติกรรมการบริโภควัตถุ
นิยม หรือบริโภคเพื่อโออวด เปนพฤติกรรมที่ไมไดเกิดขึ้นอยางฉับพลัน แตเปนการสะสมของ
พฤติกรรมมาอยางชานาน จากผลการวิจัยสอดคลองกับระดับความสนใจตอการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันประเภทผูนําตนทุน เชนเดียวกับพฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด คือที่มี
ทิศทางตรงกันขามกับพฤติกรรม หมายความวาผูบริโภค มีพฤติกรรมที่ตรงขามกับผลิตภัณฑราคา
ต่ํา แตกับมีความสนใจหรือบริโภคหากเปนผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย หรือแปลกใหม หรือเปน
ผลิตภัณฑเฉพาะกลุม ดังนั้นขอเสนอแนะสําหรับผูบริโภคแบงออกไดเปน 2 ดานดังตอไปนี้ 

6.2.2.1 ดานพฤติกรรมการบริโภค ผูบริโภค จะตองเรียนรู ขอมูล ขาวสาร เพื่อการ
ตัดสินใจบริโภคอยางถูกตองและเหมาะสม โดยสังคมตองชวยกันในการสรางคานิยมใหมีการ
บริโภคโดยยึดหลักความพอเพียง ลดการบริโภคนิยม เนนการประหยัด รูเทาทัน ไมถูกชักจูงจาก
แรงกระตุนทางสื่อตางๆ ไดโดยงาย และตองกลาที่จะเรียกรองตอหนวยงานที่รับผิดชอบกรณีพบ
เห็นสิ่งที่ไมถูกตองจากผูผลิต หรือจากผลิตภัณฑและบริการ การใหความรูการศึกษาเปนส่ิงที่ตอง
ปลูกฝงตั้งแตยังเด็กและตอเนื่องไมใหขาดตอน เพื่อใหเกิดการสะสมเปนภูมิปองกันตนเองจาก แรง
กระตุนรอบดาน 

6.2.2.2  ดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมที่กลาวมาในขางตนนั้น 
เปนพฤติกรรมที่ไมยั่งยืน ไมกอใหเกิดความเจริญตอตนเอง และสังคม เปนพฤติกรรมที่ตอบสนอง
ความตองการที่ไมไดมาจากความตองการอยางแทจริง ใชอารมณมากกวาเหตุผล และเพียงเพื่อ
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สนองตอความชื่นชมของกลุมสังคมที่มีอิทธิพล หรือการยึดติดกับวัตถุส่ิงของ ซ่ึงหากตองการความ
สมดุลยั่งยืนในการบริโภคนั้นจําเปนตองมีหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนฐานของ
การดํารงตน ซ่ึงเปนการบริโภคอยางพอดี พอประมาณ ตามความจําเปนพื้นฐานและนํามาซึ่ง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยคํานึงถึงการใชฐานทรัพยากรและความสามารถที่รองรับไดของระบบนิเวศ 
ซ่ึงกอใหเกิดความสมดุลระหวางอรรถประโยชนในการดําเนินชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได มีการ
แบงปนใหกับสังคมรอบขาง และการรักษาฐานทรัพยากรใหสามารถใชในกิจกรรมการผลิตและ
บริการอยางตอเนื่องไปถึงคนรุนอนาคต (โครงการจัดทํายุทธศาสตรการบริโภคที่ยั่งยืน สถาบัน
ส่ิงแวดลอมไทย, 2554) ดังนั้นผูบริโภคจึงควรเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และนําไปปฏิบัติใชตอ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงจะสัมฤทธ์ิผล รูเทาทันองคกรธุรกิจ และที่สําคัญเหนือส่ิงอ่ืน
ใดคือ การรูเทาทันตนเอง ควบคุมอารมณ จิตใจตนเอง ไมหลงไปตามกระแสการกระตุนของ
การตลาด 

6.2.3 มิติดานรัฐ 
 ภาครัฐนับเปนมิติที่สําคัญในการทําใหเกิดการบริโภคอยางพอเพียงและพอประมาณ 

หากหวังใหภาคธุรกิจลดการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน หรือภาคประชาชนลดการบริโภค
ตามกระแสแตฝายเดียว ผลสัมฤทธิ์ยากที่จะเกิดได จําเปนที่ตองมีคนกลางที่สามารถกํากับ ควบคุม 
ดูแล ใหความรูและสนับสนุนสงเสริม ตลอดจนสรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการแขงขันที่พอดี 
พอประมาณ หรือการใหความรูเกี่ยวกับการบริโภคที่พอเพียง ในรูปแบบตางๆ อาทิใหรางวัล 
ประกาศเกียรติคุณ ลดหยอนภาษี เปนตน ซ่ึงขอเสนอแนะสําหรับดานรัฐแบงออกไดเปน 2 ดาน
ดังตอไปนี้ 

6.2.3.1 ดานการกํากับดูแล ภาครัฐจะตองมีบทบาทในการกําหนดกรอบระเบียบใน
การแขงขันของธุรกิจอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคในอีกทางหนึ่ง หากปลอยให
องคกรธุรกิจดําเนินกิจกรรมกระตุนตลาดอยางตอเนื่อง อาจจะเปนผลดีในทางเศรษฐกิจระยะสั้น
เพราะผูบริโภคอาจยังมีความสามารถในการจับจาย แตหากนานไปผูบริโภคไมทันไดระวังตัว ติด
กับดักของพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง อาจทําใหผูบริโภคสูญเสียภูมิคุมกันในตนเอง ไม
สามารถพึ่งพาตนเองไดอีกตอไป ในขณะที่องคกรธุรกิจ เมื่อผูบริโภคไมสามารถบริโภคไดอยางที่
เคยเปน  จะสะทอนกลับมาที่รายไดขององคกรที่จะลดลงอยางรวดเร็ว  หากเปนในหลาย
อุตสาหกรรมจะทําใหเศรษฐกิจถดถอย จนอาจเกิดวิกฤตขึ้นได 

6.2.3.2 ดานการสนับสนุนและสงเสริม ในดานการใหความรู ความเขาใจ เรียนรูเทา
ทันภาคธุรกิจในเรื่องการกระตุนจากภาคธุรกิจที่กอใหเกิดพฤติกรรมการที่บริโภคเกินพอเพียง 
ภาครัฐ ตองจริงจังในการเปนผูนําเพื่อผลักดันเรื่องนี้ และตองใหการศึกษา ใหความรู ใหขอมูลที่
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ถูกตองแกผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกไดดวยตัวเอง จะสงผลใหผูบริโภคมีการ
บริโภคอยางถูกตองและรูเทาทันผูผลิต อีกบทบาทหนึ่งคือภาครัฐตองมีสวนสําคัญในการกําหนด
กติกา ใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรม โดยตองมีหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆ 
มารวมมือกัน ทํางานแบบสอดประสานกัน โดยเฉพาะการสงเสริมใหพนักงานของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจเปนตัวอยางในพฤติกรรมที่พอเพียง สงเสริมใหความรูแกพนักงานของรัฐเหลานั้นใน
เร่ืองของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมเฉพาะกําหนดกฎเกณฑ หากแตจะตองมีการติดตาม
ผลที่ไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหหลักคิดที่ไดรับจากการอบรม สัมมนา ไปสูการปฏิบัติ
จริงที่ไดผล อันจะทําใหมีการแพรขยายไปสูชุมชน สังคม ตลอดถึงประเทศชาติตอไป 

ประการสําคัญคือภาครัฐและภาคเอกชนจําเปนจะตองรวมมือประสานการทํางาน 
เขาใจในบทบาท และความสําคัญตลอดจนหนาที่ในสังคมที่ตนดูแลรับผิดชอบ เพื่อปองกันไมให
เกิดการแขงขันอยางรุนแรง อันจะสงผลใหเกิดการบริโภคที่เกินพอเพียงของประชาชน และตอง
จริงจังในการกํากับภาคธุรกิจไมใหแสวงหาประโยชนสวนตนแตเพียงฝายเดียว ไมใหภาคธุรกิจมุง
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน จนเปนการระดมกระตุนตลาด อันเสมือนการเห็นแกตัวแตฝาย
เดียว จะตองกํากับและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ตลอดจนมุงสรางความเขาใจใหแกทุกฝาย 
ใหเห็นถึงโทษและประโยชนที่จะได อันจะกอเกิดความเจริญของสังคมอยางยั่งยืน ขณะเดียวกัน
นอกเหนือจากการใชกฎระเบียบบังคับใชแลว ภาครัฐควรมีการสนับสนุนสงเสริมใหแกภาคธุรกิจที่
ปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการแขงขันที่ไมรุนแรง ตลอดจนสนับสนุนใหประชาชนไมบริโภคเกินพอเพียง 
ในรูปของการลดหยอน ภาษีหรือการประกาศเกียรติคุณตางๆ เพื่อเปนกําลังใจใหภาคธุรกิจมุงมั่นที่
จะปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐไดกําหนดไว อันจะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งภาคธุรกิจ ประชาชน 
ตลอดจนประเทศชาติตอไป 

 
6.3 ขอจํากัดในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีขอจํากัดในการวิจัย 4 ประการดังตอไปนี้ (1) จากงานวิจัยนี้สรางขึ้น
จากพื้นฐานของกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ที่มาจากทฤษฏีของ Porter 
(1980) มาเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปรสาเหตุ ซ่ึงพื้นฐานของแนวความคิดที่มุงเนนศึกษา
โครงสรางอุตสาหกรรม ซ่ึงเชื่อวา แหลงที่มาของความไดเปรียบในการแขงขันมาจากการเขาใจ
ปจจัยภายนอกธุรกิจ แตยังมีตัวแปรที่เปนปจจัยภายในที่เปนแนวความคิดที่เรียกวามุมมองทางดาน
ทรัพยากร ที่มุงเนนศึกษาปจจัยภายในธุรกิจ ซ่ึงเชื่อวา แหลงที่มาของความไดเปรียบเชิงการแขงขัน
มาจากการจัดการทรัพยากรภายในธุรกิจ ซ่ึงผูวิจัยไมไดนํามาวิจัย ที่มีการปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ (2) 
การสัมภาษณผูบริหารขององคกรเปนการสัมภาษณของผูบริหารระดับสูงเทานั้น ผูวิจัยไมได
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สัมภาษณผูบริหารระดับปฏิบัติการ เพื่อทําการสํารวจและยืนยันผลที่ไดวามีความสอดคลองกับผลที่
ไดจากผูบริหารระดับสูงหรือไมแตอยางไร (3) การเก็บขอมูลผูวิจัยเก็บเฉพาะเขตกรุงเทพฯเทานั้น 
ไมไดเก็บขอมูลผูบริโภคที่อยูในตางจังหวัด และ (4) ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคทั้งสามประเภท
นั้น ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือในการวัดจากงานวิจัยจากงานวิจัยของ พฤติกรรมบริโภควัตถุนิยม โดย
ใชมาตรวัดของ Belk (1985) และ Richins and Dawson (1992) มาปรับปรุงและประยุกต พฤติกรรม
บริโภคเพื่อโออวด โดยใชมาตรวัดของ Marcoux, Filiatrault and Cheron (1997) มาปรับปรุงและ
ประยุกต สวน พฤติกรรมบริโภคแบบขาดการไตรตรอง ที่ใชมาตรวัดของ Rook and Fisher (1995) 
มาปรับปรุงและประยุกต ทําใหในการแปรความหมายเพื่อใชในการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ขอ
คําถามบางขออาจมีลักษณะเปนอัตวิสัย (Subjective)   

 
6.4 ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 

เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยที่ยังไมปรากฏวามีผูวิจัยทานใดไดศึกษามากอน 
โดยที่ผูวิจัยไดนําองคความรูในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร 
มานุษยวิทยา จิตวิทยา และปรัชญา เขามารวมกันเพื่อเปนองคความรูที่จะนําเอา กิจกรรมทาง
การตลาด มาผนวกกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอีกแงมุมที่มีวัตถุประสงคที่จะทําใหเกิด
ความสมดุลของการผลิตและการบริโภค ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงสาเหตุและผลของการมุงมั่นที่จะ
แขงขันกันในดานธุรกิจ จนละเลยผลที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคที่เกินพอเพียงของผูบริโภค ซ่ึงใน
งานวิจัยคร้ังตอไปผูวิจัยมีความประสงคใหผูวิจัยทานตอไปไดคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

6.4.1 การเก็บขอมูล การวิจัยครั้งนี้ขอมูลที่ไดจากผูบริโภคในการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัย
ใชเพียงในเขตกรุงเทพฯ เทานั้น ดังนั้นหากสามารถขยายการเก็บขอมูลออกเปนรายภาค จะทําให
ทราบถึงลักษณะการบริโภคของผูบริโภคไดละเอียดเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลดีตอการกําหนด
นโยบายทางภาครัฐ ตอเศรษฐกิจภูมิภาค ตลอดจนการวางมาตรการ การดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดของผูประกอบการไดอยางใกลชิดและถูกตองมากขึ้น 

6.4.2 แบบสอบถาม แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นยังมีสวนที่เปนอัตวิสัย (Subjective) ซ่ึง
อาจกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนหากไมไดมีการอธิบายจากเจาหนาที่ภาคสนาม ดังนั้นผูวิจัย
หวังวาในการวิจัยคร้ังตอไป ผูวิจัยจึงอาจมีการปรับขอความใหมีความเขาใจที่งายขึ้น  

6.4.3 กรอบแนวคิด ในการทําวิจัยคร้ังตอไปผูวิจัยเสนอใหมีการศึกษาการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ โดยศึกษาจากปจจัยภายในองคกร (Internal) ที่ใชทฤษฏีดาน
มุมมองทางดานทรัพยากร (Resource-Based Views) เขามาศึกษารวมดวยจะทําใหทราบถึง
กระบวนการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกของ
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องคกรธุรกิจ เพื่อศึกษาการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่
เกินพอเพียง ตลอดจนสมดุลระหวางการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจกับการบริโภค 
มาเปนกรอบแนวคิดของการทําวิจัยคร้ังตอไปดัง ภาพที่ 6.1  

  

 
 
ภาพที่ 6.1  กรอบแนวคิดสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
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ตารางที่ 1 วรรณกรรมทางวิชาการที่สนับสนุนการใชกลยุทธพื้นฐานประเภทเดียวในธุรกิจ 
 
งานวิจัย อุตสาหกรรม ขนาดตัวอยาง ระเบียบวิธีวิจัย ตัวแปรกลยุทธ ตัวแปรที่ใช

วัดผล 
Hambrick 1981 วิทยาลัยศิลป

เอกชน 
โรงพยาบาล 
ธุรกิจประกัน
ชีวิต 

20 การใช
แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 

ใชมาตรวัดของ 
Miles and 
Snow (1978) 

- 

 
Hambrick 1982 

 
วิทยาลัยศิลป
เอกชน 
โรงพยาบาล 
ธุรกิจประกัน
ชีวิต 

 
165 

 
การวิเคราะหกลุม
เปนอุปนัยทางกล
ยุทธ (Inductive 
strategic group 
analysis) 

 
ใชมาตรวัดของ 
Miles and 
Snow (1978)  

 
- 

 
Hambrick 1983 

 
เครื่องจักรและ
อุปกรณที่ใชใน
การผลิต
ผลิตภัณฑ 

 
164 

 
การวิเคราะหกลุม 
และการวิเคราะห
ปจจัยและการถด
ถดย (Cluster 
analysis Factor 
analsysis 
Regession) 

 
ใชมาตรวัดที่
กําหนดขึ้น 17 
ตัว  

 
วัดจากขอมูล 
PIMS (Pofit 
impact 
marketing 
strategy) 

 
Dess & Davis 
1984 

 
ธุรกิจสี 

 
22 

 
การวิเคราะหกลุม 
และการวิเคราะห
ปจจัย(Cluster 
analysis Factor 
analysis) 

 
ใชมาตรวัดที่
พัฒนาจาก
Porter 21 ตัว 

 
วัดจากยอดการ
เติบโตของ
ยอดขายรายป
และกําไรของ
กิจการเทียบกับ
สินทรัพย 
(Aanual sales 
growth & 
ROA) 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 
งานวิจัย อุตสาหกรรม ขนาดตัวอยาง ระเบียบวิธีวิจัย ตัวแปรกลยุทธ ตัวแปรที่ใช

วัดผล 
Herbert & 
Deresky 1987 

หลากหลาย
ประเภทธุรกิจ
ในประเทศ
แคนาดา 

34 สัมภาษณและ
แบบสอบถาม 
(Interviews & 
Questionnaire) 

ใชมาตรวัดที่
พัฒนาจาก 
Snow and 
Hambrick 
(1980) 

- 

 
Hawes & 
Crittenden 
1984 

 
ธุรกิจรานขาย
ของชําใน
สหรัฐฯ 

 
478 

 
การวิเคราะหกลุม 
และการวิเคราะห
ความแปรปรวน
พหุคูณ (Cluster 
analysis 
MANOVA) 

 
ใชมาตรวัดที่
พัฒนาจาก
Porter 18 ตัว 

 
- 

 
O’Farrell et al., 
1992 

 
ธุรกิจบริการ
ในสหราช
อาณาจักร 

 
83 

 
ใชแบบสอบถาม
ที่เกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงิน
(Questionnaire 
self reported 
financial data) 

 
เปอรเซ็นตของ
การสงออก 
และมูลคาเพิ่ม
ตอพนักงาน 
อัตราการ
คาบริการ 
เปอรเซ็นตของ
การซื้อซ้ํา (% 
exports, value 
added per 
employee, 
chargeout rate, 
% repeat 
business)  

 
- 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 
งานวิจัย อุตสาหกรรม ขนาดตัวอยาง ระเบียบวิธีวิจัย ตัวแปรกลยุทธ ตัวแปรที่ใชวัดผล 
Miller & 
Friesen 1986 

หลากหลาย
ประเภทธุรกิจ 

102 การวิเคราะหกลุม 
(Cluster analysis) 

ใชมาตรวัดที่
กําหนดขึ้น 29 
ตัว 

กําไรเปรียบเทียบ
จากการลงทุน 
และ %
เปลี่ยนแปลงของ
สวนแบง
การตลาด (ROI, 
%  change in 
market share) 

 
Nayyar 1993 

 
ธุรกิจผลิตภัณฑ
ที่เกี่ยวกับการ
อุปโภคบริโภค 

 
64 

 
การใช
แบบสอบถาม
(Questionnaire) 

 
ใชมาตรวัดจาก 
Dess & Davis 
(1984) 25 ตัว 

 
- 

 
Kling & Smith 
1995 

 
ธุรกิจสายการ
บินในสหรัฐฯ 

 
9 

 
การวิเคราะหกลุม 
(Cluster 
Analysis) 

 
ตนทุนตอ
ผูโดยสารตอ
ไมลและ
คะแนนจาก
คุณภาพ (Cost 
per passenger 
mile; Quality 
rating) 

 
- 

 
Kumar et al. 
1997 

 
ธุรกิจ
โรงพยาบาล 

 
159 

 
การวิเคราะหกลุม 
และการวิเคราะห
ความแปรปรวน
พหุคูณ (Cluster 
Analysis, 
MANCOVA) 

 
ใชมาตรวัด
การตลาดจาก  
Narver and 
Slater (1990)  

 
กําไรที่มาจากการ
บริการและการ
ควบคุมคาใชจาย 
(Return on 
services, expense 
control) 
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ตารางที่ 2 วรรณกรรมทางวิชาการที่สนับสนุนการใชกลยุทธพื้นฐานมากกวาหนึ่งประเภทใน

ธุรกิจ 
 
งานวิจัย อุตสาหกรรม ขนาดตัวอยาง ระเบียบวิธีวิจัย ตัวแปรกลยุทธ ตัวแปรผลที่ใชวัด 
Hall  1980 ธุรกิจเหล็ก ยาง 

รถบรรทุก 
อุปกรณกอสราง 
บุหรี่ เบียร 
เครื่องมือที่ใชใน
ครัวเรือน 

64 การจับคูของ
กลุมกลยุทธ
โดยใชขอมูล
ทางการเงินทุ
ตติยภูมิ 
(Strategic 
group mapping; 
Secondary 
financial data) 

ความสัมพันธ
ของความ
แตกตางของ
ผลิตภัณฑหรือ
บริการ และ
ความสัมพันธ
ของตนทุน 
(Relative 
product/service 
differentiation, 
relative delivered 
cost) 

ผลตอบแทนจาก
การลงทุนทาง
สินทรัพยและ
ผลตอบแทนตอ
หุน และการ
เติบโตของรายได 
(ROE, ROA, EPS 
growth, Revenue 
growth) 

 
Phillips et al. 
1983 

 
หลากหลาย
ประเภทธุรกิจ 

 
623 

 
วิธีการทดสอบ
แบบรายคู และ
วิเคราะหการ
ถดถอย
(Pairwise test, 
regession) 

 
ความเขมขนของ
การลงทุนการ
รวมกันในแนวตั้ง 
เปอรเซ็นตของ
การเติบโตของ
ตลาด(Investment 
intensity, vertical 
intergration, 
market growth) 

 
คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ สวน
แบงตลาด และ
ผลตอบแทนจาก
การลงทุน
(Product quality, 
market share, 
ROI) 

 
Karnani 1984 

 
- 

 
- 

 
ใชแบบจําลอง
ของทฤษฎีเกมส 
(Game theory 
model) 

 
ตําแหนงของ
ตนทุน และจุด
แข็งทางการ
แขงขัน (Cost 
position, 
competitive 
strength) 

 
สวนแบงตลาด 
และผลตอบแทน
จากยอดขาย 
(Market share, 
Return on sales) 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 
งานวิจัย อุตสาหกรรม ขนาดตัวอยาง ระเบียบวิธีวิจัย ตัวแปรกลยุทธ ตัวแปรผลที่ใช

วัด 
White 1986 หลากหลาย

ประเภทธุรกิจ 
69 การใช

สหสัมพันธ
(Correlation) 

คุณภาพของ
ผลิตภัณฑและ
เปอรเซ็นตการ
ออกผลิตภัณฑ
ใหม (Product 
quality & 
breadth, % new 
products) 

ผลตอบแทน
จากการลงทุน
และการเติบโต
ของยอดขาย 
(ROI, Sales 
growth) 

      
Kean 1988 ธุรกิจคาปลีกใน

ชนบท 
456 - Community 

characteristics, 
competitive 
strategies 

ผลตอบแทนตอ
ยอดขาย 
(Return on 
Sales) 

 
Robinson & 
Pearce 1988 

 
หลากหลาย
ประเภทธุรกิจ 

 
97 

 
การวิเคราะห
กลุม (Cluster 
analysis) 

 
ปรับปรุงมาตรวัด
จากการศึกษาครั้ง
ที่ผานมา 27 ตัว 
(27 items scale 
derived from 
previous studies)  

 
ผลตอบแทนตอ
สินทรัพย 
ผลตอบแทนตอ
ยอดขายและ
การเติบโตของ
ยอดขาย (ROA, 
return on sales, 
sales growth) 

 
Wright et al. 
1991 

 
ธุรกิจเครื่องจักร
ผลิตตะปู 

 
56 

 
การวิเคราะห
กลุม (Cluster 
analysis) 

 
กําหนดตัววัด 7 
ตัว (7 generic 
strategy 
attributes) 

 
- 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 
งานวิจัย อุตสาหกรรม ขนาดตัวอยาง ระเบียบวิธีวิจัย ตัวแปรกลยุทธ ตัวแปรผลที่ใช

วัด 
Parnell 1997 ธุรกิจอุปกรณ

คอมพิวเตอร 
219 - ใชมาตรวัดของ 

Miles and Snow 
(1978) 

ผลตอบแทนตอ
สินทรัพย และ
การเติบโตของ
ยอดขาย (ROA, 
Sales growth) 

      
Helms et al. 
1992 

ธุรกิจคาปลีก 40 การวิเคราะห
กลุม (Cluster 
analysis) 

กําไรสุทธิ
เบื้องตน และ
ยอดขายตอ
พนักงานขาย 
(Gross profit 
margin, net sales 
per employee) 

ผลตอบแทนตอ
สินทรัพย และ
กําไรสุทธิของ
การขาย (ROA, 
Net Sales profit 
margin) 

 
Parker & 
Helms 1992 

 
ธุรกิจสิ่งทอ 

 
US=48 
UK=39 

 
การวิเคราะห
ปจจัย (Factor 
analysis) 

 
ใชมาตรวัดของ 
Dess & Davis 
(1984)   

 
ผลตอบแทนตอ
สินทรัพย  กําไร
สุทธิของการ
ขาย และการ
เติบโตของ
ยอดขาย ( ROA, 
Net profit 
margin, Sales 
growth) 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 
งานวิจัย อุตสาหกรรม ขนาดตัวอยาง ระเบียบวิธีวิจัย ตัวแปรกลยุทธ ตัวแปรผลที่ใช

วัด 
Miller & Dess 
1993 

หลากหลาย
ประเภทธุรกิจ 

200 ใชขอมูล PIMS 
และการ
วิเคราะหการ
ถดถอย             
(Regession) 

ความสัมพันธ
ระหวางตนทุน
ทางตรงกับ
คุณภาพ 
(Relative direct 
cost & quality) 

ผลตอบแทนตอ
การลงทุน 
กระแสเงินสด
หมุนเวียน และ
การเติบโตของ
สวนแบงตลาด 
(ROI, 
Cashflow, 
Market share 
growth) 

 
Reitsperger et 
al. 1993 

 
ธุรกิจ
เครื่องใชไฟฟา
ในประเทศญี่ปุน 

 
38 

 
การวิเคราะห
กลุม (Cluster 
analysis) 

 
การคัดออกดวย
คุณภาพและ
ตนทุนตอกําลัง
การผลิต (Quality 
rejects, 
productivity, unit 
cost) 

 
ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

 
Kotha & 
Vadlamani 
1995 

 
อุตสาหกรรม
อะไหล 

 
160 

 
การวิเคราะห
ปจจัย (Factor 
analysis) 

 
ใชมาตรวัดของ 
Dess & Davis 
(1984) และ 
Robinson & 
Pearce 1988  

 
- 
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ตารางที่ 3 ทบทวนวรรณกรรมงานวิพากษ 4Ps ในสวนของการตลาดผูบริโภค 
 

ผูแตง ประเด็น (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Kotler 1984 
 

4Ps แบบดั้งเดิมไมไดคํานึงถึงสภาพภายนอก
และปจจัยสิ่งแวดลอมที่ไมสามารถควบคุมไดที่
จะเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับโปรแกรม
กลยุทธทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาดควรประกอบไป
ดวย 
1. ลูกคา (Customers) 
2. ปจจัยสิ่งแวดลอม (Environmental 

variables) 
3. ปจจัยที่เกี่ยวกับการแขงขัน 

(Competitive variables) 
และอีก 2 P ที่เปนสวนเพิ่มนอกเหนือจาก 
4Ps คือ 
1. อํานาจทางการเมือง (Political power) 
2. กฎเกณฑสาธารณะ (Public opinion 

formulation) 
 
Ohmae 1982 

 
ไมพบปจจัยทางกลยุทธในสวนประสมทาง
การตลาด 4Ps แบบดั้งเดิม และกลยุทธทาง
การตลาดควรกําหนดจาก 3 ปจจัย 

 
นําเสนอปจจัย 3 ประการ (3 Cs) ในการ
กําหนดกลยุทธทางการตลาดคือ 
1. ลูกคา (Customers) 
2. คูแขงขัน (Competitors) 
3. องคกร (Corporate) 

 
Robins 1991 

 
ใหขอสรุปวา สวนประสมการตลาด 4Ps นั้น 
เปนการมุงเนนแตภายในองคกรมากเกินไป 

 
นําเสนอองคประกอบของสวนประสม
การตลาด (4 Cs) ที่มุงเนนภายนอกคือ 
1. ลูกคา (Customers) 
2. คูแขง (Competitors) 
3. ความสามารถ (Capabilities) 
4. องคกร (Company) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 

ผูแตง ประเด็น (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Vignalli & 
Davies 1994 
 

แผนการตลาดจะใหประโยชนแกธุรกิจอยาง
มากหากมีความใกลชิดกับกลยุทธ โดยที่สวน
ประสมการตลาดแบบดั้งเดิมนั้นจํากัดอยูแต
ภายในองคกรและไมมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ
กลยุทธ 
 

นําเสนอเทคนิคที่เรียกวา MIXMAP เขามา
ประยุกตใชเพื่อนํามาจับคูระหวาง
องคประกอบของสวนประสมทาง
การตลาดกับปจจัยตางๆ เพื่อใหเกิดความ
เที่ยงตรงระหวางกลยุทธ (strategy) และ
ยุทธวิธี (tactics) 
 

Doyle 1994 เสนอองคประกอบอีก 2 ประเภท เพิ่มเขาไปใน
สวนประสมการตลาดแบบดั้งเดิม 4Ps ที่จะทํา
ใหตําแหนงของผลิตภัณฑบรรลุถึงความสําเร็จ
ของวัตถุประสงคทางการตลาดที่ต้ังไว  

เพิ่ม 2S เขาไปใหแก 4Ps คือ 
1. การบริการ (Services) 
2. บุคลากร (Staff) 

 
Bennett 1997 
 

 
ใหขอสรุปวา 4Ps แบบดั้งเดิมมุงเนนแตเรื่อง
ของปจจัยภายในขณะที่มีความไมสมบูรณของ
พ้ืนฐานของการตลาด ซึ่งลูกคาชอบที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑจากสิ่งที่ตรงขามจากการแนะนําของ
สวนประสมการตลาด 

 
นําเสนอองคประกอบสวนประสม
การตลาด (5 Vs) ในมุมมองของลูกคาไดแก 
1. คุณคา (Value) 
2. การใชงานได (Viability) 
3. ความหลากหลาย (Variety) 
4. จํานวน (Volume) 
5. ขอดี (Virtue) 

 
Yudelson 1999 สวนประสมการตลาด 4Ps แบบดั้งเดิม ไม

เหมาะสมในยุคการตลาดในศตวรรษที่ 21 
เพราะ การตลาดไดมีวิวัฒนาการมากวา 40 ป 
ซึ่งตองการความยืดหยุนบนพื้นฐานใหมๆ 
ขณะที่ในรูปแบบเกายังคงความเรียบงายตอการ
เขาใจทําใหยังคงไดรับความนิยมมาโดยตลอด 

นําเสนอ 4Ps ตัวใหมที่มีพ้ืนฐานอยูในการ
แลกเปลี่ยนทางกิจกรรม ดังนี้คือ 
1. ผลิตภัณฑ (Product)->ความสามารถ 

(Performance) 
2. ราคา (Price) -> บทปรับ (Penalty) 
3. การสงเสริมการขาย (Promotion) -> 
การรับรู (Perception) 

4. สถานที่ (Place) -> กระบวนการ 
(Process) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
  

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Schultz 2001 ตลาดปจจุบันมุงเนนที่ลูกคา ซึ่งทําใหความ

เกี่ยวของของสวนประสมการตลาด 4Ps มี
นอยลง 

นําเสนอแนวคิด 3 ประการคือ 
1. ผูซื้อรายสุดทายจะเปนผูควบคุมตลาด 
2. ระบบเครือขาย หรือชุมชนจะเปนตัว
ช้ีนําของการตลาดสมัยใหม 

3. สวนประสมการตลาดสมัยใหมจะขึ้นอยู
กับ นักการตลาด พนักงาน และลูกคา 
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ตารางที่ 4 ทบทวนวรรณกรรมงานวิพากษ 4Ps ในสวนของการตลาดมุงสัมพันธ 
  

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Lauterborn 
1990 

4Ps แบบดั้งเดิมนั้น มุงเนนในตัวผลิตภัณฑมาก
เกินไป ซึ่งความสําเร็จของแผนการตลาดจําตอง
อาศัยลูกคาเปนศูนยกลางของแผนการตลาด 

นําเสนอ 4Cs ทดแทน 4Ps โดยมุงเนนที่
ลูกคาเปนหลัก ไดแก 
1. ความตองการของลูกคา (Customer 

needs) 
2. ความสะดวกสบาย (Convenience) 
3. ตนทุน (ของลูกคา) (Cost (customer’s)) 
4. การสื่อสาร (Communication)  

 
Rosenberg & 
Czepiel 1992 

 
ใหขอคิดเห็นวา ปจจุบันการรักษาลูกคามี
ความสําคัญมากกวาการหาลูกคาใหม การเสนอ
ใหมีการรักษาลูกคาปจจุบันอยูบนพื้นฐานของ
สวนประสมการตลาดที่มุงรักษาลูกคา 
(Customer Retention) 

 
นําเสนอสวนประสมการตลาดเพื่อดํารง
รักษาลูกคา ไดแก 
1. ผลิตภัณฑพิเศษ (Product extras) 
2. เสริมสรางการสงเสริมการขาย 

(Reinforcing promotions) 
3. ใชความสัมพันธโดยพนักงานขาย 

(Sales-force connections) 
4. ใชชองทางพิเศษในการจัดจําหนาย 

(Special distribution) 
5. การสื่อสารหลังการขาย (Post-purchase 

communication) 
 
Gummesson 
1994, 1997 

 
เสนอใหมีการเปลี่ยนบทบาทของ 4Ps ใหเอื้อ
ตอ การให (1) ความสัมพันธ (2) เครือขาย และ
(3) ปฏิสัมพันธ 

 
นําเสนอปจจัย 30R (Relationship) ที่แสดง
ใหเห็นถึงบทบาทของการตลาดที่เปนใน
ลักษณะประสมตอความสัมพันธ เครือขาย 
และปฏิสัมพันธ   

 
GrÖnroos 1994 

 
ใหขอคิดวา 4Ps แบบดั้งเดิมนั้นลาสมัย ไมมี
ความสัมพันธกับลูกคา 

 
เสนอรูปแบบของการตลาดมุงสัมพันธ 
ทดแทนสวนประสมการตลาด 4Ps แบบ
ดั้งเดิมที่ไมเอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง
ธุรกิจกับลูกคา 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Goldsmith 
1999 

แนวโนมของความเปนเฉพาะบุคคล 
(personalization) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของการใหการบริการในตลาดของ
ผลิตภัณฑ ความเปนลักษณะเฉพาะบุคคล ตัว
กลายมาเปนพื้นฐานของการบริหารการตลาด
ในที่สุด 

นําเสนอเพิ่มอีก 4Ps จากเดิมของสวน
ประสมการตลาดที่มีอยูดังนี้ 
1. ความเปนลักษณะเฉพาะบุคคล 

(Personalization) 
2. บุคคล (Personnel) 
3. สินทรัพยที่จับตองได (Physical Assets) 
4. วิธีการ (Procedures) 

 
Patterson & 
Ward 2000 

 
การบริหารการตลาดไดเปลี่ยนรูปแบบใหเปน
การบริหารคุณคาของลูกคา ใหมีการสราง
ความสัมพันธ เพื่อรักษาลูกคาและเพิ่มจํานวน
ของฐานลูกคา 

 
นําเสนอกลยุทธ 4Cs ทดแทน 4Ps เดิม 
ดังนี้ 
1. การสื่อสาร (Communication) 
2. ทําตามเฉพาะบุคคล (Customization) 
3. การรวมมือ (Collaboration) 
4. ความฉลาดหลักแหลม (Clairvoyance) 

 
Healy et al. 
2001 

 
น้ําหนักของการบริหารการตลาดชัดเจนที่จะ
เปลี่ยนมาเปนการตลาดมุงสัมพันธในอนาคต 

 
นําเสนอองคประกอบของการตลาดมุง
สัมพันธ ดังนี้ 
1. ความสัมพันธ (Relationship) 
2. การตลาดมุงสัมพันธแบบใหม (Neo-

relationship Marketing) 
3. เครือขาย (Networks) 
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ตารางที่ 5 ทบทวนวรรณกรรมงานวิพากษ 4Ps ในสวนของการตลาดบริการ  
 

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Booms & 
Bitner 1981 

ใหขอคิดเห็นวานักการตลาดควรตระหนักถึง
ลักษณะพิเศษของการบริการ ที่เปรียบเหมือนเปน
ผลิตภัณฑประเภทหนึ่ง มีการแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของปจจัยสิ่งแวดลอม (ที่เปนทาง
กายภาพ) ที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพ ที่
รวมถึงพนักงานและลูกคา ตลอดจนขั้นตอนการ
สงมอบการบริการเขาไปเปนสวนเสริมของสวน
ประสมการตลาด 

นําเสนอเพิ่ม 3Ps ของตลาดบริการ เขาใน
สวนประสมการตลาด 4Ps ดังนี้คือ 
1. ผูมีสวนรวม (Participants) 
2. หลักฐานทางกายภาพ (Physical 

Evidence) 
3. กระบวนการ (Process)  

 
Cowell 1984 

 
เพิ่มเติม 3 ดานในการแสดงเหตุผลของการ
ปรับปรุงกรอบแนวคิดดั้งเดิมของสวนประสม
การตลาด ดังนี้ 
1. สวนประสมดั้งเดิมสรางมาเพื่อตอบสนอง

ธุรกิจดานอุตสาหกรรมเปนหลัก 
2. มีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะระบุวาสวนประสม

การตลาดดั้งเดิมไมเพียงพอตอภาคธุรกิจ
บริการ 

 
สนับสนุนใหการนําเสนอใชแนวคิดของ 
Booms และ Bitner มาใชกับตลาดบริการ 

 
Brunner 1989 

 
ใหขอคิดเห็นวาองคประกอบของสวนประสม
การตลาด 4Ps แบบดั้งเดิมจําเปนตองมีการ
เพิ่มเติมปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอตลาดบริการ ที่ทําให
เกิดการผสมผสานกันในที่สุด 

 
นําเสนอกลยุทธ 4Cs ทดแทน 4Ps เดิม 
ดังนี้ 
1. ผสมผสานแนวคิด (Concept Mix) 
2. ผสมผสานตนทุน (Cost Mix) 
3. ผสมผสานชองทางการจัดจําหนาย 

(Channels Mix) 
4. ผสมผสานการสื่อสาร (Communication 

Mix) 
Rushton & 
Carson 1989 

ใหขอคิดเห็นวา ลักษณะเฉพาะของการบริการ ไม
อาจแบงแยกได จับตองไมได สูญสลายได และ
ไมคงที่ เหลานี้ทําใหกระบวนการควบคุม
ดําเนินงาน ไมอาจจะใช เครื่องมือทั่วไปไดอยาง
เหมาะสม สําหรับตลาดบริการได   

เครื่องมือและแนวคิดใหมควรไดรับการ
พัฒนาเพื่อการบริหารงาน ซึ่งอยูในรูปที่จับ
ตองไมได อยางเชนการตลาดบริการ 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Fryar 1991 การแบงสวนตลาดและความแตกตางเปน

พ้ืนฐานตําแหนงของความสําเร็จในการบริการ 
และเนนย้ําความสัมพันธสวนตัวกับลูกคา และ
คุณภาพของการบริการ เปนสวนสําคัญของ
ธุรกิจบริการอีกดวย 

นําเสนอแนวคิดความตองการสําหรับ
การตลาดบริการ ดังนี้คือ 

1. ความแตกตางที่อยูบนพื้นฐานของ
การแบงสวนตลาดและตําแหนง
ทางการตลาด 

2. ความสัมพันธกับลูกคา 
3. คุณภาพที่เปนเอกลักษณ 

 
Heuvel 1993 

 
ปฏิสัมพันธระหวางการสงมอบการบริการและ
ลูกคา เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งและมีผลโดยตรง
ตอคุณภาพการบริการและการรับรูคุณภาพ 
องคประกอบของผลิตภัณฑสามารถแสดงให
เห็นไดเปนอยางดีวาประกอบไปดวย 2 สวนคือ 
องคประกอบหลักและองคประกอบรอง
ตลอดจนกระบวนการ 

 
นําเสนอสวนประสมการตลาดบริการ ดังนี้ 

1. บุคคล (Personnel) 
2. ผลิตภัณฑ (Product) 
3. สถานที่ (Place) 
4. ราคา (Price) 
5. การสงเสริมการขาย (Promotion) 

 
Doyle 1994 

 
เนื้อหาในภาคตลาดบริการมีความแตกตางไป
จากการตลาดผลิตภัณฑประเภทอื่น ดังนั้น 4Ps 
แบบดั้งเดิม จึงควรไดรับการปรับเปลี่ยนใน
สวนของ การสงเสริมการขาย และ สถานที่ 

 
นําเสนอสวนประสมการตลาดบริการ 
ดังนี้คือ 

1. ผลิตภัณฑ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. การสื่อสาร (Communication) 
4. การกระจายผลิตภัณฑ (Distribution) 

 
Melewar & 
Saunders 2000 

 
The Corporate Visual Identity System (CVIS) 
เปนพื้นฐานของความแตกตางของธุรกิจและ
เปนภาพลักษณของธุรกิจ 

 
นําเสนอ P ตัวใหมที่เพ่ิมเขาไปใน 4Ps เดิม 
คือ การเผยแพรตอสาธารณะ (Publication) 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
English 2000 สวนประสมการตลาด 4Ps ไมเพียงพอตอการ

เปนเครื่องมือสําหรับการตลาดบริการดาน
สุขภาพ (Health service marketing)  

นําเสนอแนวคิดใหม 4Rs ดังนี้คือ 
1. ความเกี่ยวของ (Relevance) 
2. การตอบสนอง (Response) 
3. ความสัมพันธ (Relationships) 
4. ผลลัพธ (Results) 

 
Beckwith 2001 

 
ใหขอสรุปวา การตลาดบริการกําลังจะ
เปลี่ยนแปลงตลาดรวม โดยความตองการจะมุง
ไปยังการเพิ่มขึ้นของความพึงพอใจของลูกคา 
และปฏิเสธความคิดและหลักการตลาดแบบเกา 

 
นําเสนอการตลาดสมัยใหม ดังนี้ 

1. ราคา (Price) 
2. ตรายี่หอ (Brand) 
3. บรรจุภัณฑ (Packaging) 
4. ความสัมพันธ (Relationships) 
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ตารางที่ 6 ทบทวนวรรณกรรมงานวิพากษ 4Ps ในสวนของตลาดคาปลีก  
 

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Ster 1993 ใหขอคิดวารูปแบบของการขายปลีกมุงเนนไป

ยังตลาดคาปลีก พ้ืนฐานตองมีความแตกตาง
ของผูคา (Merchant) และมีองคประกอบที่
ดึงดูดใจลูกคา  

นําเสนอสวนประสมการตลาดคาปลีก โดย
แบงออกเปน 2 กลุมหลักคือ 
แนวคิดเชิงโลจิสติกส 

1. สวนประสมทางสถานที่ (Place Mix) 
2. สวนประสมกายภาพทางการจัด
จําหนาย (Physical Distribution Mix) 

3. สวนประสมทางดานบุคคลากร
(Personnel Mix) 

แนวคิดเชิงพาณิชย 
1. สวนประสมทางดานผลิตภัณฑ

(Product Mix) 
2. สวนประสมทางการนําเสนอ

(Presentation Mix) 
3. สวนประสมทางดานราคา (Price  

Mix) 
4. สวนประสมทางการการสงเสริมการ
ขาย (Promotion Mix) 

 
Boekema et al. 
1995 

 
ทางเลือกของผูบริโภคสําหรับรานคาปลีก
ขึ้นอยูกับ รูปลักษณ ตามที่ลูกคาตองการที่จะ
ใหเปน รานคาปลีกสามารถใชสวนประสม
การตลาดเพื่อสรางรูปลักษณใหเกิดตามที่ลูกคา
คาดหวัง และมีอิทธิพลตอการซื้อของเขา
เหลานั้น 

 
นําเสนอสวนประสมทางตลาดการปลีก 
ดังนี้ 

1. สถานที่ (Place) 
2. การสรรหา (Assortment) 
3. การนําเสนอรูปลักษณของราน (Shop 

presentation) 
4. นโยบายดานราคา (Price Policy) 
5. บุคลากร (Personnel) 
6. การสงเสริมการขาย (Promotion) 

Rousey, 
Morganosky 
1996 

ผลที่ไดจากการวิจัยช้ีใหเห็นวารูปแบบของ
ธุรกิจการคาปลีกขึ้นกับคุณคาของลูกคา
มากกวาแตละองคประกอบของสวนประสม
การตลาด  

สนับสนุนแนวคิดของ Lauterborn ที่เสนอ
ใหใช 4Cs แทน 4Ps 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Mulhern 1997 ตลาดคาปลีกมีความทันสมัยมากขึ้น 

จากเดิมที่มุงเนนที่ตัวผลิตภัณฑ ที่อาศัย
สวนประสมการตลาดเปนตัวผลักดัน 
กลายเปนการใชหลักการผสมผสาน
แบบบูรณาการเพื่อบริหารลูกคา เนน
ความสัมพันธกับลูกคา ใหรางวัล และ
คุณคาแกลูกคา ตลอดจนการรวมมือ
อยางใกลชิดกับผูผลิต 

นําเสนอองคประกอบของการบริหารตลาด
การคาปลีกแบบบูรณาการ ดังนี้ 

1. ทําเลที่ต้ังของราน (Store location) 
2. ตําแหนงของราน (Store positioning) 
3. รูปลักษณของราน (Store image) 
4. สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical 

environment) 
5. ธุรกิจบริการ (Retail service) 

 
Wang et al. 2000 

 
ใหความคิดเห็นสอดคลองกับ GrÖnroos 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา 

 
นําเสนอองคประกอบพื้นฐานสําหรับธุรกิจ
เว็บคาปลีก 3 ประการสําหรับการตลาดมุง
สัมพันธ ดังนี้ 

1. ฐานขอมูล (Database) 
2. ปฏิสัมพันธ (Interaction) 
3. เครือขาย (Network) 

 
Kotler 2003 

 
ใหขอคิดเห็นวา ความซับซอนของ
ลูกคาไดเปนแรงผลักดันใหการคาปลีก
ตองมีการทบทวนกลยุทธของตนเอง 
อาทิ การจัดซื้อจัดหา การบริการ ซึ่ง
ควรจะเปนองคประกอบพื้นฐานของ
สวนประสมการตลาดเพื่อตลาดคาปลีก 

 
นําเสนอแนวทางในการตัดสินใจของ
นักการตลาดคาปลีก ดังนี้ 

1. ตลาดเปาหมาย (Target market) 
2. การจัดหาและจัดซื้อผลิตภัณฑ 

(Product assortment and 
Procurement) 

3. การใหการบริการและบรรยากาศ
ภายในราน (Service and Store 
Atmosphere) 

4. การตัดสินใจดานราคา (Price 
Decision) 

5. การตัดสินใจดานการสงเสริมการขาย 
(Promotion Decision) 

6. การตัดสินใจเรื่องสถานที่ (Place 
Decision) 
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ตารางที่ 7 ทบทวนวรรณกรรมงานวิพากษ 4Ps ในสวนของตลาดอุตสาหกรรม  
 

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Turnbull, Ford, 
& Cunningham 
1996 

เปนเวลากวา 20 ปที่งานวิจัยจาก International 
Marketing and Purchasing Group (IMP) ไดช้ี
วาความสําเร็จของธุรกิจระหวางบริษัทตอ
บริษัทมาจากระดับของคุณภาพแตละบริษัท 

นําเสนอความไดเปรียบในการแขงขันของ
ธุรกิจระหวางบริษัทตอบริษัท (B2B) 
ขึ้นกับ 

1. ปฏิสัมพันธกับลูกคา (Interaction 
with customer) 

2. ปฏิสัมพันธกับกลยุทธ (Interaction 
with strategies) 

3. การพัฒนาการขององคการ 
(Organization evolution) 

4. ปรับปรุงประวัติลูกคา 
(Improvements in customer 
portfolios) 

5. รายช่ือผูติดตอภายในองคการ (Inter-
organization Personnel contact) 

6. การหมุนเวียนของเครือขาย (Network 
Mobilization) 

 
Davis & Brush 
1997 

 
สวนประสมการตลาด 4Ps ไมเหมาะที่จะ
นํามาใชในธุรกิจอุตสาหกรรม ไฮเทค เนื่องจาก 
(1) 4Ps เนนในผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค และ
(2) ไมไดนําองคประกอบดานระหวางประเทศ
มาพิจารณา 

 
นําเสนอ 13 องคประกอบทางกลยุทธ
สําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมไฮเทค 

 
Parasuraman 
1998 

 
สิ่งสําคัญในการสรางคุณคา คือการชวยเหลือ
ลูกคาใหบรรลุในสิ่งที่คาดหวังไว 

 
นําเสนอพื้นฐานของการตลาดอุตสาหกรรม
โดยเนนไปในดานของทําใหเปนสวนตัว 
(personalize) ดังนี้ 

1. การบริการลูกคา (Customer service) 
2. การทํางานเปนทีม (Teamwork) 
3. คุณภาพการบริการ (Service quality) 
4. ความเปนเลิศ (Excellence) 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
 

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Andersen & 
Narus 1999 

บทบาทของธุรกิจการตลาดในดานของ
คุณคาของสิ่งแวดลอม คือการบริหาร
จัดการความสัมพันธและเครือขายอยาง
มีประสิทธิภาพ 

มุงเนนในตําแหนงของคุณคาในแตละ
องคประกอบของ 4Ps 
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ตารางที่ 8 ทบทวนวรรณกรรมงานวิพากษ 4Ps ในสวนของตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Peattie 1997 การสื่อสารและความสามารถในการมี

ปฏิสัมพันธมีการพัฒนาสมัยใหมไดมีผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานรอบๆ การตลาด
ในทุกธุรกิจอุตสาหกรรม แตแนวคิดการตลาด
พ้ืนฐานยังไมไดรับการปรับเปลี่ยน  

นําเสนอบทบาทใหมของสวนประสม
การตลาด ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ มีการออกแบบ และผลิต
รวมกัน (Product: co-design and 
production) 

2. ราคาโปรงใสมากขึ้น (Price: more 
transparency) 

3. สถานที่ใกลชิดกับลูกคามากขึ้น 
(Place: direct contacts with 
customers) 

4. มีปฏิสัมพันธการสงเสริมการขายและ
สามารถควบคุมลูกคาไดมากขึ้น 
(Promotion: more control of the 
customer, interaction) 

 
Aldridge, 
Forcht, & 
Pierson 1997 

 
ใหขอคิดเห็นวา ปจจุบันมีความแตกตางกันมาก
ขึ้นในดานการตลาดระหวางการตลาด
ผลิตภัณฑกายภาพ (Physical marketing) กับ
การตลาดทางอินเตอรเน็ต (online marketing) 
ซึ่งปจจัยสมัยใหมแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดของ
กลยุทธการตลาดยุคดั้งเดิมมากขึ้น 

 
กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 4Ps 
ยังคงนิยมใชเพื่อการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แตขณะเดียวกันบทบาทใหมๆ ของสวน
ประสมการตลาด ยังมีการคนควาอยู
ตลอดเวลา 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
 

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Mosley 1997 ความสําเร็จบนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขึ้นอยูกับ

การออกแบบเว็บไซสที่ใชพ้ืนฐานของสวน
ประสมการตลาดแบบใหม ที่เรียกวา 5Ws 

นําเสนอแนวคิดสวนประสมการตลาด 5Ws 
ดังนี้ 

1. ใครเปนลูกคาหรือตลาดเปาหมาย 
(Who: Target audience/market) 

2. อะไรที่ตองการนําเสนอ (What: 
Content) 

3. เมื่อไร เวลาที่เหมาะสมและความ
ทันสมัย (When: Timing and 
updating) 

4. สถานที่ที่คนหาไดโดยสะดวก 
(Where: Find ability) 

5. ทําไมจึงซื้อ ความเปนหนึ่งเดียวของ
ผลิตภัณฑที่นําเสนอ (Why: Unique 
selling proposition) 

 
Evans & King 
1999 

 
นําเสนอ 4 ขั้นตอนของการสรางความสําเร็จใน
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งในแตละ
ขั้นตอนนั้นนํามาซึ่งหลักการบริหารที่สําคัญ 

 
นําเสนอสวนประสมทางการตลาดเพื่อการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 4 อยางคือ 

1. การวางแผนเว็บ กําหนดพันธกิจและ
เปาหมายใหชัดเจน (Web Planning: 
defining mission and goals) 

2. การเขาถึงเว็บ ทําอยางไรจึงจะเขาถึง 
(Web Access: How to get web entry) 

3. การออกแบบเว็บ เนื้อหาของเว็บ(Site 
design and Implementation: Content) 

4. การโฆษณาเว็บใหเปนที่รูจัก การ
บริหารจัดการ และการประเมินในเชิง
พาณิชย (Site Promotion, 
Management and Evaluation: 
Commercial and managerial aspects) 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
 

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Chaffey et al. 
2000 

นําเสนอองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหการ
ออกแบบเว็บไซตมีประสิทธิภาพ 

นําเสนอแผนการตลาดอินเตอรเน็ตดังนี้ 
1. ผูชมที่มีศักยภาพ (Potential 

Audience) 
2. การบูรณาการ (Integration) 
3. การสนับสนุนทางการตลาด

(Marketing Support) 
4. การปรับเปลี่ยนตรายี่หอ (Brand 

Migration) 
5. พันธมิตรเชิงกลยุทธ(Strategic 

Partnerships) 
6. โครงสรางขององคกร 

(Organizational Structure) 
7. งบประมาณ (Budget) 

 
Lawrence et al. 
2000 

 
นําเสนอแนวคิดการผสมผสานระหวางแนวคิด
สวนประสมการตลาดแบบดั้งเดิมกับ
องคประกอบอีก  2 ประการคือ คน (People) 
และบรรจุภัณฑ (Packaging) เปนสวนประสม
การตลาดแบบใหมเพื่อการตลาดออนไลน 

 
เสนอสวนประสมการตลาด 5Ps ดังนี้ 

1. ปฏิทรรศน (Paradox) 
2. ทรรศนะหรือมุมมอง (Perspective) 
3. กระบวนทัศน (Paradigm) 
4. การชักจูง โนมนาว (Persuasion) 
5. อารมณ ความชอบ (Passion) 

 
Kambil & 
Nunes 2000 

 
ในตลาดเพลงเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา
ความตองการของนักการตลาดตองการสิ่งที่
มากกวาสวนประสมการตลาด 4Ps แบบดั้งเดิม 

 
นําเสนอปจจัยที่สําคัญสําหรับการตลาดเชิง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

1. การสรางการสื่อสาร 
(Communication building) 

2. โปรแกรมกิจกรรมตนแบบ(Original 
event programming) 

3. ความสะดวกสบาย (Convenience) 
4. การเชื่อมโยง (Connectivity) 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
 

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
O’Connor & 
Galvin 1997 

สนับสนุนแนวคิดของสวนประสมการตลาด
แบบดั้งเดิม 4Ps ยังสามารถประยุกตใชไดกับ
การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

นําเสนอใหธุรกิจเชิงเทคโนโลยีใชสวน
ประสมการตลาดแบบดั้งเดิม 4Ps เปน
แนวทางพื้นฐานของการตลาดพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

 
Bhatt & Emdad 
2001 

 
เสนอวาคุณคาเสมือนในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ไดมีการปรับเปลี่ยนตัวเองโดยมีการเพิ่มเติม
มุมมองใหมๆ เขาไปเสริมในสวนประสม
การตลาดแบบดั้งเดิม 4Ps 

 
นําเสนอคุณลักษณะใหมของสวนประสม
การตลาด 4Ps 

1. ผลิตภัณฑ มีการเสนอตัวเลือกใหม
สําหรับขอมูลเฉพาะราย (Product: 
new options for customized 
information) 

2. สถานที่ ไมจํากัดเวลาและสถานที่ มี
การสงมอบโดยตรง (Place: no time 
and location restrictions, direct 
delivery) 

3. ราคา มีการแยกแยะราคา (Price: price 
discrimination)  

4. การสงเสริมการขาย การดําเนิน
กิจกรรมการสงเสริมการขายเปนไป
อยางยืดหยุน (Promotion: action-
oriented promotional activities are 
possible, promotional flexibility) 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
 

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Schultz 2001 ตลาดปจจุบันเปนตลาดที่มุงเนนที่ลูกคาเปน

หลัก และสวนประสมการตลาดแบบดั้งเดิม 
4Ps จะมีความเกี่ยวพันนอยลง โดยตลาดจะ
เปลี่ยนจากการมุงเนนที่ภายในองคกรมาเปน
ทางดานเครือขายและระบบมากขึ้น  

นําเสนอแนวคิดที่ทดแทน 4Ps ดวยการเนน
ที่เครือขายและระบบ ดังนี้ 

1. ผูบริโภคคนสุดทายเปนผูควบคุม
ตลาด (End-consumer controls the 
market) 

2. ระบบเครือขายควรเปนผูกําหนด
ตําแหนงใหมของการตลาด (Network 
systems should define the orientation 
of new Marketing) 

3. สวนประสมการตลาดแนวใหมยังคง
ขึ้นกับ 3 สิ่ง 1) นักการตลาด 2) 
พนักงาน 3) ลูกคา (A new Marketing 
mix must be based on the Marketing 
Triad Marketer, Employee and 
customer) 

 
Allen & 
Fjermestad 
2001 

 
ยอมรับสวนประสมการตลาดแบบดั้งเดิม 4Ps 
แตตองมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับ
รูปแบบทางการตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
นําเสนอสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสวนประสม
การตลาด 4Ps ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ ขอมูลนวัตกรรม (Product: 
Information, innovation) 

2. สถานที่ การเขาถึง (Place: Reach) 
3. ราคา การเพิ่มขึ้นของการแขงขัน 

(Price: Increased competition) 
4. การสงเสริมการขาย เพิ่มปริมาณของ
ขอมูล การเชื่อมโยงโดยตรง 
(Promotion: More information, 
direct links) 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
 

ผูแตง ประเด็นขอโตแยง (Arguments) ขอเสนอ (Proposition) 
Constantinides 
2002 

สวนประสมการตลาด 4Ps มีขอบกพรองบาง
ประการสําหรับกิจกรรมการตลาดเชิงพาณิชย
อิเล็คทรอนิคส กลาวคือ 4Ps ขาดการเชื่อมโยง
ปจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาในกลยุทธ
สิ่งแวดลอม ซึ่งไมเหมาะสมที่จะนํามาใชใน
ตลาดออนไลน  

นําเสนอแบบจําลอง 4S เพื่อบริหาร
การตลาดเชิงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

1. ขอบเขต ประเด็นทางกลยุทธ (Scope: 
Strategic issues) 

2. สถานที่ต้ัง ประเด็นที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ(Site: Operational issues) 

3. การประสาน ประเด็นที่เกี่ยวกับ
องคกร (Synergy: Organizational 
issues) 

4. ระบบ ประเด็นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
(System: Technological issues) 
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ตารางที่ 9 การแบงประเภทงานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทแนวกรณีศกึษา ของชุมชน องคกร 

กลุมตัวอยางทีไ่ดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยุกตใช 
 

ผูแตง หัวของานวิจัย 
ไพรถ เลิศพิริยกมล 
(2544) 

การนอมนําแนวพระราชดําริทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียงลงสูการปฏิบัติในสถาบันราชภัฏ  
 

สุรางคลักษณ โรจน
พานิช (2545) 

การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับสถานสงเคราะห กรณีศึกษา : สถานสงเคราะหเด็กและ
เยาวชนบานเบธาเนีย อ.วังสะพุง จ.เลย  

อภิชัย พันธเสน (2546) การประยุกตพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 
ชูศรี มณีพฤกษ (2546) การประยุกตใชทฤษฎีใหม ตามแนวทางพระราชดําริ 
ปวัน มีนรักษเรืองเดช 
(2549) 

การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ของประชาชนที่เขารวม โครงการชีวิตพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ 

วันวิสา เกิดพุฒ (2549) การนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช : กรณีศึกษาศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัด
ชลบุรี 

นพพร เมธีอนันตกุล 
(2549) 

การนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต : กรณีศึกษาเกษตรกร
ลูกคา ธ.ก.ส. อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 

สุวกิจ ศรีปดถา (2549) การประยุกตหลักการจัดการธุรกิจตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชน 
นรินทร สังขรักษา และ
คณะ (2550) 

ผลดีของการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวนการเรียนรูและการจัดการความรู
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี  

สุขสรรค กันตะบุตร 
(2550) 

การศึกษาการประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ 

สมพร กรุดนอย (2550) ความสัมพันธระหวางการรับรู การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบริหารจัดการองคการ 
กับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตการทํางาน ของพนักงาน บริษัทแพรนดา จิวเวลรี่ 
จํากัด [มหาชน] 

ตวงพร ศรีชัย (2550) การศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนเตรียม
ทหาร 

อัจฉรา ราชแกว (2550) การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิต ของพนักงานขับรถโดยสารประจํา
ทาง ประจําจังหวัดปทุมธานี 

รัตนา เนตรแจมศรี 
(2550) 

การประยุกตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการปฏิบัติ กรณีศึกษาประชาชนชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

รุจี จารุภาชน และคณะ 
(2551) 

การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการเงินสวนบุคคล 
 

นิภาพร เครือมา (2551) การจัดการธุรกิจผา ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุมธุรกิจชุมชนบานขางน้ํา ตําบลลวง
เหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
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ตารางที่ 9 (ตอ)  
 

ผูแตง หัวของานวิจัย 
บุญสมเสถียร ทะพิงค
แก (2551) 

การประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกรรมสวนลําไย กรณีศึกษา สวนลําไยบานหนอง
ชางคืน ตําบลหนองชางคืน อําเภอเมือง จังหวัด ลําพูน 

อาธิ ครูศากยวงศ 
(2551) 

การนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณกลุมจังหวัดชุมพร 
ระนองและสุราษฎรธานี 

จิตราภรณ สงค
ประเสริฐ (2551) 

วิธีการสงเสริมการปลูกขาวอินทรียเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ในตําบลหงสหิน อําเภอจุน 
จังหวัดพะเยา 

วิรัตน สีนิคม (2551) พัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนบานกง หมูที่ 1 ตําบลกง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
ชุมพลภัทร คงธนจารุ
อนันต (2551) 

การดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรในหมูบาน
หนองมะจับ ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

วรรณพงษ เมืองเล็น 
(2551) 

การดําเนินงานกิจกรรมการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม  

ศรัทธาธิป มาประสพ 
(2551) 

การจัดการขยะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จิราภร บุญไชยศรี 
(2551) 

การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจคาปลีกในจังหวัดอุดรธานี  

เอื้องทิพย เกตุกราย 
(2551) 

การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันของประชาชน ตําบลคลองพระอุดม 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

สันสกฤต มุนีโมไนย 
(2551) 

ความรู ความเขาใจและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต : ศึกษากรณี 
นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

นันทพัทธ พูลสวัสดิ์ 
(2551) 

การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ในจังหวัดปทุมธานี  

นิศารัตน ทัตตินาพานิช 
(2551) 

การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจคาปลีกในจังหวัดหนองคาย 

เทอดศักดิ์ คําเหม็ง 
(2551) 

การใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม ของกลุมเกษตรกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

วิสูตร สุจิระกุล (2551) การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด [มหาชน] 
จตุพล ยะจอม (2552) การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปาย อําเภอปาย จังหวัด

แมฮองสอน 
วิเชียร มันแหล และ
คณะ(2552) 

รูปแบบการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงของกลุมสัจจะสะสมทรพัย เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจร
ชีวิต วัดปายาง ตําบลทางิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ตารางที่ 10 การแบงประเภทงานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทการศึกษาความสอดคลอง ปจจัย 

ความสัมพันธ ที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอองคกร ชุมชน 
 

ผูแตง หัวของานวิจัย 
จารุวรรณ ธรรมวัตร 
(2545) 

ความสัมพันธระหวางวิถีและวิถีคิดตอวิถีการผลิตแบบพอเพียงของคนอีสาน : กรณีศึกษาชุมชนลุม
น้ําชี 

ประวุฒิ ละครราช 
(2545) 

ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของกลุมผลิตผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ในเขตจังหวัดยโสธร 

กอบชัย กอตสตาร
(2545) 

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมผูใชน้ําเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีสํานักงานเรงรัดพัฒนา
ชนบทจังหวัดชลบุรี 

สกล พรหมสิน (2546) ความสัมพันธระหวางการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง กับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบล
หงษเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร 

มณฑา สังขสุวรรณ 
(2547) 

ปจจัยที่มีผลตอความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองของกลุมแมบานเกษตรกร นพเกา บานใน
ชาก ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  

ดลมนรรจน บากา และ
คณะ (2547) 

องคประกอบสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของเกษตรกรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 

พระสิปปภาส แกวยอด
นิล (2550) 

ผลการจัดการเรียนรูเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานคุณธรรม กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชวิธีสอนแบบกิจกรรมกลุมสัมพันธ  

ทินกร เพียภูเขียว 
(2550) 

ปจจัยที่มีผลตอความตองการใชประโยชนที่ดิน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ในเขต
ปฏิรูปที่ดินตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา  

สมพร กรุดนอย (2550) ความสัมพันธระหวางการรับรู การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการบริหารจัดการองคการ 
กับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตการทํางาน ของพนักงาน บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ 
จํากัด [มหาชน] 

มณเฑียร บุญชางเผือก 
(2550) 

การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนบานปาสักงาม ตําบลลวง
เหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  

เกียรติศักดิ์ สิงหครา 
(2550) 

การศึกษาความสอดคลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการตัดสินใจเปลี่ยนระบบการขับเคล่ือน
รถยนต ดวยระบบใชน้ํามันเชื้อเพลิงมาเปนระบบการใชกาซ ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 

สุภลักษณ เรือนชมภู 
(2551)  

เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตชนเผาปะหลองบานนอแล อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

กิตติพล ทองรัตน 
(2551) 

เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนลัวะบานสาม ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
  

ผูแตง หัวของานวิจัย 
วิศาล ทําสวน (2551) 
 

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาหมูบานปาไผ 
หมูที่ 2 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  

ราตรี สิทธิพงษ (2551) 
 

การศึกษาปจจัยที่สนับสนุนการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทองถิ่นชุมชนบาน
หนองกระทุม ตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

สุนันชัย ออนตะไคร 
(2551) 

การพัฒนารูปแบบการใหความรูเรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ชรินทร มั่งคั่ง (2551) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสาระการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือ 
ชนัดดา ภูหงษทอง 
(2551) 

ความสัมพันธระหวางการดํารงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับความสุขเชิงอัตวิสัยใน
เกษตรกร 

สุพาณี ต้ังตระกูลทรัพย  
(2551) 

ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนอัมพวาที่สอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
ตารางที่ 11 การแบงประเภทงานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ 

กลุมตัวอยาง ที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

ผูแตง หัวของานวิจัย 
เกศแกว เจริญวิริยะภาพ 
และคณะ(2545) 

พฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาคมในการสรางเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง 

กุณฑลี โพธิ์แกว 
(2550) 

พฤติกรรมการเปดรับ การใชประโยชน และความคิดเห็นตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อ
อินเทอรเน็ต ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไพรัช สงวนไพรดอน 
(2550) 

การศึกษาพฤติกรรมพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 

มัทนี วิเศษสุข (2550) การศึกษาพฤติกรรมบริโภคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพุทธศาสนิกในเขตกรุงเทพมหานคร  
ปวีณา กองฤทธิ์ (2550) 
 

ความสัมพันธระหวางการรับรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมผูบริโภค ในเขตจตุจักรและ
เขตบางเขน 

ปาณิสรา วัฒนรัตน 
(2550) 

การเปดรับชม ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จาก
รายการโทรทัศน "ชีวิตที่พอเพียง" : กรณีศึกษาเฉพาะกลุมสมาชิกกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง
แหงชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชลิตา ลชิตาวงศ (2551) 
 

พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการดําเนินชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสมาชิกกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิต 
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
 

ผูแตง หัวของานวิจัย 
ดํารงชัย โอวาทจํารัส 
(2551) 

การปรับพฤติกรรมการใชน้ําในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดวย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

สุจิรา จรัลชวนะเพท 
(2551) 

ความตองการปรับพฤติกรรมตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษานักเรียน
โรงเรียนโยธินบูรณะ 

จิตติพร ไวโรจน
วิทยาการ (2551) 

ปจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ใน
โรงเรียนที่ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อุทัยวรรณ ตรีนุชกร 
และคณะ (2551) 

การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝก
ทดลองหนวยบูรณาการ "สุขศึกษากับการดําเนินงานสงเสริม ดูแล และฟนฟูสุขภาพบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน บนฐานการเรียนรูแบบเขาใจความเปนมนุษย" 

วิไลพร วรจิตตานนท 
(2551) 

ความรูความเขาใจและพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประชาสิทธิ์ ใจกวาง 
(2552) 

อิทธิพลของการใชสื่อเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํา
เกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแหง อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

 
ตารางที่ 12 การแบงประเภทงานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทการศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ทีน่ําไปใชในการแกปญหาความยากจน หนี้สิน ตลอดจนการออม และรายได 
 

ผูแตง หัวของานวิจัย 
ปรีชา พรมมา (2543) การวิเคราะหรายไดของเกษตรกรจากการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงในจังหวัด

เพชรบูรณ 
พรหมมินทร บัวช่ืน
บาล (2550) 

การแกไขปญหาหนี้สินของคนในชุมชนแมฮักพัฒนา ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน ต.หนองแหยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

ฐิติพร ศรีชัยชนะ 
(2550) 

ความสัมพันธของการออมภาคครัวเรือน กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
 

พีระพงษ เรืองวัฒนา 
(2550) 

การศึกษารายไดและคาใชจายของราษฎร ในสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตรปาไม สิ่งแวดลอม 
ตามพระราชดําริบานแปกแซม อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

สมชาย กันธะวงค 
(2551) 

กระบวนการจัดการหนี้สินบนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีสวนรวมของครัวเรือนปกาเกอะญอ : 
กรณีศึกษาบานปางิ้ว หมูที่ 4 ตําบลทาเหนือ กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 
 

ผูแตง หัวของานวิจัย 
สุกานดา ตปนียางกูร 
(2551) 

กระบวนการสรางสํานึกเศรษฐกิจพอเพียง ผานกระบวนการการศึกษา : ทางออกการแกปญหาความ
ยากจน 

คุณวิทยา เจียรพันธุ 
(2551) 

การศึกษาวิเคราะหนโยบายการแกปญหาความยากจนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พชร ปลองไหม (2552) 
 

ความสัมพันธระหวางความเขาใจในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับภาวะการ
เปนหนี้สินของขาราชการทหารบก สังกัด กองพันทหารมาที่ 3 รักษาพระองคฯ 

พิกุลทอง เกษมสันต 
และคณะ  (2546) 

การศึกษาทัศนะของเกษตรกรในการสรางความมั่นคงทางรายไดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : 
ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุน จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในโครงการ
รวมน้ํา+ใจ ถวายในหลวง  

เธียรธิดา เหมพิพัฒน  
(2546) 

ความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตารางที่ 13 การแบงประเภทงานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทการศึกษาเกี่ยวกับทัศนะ ทัศนคติ 

ความคิดเหน็ ความตระหนกั ความรูความเขาใจ ที่เกี่ยวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผูแตง หัวของานวิจัย 
ศศิพรรณ บัวทรัพย  
(2547) 

ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ทศมนพร พุทธจันทรา 
(2547) 

ความคิดเห็นในการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาขาราชการจังหวัดราชบุรี 

สายน้ําผึ้ง รัตนงาม 
(2547) 

ความคิดเห็นในการดําเนินชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาสมาชิกเสถียรธรรมสถาน  
 

พลชัย กอบกุลธนชัย 
(2550) 

ทัศนคติของประชาชน ตอแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษาเฉพาะกรณี ประชาชนใน
หมูบานหุบกะพง ต.เขาใหญ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

นฤมล เพชรปลูก 
(2550) 

ความคิดเห็นของสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ศูนยบริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

สิริพร รัตนกําเนิด 
(2550) 

ความคิดเห็นของขาราชการสํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใชในการดําเนินชีวิต 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 
 

ผูแตง หัวของานวิจัย 
ฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล  
(2550) 

ทัศนะของพัฒนาการอําเภอ ตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการแกปญหาความยากจน : 
กรณีศึกษากรมการพัฒนาชุมชน  

หทัยรัตน อยูรอด 
(2550) 

ทัศนะของพนักงานตอการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต กรณีศึกษา : 
บริษัท โจนส ลาซาลล [ประเทศไทย] จํากัด 

ชานนท หันสวาสดิ์ 
(2550) 

ความคิดเห็นของขาราชการเรือนจําจังหวัดนนทบุรีตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการ
ปฏิบัติ 

พิศมัย แฉลมเขตต 
(2550) 

ความตระหนักของขาราชการ สํานักตรวจสอบการเงินที่ 3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตอการ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในองคกร 

ธนพล สมัครการ 
(2550) 

ความรูความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังเขารวมโครงการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สูการปฏิบัติ : ศึกษากรณี ผูเขาอบรมพลังกายทิพยเพื่อสุขภาพ กรมขนสงทหารอากาศ 
กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 

วัฒนา ปทะวานิช 
(2551) 

ทัศนคติของขาราชการกองทัพบก ที่มีตอการเขาพักอาศัยในอาคารสงเคราะหกองทัพ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ 
(2551) 

ความรูความเขาใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

อภิชาติ ชูเกียรติตสกุล 
(2551) 

ความรูความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของขาราชการทหารสังกัดกองพันพัฒนาที่ 3  

วิเชียรราษฎร ประทีป
คีรี (2551) 

การพัฒนาความรูและความเขาใจของเจาหนาที่ประจําพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ที่มีตอพระราช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เดือน อินตะ (2551) กระบวนการพัฒนาความรูความเขาใจ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหกับผูจัดรายการวิทยุชุมชน ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

นิวัต ศลศิลปชัย (2551) ทัศนะของชาวชุมชนตอโครงการพัฒนาหมูบานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอําเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  

เนตรา ปานพลอย 
(2551) 

ทัศนะของขาราชการในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในองคกร : กรณีศึกษากรม
ทางหลวงจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นันทนภัส บุญแยม  
(2551) 

ทัศนะของประชาชนตอการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตในชีวิตประจําวัน : กรณีศึกษา
ประชาชนในตําบลคลองประเวศ อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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ตารางที่ 14 การแบงประเภทงานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในดาน

การเรียนการสอน ภาคการศกึษา สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

ผูแตง หัวของานวิจัย 
กาญจนา บุญเรือง 
(2542) 

การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมมโนทัศนดานเศรษฐกิจแบบพอเพียงของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
6 

สมศักดิ์ ลาดี (2543) การศึกษาการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

สมบัติ เผาพงคคลาย  
(2546) 

การสงเสริมความรูและความสามารถในการแกปญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง โดยการเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน 

เทพวาณี วินิจกําธร  
(2548) 

การปลูกฝงคานิยมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยใช
กระบวนการตามแนวคิดของบลูมและแรทส 

สุเทพ สัจจนานนท
(2549) 

ผลของการสอนแบบอริยสัจสี่ ทีม่ีตอการคิดละเอียดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยบูรณาการ
เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพรหมรังษี จังหวัด
ลพบุรี 

กัลยา ทักษิณาเจนกิจ 
และรุจี จารุภาชน 
(2550) 

การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
เรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวัดขอนแกน 
 

วิไลลักษณ ชาติวิเชียร 
(2551) 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร ดวยการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อสราง
คานิยมดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 

จารุวรรณ พูลฤทธิ์ 
(2551) 

การสรางหลักสูตรเกษตรผสมผสาน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชวิธีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานหัวลํา จังหวัดลพบุรี 

ดรัณภพ เพียรจัด 
(2551) 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทย ดวยวิธีการเรียนรูรวมกัน และการเรียนรู
ดวยกรณีศึกษา เพื่อสรางคานิยมดานการมีเหตุผล ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 

เทวิล ศรีสองเมือง 
(2551) 

การพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศรีวิมล สุรสันติวรการ 
(2551) 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บ วิชาสังคมศึกษาดวยวิธีสตอรี่ไลน เพื่อสรางคานิยมดาน
ความพอประมาณตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

พัชรินทร รุจิรานุกูล 
(2551) 

การศึกษาการปลูกฝงคุณธรรมนําความรู ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
 

ผูแตง หัวของานวิจัย 
สรอยทิพย ทองใหญ 
(2551) 

การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการพัฒนาสาระการเรียนรู
ทองถิ่นแบบบูรณาการ "ชุมชนศรีธาตุกับเศรษฐกิจพอเพียง" ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

เสาวลักษณ มาพร 
(2551) 

ความพรอมในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 

อุไร ปทถาพงษ (2551) สภาพและปญหาการสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 4 

ภัสราภา กุลศรีสุวรรณ  
(2551) 

การศึกษากระบวนการและปญหาการนํานโยบายเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในโรงเรียนนํารอง เขต
กรุงเทพมหานคร 

ปราโมทย วงศคํา 
(2552) 

การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

 
ตารางที่ 15 การแบงประเภทงานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทการสังเคราะหงานวิจัย การจัดการ

ฐานขอมูล ตลอดจนตวัช้ีวดั ที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

ผูแตง หัวของานวิจัย 
นิมิตร ใครวานิช 
(2544) 

ดัชนีการวัดระดับเศรษฐกิจพึ่งพิงตนเองของชุมชนในประเทศไทย [กรณีศึกษา ชุมชนภาคเหนือ
ตอนบน]  

พิพัฒน ยอดพฤติการ 
(2547) 

การศึกษาและจัดทําฐานขอมูลกลุม/องคกร/พ้ืนที่ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

พิพัฒน ยอดพฤติการ 
(2547) 

คูมือการใชงานระบบสืบคนฐานขอมูลกลุม/องคกร/พ้ืนที่ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิต : เวอรช่ัน 1.0 

ปรีชา เปยมพงศสานต 
(2547) 

การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ชํานาญ ณ สงขลา 
(2549) 

องคความรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริเพื่อการพัฒนาชุมชน 

พิมพิกา จันทไทย 
(2550) 

การพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตารางที่ 15 (ตอ)  
 

ผูแตง หัวของานวิจัย 
พิพัฒน ยอดพฤติการ 
(2550) 

การศึกษาและจัดทําฐานขอมูลกลุม/องคกร/พ้ืนที่ ที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
ระยะที่ 2 

อภิชัย พันธเสน (2550) การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แกมทอง อินทรัตน 
(2551) 

ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด : มิติทางเศรษฐกิจ 

สุธาวัลย เสถียรไทย 
(2551) 

ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด : มิติสิ่งแวดลอม 

อมรวิชช นาครทรรพ 
(2551) 

ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด : มิติสังคม 
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ตารางที่ 16 การเก็บรวบรวมขอมูลในชวงที่ 1 (เชิงคุณภาพ) 
 

ประเภทคําถาม ผูใหขอมูล วิธีการในการเก็บขอมูล 
ขอมูลทั่วไปขององคกรธุรกิจ ผูบริหารองคกรธุรกิจ สัมภาษณ 

กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ 
(Porter’s model)  

ผูบริหารองคกรธุรกิจ สัมภาษณ 
 

สวนประสมการตลาด (4Ps) ผูบริหารองคกรธุรกิจ สัมภาษณ 

แนวทางในการพัฒนาองคกรธุรกิจใหเกิดความยั่งยืน ผูบริหารองคกรธุรกิจ สัมภาษณเจาะลึก 

การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน 
องคกรธุรกิจ 

ผูบริหารองคกรธุรกิจ สัมภาษณเจาะลึก 
 

 
ตารางที่ 17 การเก็บรวบรวมขอมูลในชวงที่ 2 (เชิงปริมาณ) 
 

ประเภทคําถาม ผูใหขอมูล วิธีการในการเก็บขอมูล 
ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค ลูกคา แบบสอบถาม 

อิทธิพลของกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
ทางธุรกิจตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

ลูกคา แบบสอบถาม 
 

พฤติกรรมการบริโภคแบบวัตถุนิยม (Materialism) ลูกคา แบบสอบถาม 

พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด (Conspicuous 
Consumption)) 

ลูกคา แบบสอบถาม 
 

พฤติกรรมการบริโภคแบบขาดการไตรตรอง (Impulsive  
Buying) 

ลูกคา แบบสอบถาม 
 

ระดับความเชื่อและการปฏิบัติตอหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ลูกคา แบบสอบถาม 
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ตารางที่ 18 สรุปการปฏิบัติขององคกรธุรกิจตามแนวทางการทําธุรกิจเพื่อความสําเร็จอยางยั่งยนื 
 
 แนวทางการปฏิบัติขององคกรธุรกิจเพื่อ

ความสําเร็จอยางยั่งยืน 

หาง-1 หาง-2 หาง-3 หาง-4 หาง-5 

1 มองการณไกลในการบริหารจัดการและตัดสินใจ
ในเชิงนโยบาย ไมมุงหวังกําไรในระยะสั้นแต
คิดถึงผลกระทบในระยะยาว 

√ √ √ √ √ 

2 ใหคุณคาแกพนักงานอยางจริงใจและพัฒนา
พนักงานอยางตอเนื่อง หลีกเลี่ยงการใหพนักงาน
ออกแมแตในยามทุกยากทางเศรษฐกิจ เพราะ
พนักงานคือสินทรัพย (ที่พัฒนาได) ขององคกร 

√ √ √ √ √ 

3 จริงใจและหวังดีตอผูมีสวนไดสวนเสียของธุรกิจ
ทั้งหมด รวมถึงประชากรและสังคมในอนาคต √ √ √ √ √ 

4 ใหความสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรมทั่วทั้ง
องคกรไมใชเฉพาะในผลิตภัณฑหรือการ
ใหบริการอยางเดียว 

√ √ √ √ √ 

5 ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล √ √ √ √ √ 

6 ใช และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
แตราคาไมสูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบไทยๆ
หรือพ้ืนบาน 

x x x x x 

7 ขยายธุรกิจอยางคอยเปนคอยไป เมื่อพรอมทุกดาน
เทานั้น x √ √ √ √ 

8 ลดความเสี่ยงโดยการมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย 
ตลาดที่หลากหลาย และการลงทุนที่หลากหลาย √ √ √ √ √ 

9 แบงปน รวมถึงการแบงปนองคความรูที่มีเพ่ือ
พัฒนาตลาด เพื่อผลประโยชนที่ตกแกผูบริโภค
และสังคม 

√ x x x √ 

10 ยึดถือจริยธรรม มีความอดทนและขยันหมั่นเพียร x √ x √ x 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ทางผูจัดทําขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่กรุณาสละเวลาอันมีคา 
เพื่อใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อสอบถาม   เรื่อง ผลของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอ
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง เพ่ือใหไดขอมูลที่เหมาะสมและนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอ
ความอนุเคราะหทานผูบริโภคผลิตภัณฑหรือบริการในกลุมอุตสาหกรรมทางดาน คาปลีก หางสรรพสินคา ได
ชวยอนุเคราะหสละเวลาอันมีคาของทานตอบแบบสอบถามชุดนี้ 
 ขอมูลจากคําตอบที่ไดจากทานจะไมมีการเปดเผยตอสาธารณะในเชิงพาณิชย โดยผูวิจัยจะนําขอมูลที่ได
สรุปในภาพรวมเพื่องานทางวิชาการเทานั้น 
 
คําช้ีแจง   แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 สวน จํานวน 6 หนา 
สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2  อิทธิพลของกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 
สวนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ 
สวนที่ 4 ระดับความเชื่อและการปฏิบัติที่มีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดขีด  ลงใน (   ) หรือ เติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับสภาพความจริง  

1.1 เพศ   (  ) ชาย (  ) หญิง        
1.2 อาย ุ(เศษเกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป)        

(  ) ไมเกิน 20 ป  (  ) 21-30 ป 
(  ) 31-40 ป  (  ) 41-50 ป  
(  ) 51-60 ป  (  ) 60 ปขึ้นไป  

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด         
(  ) ต่ํากวาปริญญาตรี  (  ) ปริญญาตรี 
(  ) สูงกวาปริญญาตรี     

1.4 ระดับรายไดสวนบคุคลตอเดือน        
(  ) ไมเกิน 15,000 บาท  (  ) ระหวาง 15,001 ถึง 50,000 บาท 
(  ) ระหวาง 50,001 ถึง 75,000 บาท (  ) ตั้งแต 75,001 บาทขึ้นไป 

1.5 อาชีพ          
(  ) นักเรียน/นักศึกษา  (  ) พนักงานบริษัทเอกชน 
(  ) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (  ) รับจาง 
(  ) เจาของธุรกิจ  (  ) แมบาน 
(  ) เกษียณ   (  )  อื่นๆ ......................................... (โปรดระบุ) 

1.6 สถานภาพสมรส         
(  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หยา/หมาย 

1.7 บานที่ทานอยูอาศัย         
(  ) เปนของตนเอง (  ) เชาอยูอาศยั (  ) อยูรวมกับบิดามารดา  

1.8 ทานมีหนี้สินผูกผันที่ตองชําระ อาทิ สินเชื่อสวนบุคคล ยานพาหนะ บาน หรือไม   
(  ) มี  (  ) ไมมี 

1.9 จํานวนบัตรเครดิตที่ทานใชงาน        
(  ) ไมมี (ขามไปตอบขอ 1.13) (  ) 1 ใบ  
(  ) 2 ถึง 3 ใบ  (  ) มากกวา 3 ใบ   

1.10 ลักษณะการชําระคาใชจายของบัตรเครดิตที่ทานใชงานเปนแบบ     
(  ) ชําระครั้งเดียวเต็มจํานวน (  ) ผอนชําระแบบจายขั้นต่ํา 

1.11 ทานเคยเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตหรือไม       
(  ) ไมเคย (ขามไปตอบขอ 1.13) (  ) เคย 

1.12 จากขอ 1.11 บอยครั้งเทาไร (ในระยะเวลา 1 ป)      
(  ) 1 ถึง 2 คร้ัง  (  ) 3 ถึง 4 คร้ัง 
(  ) 5 ถึง 6 คร้ัง  (  ) มากกวา 6 คร้ัง 

1.13 รูปแบบการลงทุนเพื่อการออมเงินที่ทานเลือกใช ตอบไดมากกวา 1 ขอ   
(  ) ฝากเงินฝากประจํา  (  ) ฝากฉลากออมสิน 
(  ) ซื้อหนวยลงทุน (LTF, RTF) (  ) ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย 
(  ) ซื้อทอง   (  ) ซื้อทรัพยสินอืน่ๆ อาทิ ที่ดิน บาน คอนโด 
(  ) อื่นๆ (โปรดระบุ) .................. 
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สวนที่ 2 หางนี้มีปจจัยตอไปนี้ในระดับใด (โปรดระบุชื่อหาง ………………..) 

คําช้ีแจง โปรดขีด  ลงในชองวางทายขอความที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 
  

 ระดับอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อ 

  
คําถาม  นอย

ที่สุด 
นอย ปาน

กลาง 
มาก มาก 

ที่สุด 

1 หางหาผลิตภัณฑราคาประหยัดมาจาํหนายแกลูกคา        

2 หางขายผลิตภัณฑที่ราคาต่ํากวาหางคูแขงขัน        

3 ทําเลที่ตั้งใกลชุมชน        
4 มีการใชการโฆษณาผลติภัณฑ/บริการผาน  SMS บนมือถือลูกคา        
5 หางมีผลิตภัณฑที่แตกตางหลากหลาย        
6 หางจาํหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีเย่ียมราคาสูงจําหนาย        
7 การตกแตงหรือบรรยากาศภายในหางหรูหรา        

8 หางจัดกิจกรรมการตลาดในแตละเทศกาลอยางตอเนือ่งอาท ิมิดไนทเซลล ตรุษจีน เปนตน        

9 หางมีบริการใหลูกคาสามารถออกแบบผลิตภณัฑดวยตนเอง        

10 หางมีการเสนอใหซ้ือผลิตภัณฑทาง Internet ถูกกวามาซ้ือท่ีหาง        

11 หางขายผลิตภัณฑผานตูขายของอัตโนมัต ิ        
12 หางมีการนาํผลิตภัณฑเกามาเปนสวนลดแลกซือ้ผลิตภัณฑใหม อาทิ เส้ือผาเครื่องแตงกาย   

13 ผลิตภัณฑของหางเปนผลิตภัณฑคุณภาพพอใชแตราคาถูก   
14 ราคาผลิตภัณฑของหางเหมาะสมกับคุณภาพ   
15 มีความสะดวกในการเดินทางไปหาง   
16 มีการจัดรายการ หรือกจิกรรมลดราคาเปนประจํา   
17 หางจาํหนายผลิตภัณฑที่เปนย่ีหอดงัที่มีคุณภาพสูง   
18 หางจาํหนายผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศที่มีราคาสูง   
19 ทานมาซื้อผลติภัณฑที่หางนี้เพราะหางนี้มีภาพพจนทีด่ ี   

20 หางมีการเชิญผูมชีื่อเสยีง หรือดารานักแสดง มารวมจัดกิจกรรม   

21 หางมีผลิตภัณฑเส้ือผาขนาด (size) สําหรับคนอวนจําหนาย   

22 หางจาํหนายผลิตภัณฑราคาถูกทุกวัน   

23 หางจาํหนายผลิตภัณฑผานชุมชนสังคมออนไลน เชน Facebook, Hi5, Yahoo, Pantip.com   

24 หางมีมุมโปรโมชั่นผลติภัณฑเพื่อสุขภาพสาํหรับผูสูงอายุจําหนาย   

25 หางมีการจัดผลิตภัณฑเปนแพ็ค เปนโหล เพือ่ใหราคาตอชิ้น/ ตอหนวย ต่ํา   

26 หางมีบริการการซื้อผลติภัณฑแบบผอนชาํระ   

27 มีจํานวนสาขามาก   

28 โฆษณาของหางมักเนนวาถูกกวาที่อื่น   

29 ทานไดผลิตภัณฑตรงกบัความตองการของทานเสมอ   

30 หางมีผลิตภัณฑราคาหลายระดับใหเลือก   

31 ทานรูสึกวาหางนี้เหมาะกับทานมากกวาหางอืน่   

32 หางมีการประชาสัมพนัธภาพลักษณของหางผานกิจกรรมรวมกับทางภาครัฐ และชุมชน   

33 หางจาํหนายผลิตภัณฑที่เปนย่ีหอของหางเอง   

34 หางมีการตั้งราคาขายต่าํในแตละชวงเวลา อาทิ นาทีทองกอนหางปด   

35 หางมีสาขายอยในชุมชนขนาดเล็ก   

              /ตอแผนที่ 3 
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 ระดับอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อ 

  
คําถาม  นอย

ที่สุด 
นอย ปาน

กลาง 
มาก มาก 

ที่สุด 

36 หางมีมุมเครื่องเลนสําหรับเด็ก       

37 หางจาํหนายผลิตภัณฑที่ไมใชแบรนดเนม       

38 ใหสวนลดพิเศษหากชาํระคาผลิตภัณฑดวยเงินสด       
39 ผลิตภัณฑของหางมีความทันสมัยอยูเสมอ       
40 โดยภาพรวมหางเสนอผลิตภัณฑที่มีราคาสูงกวาหางคูแขงและทานเตม็ใจซื้อ       

41 หางจัดทางเดินกวางขวางไมแออัด       

42 หางเสนอเงื่อนไขใหสวนลดเมื่อซ้ือผลิตภัณฑครบตามจํานวนที่กาํหนด       

43 หางจัดใหมีบริการหองพักสําหรับคนขับรถ       

44 หางมีรายการลดราคาพเิศษสําหรับนักเรียนนักศึกษา       
45 หางมีบริการการสั่งซ้ือผลิตภัณฑจากตางประเทศ  

46 หางจัดใหมีรายการจาํหนายอาหารพรอมทาน ราคาธงฟา  
47 หางผลิตผลติภัณฑที่ปรับปริมาณลง  
48 เขาถึงการบริการไดโดยงาย /คืนของไดงาย สะดวก  
49 หางเนนการขายผลิตภณัฑแบบกองโชว  
50 ทานสามารถซื้อผลิตภณัฑจากหลายๆ ชั้นแลวมาชาํระเงนิพรอมกันที่เดียวได  
51 สถานที่ตั้งของหางอยูในแหลงรวมของการชอปปง  
52 หางจัดหาพนักขายแนะนําผลิตภัณฑ  

53 หางจัดใหมีจุดจอดรถสาํหรับผูสูงอายุ หรือผูพกิาร  

54 หางมีการโฆษณาผานสื่อชุมชนออนไลน อาทิ Facebook, Hi5  

55 หางมีจํานวนผลิตภัณฑแตละชนิดในปริมาณมาก  

56 หางมีบริการสงผลิตภณัฑถึงรถยนต หรือถงึบาน  

57 หางจัดสงแคตตาลอ็กสวยหรูเปนพิเศษใหแกลกูคา  

              /ตอแผนที่ 4 
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สวนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑซื้อผลิตภัณฑ 
คําช้ีแจง โปรดขีด  ลงในชองวางทายขอความที่ตรงกับความเปนตัวของทานมากที่สุด  
 

  ระดับความถี่ของพฤตกิรรม 

  คําถาม  ไมเคย
เลย 

นานๆ
ครั้ง 

คอนขาง 
บอย 

บอย ตลอด 
เวลา 

1 ฉันซ้ือเพราะมันทําใหฉันเทห          
2 ฉันมักจะซ้ือของโดยไมคิด          
3 ฉันยังคงใชส่ิงของบางอยางทัง้ๆ ที่ควรจะถูกเปลี่ยน/ทิ้งไปนานแลว          
4 ฉันซ้ือเพื่อความไมเหมอืนใคร          
5 ฉันมักเปนคนเห็นปุบ ซ้ือปบ          
6 ฉันซ้ือเพราะเปนแฟชัน่          
7 ฉันมักจะซ้ือกอน แลวคอยคิดที่หลัง          
8 ฉันซ้ือเพื่อดงึดดูใจ หรือตองการเปนจุดเดน นาสนใจ แกผูอืน่          
9 บางครั้งฉันซ้ือของโดยไมไดตั้งใจที่จะซ้ือมากอน          

10 ฉันซ้ือเพราะแสดงถงึสัญลักษณของความสาํเรจ็และมีศักดิ์ศรี          
11 ฉันซ้ือส่ิงของตามใจฉนั ณ ตอนนั้น     
12 ฉันไมสบายใจเวลามีใครมาใชของของฉัน     
13 ฉันซ้ือเพราะทําใหฉันรูสึกวาเปนคนมีฐานะ     
14 ฉันซ้ือเพื่อจะไดเปนที่ชืน่ชอบและชืน่ชมในหมูเพื่อนฝูง     
15 บางครั้งฉันซ้ือของโดยไมไตรตรองไวกอน     
16 ฉันซ้ือส่ิงหรูหราเพื่อจะไดเปนที่ยอมรับในวงสงัคม     
17 ฉันอิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นไดในสิ่งที่ฉันอยากได     
18 ฉันหงุดหงิดเวลาที่เพือ่นของฉันไดส่ิงของที่ฉันไมมีเงินพอที่จะซ้ือได          

               /ตอแผนที่ 5 
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สวนที่ 4 ระดับความเชื่อและการปฏิบัติท่ีมีตอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําช้ีแจง โปรดขีด  ลงในชองวางทายขอความที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด  
 

 ระดับความคิดเห็น/พฤติกรรม 

  คําถาม  นอย
ที่สุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1 การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรางชีวิตที่ดีไดจริง            
2 การนําองคความรูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเปนส่ิงที่ทาํไดยาก            
3 การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาชุมชนใหมีความเจริญได            
4 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางที่ควรจะนําไปใชในการดาํเนนิชีวิตประจาํวัน            
5 ปญหาสังคมจะหมดไปหากคนไทยทุกคนนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช            
6 การปลูกฝงใหคนดําเนนิชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควรเริ่มตั้งแตวัยเด็ก            
7 ทานศึกษาหาความรูและขอมูลที่เกี่ยวของกับงานที่ทานจะทําทุกครัง้            
8 ทานวางแผนการใชจายอยางรอบคอบกอนการซื้อผลิตภัณฑเพื่ออุปโภคบริโภค            
9 ทานคํานงึถงึความประหยัดความคุมคาและประโยชนสูงสุดตอผลิตภณัฑที่ทานซื้อ            

10 ทานทําบัญชีรายรับรายจาย            
11 ทานใชจายเงินอยางระมัดระวัง            
12 ทานคิดวาไมผิดอะไรเมื่อตองการกูเงนิหรือยืมเงิน            
13 ทานนาํแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชประกอบการทํางานของทานทุกงาน            
14 ทานพอใจตอการใชชีวิตอยางเรียบงาย            
15 ทานชอบทําอาหารรับประทานที่บาน   
16 ทานลงทุนนอกเหนือจากการออมเงนิ อาทิ การซื้ออสังหาริมทรพัย การซื้อทอง   
17 ทานวางแผนการใชจายเปนอยางด ี   
18 การมีหนี้สินคือการมีเครดิต   
19 ทานชืน่ชอบผูที่สามารถนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดาํเนินชีวิตไดเปน

ผลสําเร็จ 

 

 
20 บางครั้งของที่ทานซื้อมาหมดอายุไปกอนที่ทานจะไดใช   
21 ทานไมใชจายเงินเพื่อสนองความอยากของตนเอง   
22 ทานทําประกันชีวิตสําหรับตัวเองและครอบครัว   
23 ทานรูตัวตลอดเวลาวามีเงินติดตัวอยูเทาไร   
24 เปนเรื่องปกติที่เราจะมหีนี้สินเพือ่การบริโภค   
25 ทานมีหลักการทางศาสนายึดเหนี่ยวในการดําเนินชีวิต   
26 ทานไมชอบการซื้อผลติภัณฑระบบผอนสง            

               /ตอแผนที่ 6 
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 ระดับความคิดเห็น/พฤติกรรม 

  คําถาม  นอย
ที่สุด 

นอย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

27 ทานใชบตัรเครดิตเพราะเห็นจากประโยชนที่จะไดจากการใชผลิตภัณฑ            
28 ทานแบงรายไดสวนหนึ่งเพื่อเปนเงินออม      
29 ทานรูตัวเสมอวามีเงินฝากเทาไรในบัญชีธนาคาร      
30 การมีหนี้สินเปนเรือ่งปกติของรูปแบบการใชชวิีตปจจุบัน      
31 ทานปลูกพืชผักทาํสวนครัวไวรับประทานเอง      
32 ทานซื้อของใชสวนตัวโดยคํานึงถงึความพอดพีอกับความจาํเปนที่ตองการ      
33 ทานออกกําลงักายเปนประจํา      
34 ทานมีเงนิสดสะสมเพื่อใชในกรณีฉุกเฉิน            
35 ทานนิยมไปทองเที่ยวโดยการจายแบบผอนการชําระ            
36 ทานยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริตในการดําเนินชวิีต            
37 ทานควบคุมการใชจายในแตละเดือน            
38 ผลิตภัณฑที่ซ้ือมาแลวทานสามารถใชประโยชนอยางคุมคาตามที่คิดไว            
39 ทานชอบดูขาวสารในทีวีมากกวาดลูะคร            
40 ทานภูมิใจเสมอในความสามารถในการออมเงนิ            
41 การสมัครบัตรเครดิตเปนเรื่องงายในปจจุบัน            
42 ทานเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชนเหมาะกบัความตองการของรางกาย            
43 ทานหาคนปรึกษาเพือ่แกไขปญหางานเงินของทานอยูเสมอ            
44 ทานเลือกซ้ือผลติภัณฑอุปโภคบริโภคเฉพาะทีม่ีความจําเปนตองใช            

ขอบพระคุณอยางสูงท่ีสละเวลาอันมีคาในการใหขอมูลคร้ังนี้ 
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แนวขอคําถามสําหรับการสัมภาษณสําหรับผูบริหารองคกรธุรกิจ 

 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

 
 แนวขอคําถามสําหรับการสัมภาษณผูบริหารองคกรธุรกิจ แบงออกเปน 5 สวน โดย 4 สวนแรกเปนการ
สัมภาษณเพื่อศึกษากลยุทธความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจและกลยุทธการตลาด 4Ps และอีก 1 สวน
สําหรับการศึกษาในประเด็นความรูความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการบริหารและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในธุรกิจ ดังนี้คือ 
 

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของ องคกรธุรกิจและผูใหการสัมภาษณ 
สวนที่ 2  กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรธุรกิจ ตามแนวทฤษฎีของ Michael E. Porter 

สวนที่ 3 กลยุทธทางการตลาดขององคกรธุรกิจ ตามแนวทฤษฎีของ McCarthy  
สวนที่ 4  แนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรธุรกิจ 
สวนที่ 5 การพัฒนาที่ยั่งยืนขององคกรธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาองคกรธุรกิจที่ยั่งยืน  
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สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานขององคกรธุรกิจ และผูใหการสัมภาษณ 
 

1. ตําแหนงปจจุบันของทานในองคกร ........................................................................... 
2. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง .................... ป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด .................................. 
4. อายุ .................... ป 
5. องคกรของปจจุบันของทานประกอบธุรกิจมาแลว ......................... ป 
6. รายไดตอปขององคกร (ประมาณ) .................................................. ลานบาทตอป 
7. จํานวนพนักงานทั้งหมด ....................................... คน 

8. จํานวนสาขาขององคกร ....................................... สาขา 

9. จํานวนสาขาในประเทศ ....................................... สาขา 

10. จํานวนสาขาตางประเทศ ...................................... สาขา 

11. การลงทุนภายในเวลา 3 ปที่ผานมาเปนจํานวน ............................... ลานบาท เพิ่ม/ลด ............. % 

12. องคกรของทานมีผูรวมทุนจากตางประเทศ ............ (ใช/ไมใช) 
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สวนที่ 2 กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรธุรกิจ ตามแนวทฤษฎีของ Michael E. Porter 

 

กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage Strategy) 

Product differentiation  

1. บริษัทของทานใหความสําคัญกับการเติบโตของตลาดใหม      

2. บริษัทของทานใหความสําคัญกับการเติบโตของตลาดปจจุบัน     

3. บริษัทของทานใหการสนับสนุนนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในตัวผลิตภัณฑและบริการ  

4. บริษัทของทานมีการพัฒนาตราสัญลักษณ       

5. บริษัทของทานมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ      

6. บริษัทของทานมีการสรางภาพลักษณเพื่อเปนผูนําในดานของเทคโนโลย ี    

7. บริษัทของทานมีการเพิ่มศักยภาพของพนักงานดานการตลาดดวยการอบรมสัมมนาอยางสม่ําเสมอ 

8. บริษัทของทานมุงที่จะเปนผูนําสวนแบงการตลาด      

9. โปรดจงอธิบายหากหากองคกรของทานจําตองใชกลยุทธดานความแตกตางของผลิตภัณฑ  
Cost Leadership 

1. บริษัทของทานมีการมีความกระตือรือรนที่จะใชกลยุทธการลดตนทุน    

2. บริษัทของทานกวดขันควบคุมตนทุนการดําเนินงาน      

3. บริษัทของทานมีการควบคุมตนทุนการขนสง/การกระจายผลิตภัณฑ     

4. โปรดจงอธิบายหากหากองคกรของทานจําตองใชกลยุทธความเปนผูนําดานตนทุน  
Focus-Cost Leadership 

1. บริษัทของทานมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ     

2. บริษัทของทานมีการนําเสนอการบริการที่โดดเดนแกลูกคา      

3. บริษัทของทานมีการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานในแงของตนทุน   

4. บริษัทของทานมีการมุงเนนใหการฝกอบรมกับพนักงานบริการลูกคา     

5. บริษัทของทานมีการสนับสนุนและดูแลพนักงานบริการลูกคา     

6. โปรดจงอธิบายหากหากองคกรของทานจําตองใชกลยุทธการมุงเนนและดานตนทุน  
Focus-Differentiation 

1. บริษัทของทานมีการนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการที่แตกตางและพิเศษในลูกคาบางกลุม   

2. บริษัทของทานมีการกําหนดกลุมเปาหมายของลูกคาอยางชัดเจน     

3. บริษัทของทานมีการมุงเนนกลุมลูกคาที่ทํากําไรใหบริษัท      

4. บริษัทของทานมีการสราง/ผลิตผลิตภัณฑและบริการเพื่อกลุมลูกคาระดับบน (ผลิตภัณฑราคาแพง)  

5. โปรดจงอธิบายหากหากองคกรของทานจําตองใชกลยุทธการมุงเนนและดานความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ 
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สวนที่ 3 กลยุทธทางการตลาดขององคกรธุรกิจ ตามแนวทฤษฎีของ McCarthy 

Product 

1. บริษัทของทานมีการมีผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลาย      

2. บริษัทของทานมีการมีมาตรฐานผลิตภัณฑหรือบริการสูง      

3. บริษัทของทานเนนการใหบริการที่เปนเลิศ       

4. บริษัทของทานเขมงวดกับรายละเอียดของผลิตภัณฑและบริการ     

5. บริษัทของทานมีการมีความเปนนวัตกรรม       

6. บริษัทของทานมีการรวมเอาเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการในบริษัทอยูเสมอ  
7. บริษัทของทานนําเอาความตองการของลูกคามาพัฒนาในผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อตอบสนองลูกคา 

8. โปรดจงใหความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดที่เนนไปที่ผลิตภัณฑ และคิดวากลยุทธนี้
เหมาะสมกับองคกรของทานอยางไร 

Promotion 

1. บริษัทของทานมุงเนนเผยแพรขอมูลขาวสารในผลิตภัณฑและบริการแกลูกคา    

2. บริษัทของทานใหความสําคัญกับเนื้อหาสาระในขอมูลขาวสารที่ใชในการสื่อสารกับลูกคา  

3. บริษัทของทานใชชองทางโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อเสนอผลิตภัณฑและบริการอยางเต็มที่  
4. บริษัทของทานใชการขายผลิตภัณฑและบริการโดยพนักงานขายผลิตภัณฑ/บริการ   
5. บริษัทของทานใชการสงเสริมการขาย เชน การแจกคูปอง ผลิตภัณฑพรีเมี่ยม การจัดการแขงขัน หรือ

การสาธิต  
6. บริษัทของทานทําการตลาดผานชองทางทางโทรศัพท      
7. บริษัทของทานใชการตลาดทางอินเตอรเน็ต       
8. บริษัทของทานทําการประชาสัมพันธในเชิงการตลาด      

9. โปรดจงใหความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดที่เนนไปที่การสงเสริมการขาย และคิดวากลยุทธนี้
เหมาะสมกับองคกรของทานอยางไร 

Place 

1. บริษัทของทานใหความสําคัญกับทําเลที่ต้ังที่       

2. บริษัทหรือสาขาของทานใชทําเลที่ต้ังใกลเคียงกับแหลงธุรกิจ/ชุมชน     

3. บริษัทของทานใหการบริการลูกคาในชวงเวลาที่เหมาะสม      

4. บริษัทของทานใหลูกคาสามารถเขาใชบริการไดโดยสะดวก     

5. บริษัทของทางใชชองทางการขายที่หลากหลาย เชน ทีมขาย ตัวแทนขาย คูคาทางการขาย   
6. บริษัทของทานใช คลังผลิตภัณฑในการกักเก็บสตอกผลิตภัณฑ และมีระบบบริหารผลิตภัณฑคงคลัง 

รวมไปถึงการกระจายผลิตภัณฑไดทั่วถึงในแหลงเปาหมาย      

7. โปรดจงใหความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดที่เนนไปที่ชองทางการจัดจําหนาย และคิดวากล
ยุทธนี้เหมาะสมกับองคกรของทานอยางไร 

 
 

DPU



  296 
 
Price 

1. บริษัทของทานมีผลิตภัณฑหรือบริการที่คุมคาแกลูกคา      

2. บริษัทของทานใหสวนลดแกลูกคา        

3. บริษัทของใหบริการผอนชําระในการซื้อผลิตภัณฑแกลูกคา     

4. บริษัทของทานมีราคาที่ใกลเคียงกับคูแขงขัน       

5. บริษัทของทานมีปจจัยที่อื่นสนับสนุนการขายที่ไมเกี่ยวกับราคา     

6. โปรดจงใหความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดที่เนนไปที่ราคา และคิดวากลยุทธนี้เหมาะสมกับ
องคกรของทานอยางไร 

 

สวนที่ 4 แนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
 

การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในองคกร 
1. องคกรธุรกิจของทานไดมีการใหความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอพนักงานอยางไร 

2. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่กลาวถึง 3 หวง 2 เงื่อนไข องคกรธุรกิจของทานไดมีการนํามาปรับใช
อยางไร 

• พอประมาณ 

• ความมีเหตุผล 

• การมีภูมิคุมกันที่ด ี

• การมีความรู 
• การมีคุณธรรม 

3. ในดานของธุรกิจยอมแสวงหากําไรเพื่อความมั่นคงของธุรกิจและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ดู
เหมือนจะขัดแยงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทานมีความคิดเห็นเชนไร 

4. ทานคิดวาการนํา CSR มาใชจะเหมือนกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือไมอยางไร 

5. ทานมีขอเสนอแนะเชนไรเกี่ยวกับการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในภาคธุรกิจ 

 

การพัฒนาที่ย่ังยืนขององคกรธุรกิจ 

 

1. ลักษณะของการลงทุนของบริษัทมีความสัมพันธกับผลตอบแทนในระยะสั้นและระยะยาวอยางไร (มองการณ
ไกลในการบริหารจัดการและตัดสินใจในเชิงนโยบาย อยางมุงหวังกําไรในระยะสั้นแตคิดถึงผลกระทบใน
ระยะยาว) 

2. บริษัทมีการพัฒนาบุคคลากรอยางไร และมีนโยบายในการในการควบคุมการขยายตัวหรือหดตัวทางดาน
เศรษฐกิจตอการจางงานภายในองคกรอยางไร (ใหคุณคาแกพนักงานอยางจริงใจและพัฒนาพนักงานอยาง
ตอเนื่อง หลีกเลี่ยงการใหพนักงานออกแมแตในยามทุกยากทางเศรษฐกิจ เพราะพนักงานคือสินทรัพย (ที่
พัฒนาได) ขององคกร) 
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3. บริษัทมีนโยบายในการใหผลตอบแทนตอผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนคนในสังคมเชนไร (จริงใจและหวังดี

ตอผูมีสวนไดสวนเสียของธุรกิจทั้งหมด รวมถึงประชากรและสังคมในอนาคต) 

4. การสรางนวัตกรรมขององคกรของทานมีลักษณะเปนเชนไร (ใหความสําคัญตอการพัฒนานวัตกรรมทั่วทั้ง
องคกรไมใชเฉพาะในผลิตภัณฑหรือการใหบริการอยางเดียว) 

5. ทานมีการบริหารจัดการกับทรัพยากรขององคกรอยางไร (ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล) 

6. ทานมีการการเลือกใชเทคโนโลยีในองคกรของทานอยางไร พัฒนาเอง ซื้อของไทย หรือเลือกใชของ
ตางประเทศ เพราะสาเหตุใด (ใช และ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพแตราคาไมสูง โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีแบบไทยๆ หรือพ้ืนบาน) 

7. ทานมีนโยบายในการขยายธุรกิจของทานในลักษณะใด (ขยายธุรกิจอยางคอยเปนคอยไป เมื่อพรอมทุกดาน
เทานั้น) 

8. ทานมีกลยุทธในการลดความเสี่ยงในการแขงขันทางธุรกิจเชนไร (ลดความเสี่ยงโดยการมีผลิตภัณฑที่
หลากหลาย ตลาดที่หลากหลาย และการลงทุนที่หลากหลาย) 

9. บริษัทมีการใหความรูที่เปนประโยชนทั้งในและนอกองคกรอยางไร (แบงปน รวมถึงการแบงปนองคความรูที่
มีเพื่อพัฒนาตลาด เพื่อผลประโยชนที่ตกแกผูบริโภคและสังคม) 

10. บริษัทมีนโยบายดานจริยธรรมเชนไร (ยึดถือจริยธรรม มีความอดทนและขยันหมั่นเพียร) 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 
รายนามผู เ ช่ียวชาญที่อนุ เคราะหในการตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามงานวิจัยกับ

วัตถุประสงคของงานวิจัย ซึ่งใชเพื่อสอบถามผูบริโภคในสวนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูเช่ียวชาญจะแบงเปน 2 

กลุมตามลักษณะความชํานาญคือ 

1. ผูเช่ียวชาญกลุมกลยุทธการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภค 

2. ผูเช่ียวชาญกลุมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังมีรายนามตอไปนี้ 
 

กลุมกลยุทธการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค 

1. รองศาสตราจารย ยุทธนา ธรรมเจริญ 

อาจารยประจํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิลลา พงษยี่หลา 

ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรา คภะสุวรรณ 

รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน 

ผูอํานวยการหลักสูตรดุษฎีบัญฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (วิทยาลัยนานาชาติ) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทสารี สุขโต 

อาจารยประจําสาขาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

กลุมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. นายลลิต ถนอมสิงห 
ผูชวยเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา 

2. ดร.อรสุดา เจริญรัถ 

ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบ 

ผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ สํานักราชเลขาธิการ 
3. นายสมบูรณ วงคกาศ 

ผูอํานวยการกลุมการศึกษาและขยายผลพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 
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4. นางกัญพิมา เช่ือมชิต 

ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
ผูเช่ียวชาญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการนําไปปฏิบัติการเรียนรู กลุมงานวิชาการ (การ
ตรวจสอบเครื่องมือเกี่ยวกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

5. นางกุณฑีรา บุญเลี้ยง 

อาจารยภาษาไทย (ระดับ 9) 

โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
ผูเช่ียวชาญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการนําไปปฏิบัติการเรียนรู กลุมงานวิชาการ (การ
ตรวจสอบเครื่องมือเกี่ยวกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
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ภาคผนวก ง 
การประมาณคาของมาตรวัดตัวแปรสังเกตได 
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การประมาณคาของมาตรวัดตัวแปรสงัเกตได 

จากขอคําถามงานวิจัยเชิงปริมาณนั้นพัฒนามาจากกรอบแนวความคิดของ ผลของการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจตอพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง ซ่ึงใชแนวทาง
กลยุทธความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจจากทฤษฎีของ Porter มาเปนมาตรวัดตัวแปรแฝง ซ่ึง
ประมาณคาจากสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ใชเปนตัวแปรสังเกตได ขณะที่ตัวแปรแฝงของ
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียงจะใชมาตรวัดที่ไดจากทฤษฎีการบริโภค 3 ประเภท อันไดแก 
1) พฤติกรรมการบริโภควัตถุนิยม 2) พฤติกรรมการบริโภคเพื่อโออวด และ3) พฤติกรรมการ
บริโภคแบบขาดการไตรตรองมาเปนตัวแปรสังเกตไดที่ใชวัดพฤติกรรมทั้ง 3 ประเภทที่เปนตัวแปร
แฝง ซ่ึงไมสามารถวัดไดโดยตรง ดังนั้นจึงจําเปนตองประมาณคาจากตัวแปรสังเกตซึ่งเปนตัวแปรที่
วัดคาได  

สวนตอไปจะเปนการประมาณคาของตัวแปรสังเกตไดของกลยุทธการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแปรแฝง 3 ตัว คือ 1) ผูนําตนทุน 2) ความ
แตกตาง และ 3) มุงเนน ซ่ึงภายใตแตละดานจะประกอบดวย 4 ตัวแปรสังเกตได คือ 1) ผลิตภัณฑ 
2) ราคา 3) การจัดจําหนาย และ 4) การสงเสริมการตลาด และสวนตอไปจะเปนการประมาณคาตัว
แปรสังเกตไดในสวนของตัวแปรพฤติกรรมผูบริโภค ประกอบดวย 1) พฤติกรรมบริโภควัตถุนิยม 
2) พฤติกรรมบริโภคเพื่อโออวด 3) พฤติกรรมบริโภคแบบขาดการไตรตรองดังตอไปนี้ 

 
1. ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจดานผูนําตนทุน (COST) 

1.1 ตัวแปรดานผลิตภัณฑ (CA) 
ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps 

ดานผลิตภัณฑ (CA) ประกอบตัวแปรสังเกตได 6 ตัว ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสังเกตไดทั้ง 6 ตัวรวม 15 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกคู ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวก มีขนาด
คอนขางต่ํา และตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 1 ถึง รอยละ 14.6 ผล
การวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 495.39, p = 0.00 ซ่ึง
แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได
ไมใชเมทริกซเอกลักษณ และคาดัชนี Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.740 ซ่ึงมีคาเขา
ใกล 1 ดังนั้นความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   

จากภาพที่ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบตัว
แปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานผลิตภัณฑ
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พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการ
ตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² = 14.00, df = 7, p = 0.051 และคาดัชนี  SRMR = 
0.022, RMSEA = 0.037, GFI = 0.99, AGFI = 0.98 และพบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปร
สังเกตไดทั้ง 6 ตัว มีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
ตั้งแต 0.33 ถึง 0.53 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซึ่งวัดไดจากคา R2ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว แสดง
ถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 6 ตัว กับตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับคอนขางต่ําแตอยูในเกณฑ
ที่ยอมรับได   

 

 
 
ภาพที่ 1 ตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 

4Ps ดานผลิตภัณฑ 
 

ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาสรางสมการ
องคประกอบการวัดตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุน
ดวย 4Ps ดานผลิตภัณฑ ในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
CA = 0.34**(CA1)+0.46**(CA2)+0.23**(CA3)+0.12**(CA4)+0.24 **(CA5)+0.14**(CA6) 
หมายเหต:ุ  ** p < 0.01 
 

1.2 ตัวแปรดานราคา (CB) 
 ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 

4Ps ดานราคา (CB) ประกอบตัวแปรสังเกตได 4 ตัว ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัว
แปรสังเกตไดจํานวน 4 ตัวรวม 6 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนย
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 5 คู และแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวกและมีขนาดคอนขางต่ํา ตัว
แปรสังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 0.7 ถึง รอยละ 15.2  ผลการวิเคราะหเมท
ริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 235.994, p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนย
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซ
เอกลักษณและคาดัชนี Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.642 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้น
ความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   

จากภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบตัว
แปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานราคา พบวา
ตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการ
ตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² =  2.16, df = 2, p = 0.339 และคาดัชนี SRMR= 0.014, 
RMSEA = 0.011, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 และพบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได
ทั้ง 4 ตัว มีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาตั้งแต 
0.23 ถึง 0.58 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซ่ึงวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว แสดงถึง
ความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว กับตัวแปรการวัดการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานราคาอยูในระดับปานกลาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 

4Ps ดานราคา 
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ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาสรางสมการ
องคประกอบตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุน
ดวย 4Ps ดานราคาในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
CB = 0.57**(CB1)+0.36**(CB2)+0.09**(CB3)+0.20**(CB4)   
หมายเหตุ:  ** p < 0.01 
 

1.3 ตัวแปรดานชองทางการจัดจําหนาย (CC) 
 ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 

4Ps ดานชองทางการจัดจําหนาย (CC) ประกอบตัวแปรสังเกตได 4 ตัว ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบคา
สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดจํานวน 4 ตัวรวม 6 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกต
ไดแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 6 คู ลักษณะความสัมพันธระหวางตัว
แปรเปนบวกและมีขนาดคอนขางต่ําถึงปานกลางโดย ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวนรวม
ระหวางรอยละ 2.9 ถึง รอยละ 24 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of 
sphericity มีคาเทากับ 351.992, p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา 
เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ และคาดัชนี Overall Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.660 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้นความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมาก
พอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   

จากภาพที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบตัว
แปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานชองทางการ
จัดจําหนาย พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติ
ที่ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² =  2.89, df = 2, p = 0.235 และคาดัชนี 
SRMR= 0.015, RMSEA = 0.025, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 และพบวาน้ําหนักองคประกอบของตัว
แปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว มีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
มีคาตั้งแต 0.32 ถึง 0.80 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซึ่งวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว 
แสดงถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว กับตัวแปรการวัดการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูใน
ระดับคอนขางต่ําถึงสูง  
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ภาพที่ 3 ตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 

4Ps ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 
ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาสรางสมการ

องคประกอบตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุน
ดวย 4Ps ดานชองทางการจัดจําหนายในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
CC = 0.32**(CC1)+0.53**(CC2)+0.15**(CC3)+0.10**(CC5)   
หมายเหตุ: ** p < 0.01 
 

1.4 ตัวแปรดานการสงเสริมการตลาด (CD) 
 ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 

4Ps ดานการสงเสริมการตลาด (CD) ประกอบตัวแปรสังเกตได 4 ตัว ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบคา
สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดจํานวน 4 ตัวรวม 6 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกต
ไดแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 6 คู ลักษณะความสัมพันธระหวางตัว
แปรเปนบวกและมีขนาดคอนขางต่ําถึงต่ําโดย ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวนรวม
ระหวางรอยละ 3 ถึง รอยละ 15.9 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of 
sphericity มีคาเทากับ 281.277, p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา 
เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ และคาดัชนี Overall Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.646 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้นความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมาก
พอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได 
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จากภาพที่ 4 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบตัว
แปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานการสงเสริม
การตลาด พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่
ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² =  0.43, df = 1, p = 0.51, SRMR= 0.006 และ
คาดัชนี RMSEA = 0.00, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 และพบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปร
สังเกตไดทั้ง 4 ตัว มีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
ตั้งแต 0.34 ถึง 0.78 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซึ่งวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว แสดง
ถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว กับตัวแปรการวัดการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 4Ps ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับคอนขางต่ํา
ถึงคอนขางสูง 
 

 
 
ภาพที่ 4 ตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุนดวย 

4Ps ดานการสงเสริมการตลาด 
 

ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาสรางสมการ
องคประกอบตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทผูนําตนทุน
ดวย 4Ps ดานการสงเสริมการตลาด ในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
CD = 0.49**(CD2)+0.07**(CD3)+0.12**(CD4)+0.60**(CD5)   
หมายเหตุ:  ** p < 0.01 
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2. ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทดานความแตกตางดวย 4Ps 
(DIF) 

2.1 ตัวแปรดานผลิตภัณฑ (DA) 
ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 

ดานผลิตภัณฑ (DA) ประกอบตัวแปรสังเกตได 6 ตัว ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรสังเกตไดจํานวน 6 ตัวรวม 15 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจาก
ศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 14 คู และไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 1 
คู ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวกและมีขนาดคอนขางต่ําถึงปานกลางโดย ตัวแปร
สังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 0.9 ถึง รอยละ 18.7 ผลการวิเคราะหเมทริกซ
สหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 544.55, p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ 
และคาดัชนี Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.714 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้น
ความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   

จากภาพที่ 5 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบ
การวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps ดาน
ผลิตภัณฑ พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่
ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา  χ² =  10.14, df = 5, p = 0.071 และคาดัชนี 
SRMR= 0.020, RMSEA = 0.038, GFI = 1.00, AGFI = 0.98 และพบวาน้ําหนักองคประกอบของตัว
แปรสังเกตไดทั้ง 6 ตัว มีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย

มีคาตั้งแต 0.17 ถึง 0.77 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซึ่งวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว 
แสดงถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 6 ตัว กับตัวแปรการวัดการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับต่ําถึง
คอนขางสูง 
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ภาพที่ 5 ตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 

4Ps ดานผลิตภัณฑ 
 

ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาสรางสมการ
องคประกอบตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตาง
ดวย 4Ps ดานผลิตภัณฑ ในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
DA = 0.40**(DA1) +0.08**(DA2) +0.07**(DA3)+0.75**(DA4)+0.03**(DA5)+0.04**(DA6) 
หมายเหตุ:  ** p < 0.01 
 

2.2 ตัวแปรดานราคา (DB) 
ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 

ดานราคา (DB) ประกอบตัวแปรสังเกตได 4 ตัว ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัว
แปรสังเกตไดจํานวน 6 ตัวรวม 6 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 6 คู ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวกและมี
ขนาดคอนขางต่ําถึงปานกลางโดย ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 5.5 
ถึง รอยละ 24.1 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 
435.381, p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธ
ของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ และคาดัชนี Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
เทากับ 0.701 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้นความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะห
องคประกอบได   

จากภาพที่ 6 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบ
การวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps ดานราคา 
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พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการ
ตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา  χ² = 2.15, df = 1, p = 0.14และคาดัชนี SRMR= 0.012, 
RMSEA = 0.040, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 และพบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได
ทั้ง 4 ตัว มีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาตั้งแต 
0.36 ถึง 0.75 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซ่ึงวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว แสดงถึง
ความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว กับตัวแปรการวัดการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps ดานราคา อยูในระดับปานกลาง 

 

 
 
ภาพที่ 6 ตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 

4Ps ดานราคา 
 

ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาสรางสมการ
องคประกอบตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตาง
ดวย 4Ps ดานราคา ในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
DB = 0.72**(DB1)+0.14**(DB2)+0.09**(DB3)+0.34**(DB4)   
หมายเหตุ: ** p < 0.01 
 

2.3 ตัวแปรดานชองทางการจัดจําหนาย (DC) 
ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (DC) ประกอบตัวแปรสังเกตได 5 ตัว ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบคา
สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดจํานวน 5 ตัวรวม 10 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปร
สังเกตไดแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 6 คู ลักษณะความสัมพันธ
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ระหวางตัวแปรเปนบวกและมีขนาดคอนขางต่ําถึงต่ําโดย ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวน
รวมระหวางรอยละ 3.3 ถึง รอยละ 12.8 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of 
sphericity มีคาเทากับ 429.366, p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา 
เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ และคาดัชนี Overall Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.738 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้นความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมาก
พอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   

จากภาพที่ 7 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบ
การวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps ดานชองทาง
การจัดจําหนาย พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจาก
คาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² =  0.91, df = 3, p = 0.82 และคาดัชนี 
SRMR= 0.007, RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 และพบวาน้ําหนักองคประกอบของตัว
แปรสังเกตไดทั้ง 5 ตัว มีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย

มีคาตั้งแต 0.43 ถึง 0.51 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซึ่งวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว 
แสดงถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 5 ตัว กับตัวแปรการวัดการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูใน
ระดับคอนขางต่ํา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 ตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 

4Ps ดานชองทางการจัดจําหนาย 
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ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาสรางสมการ
องคประกอบตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตาง
ดวย 4Ps ดานชองทางการจัดจําหนายในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
DC = 0.30**(DC1)+0.33**(DC2)+0.43**(DC3)+0.19**(DC4)+0.14**(DC5) 
หมายเหตุ:  ** p < 0.01 
 

2.4 ตัวแปรดานการสงเสริมการตลาด (DD) 
ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps 

ดานการสงเสริมการตลาด (DD) ประกอบตัวแปรสังเกตได 6 ตัว ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบคา
สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดจํานวน 6 ตัวรวม 15 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปร
สังเกตไดแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 15 คู ลักษณะความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรเปนบวกและมีขนาดคอนขางต่ําโดย ตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวนรวม
ระหวางรอยละ 2.4 ถึง รอยละ 15.2 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of 
sphericity มีคาเทากับ 517.83, p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา 
เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ และคาดัชนี Overall Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.775 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้นความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมาก
พอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   

จากภาพที่ 8 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบ
การวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps ดานการ
สงเสริมการตลาด พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจาก
คาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา  χ² = 12.13, df = 8, p = 0.15 และคา
ดัชนี SRMR= 0.022, RMSEA = 0.027, GFI = 0.99, AGFI = 0.99 และพบวาน้ําหนักองคประกอบ
ของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 6 ตัว มีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีคาตั้งแต 0.34 ถึง 0.64 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซึ่งวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตได
ทุกตัว แสดงถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 6 ตัว กับตัวแปรการวัดการสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตางดวย 4Ps ดานการสงเสริมการตลาด อยูใน
ระดับต่ํา 
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ภาพที่ 8 ตัวแบบการวัดโดยการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตาง

ดวย 4Ps ดานการสงเสริมการตลาด 

 

     ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบมาสรางสมการ
องคประกอบตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทความแตกตาง
ดวย 4Ps ดานการสงเสริมการตลาด ในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
DD = 0.16**(DD1)+0.12**(DD2)+0.17**(DD3)+0.27**(DD4)+0.35**(DD5)+0.27**(DD6) 
หมายเหตุ:  ** p < 0.01 
 
3. ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps (FOCUS) 
     3.1 ตัวแปรดานผลิตภัณฑ (FA) 

ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดาน
ผลิตภัณฑ (FA) ประกอบตัวแปรสังเกตได 5 ตัว ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัว
แปรสังเกตไดจํานวน 5 ตัวรวม 10 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 10 คู ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวกและมี
ขนาดต่ําถึงปานกลางโดยตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 0.88 ถึง รอย
ละ 18.3 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 389.276, 
p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปร
สังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ และคาดัชนี Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.675 
ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้นความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   
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จากภาพที่ 9 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบ
การวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดานผลิตภัณฑ 
พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการ
ตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² = 1.33, df = 3, p = 0.72 และคาดัชนี SRMR= 0.009, 
RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 และพบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได
ทั้ง 5 ตัว มีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาตั้งแต 
0.30 ถึง 0.66 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซ่ึงวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว แสดงถึง
ความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 5 ตัว กับตัวแปรการวัดการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับคอนขางต่ํา 

 

 
 
ภาพที่ 9 ตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps 

ดานผลิตภัณฑ 
 

ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาสรางสมการ
องคประกอบตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 
4Ps ดานผลิตภัณฑ ในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
FA = 0.03**(FA1)+0.20**(FA2)+0.15**(FA3)+0.28**(FA4)+0.46**(FA5) 
หมายเหตุ:  ** p < 0.01 
 

3.2 ตัวแปรดานราคา (FB) 
ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดาน

ราคา (FB) ประกอบตัวแปรสังเกตได 4 ตัว ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปร
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สังเกตไดจํานวน 4 ตัวรวม 6 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 6 คู ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวกและมีขนาด
ต่ําถึงปานกลางโดยตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 4.8 ถึง รอยละ 
11.2 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 281.594, p = 
0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปร
สังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ และคาดัชนี Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.691 
ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้นความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   

จากภาพที่ 10 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบ
การวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดานราคา พบวาตัว
แบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบ
ความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² = 0.72, df = 1, p = 0.39 และคาดัชนี SRMR= 0.006, RMSEA = 
0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 และพบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว มีคา
เปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาตั้งแต 0.44 ถึง 0.60 คา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงซ่ึงวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว แสดงถึงความแปรปรวนรวม
ของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว กับตัวแปรการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ
ประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดานราคา อยูในระดับปานกลาง 

 

 
 
ภาพที่ 10 ตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps 

ดานราคา 
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ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาสรางสมการ
องคประกอบตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 
4Ps ดานราคา ในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
FB = 0.21**(FB1)+0.26**(FB2)+0.44**(FB3)+0.21**(FB4)   
หมายเหตุ:  ** p < 0.01 
 

3.3 ตัวแปรดานชองทางการจัดจําหนาย (FC) 
ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย (FC) ประกอบตัวแปรสังเกตได 4 ตัว ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบคาสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรสังเกตไดจํานวน 4 ตัวรวม 6 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตาง
จากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 6 คู ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปน
บวกและมีขนาดต่ําถึงปานกลางโดยตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 
5.3 ถึง รอยละ 18.9 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 
345.91, p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธ
ของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ และคาดัชนี Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
เทากับ 0.701 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้นความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะห
องคประกอบได   

จากภาพที่ 11 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบ
การวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดานชองทางการจัด
จําหนาย พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่
ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² = 1.27, df = 2, p = 0.53 และคาดัชนี SRMR= 
0.009, RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 1.00 และพบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปร
สังเกตไดทั้ง 4 ตัว มีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
ตั้งแต 0.46 ถึง 0.68 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซึ่งวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว แสดง
ถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว กับตัวแปรการวัดการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับปานกลาง 
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ภาพที่ 11 ตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาสรางสมการ
องคประกอบตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 
4Ps ดานชองทางการจัดจําหนายในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
FC = 0.45**(FC1)+0.33**(FC2)+0.16**(FC3)+0.20**(FC4)   
หมายเหตุ:  ** p < 0.01 
 
3.4 ตัวแปรดานการสงเสริมการตลาด (FD) 

ตัวแปรการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดาน
การสงเสริมการตลาด (FD) ประกอบตัวแปรสังเกตได 5 ตัว ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบคาสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรสังเกตไดจํานวน 5 ตัวรวม 10 คู พบวา มีคาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตได
แตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 9 คู และคาสหสัมพันธของตัวแปร
สังเกตไดแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 1 คู ลักษณะความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรเปนบวกและมีขนาดต่ําถึงปานกลางโดยตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมีความแปรปรวน
รวมระหวางรอยละ 2.75 ถึง รอยละ 10.3 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธดวย Bartlett’s test of 
sphericity มีคาเทากับ 338.254, p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา 
เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ และคาดัชนี Overall Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.719 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้นความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมาก
พอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   
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จากภาพที่ 12 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดองคประกอบ
การวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดานการสงเสริม
การตลาด พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่
ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² = 3.16, df = 4, p = 0.53 และคาดัชนี SRMR= 
0.013, RMSEA = 0.000, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 และพบวาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปร
สังเกตไดทั้ง 5 ตัว มีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
ตั้งแต 0.35 ถึง 0.59 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซึ่งวัดไดจากคา R2 ของตัวแปรสังเกตไดทุกตัว แสดง
ถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 5 ตัว กับตัวแปรการวัดการสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับคอนขางต่ํา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 ตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 4Ps 

ดานการสงเสริมการตลาด 
 

ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาสรางสมการ
องคประกอบตัวแบบการวัดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจประเภทมุงเนนดวย 
4Ps ดานการสงเสริมการตลาด ในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
FD = 0.23**(FD1)+0.32**(FD2)+0.20**(FD3)+0.31**(FD4)+0.26**(FD5) 
หมายเหตุ:  ** p < 0.01 
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4. ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคที่เกินพอเพียง 

4.1 พฤติกรรมการบริโภคประเภทวัตถุนิยม (M) 
ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคประเภทวัตถุนิยม (M) ประกอบตัวแปรสังเกตได 4 ตัว ซ่ึง

ผูวิจัยไดตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดจํานวน 4 ตัวรวม 6 คู พบวา มีคา
สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 6 คู 
ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวกและมีขนาดต่ําถึงคอนขางสูงโดยตัวแปรสังเกตไดทุก
ตัวมีความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 2.65 ถึง รอยละ 60.7 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธ
ดวย Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 811.199, p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ และคา
ดัชนี Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.610 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้นความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   

จากภาพที่ 13 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดพฤติกรรมการ
บริโภคประเภทวัตถุนิยม พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณา
ไดจากคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² = 4.30, df = 2, p = 0.11624 
และคาดัชนี SRMR= 0.021, RMSEA = 0.04, GFI = 1.00, AGFI = 0.99 และพบวาน้ําหนัก
องคประกอบของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว มีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาตั้งแต 0.30 ถึง 1.00 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซึ่งวัดไดจากคา R2 ของตัว
แปรสังเกตไดทุกตัว แสดงถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 4 ตัว กับตัวแปรการวัด
พฤติกรรมการบริโภคประเภทวัตถุนิยมอยูในระดับคอนขางต่ํา 
 

 
 
ภาพที่ 13 ตัวแบบการวัดดานพฤติกรรมการบริโภคประเภทวัตถุนยิม 
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ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาสรางสมการ
องคประกอบตัวแบบการวัดพฤติกรรมการบริโภคประเภทวัตถุนิยมในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
M = 0.05**(M2)+0.03**(M6)+0.40**(M10)+0.48**(M11)   
หมายเหตุ:  ** p < 0.01 
 
 4.2 พฤติกรรมการบริโภคประเภทเพื่อโออวด (C) 

ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคประเภทเพื่อโออวด (C) ประกอบตัวแปรสังเกตได 8 ตัว 
ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดจํานวน 8 ตัวรวม 28 คู พบวา มีคา
สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 8 คู 
ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวกและมีขนาดต่ําถึงปานกลางโดยตัวแปรสังเกตไดทุก
ตัวมีความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 19.1 ถึง รอยละ 46.92 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธ
ดวย Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 3162.778, p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ 
และคาดัชนี Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.929 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้น
ความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   

จากภาพที่ 14 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดพฤติกรรมการ
บริโภคประเภทเพื่อโออวด พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² = 15.73, df = 13, p = 
0.26 และคาดัชนี SRMR= 0.011, RMSEA = 0.017, GFI = 0.99, AGFI = 0.99 และพบวาน้ําหนัก
องคประกอบของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 8 ตัว มีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาตั้งแต 0.68 ถึง 0.92 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซึ่งวัดไดจากคา R2 ของตัว
แปรสังเกตไดทุกตัว แสดงถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 8 ตัว กับตัวแปรการวัด
พฤติกรรมการบริโภคประเภทเพื่อโออวดอยูในระดับคอนขางต่ําถึงปานกลาง 
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ภาพที่ 14 ตัวแบบการวัดดานพฤติกรรมการบริโภคประเภทเพื่อโออวด 

 
ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาสรางสมการ

องคประกอบตัวแบบการวัดพฤติกรรมการบริโภคประเภทเพื่อโออวดในรูปคะแนนดิบไดดังนี้ 
C=0.08**(C1)+0.04**(C2)+0.06**(C3)+0.25**(C4)+0.20**(C5)+0.21**(C6)+0.14**(C7)+0.07**(C8) 
หมายเหตุ:  ** p < 0.01 
 

4.3 พฤติกรรมการบริโภคประเภทขาดการไตรตรอง (V) 
ตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคประเภทขาดการไตรตรอง (V) ประกอบตัวแปรสังเกตได 

6 ตัว ซ่ึงผูวิจัยไดตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดจํานวน 6 ตัวรวม 15 คู พบวา มี
คาสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 8 คู 
ลักษณะความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนบวกและมีขนาดคอนขางต่ําโดยตัวแปรสังเกตไดทุกตัวมี
ความแปรปรวนรวมระหวางรอยละ 19.89 ถึง รอยละ 35.52 ผลการวิเคราะหเมทริกซสหสัมพันธ
ดวย Bartlett’s test of sphericity มีคาเทากับ 1696.50, p = 0.00 ซ่ึงแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.01 แสดงวา เมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดไมใชเมทริกซเอกลักษณ และคา
ดัชนี Overall Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) เทากับ 0.894 ซ่ึงมีคาเขาใกล 1 ดังนั้นความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรมีมากพอที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบได   

จากภาพที่ 15 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามตัวแบบการวัดพฤติกรรมการ
บริโภคประเภทขาดการไตรตรอง พบวาตัวแบบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชในการตรวจสอบความตรงของตัวแบบไดแกคา χ² = 16.01, df = 9, p = 
0.06 และคาดัชนี SRMR= 0.016, RMSEA = 0.033, GFI = 0.99, AGFI = 0.98 และพบวาน้ําหนัก
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องคประกอบของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 6 ตัว มีคาเปนบวกและแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาตั้งแต 0.68 ถึง 0.88 คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงซึ่งวัดไดจากคา R2 ของตัว
แปรสังเกตไดทุกตัว แสดงถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดทั้ง 6 ตัว กับตัวแปรการวัด
พฤติกรรมการบริโภคประเภทขาดการไตรตรองอยูในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง 

 

 
 
ภาพที่ 15 ตัวแบบการวัดพฤติกรรมการบริโภคประเภทขาดการไตรตรอง 

 
ผลจากการวิเคราะหสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบมาสรางสมการ

องคประกอบการวัดพฤติกรรมการบริโภคประเภทขาดการไตรตรองในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 
V = 0.21**(V1)+0.18**(V2)+0.24**(V3)+ 0.17**(V4)+0.13**(V5)+0.18**(V6) 
หมายเหตุ:  ** p < 0.01 
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ภาคผนวก จ 
การวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุดวยตัวแบบสมการโครงสราง 

และการวิเคราะหกลุมพห ุ
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ตัวแบบสมการโครงสราง 

ตัวแบบสมการโครงสรางหรือตัวแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน  (linear 
structural relationship model, LISREL model) ที่อธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุ (causal) ระหวาง
ตัวแปรที่สังเกตได (observed or manifest variables) กับตัวแปรแฝง (latent variables) โดยมีเงื่อนไข
หรือขอจํากัดเกี่ยวกับทิศทางของการเปนสาเหตุ ตัวแบบสมการโครงสรางนี้พัฒนามาจากเทคนิค
การวิเคราะห  2 ประเภทคือ การวิเคราะหองคประกอบของเทอรสโตน (Thurstonian factor 
analysis) และการวิเคราะหเชิงสาเหตุ (path analysis) ประเด็นสําคัญของการวิเคราะหตัวแบบ
สมการโครงสราง คือ การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเมทริกซความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนรวมที่ไดจากขอมูลเชิงประจักษกับเมทริกซที่ไดจากการประมาณคาตามตัวแบบสมการ
โครงสรางที่เปนสมมติฐานการวิจัย (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 
 
สวนประกอบของตัวแบบสมการโครงสราง 

ตัวแบบสมการโครงสรางประกอบดวยตัวแบบ 2 ตัวแบบ คือ ตัวแบบการวัด และตัว
แบบโครงสราง 

1) ตัวแบบการวัด (measurement model) เปนการอธิบายความสัมพันธระหวางตัว
แปรสังเกตไดกับตัวแปรแฝง ซ่ึงมี 2 ตัวแบบคือ ตัวแบบการวัดสําหรับตัวแปรภายนอก และตัวแบบ
การวัดสําหรับตัวแปรภายใน โดยแสดงความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝงและตัว
แปรสังเกตได ดังสมการ 

X = (∆ ) (ξ) + δ  
Y= (∆ ) (η) + ε 
โดยที่ X = เวคเตอรของคาจากการวัดตัวแปรอิสระที่สังเกตได 
   (ตัวบงชี้ของตัวแปรที่เปนตัวแปรแฝงที่เปนตัวแปรอิสระ) 

∆  = เมทริกซของสัมประสิทธิ์การถดถอยหรือน้ําหนักตัวประกอบซึ่ง
แสดงความสัมพันธระหวาง X กับ ξ 

δ = เวคเตอรแสดงความคลาดเคลื่อนในสมการ X 
Y = เวคเตอรของคาจากการวัดตัวแปรตามที่สังเกตได 
  (ตัวแปรบงชี้ของตัวแปรที่เปนตัวแปรแฝงที่เปนตัวแปรอิสระ ξ) 
∆  = เมทริกซของสัมประสิทธิ์การถดถอยหรือน้ําหนักตัวประกอบซึ่ง

แสดงความสัมพันธระหวาง Y กับ η 
ε = เวคเตอรแสดงความคลาดเคลื่อนในสมการ Y 
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2) ตัวแบบโครงสราง (structural model) เปนตัวแบบที่แสดงความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรแฝงในตัวแบบ ที่มีการระบุความสัมพันธระหวางตัวประกอบหรือตัวแปรแฝงกับตัวแปร
แฝง η และ ξ ที่มีความสัมพันธกันทั้งภายในกลุมและระหวางกลุมตัวแปร โดย η เปนตัวแปรแฝง
ที่เปนตัวแปรตาม (latent endogenous variable) และ ξ  เปนตัวแปรแฝงที่เปนตัวแปรอิสระ (latent 
exogenous variable) แสดงไดดังสมการ 

η = (β)( η)+(Γ)(ξ)+ζ 
โดยที่ η = เวคเตอรของตัวแปรแฝงที่เปนตัวแปรตาม 

ξ = เวคเตอรของตัวแปรแฝงที่เปนตัวแปรอิสระ 
β = เมทริกซของสัมประสิทธการถดถอยซึ่งแสดงอิทธิพลโดยตรงของ η ที่มีตอ η 

อ่ืนๆ 
Γ  = เมทริกซของสัมประสิทธการถดถอยซึ่งแสดงอิทธิพลโดยตรงของ ξ ที่มีตอ η  

ζ = คาความคลาดเคลื่อน 
 เมื่อนําสวนประกอบของตัวแบบสมการโครงสรางทั้งสองสวนมาเขียนแผนภาพแสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปร จะปรากฏดังภาพที่ 1  
 

 
 
ภาพที่ 1 ภาพตัวแบบในโปรแกรมสมการโครงสราง 
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ในที่นี้ NX =  จํานวนตัวแปรแฝงภายนอกสังเกตได 
 NY =  จํานวนตัวแปรแฝงภายในสังเกตได 
 NK =  จํานวนตัวแปรแฝงภายนอก 
 NE =  จํานวนตัวแปรแฝงภายใน 
เวคเตอรของจํานวนตัวแปรในตัวแบบมีสัญลักษณอักษรกรีก คําอานและความหมายดังตอไปนี้ 

X (EKs) = เวคเตอรของตัวแปรแฝงภายนอกสังเกตได X ขนาด (NX x 1) 
Y (Wi) = เวคเตอรของตัวแปรแฝงภายในสังเกตได Y ขนาด (NY x 1) 

ξ (Xi) = เวคเตอรของตัวแปรแฝงภายนอก K ขนาด (NK x 1) 

η (Eta) = เวคเตอรของตัวแปรแฝงภายใน E ขนาด (NE x 1) 
δ (Delta) = เวคเตอรความคลาดเคลื่อน d ในการวัดตัวแปร X ขนาด (NX x 1) 
ε (Epsilon) = เวคเตอรความคลาดเคลื่อน e ในการวัดตัวแปร Y ขนาด (NY x 1) 

ζ (Zeta) = เวคเตอรความคลาดเคลื่อน z ในการวัดตัวแปร E ขนาด (NE x 1) 
 
  เมทริกซพารามิเตอรอิทธิพลเชิงสาเหตุ หรือสัมประสิทธ์ิการถดถอย (causal 
effects or regression coefficient) รวม 4 เมทริกซ และเมทริกซพารามิเตอรความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนรวม (variance-covariance) รวม 4 เมทริกซ มีสัญลักษณอักษรกรีก คําอาน ตัวยอ 
ภาษาอังกฤษและความหมาย ดังตอไปนี้ 

ΛX (Lamda X) = LX = เมทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอยของ X บน K ขนาด (NX x 
NK) 

ΛY (Lamda Y) = LY = เมทริกซสัมประสิทธิ์การถดถอยของ Y บน E ขนาด (NY x 
NE) 

Γ    (Gamma) = GA = เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจาก K ไป E ขนาด (NE x NK) 

β    (Beta) = BE = เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวาง E ขนาด (NE x NE) 
Φ    (Phi) = PH = เมทริกซพารามิเตอรความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม 

ระหวางตัวแปรแฝงภายใน K ขนาด (NK x NK) 

ψ    (Psi) = PS = เมทริกซพารามิเตอรความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม 
ระหวางความคลาดเคลื่อน z ขนาด (NE x NE) 

Θδ  (Theta-Delta) = PH = เมทริกซพารามิเตอรความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม 
ระหวางความคลาดเคลื่อน d ขนาด (NX x NX) 
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Θε  (Theta-Epsion)= PH = เมทริกซพารามิเตอรความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม 

ระหวางความคลาดเคลื่อน e ขนาด (NY x NY) 
 

ขั้นตอนการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง 
การวิเคราะหขอมูลดวยตัวแบบสมการโครงสรางมีขั้นตอนการดําเนินการ ปรากฏดัง

ภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง (สุภมาส และคณะ, 2552) 
 

ขั้นที่ 1 การศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่นํามาพัฒนากรอบแนวความคิด
งานวิจัยไดอยางเหมาะสม และยังชวยใหผูวิจัยทราบถึงตัวแปรที่เลือกใชในตัวแบบตลอดจนให
ทราบวาจะสรางเครื่องมือวัดตัวแปรเหลานั้นอยางไร 

ขั้นที่ 2 การพัฒนาตัวแบบการวิจัย เปนการนําเอาตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยมา
พัฒนาเปนกรอบแนวความคิดของการวิจัยและกําหนดใหเปนตัวแบบการวิจัย 

ขั้นที่ 3 การระบุความเปนไปไดคาเดียวของตัวแบบ (model identification) เปน
การศึกษาลักษณะการกําหนดคาพารามิเตอรที่ยังไมทราบคาในตัวแบบการวิจัยวาเปนไปตาม
เงื่อนไขของการวิเคราะหหรือไม โดยเปรียบเทียบคา n(n+1)/2 กับจํานวนพารามิเตอรที่ตองการ
ประมาณคา (n แทนจํานวนตัวแปรสังเกตไดในตัวแบบทั้งตัวแปรสังเกตได X และ Y) โดยมี
เงื่อนไขการพิจารณาดังนี้ 
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ถา n(n+1)/2 นอยกวาจํานวนพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา เปนภาวะ Under 
Identification โปรแกรมจะรายงานวา df เปนลบ ไมมีการประมาณคา 

ถา n(n+1)/2 เทากับจํานวนพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา เปนภาวะ Just 
Identification โปรแกรมจะรายงานวา df เปน 0 (fit perfect) ไมมีการรายงานคา SE และ t-value 

ถา n(n+1)/2 มากกวาจํานวนพารามิเตอรที่ตองการประมาณคา เปนภาวะ Over 
Identification โปรแกรมจะรายงานวา df เปนบวก โปรแกรมจะทําการประมาณคาพารามิเตอรตางๆ 
ในตัวแบบ และรายงานคา SE และ t-value 

ขั้นที่ 4 การประมาณคาพารามิเตอร เมื่อตรวจสอบความเปนไปไดคาเดียวแลวปรากฏ
วาอยูในภาวะ Over Identification โปรแกรมจะทําการประมาณคาพารามิเตอรทุกคาในตัวแบบแลว
นําคาพารามิเตอรเหลานั้นคํานวณกลับเปนคาความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของตัวแปร
สังเกตไดในตัวแบบ แลวแสดงในรูปของเมทริกซ ซ่ึงเรียกเมทริกซนี้วา เมทริกซความแปรปรวน-
ความแปรปรวนรวมจากการประมาณคาตามตัวแบบ (computed covariance matrix: ∑(θ)) การ
วิเคราะหขอมูลจากตัวอยางโดยอาศัยการแกสมการโครงสรางดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุเพื่อ
หาคาพารามิเตอร โดยในงานวิจัยนี้เลือกใชการประมาณคาพารามิเตอรแบบ ความเปนไปไดสูงสุด 
(Maximum Likelihood, ML) 

ขั้นที่ 5 การตรวจสอบความกลมกลืนของตัวแบบการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ (model 
fit) โดยโปรแกรมจะนํา เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมจากการประมาณคาตามตัว
แบบ (computed covariance matrix: ∑(θ)) ไปลบจากเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม
ของขอมูลดิบ (sample covariance matrix: ∑) เรียกเมทริกซผลตางนี้วา เมทริกซสวนเหลือ (residual 
covariance matrix) โปรแกรมจะใชสถิติทดสอบ χ2 test ทําการตรวจวา (computed covariance 
matrix: ∑(θ)) ตางจาก (sample covariance matrix: ∑) หรือไม โดยตั้งสมมุติฐานวาง  

    H0: ∑= ∑(θ) 
     H1: ∑  ∑(θ) 

คา χ2 ที่ไมมีนัยสําคัญจะแสดงวาตัวแบบการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษสอดคลองกัน 
ขั้นที่ 6 การปรับตัวแบบ ถาตัวแบบการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษยังไมสอดคลองกัน 

(χ2 มีนัยสําคัญ) ผูวิจัยจะตองปรับตัวแบบ แลวดําเนินการวิเคราะหใหมจนกวาตัวแบบการวิจัยกับ
ขอมูลเชิงประจักษจะสอดคลองกัน จากนั้นจึงจะนําคาพารามิเตอรตางๆ ในตัวแบบไปเขียนรายงาน
ได 
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คาดัชนีท่ีใชในการตรวจสอบความสอดคลอง/กลมกลืนของตัวแบบกับขอมูลเชิงประจักษ  

1) คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square Statistic, χ²) คาสถิติไค-สแควรควรมีคาเปนศูนย
หรือเขาใกลศูนยมากที่สุด โดยถาคาสถิติไค-สแควรไมมีนัยสําคัญ (p>0.01) แสดงวาตัวแบบที่มี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

2) ดัชนีวัดระดับความสอดคลองกลมกลืน (Goodness of Fit Index, GFI) เปน
อัตราสวนของผลตางระหวางฟงกชันความกลมกลืนของตัวแบบกอนปรับและหลังปรับ โดยมีคาอยู
ระหวาง 0 และ 1 ถาดัชนี GFI มีคามากกวา 0.90 แสดงวาตัวแบบตามสมมติฐานมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

3) ดัชนีวัดระดับความสอดคลองกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit 
Index, AGFI) เปนการนําเอาดัชนี GFI มาปรับแก โดยคํานึงถึงขนาดของคาองศาอิสระ (df) ซ่ึง
รวมทั้งจํานวนตัวแปรและขนาดของตัวอยาง ซ่ึงคาดัชนี AGFI มีคุณสมบัติเชนเดียวกับดัชนี GFI  

4) ดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (Standardized Root Mean 
Squared Residual, SRMR) เปนดัชนีบอกความคลาดเคลื่อน ดัชนี SRMR มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ถา
มีคาต่ํากวา 0.05 หมายถึงตัวแบบตามสมมติฐานสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

5) ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของความแตกตางโดยประมาณ (Root Mean Squared Error 
of Approximation, RMSEA) เปนคาสถิติจากขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับกับคาไค-สแควรวาตัวแบบ
สมการโครงสรางตามสมมติฐานมีความเที่ยงตรงไมสอดคลองกับความจริง และเมื่อเพิ่ม
พารามิเตอรอิสระแลวคาสถิติมีคาลดลง เนื่องจากคาสถิติตัวนี้ขึ้นกับจํานวนประชากรและชั้นของ
ความอิสระ ดัชนี RMSEA มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 ถามีคาต่ํากวา 0.05 หรือไมเกิน 0.08 แสดงวาตัว
แบบตามสมมติฐานสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

6) คา CN (Critical N) เปนดัชนีที่ระบุความพอเพียงของขนาดของตัวอยางที่ใชสําหรับ
การทดสอบตัวแบบ ซ่ึงคา CN ควรมีคามากกวาหรือเทากับ 200  
 
หลักเกณฑการวิเคราะหกลุมพหุ 

การวิเคราะหกลุมพหุ (Multiple Group Analysis) สมการโครงสรางเปนการวิเคราะห
รูปแบบสําหรับกรณีที่มีประชากรหรือตัวอยางหลายกลุม เพื่อตรวจสอบวาตัวแบบสมการ
โครงสรางที่เปนตัวแบบจากกรอบแนวความคิดที่ผูวิจัยสรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ของตัวอยางแตละกลุมหรือไม ซ่ึงตัวแบบที่ไดจากทฤษฏีหากสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษทุก
กลุม โดยมีลักษณะของตัวแบบเปนลักษณะเดียวกันจะเรียกวาตัวแบบสมการโครงสรางไม
แปรเปลี่ยนระหวางกลุม (invariance across groups) ซ่ึงการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของตัวแบบ 
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จะใชการทดสอบสมมติฐานทางสถิติวาตัวแบบสมการโครงสรางมีเมทริกซพารามิเตอรไม
แปรเปลี่ยนระหวางกลุมของประชากร โดยพิจารณาจากคาไค-สแควร ถาคาไค-สแควรต่ํากวาคา
วิกฤติอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาตัวแบบสมการโครงสรางของประชากรทุกกลุม
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ในทางตรงขามถาคาไค-สแควรสูงกวาคาวิกฤตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติแสดงวาตัวแบบสมการโครงสรางของประชากรทุกกลุมไมสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ 

การทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของตัวแบบเปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของ
รูปแบบ และการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของพารามิเตอรในตัวแบบ ซ่ึงนงลักษณ วิรัชชัย 
(2542) อธิบายวา การวิเคราะหเพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของตัวแบบจําลอง หมายถึงการ
ทดสอบวาตัวแบบตามสมมติฐานที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในแตละกลุมนั้นประกอบดวย
จํานวนตัวแปรและรูปแบบลักษณะ โครงสรางเปนแบบเดียวกันทุกกลุม สวนการทดสอบความไม
แปรเปลี่ยนของพารามิเตอรในตัวแบบ เปนการทดสอบหลังจากไดทําการการทดสอบความไม
แปรเปลี่ยนของตัวแบบเมื่อทราบวาตัวอยางทุกกลุมมีรูปแบบเดียวกันแลว จึงทดสอบตอวา
คาพารามิเตอรในแตละเมทริกซมีคาเทากันทุกกลุมประชากร โดยใชหลักการทดสอบความไม
แปรเปลี่ยนของเมทริกซพารามิเตอรที่มีความเขมงวดนอยที่สุด (least restriction) ไปจนถึงการ
ทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของเมทริกซพารามิเตอรที่มีความเขมงวดมากที่สุด (most restriction) 
โดยการกําหนดสมมติฐานใหมีลักษณะซอนกันเปนระดับลดหลั่น (hierarchical nested hypotheses) 
ในการทดสอบนอกจากจะทดสอบนัยสําคัญของสมมติฐานแลวตองทดสอบความแตกตางระหวาง
สมมติฐานแตละขอดวย ซ่ึงขั้นตอนการวิเคราะหกลุมพหุและการวิเคราะหรูปแบบกลุมพหุ 
ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน ไดแก (1) การวิเคราะหแบบไมกําหนดเงื่อนไข (2) การวิเคราะหแบบ
กําหนดเงื่อนไข และ (3) สรุปผลการวิเคราะหในแตละขั้นตอน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหกลุมพหุแบบไมมีการกําหนดเงื่อนไขบังคับ เปนการวิเคราะห 
ขอมูลจากตัวอยางหลายกลุมโดยใชกลยุทธกลุมพหุในโปรแกรมตัวแบบสมการโครงสรางเพื่อ 
ประมาณคาพารามิเตอรในตัวแบบสมการโครงสรางสําหรับประชากรแยกกันแตละกลุมเพื่อ 
ทดสอบวาตัวแบบสําหรับประชากรแตละกลุมนั้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ถาผลการ 
วิเคราะหขอมูลไดคาไค-สแควรรวมที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวาตัวแบบแตละกลุมประชากร
สอด คลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษทุกกลุม ถาไดคาไค-สแควรรวมที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
แสดงวา ตัวแบบของประชากรอยางนอยหนึ่งกลุมไมสอดคลองกับขอมูล เชิงประจักษ ถาผลไม
สอดคลองจะตองปรับแกตัวแบบตามที่โปรแกรมตัวแบบสมการโครงสรางรายงานในสวนของดัชนี
แกไข (modification indices) หรือปรับแกตามขอสังเกตของนักวิจัยบนพื้นฐานของทฤษฎี เมื่อตัว
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แบบสอดคลองกับขอ มูลเชิงประจักษแลวจึงดําเนินการวิเคราะหขั้นตอนที่สองตอไป ซ่ึงสมมติฐาน
ที่ใชในการตรวจสอบตัวแบบวามีความไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุม ประชากรหรือไม กรณีมี
ประชากร 2 กลุม มีดังตอไปนี้ 

H0: model form (1) = model form (2) 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหกลุมพหุมีการกําหนดเงื่อนไขบังคับ ในขั้นนี้ตองทําตอจาก

ขั้นตอนที่ 1 โดยการกําหนดเงื่อนไขบังคับเพื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของตัวแบบระหวาง 
กลุมตัวอยางแตละกลุม และการวิเคราะหตองวิเคราะหหลายครั้งตามจํานวนชุดของ สมมติฐานที่
ตองการตรวจสอบความไมแปรเปลี่ยนของเมทริกซพารามิเตอร โดยกําหนดสัญลักษณแทนคาเมท
ริกซพารามิเตอรดังนี้ 

ΛX หมายถึง เมทริกซพารามิเตอรสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรภายนอกแฝง
บนตัวแปรสังเกตได 

ΛY หมายถึง เมทริกซพารามิเตอรสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรภายในแฝง
บนตัวแปรสังเกตได 

Θδ หมายถึง เมทริกซพารามิเตอรความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวาง
ความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรภายนอกสังเกตได 

Θε หมายถึง เมทริกซพารามิเตอรความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวาง
ความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรภายในสังเกตได 

Β หมายถึง เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายใน 
 Г หมายถึง เมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายนอกไปยังตัวแปร

แฝงภายใน 
Φ หมายถึง เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรแฝง

ภายนอก 
Ψ หมายถึง เมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรแฝง

ภายใน 
ตัวเลข (1), (2) หมายถึง กลุมที่ของประชากร 

 ในการวิเคราะหตามจํานวนชุดของสมมติฐานที่ตองการตรวจสอบความไมแปรเปลี่ยน 
ของเมทริกซพารามิเตอร มีดังตอไปนี ้

1. H0 สําหรับ Λ:  
ΛX(1) = ΛX(2)   ΛY(1) = ΛY(2) 

DPU



  332 
 

การทดสอบสมมติฐานขอ (1) เปนการทดสอบสมมติฐานที่เขมงวดนอยที่สุด คือ 
สมมติฐานเกี่ยวกับน้ําหนักขององคประกอบ 

2. H0 สําหรับ Λ และ θ: 
ΛX(1) = ΛX(2)  ΛY(1) = ΛY(2) 

θX(1) = θX(2)  θY(1) = θY(2) 
การทดสอบสมมติฐานขอ (2) เปนการทดสอบสมมติฐานที่รวมสมมติฐานในขอ 

(1) กับการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับเทอมความคลาดเคลื่อนในตัวแบบการวัด 
3. H0 สําหรับ Λ, θ, β, Г:  

ΛX(1) = ΛX(2)  ΛY(1) = ΛY(2) 

θX(1) =  θX(2)  θY(1) =  θY(2) 
β(1)   =  β(2)  Г(1)   = Г(2) 

การทดสอบสมมติฐานขอ (3) เปนการทดสอบสมมติฐานในขอ (2) ทั้งหมดรวม
กับการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอรอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุไปหาตัวแปรผล  

4. H0 สําหรับเมทริกซพารามิเตอรรวมหมดทั้ง 8 เมทริกซ 
ΛX(1) = ΛX(2)  ΛY(1) = ΛY(2) 

θX(1) =  θX(2)  θY(1) =  θY(2) 
β(1)   =  β(2)  Г(1)  =  Г(2) 

Φ(1) =   Φ(2)  Ψ(1)  =  Ψ(2) 
การทดสอบสมมติฐานขอทดสอบสมมติฐานในขอ (3) ทั้งหมดรวมกับการทดสอบ

สมมติฐานเกี่ยวกับ พารามิเตอรความแปรปรวน- ความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรแฝงภายนอก
และพารามิเตอรความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม ระหวางตัวแปรแฝงภายใน 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหสรุปเปนการวิเคราะหเพื่อคํานวณหาผลตางของดัชนี วัด
ระดับความกลมกลืนที่ไดจากการทดสอบสมมติฐานในขั้นตอนที่ 2 ระหวางคูที่มีเงื่อนไขบังคับนอย
กับที่มีเงื่อนไขบังคับมาก ซ่ึงผลตางของคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ไดจะนํามาแปรผล เพื่อ
สรุปการวิเคราะหตัวแบบกลุมพหุทั้งหมด 

ในการแปรผลสรุป หากจุดประสงคของการวิจัยมุงตอบปญหาวามีความไมแปรเปลี่ยน
ของตัวแบบสมการโครงสรางระหวางกลุมประชากรหรือไมอยางไร การแปลความหมายจะเนนที่
ลักษณะผลของการตรวจสอบสมมติฐานวาตัวแบบที่ไมแปรเปลี่ยนมีลักษณะอยางไร พารามิเตอร
ใดที่แปรเปลี่ยนและ พารามิเตอรใดที่ไมแปรเปลี่ยนระหวางกลุมประชากร แตถาจุดประสงคของ
การวิจัยมุงตอบปญหาเกี่ยวกับความสัมพันธหรือเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรปรับ จําเปนที่จะตอง
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แปรความหมายเพิ่มจากการวิเคราะหความไมแปรเปลี่ยน ใหสามารถตอบคําถามงานวิจัยไดดวย 
(นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) 

การวิเคราะหกลุมพหุ จุดเดนที่สําคัญมี 2 ประการ คือ (1) การวิเคราะหกลุมพหุจะใหคา 
พารามิเตอรหรือคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรสังเกตไดที่วัดในแตละกลุม
ประชากร และ(2) หลักการวิเคราะหกลุมพหุสามารถตรวจสอบความไมแปรเปลี่ยนของ
คาพารามิเตอรของตัวแบบระหวางกลุมประชากรที่ตางกันได (invariance across groups) การ
ตรวจสอบดังกลาว เปนการตรวจสอบคาพารามิเตอรหรือคาน้ําหนักองคประกอบที่ไดในแตละกลุม
ประชากรที่แตกตางกันมีความคงที่หรือเทากันหรือไม ผลการตรวจสอบจะเปนการยืนยันวา 
องคประกอบที่วัดในแตละกลุมประชากรเปนองคประกอบเดียวกันหรือไม (Bollen, 1989; Joreskog 
& Sorbom, 1989) 
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