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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดและ

สมมติฐานการวิจัย มีเนื้อหาตามลําดับหัวขอ ตอไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงอภิมาน 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

6. สมมติฐานการวิจัย 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส  หรือ อิเล็กทรอนิกสแบงค ก้ิง (Electronic Banking; Online 

banking; Internet banking) หมายถึง การประกอบธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เก่ียวกับการ

ใหบริการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ ผานอุปกรณหรือระบบอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทมือถือ 

หรือ อินเทอรเน็ต มีการใหบริการเชน การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือ สอบถามยอดเงิน เปนตน 

โดยในอนาคตการใหบริการของธนาคารอิเล็กทรอนิกส ยังสามารถพัฒนาไดอีกเรื่อยๆ เพ่ือรองรับ

ความตองการในการใชบริการของผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

เนื่องจากธนาคารอิเล็กทรอนิกสทําใหเกิดความรวดเร็วและสะดวกสบายในการทําธุรกรรมมากข้ึนและ

ประหยัดทรัพยากร (ศรีศักดิ์ จามรมาน, ) 

ธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีการใหบริการเชน การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือ สอบถาม

ยอดเงิน เปนตน โดยในอนาคตการใหบริการของธนาคารอิเล็กทรอนิกส ยังสามารถพัฒนาไดอีก

เรื่อยๆ เพ่ือรองรับความตองการในการใชบริการของผูใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ท่ีเพ่ิมมากข้ึน

อยางตอเนื่อง เนื่องจากธนาคารอิเล็กทรอนิกสทําใหเกิดความรวดเร็วและสะดวกสบายในการทํา

ธุรกรรมมากข้ึนและประหยัดทรัพยากร (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
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ในประเทศไทย ธนาคารท่ีเปดบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสแหงแรก คือ ธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเริ่มมีเว็บไซต สําหรับเผยแพรขอมูลท่ัวไป ของธนาคาร ผานอินเทอรเน็ต

ในป พ.ศ. 2538 นับตั้งแตนั้นมา การมีเว็บไซตของธนาคารพาณิชยในประเทศไทยก็เริ่มแพรหลาย ใน

สวนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหลูกคาทําธุรกรรมธนาคารไดเองมีการ

ริเริ่มทําตั้งแต พ.ศ. 2540 แตนํามาใหบริการไดจริงหลังจากท่ีธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุมัติการ

ใหบริการดังกลาวไดในป พ.ศ. 2542 โดยธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารแหงแรกท่ีไดรับ

การอนุมัติใหเปดการบริการนี้ในชวงตน พ.ศ. 2543 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปน

ธนาคารท่ี 2 ท่ีเปดใหบริการนี้ในกลางป พ.ศ. 2543 ตามมาดวย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในปเดียวกันนั้น  ประเทศไทยนั้นไมเคยมีการจัดตั้งธนาคาร

อิเล็กทรอนิกสแบบไรสาขา ท้ังนี้เพราะตามกฎระเบียบของธนาคารแหงประเทศไทยไมอนุญาต ดังนั้น 

ประเทศไทยจึงไมประสบปญหาธนาคารอิเล็กทรอนิกสตองปดกิจการดังเชนในสหรัฐอเมริกา 

การทําธุรกรรมในธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีความเสี่ยงอยางมากตอไวรัสคอมพิวเตอรจาก

นักเลงคอมพิวเตอรเพ่ือนําไปกระทําทุจริต หรือมิจฉาชีพรูปแบบตางๆ โดยนับตั้งแตป พ.ศ. 2550 - 

พ.ศ. 2557 มีกรณีท่ีแบงกถูกไวรัสแฮกขอมูลทางการเงิน เพ่ือนําไปกระทําทุจริต แตมีไมถึง 10 ราย 

นอกจากนี้ยังมีกรณีท่ีลูกคาถูกมิจฉาชีพหลอกใหเขาไปทําธุรกรรมผานเว็บไซตปลอมท่ีลอกเลียนใหห

มือนเว็บไซตจริงของธนาคาร แตในปจจุบันการใหบริการธุรกรรมตองลงทะเบียนเขารับบริการ โดย

ควรตั้งรหัสประจําตัวและรหัสผานใหปลอดภัย หรือมีการกรอกขอมูลสวนตัวและมีการยืนยันความ

เปนเจาของบัญชีกอนการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนตัว เปนตน นอกจากนี้ทางธนาคารบางธนาคารยังมี

ระบบรักษาความปลอดภัยตองไดรับการตรวจสอบท้ังจากภายในธนาคาร องคกรภายนอก และ

ธนาคารแหงประเทศไทย เพ่ือใหระบบดังกลาวไดมาตรฐานความปลอดภัย ท้ังภายในชาติและระดับ

นานาชาติ (https://www.sc.com/th/ways-to-bank/online-security.html) 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงอภิมาน 

 

การวิเคราะหอภิมาน (Meta-analysis) เปนคําศัพทท่ี ผศ.ดร. ปรีชา ธรรมา คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ไดบัญญัติข้ึนเม่ือป 2528 คําวา “อภิมาน” อธิบาย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94_(%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
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ไดโดยแยกคําศัพทวา “อภิ” หมายถึง เหนือกวา ยิ่งใหญ สวนคําวา “มาน” แปลวา “มี” การ

วิเคราะหอภิมาน จึงมีความหมายวา มีการวิเคราะหท่ีเหนือกวาการวิเคราะหท่ัวไป หรือมีการ

วิเคราะหท่ียิ่งใหญ (ศิริยุภา พูลสุวรรณ, 2530)  นักวิจัยการศึกษาของไทยไดแปลคําศัพท คําวา  

“Meta-analysis” ไวแตกตางกันดังนี้ การวิเคราะหแบบเมตตา  การวิเคราะหแบบเมทตา  การ

วิเคราะหรวมผล  การอภิเคราะห  และการวิเคราะหอภิมาน  

กอนศตวรรษท่ี 17 Blaise Pascal นักคณิตศาสตรชาวฝรั่ ง เศส ได พัฒนาทฤษฎีทาง

คณิตศาสตร เรื่องโอกาสท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจากการวิธีการทางการพนัน ตอมาไดนําไปสูการนําไปใช

ในการเลือกกลุมตัวอยางเชิงปริมาณตามวิธีการทางวิทยาศาสตร อันเปนวิธีการท่ีดีสําหรับเปรียบเทียบ

และรวบรวม  โดยผูวิจัยท่ีมีการคิดความแตกตางจากนักดาราศาสตร จวบจนกอนศตวรรษท่ี 20 นัก

สถิติไดรวมพัฒนาวิธีการทางสถิติ โดยใชประเด็นคําถามท่ีคลายกันเปนตัวตั้ง ในการรวบรวมผลท่ีได

จากงานวิจัยทางคลินิกสรุปเปนผล จนกลายเปนวิธีการทางการวิเคราะหอภิมานในปจจุบัน และ 

Pearson. นักสถิติชาวอังกฤษเปนคนแรกในการประยุกตวิธีการโดยนําผลท่ีไดจากงานวิจัยทางคลินิค

มาหาความเชื่อมโยงกัน และชวงกลางศตวรรษท่ี 20 เริ่มมีการรายงานผลการวิจัยในรูปแบบของการ

ประมวลขอมูลในรูปแบบการสังเคราะหเกิดข้ึน โดยในป 1940 นักจิตวิทยาไดสังเคราะหเชิงปริมาณ

โดยใชผลยอนหลังกลับไป 60 ปมาวิเคราะห ดวยขอมูลท่ีมีจํานวนมากนี้ไดมีการพัฒนาวิธีการ

สังเคราะหเชิงปริมาณ โดยนักสถิติและนักสังคมศาสตรชาวอเมริกัน และ Glass. (1976) ไดนิยามคํา

วา Meta-analysis ข้ึนวาเปนวิธีการท่ีนํากระบวนการทางสถิติมาใชเก็บและประมวลผล (Rourke. 

2007) โดยความหมายของ การวิเคราะหอภิมาน (Meta-analysis) หมายถึง วิธีการวิจัยท่ีมีการระบุ 

ประเมินสังเคราะหอยางเปนระบบโดยใชเทคนิคทางสถิติเขามารวมในการอธิบายผล ซ่ึงไมเจาะจง

วิธีการทางสถิติท่ีนํามาใช และสามารถเลือกใชไดหลากหลาย แตตองมีความสอดคลองกับขอมูลปฐม

ภูมิ และเปนการศึกษาคาท่ีแตกตางกันในเชิงปริมาณ ใหเปนคาการประมาณ จากการผสมผสานวิธี

ดังกลาวทําใหไดขอสรุปท่ีมีนํ้าหนักมากยิ่งข้ึน ซ่ึงแตกตางจาก Systematic review คือมีการใชวิธีการ

ทางสถิติเขามารวมวิเคราะหเทานั้น และในประเด็นท่ีมีความแตกตางกับ Literature review คือ มี

การคัดเลือกคุณภาพงานวิจัยกอนนํามาสังเคราะห และการนําวิธีการทางสถิติเขามาชวยอธิบาย และ

วิเคราะหความแตกตาง (Feuer. and Higgins, 1999; Weed, 2000; Rodriguez, 2001; Hackam, 

and Tonelli, 2008 and Mayo and Asano, 2009) 
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วิวัฒนาการการวิเคราะหอภิมานมีการพัฒนาข้ึนเปนลําดับ เพ่ือตองการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการอธิบาย รวมท้ังลดปจจัยแทรกซอนใหขอมูลท่ีสังเคราะหไดมีความนาเชื่อถือสูงสุดและความ

แตกตางระหวางคาสถิติท่ีนํามาใชเปนการพัฒนาใหมีความเหมาะสมในแปลงขอมูลท่ีเปนปจจัยนําเขา

ใหมีมาตรฐานเดียวกัน โดยความแตกตางของการพัฒนาวิธีการวิเคราะหของนักวิจัยแตละทานมีความ

แตกตางกัน  

การวิเคราะหอภิมาน หมายถึง การสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณแบบหนึ่งท่ีนักวิจัยนํา

งานวิจัยซ่ึงศึกษาปญหาเดียวกันมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือสังเคราะหใหไดขอสรุปท่ีมีความ

กวางขวางลุมลึกกวาผลงานวิจัยแตละเรื่อง ขอมูลสําหรับการวิเคราะหอภิมาน คือ ดัชนีมาตรฐาน 

ไดแก ดัชนีขนาดอิทธิพลและดัชนีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และขอมูลคุณลักษณะงานวิจัย หนวยการ

วิเคราะห คืองานวิจัยหรือการทดสอบสมมุติฐาน จุดมุงหมายในการวิเคราะหแยกไดเปน 2 ประการ 

ประการแรก คือ การสังเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับดัชนีมาตรฐาน ประการท่ีสอง คือ การวิเคราะห

เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรปรับกับดัชนีมาตรฐาน  

สวนการสังเคราะหงานวิจัย หมายถึง เทคนิควิธีการวิจัยตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร

ท่ีนําผลการวิจัยจากหลายๆ งานวิจัยท่ีศึกษาในประเด็นปญหาวิจัยเดียวกันมาศึกษาวิเคราะหดวย

วิธีการทางสถิติ หรือวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอขอสรุปอยางมีระบบ ทําใหได

คําตอบปญหาวิจัยท่ีตองการซ่ึงมีลักษณะท่ีกวางขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน โดยการสังเคราะหงานวิจัยมี

ขอตกลงเบื้องตนท่ีสําคัญ คือ งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหแตละเรื่องใหขอคนพบแตละมุมของ

ปรากฏการณท่ีนักวิจัยตองการศึกษา และเม่ือนําผลการวิจัยมาสังเคราะหรวมกัน ผลการสังเคราะหท่ี

ไดรับจะมีความกวางขวางและลุมลึกมากกวาท่ีจะไดรับจากงานวิจัยแตละเรื่อง (นงลักษณ วิรัชชัย, 

2542) 

การวิเคราะหอภิมานจะเปนการสังเคราะหงานวิจัยประเภทหนึ่ง แตการวิเคราะหอภิมานมี

ลักษณะบางอยางแตกตางจากการสังเคราะหงานวิจัยท่ีใชกันอยูท่ัวไปวิธีการท่ีใชในการสังเคราะห

งานวิจัยโดยท่ัวไปเปนวิธีท่ีใชกันมาแตดั้งเดิมจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเรียกวาวิธี ปริทัศนแบบพรรณนา                

(narrative  review)  ดังนี้ 

1.   การวิเคราะหอภิมานมีการกําหนดนิยามตัวแปรสําหรับการสังเคราะหงานวิจัย และ

กําหนดนิยามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

ในขณะท่ีการปริทัศนงานวิจัยไมเนนการนิยามตัวแปรและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
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2.  การวิเคราะหอภิมาน มีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีสําคัญ 

คือ แบบบันทึกขอมูล และแบบลงรหัสขอมูล  ชึ่งตองมีการตรวจสอบคุณภาพ และในกรณีท่ีมีการ

รวบรวมขอมูลโดยทีมงาน ตองมีการตรวจสอบความสอดคลองระหวางผูรวบรวมขอมูลแตละคนดวย 

สวนการสังเคราะหงานวิจัยท่ีใชการปริทัศนแบบพรรณนา ไมจําเปนตองมีเครื่องมือสําหรับการรวบรวม

ขอมูลท่ีตองมีแบบแผนเหมือนการวิเคราะหอภิมาน 

3.  ในการวิเคราะหอภิมานทุกเรื่องมีตัวแปรตามเปนดัชนีมาตรฐานเสมอ ลักษณะดังกลาวนี้

ทําใหการวิเคราะหอภิมาน แตกตางจากการปริทัศนแบบพรรณนาชึ่งไมตองกําหนดตัวแปรตามแตอยาง

ใด 

4.  แบบแผนการวิจัย หรือ แบบการวิจัย (  research design ) ในการวิเคราะหอภิมานนั้น 

เทียบเคียงไดกับแบบการวิจัยเชิงสํารวจท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการอธิบายความแตกตางของปรากฎการณ 

ในการวิเคราะหอภิมานนักวิจัยตองสํารวจรายงานการวิจัยแตละกลุมเพ่ือใหไดตัวแปรคุณลักษณะ

งานวิจัยท่ีจะใชเปนตัวแปรตน หรือตัวแปรปรับในการอธิบายความแตกตางของดัชนีมาตราฐาน  สวน

การปริทัศนแบบพรรณนา นั้นแบบการวิจัยจัดวาเปนการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบ

หนึ่ง 

5.  ในการวิเคราะหขอมูล ตัวแปรตามในการวิเคราะหอภิมาน คือผลการวิจัยชึ่ง เปน

ความสัมพันธระหวางตัวแปรจากงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหท่ีวัดในรูปดัชนีมาตรฐานสวนตัวแปรตนใน

การวิเคราะหอภิมาน คือ ตัวแปรคุณลักษณะการวิจัย หัวใจสําคัญของการวิเคราะหอภิมาน จึงอยูท่ีการ

วิเคราะหเปรียบเทียบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีนักวิจัยสนใจศึกษาในงานวิจัยแตละเรื่อง มีคา

เปนเทาไรในเง่ือนไขท่ีแตกตางกัน ลักษณะความสัมพันธมีเง่ือนไขท่ีไดจากการวิเคราะหอภิมาน ทํา

ใหผลการวิเคราะหอภิมาน ใหผลการวิเคราะหท่ีลึกชึ้งมากกวาผลการวิจัยเดิม 

ความซับซอนในการวิเคราะห อภิมาน ตลอดจนผลการวิเคราะหท่ีไดลักษณะความสัมพันธท่ีมี

เง่ือนไข นับวาเปนเอกลักษณของการวิเคราะหอภิมานท่ีจัดวาเปนนวัตกรมท่ีสําคัญท่ีไดรับการ

พัฒนาข้ึนในวงการการสังเคราะหงานวิจัย และทําใหการวิเคราะหอภิมานมีลักษณะท่ีแตกตางจาก

งานวิจัยโดยท่ัวไป สําหรับการปริทัศนงานวิจัย แมวาจะไดผลการปริทัศนท่ีลุมลึก แตผลการวิจัยท่ีไดไม

มีการระบุขนาดของความสัมพันธท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนเหมือนเชนในการวิเคราะหอภิมาน 

ประเด็นท่ีตองพิจารณาจากความหมายของการวิเคราะหอภิมานเพ่ือใหเกิดความเขาใจอยาง

แจมชัดในเรื่องวิธีการวิเคราะหอภิมานมีอยู 3 ประเด็น คือ 
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1.  งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหตองเปนงานวิจัยท่ีศึกษาปญหาเดียวกัน หรือใกลเคียงกันหรือไม 

ถามีคาใกลเคียงกัน จะสามารถสังเคราะหสรุปรวมผลการวิจัยไดอยางไร ประเด็นการวิเคราะหนี้ 

เรียกวา การบรรยาย  ( description )  ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสําคัญ เพราะถาไมสามารถทําความเขาใจ

ประเด็นนี้ไดถูกตองจะมีปญหาในการคัดเลือกงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหตามความหมายของประเด็นนี้

งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหตองมีปญหาวิจัยตรงกัน แตงานวิจัยอาจจะใชแบบแผนการวิจัยตางกัน 

เครื่องมือวัดตางกัน กลุมตัวอยางตางกัน 

2.  คาดัชนีมาตรฐานท่ีเปนผลการวิจัยจากงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหทุกเรื่องนั้นมีความ

แตกตางกันมีปริมาณความแปรปรวนมากนอยเทาไร และเปนความแปรปรวนท่ีชนิดมีระบบหรือความ

แปรปรวนจากความคลาดเคลื่อน ( systematic or error variance ) ประเด็นการวิเคราะหในตอนนี้

เรียกวา การวิเคราะหแยกสวน ( decomposition )   การสังเคราะหงานวิจัยดวยการวิเคราะหอภิมาน 

ขอมูลสําหรับการวิเคราะหอภิมานในท่ีนี้ประกอบดวย ผลการวิจัยแตละเรื่อง และคุณลักษณะงานวิจัย 

เนื่องจากงานวิจัยแตละเรื่องศึกษาตัวแปรตางกันหรือแมวาจะศึกษาตัวแปรเหมือนกันแตก็อาจใช

เครื่องมือวัดตางกัน ดังนั้นผลการวิจัยจากงานวิจัยแตละเรื่องจึงไมอยูในสเกลเดียวกัน จําเปนตองทําให

อยูในรูปดัชนีมาตรฐาน ( standard indices ) 

3.  การวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบวามีปจจัยในอธิบายความแปรปรวนในดัชนีมาตรฐานไดบาง 

ผลจากการวิเคราะหในตอนนี้ท่ีแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรในเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน 

ประเด็นการวิเคราะหในตอนนี้ เรียกวา การอธิบาย ( explanation ) 

หลักการวิจัยท่ีนํามาใชกับการวิเคราะหอภิมาน 

แบงหลักการแยกออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 

1.  จุดมุงหมายของการวิเคราะหอภิมาน คือ เพ่ืออธิบายความแปรปรวนในดัชนีมาตาฐาน 

ดังนั้น จุดมุงหมายของการวิเคราะหอภิมานจึงไมแตกตางกับจุดมุงหมายของการวิจัยเชิงทดลอง และ

การวิจัยเชิงสหสัมพันธ 

2.  ตัวแปรในการวิเคราะหอภิมาน มีดัชนีมาตรฐานเปนตัวแปรตาม ตัวแปรตน ไดแก

คุณลักษณะงานวิจัยท่ีนักวิจัยสนใจไมไดนํามาศึกษาก็จะเปนตัวแปรปรับในการวิเคราะหอภิมาน 

สวนตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีนักวิจัยไมไดนํามาศึกษา ก็จะเปนตัวแปรแทรกซอนสําหรับการ

วิเคราะหอภิมาน ลักษณะประเภทของตัวแปรในการวิเคราะหอภิมาน จึงมีลักษณะเหมือนงานวิจัย

โดยท่ัวไป 
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3.  การวางแผนการวิจัยในการวิเคราะหอภิมานยังคงใชหลักเกณฑ แม็กซ – มิน – คอน  ได

เชนเดียวกับงานวิจัยท่ัวไป แตเนื่องจากตัวแปรตนในการวิเคราะหอภิมานไมสามารถนํามาจัดกระทํา

ได การวิเคราะหอภิมานจึงไมสามารถวางแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองได คงศึกษาไดตามแบบการวิจัย   

เชิงสหสัมพันธเพียงอยางเดียว ดังนั้นการควบคุมความแปรปรวนสวนใหญจึงตองใชหลักการนําตัวแปร

แทรกซอนเขามาศึกษาแลวควบคุมโดยใชวิธีการทางสถิติ  ดวยเหตุนี้ในการวิเคราะหอภิมาน นักวิจัย

สวนใหญจึงใชเวลาในการบันทึก ลงรหัส ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเพ่ือรวบรวมตัวแปรคุณลักษณะ

งานวิจัยมาใชเปนตัวแปรในการวิจัยใหมากท่ีสุด 

สาเหตุของการเลือกใชวิธีการวิเคราะหอภิมาน Lam and Munzner (2008) ไดกลาวสรุปไว

วา 

1. ใชสําหรับเปรียบเทียบในสวนท่ีสามารถเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน ในรูปแบบของ

ขอความ จํานวน ลําดับความสําคัญ และความสัมพันธระหวางตัวแปร 

2. เปนการรวบรวมเอาขอมูลท่ีเปนรูปแบบท่ีมีอยูหลากหลายใหเปนรูปแบบท่ีดีท่ีสุดจากการ

ประมวลผล 

3. ไดคาประมาณท่ีรวบรวมจากขอมูลหลายแหลง 

4. มีการรายงานการศึกษาท่ีระบุรายละเอียดท่ีมีการตีพิมพ และหลักฐานท่ีอางอิงได 

จุดประสงคของการวิเคราะหอภิมาน (Jain, Sharma, and Singh, 2012) เพ่ือสรุปขอมูลท่ีมี

จํานวนมากใหงายตอการเขาใจ เพ่ือสรุปใหเห็นผลท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลท่ีเปนปจจัยของเหตุและ

ผล เพ่ือเพ่ิมอํานาจการอธิบายและความแมนยําของการทํานายของงานวิจัย เพ่ือแกปญหาขอขัดแยง

ระหวางงานวิจัย เพ่ือแสดงถึงความจําเปนของขอมูลสําหรับการวิจัย เพ่ือแสดงใหเห็นถึงพ้ืนท่ีของ

จํานวนเรื่องท่ียังมีการศึกษานอย เพ่ือสํารวจความสัมพันธของตัวแปรตางๆ และเพ่ือเปนการประหยัด

ทรัพยากรดานเงินทุน และระยะเวลา (สําคัญท่ีสุด) แนวทางการดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการ

วิเคราะหอภิมานมีหลากหลายรูปแบบการจัดแบงสัดสวนหัวขอการวิจัยใหมีความครอบคลุม ท้ังนี้เพ่ือ

จัดระเบียบการวิจัยการวิเคราะหอภิมานใหมีความเหมาะสมควรสังเคราะหดูจากระเบียบวิธีท่ีนักวิจัย

แตละทานไดสรุปข้ันตนไว โดยไดนํามาเปรียบเทียบและคัดกรองการจัดระเบียบวิธีสําหรับงานวิจัยให

เปนแบบแผนปฏิบัติตอไป ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบข้ันตอนการดําเนินการวิเคราะหอภิมาน

ตางๆกัน 
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เนื่องจากการวิเคราะหอภิมาน เปนการสังเคราะหผลการวิจัยจากงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องท่ี

ศึกษาปญหาวิจัยเดียวกัน โดยนักวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานการวิจัย ทําใหสามารถตอบ

ปญหาการวิจัยไดกวางขวางและครอบคลุมประเด็นปญหาวิจัยนั้นๆ  การวิเคราะหอภิมาน จึงเปน

วิธีการสังเคราะหงานวิจัยแบบหนึ่ง ท่ีมีเปาหมายเพ่ือหาขอสรุปอยางเปนระบบจากงานวิจัยท่ีศึกษา

ปญหาวิจัยเดียวกัน โดยใชขอมูลท่ีเปนรายละเอียดจากงานวิจัย และผลวิจัย กิจกรรมท่ีสําคัญในการ

สังเคราะหงานวิจัย คือการสรุปรวมผลการวิจัย (combine) และการเปรียบเทียบ (compare) ความ

แตกตางระหวางงานวิจัย เพ่ือตอบคําถามวาผลวิจัยจากงานวิจัยในประเด็นปญหาวิจัยท่ีนํามา

สังเคราะหมีขนาดเทาใด ผลวิจัยจากงานวิจัยแตละเรื่องมีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด ดวย

สาเหตุหรือตัวแปรใด  

การสรุปรวมผลวิจัย เปนการแปลงผลการวิจัยจากงานวิจัยแตละเรื่อง เปนคาดัชนีมาตรฐาน 

(standard index) และนาคาดัชนีมาตรฐานมาหาคาเฉลี่ย และความแปรปรวน เพ่ือสรุปรวมเปนผล

วิจัยในประเด็นปญหาวิจัยนั้นๆ คาเฉลี่ยของดัชนีมาตรฐานท่ีคํานวณได จะเปนคาประมาณของ

พารามิเตอรของผลวิจัย ในประเด็นปญหาวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห และเปนตัวแปรตามในการวิเคราะห

อภิมาน  

การเปรียบเทียบ (compare) ความแตกตางระหวางงานวิจัย เปนการวิเคราะหเพ่ือหาตัวแปร

ปรับ หรือตัวแปรกากับ ท่ีเปนตัวแปรท่ีเกิดข้ึนระหวางเลมของงานวิจัย ท่ีนักสังเคราะหงานวิจัย 

นํามาใชเปนตัวแปรในการอธิบายความแปรปรวน หรือความแตกตางระหวางผลวิจัยจากงานวิจัยแต

ละเรื่อง วามีความแตกตางกันเนื่องจากคุณลักษณะใด การวิเคราะหอภิมาน มีลักษณะเฉพาะท่ี

แตกตางไปจาการสังเคราะหงานวิจัยโดยท่ัวไป Glass (1981) ดังนี้  

1. การวิเคราะหอภิมาน เปนการสังเคราะหการวิจัยเชิงปริมาณท่ีใชวิธีการทางสถิติ มา

สังเคราะหขอมูลจากงานวิจัยท่ีศึกษาปญหาวิจัยเดียวกันท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก เพ่ือหาขอสรุปอยาง

เปนระบบโดยแสดงผลการวิเคราะหในเชิงปริมาณอยางชัดเจน และเปนระบบกวาการสังเคราะห

งานวิจัย ดวยวิธีการอ่ืน  

2. การสังเคราะหงานวิจัยโดยท่ัวไป ผูวิจัยอาจพิจารณาตัดสินคุณภาพของงานวิจัยกอน ถา

งานวิจัยมีคุณภาพต่ําอาจถูกพิจารณาตัดออก แตในการวิเคราะหอภิมานผูวิจัยตองศึกษางานวิจัยทุก

เรื่อง บันทึกขอมูลรายละเอียดของงานวิจัยท้ังหมด และคุณภาพงานวิจัยจะถูกพิจารณาในสภาวะหลัง 

(posteriori matter) และจะนํามาเปนขอมูลการวิเคราะหดวย 
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3. การวิเคราะหอภิมาน สามารถหาผลสรุปอยางเปนระบบจากงานวิจัย เพ่ือใหทราบถึง

ขนาดอิทธิพลของตัวแปรจัดกระทาท่ีมีตอตัวแปรตามในงานวิจัยเดิม โดยแสดงผลในเชิงปริมาณท่ี

ชัดเจน และยังทราบถึงผล หรืออิทธิพลของตัวแปรปรับ หรือตัวแปรกากับ (Moderator variables) 

ท่ีมีตอขนาดอิทธิพลดวย ในขณะท่ีวิธีการสังเคราะหงานวิจัยแบบอ่ืน ไมสามารถสรุปอิทธิพลของตัว

แปรดังกลาวไดอยางชัดเจน 

จุดเดนของการวิเคราะหอภิมาน  

1. เปนวิธีการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีมีระบบท่ีสุดในปจจุบัน โดยมีเทคนิคการ

วิเคราะหท่ีสามารถสรุปผลการวิจัย ท่ีมีเปนจานวนมากไดดีกวาวิธีการสังเคราะหแบบอ่ืน  

2. หลักการวิเคราะหอภิมาน สามารถวิเคราะหและอธิบายความแตกตางของผลวิจัยจาก

งานวิจัยท่ีศึกษาปญหาวิจัยเดียวกัน นักสังเคราะหงานวิจัยสามารถตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปรปรับ

หรือตัวแปรกากับ (moderator variables) ท่ีไมสามารถศึกษาไดโดยตรงจากงานวิจัยเดี่ยว (single 

research) และทาใหไดคําตอบท่ีเปนภาพสรุปรวมกวางขวางกวางานวิจัยเดี่ยว ท่ีมีการศึกษาใน

ประเด็นดังกลาว  

3. ผลจากการวิเคราะหอภิมานสามารถนาไปใชประโยชนไดอยางแทจริง กลาวคือจะทาใหได

ขอสรุปสุดทายท่ีอาจแบงไดเปน 3 แบบ คือ 1) เปนคําตอบของการวิจัยเดิมท่ีนักวิจัยตั้งคําถามไว 

กรณีใหผลการวิจัยเดิมใหผลการสังเคราะหในรูปดัชนีมาตรฐานท่ีมีคาใกลเคียงกัน 2) เปนคําตอบของ

การวิจัยเดิมท่ีผลวิจัยสวนใหญใหผลสอดคลองกัน และมีผลงานวิจัยบางสวนใหผลตางกัน ท่ีสามารถ

อธิบายไดดวยตัวแปรปรับซ่ึงเปนผลงานวิจัยท่ีมีคุณคาสูง 3) เปนคําตอบของการวิจัยเดิมท่ีผลแตกตาง

กันมาก แตสามารถจัดหมวดหมูเปนกลุมไดตามระดับตัวแปรท่ีศึกษา สามารถนาไปสูการกําหนด

นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และสามารถกําหนดทิศทางการวิจัย และเปนฐานในการทาวิจัยสืบเนื่อง  

4. Rosenthal (1990 อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) สรุปจุดเดนท่ีเปนประโยชนของ

การวิเคราะหอภิมาน ซ่ึงไดนามากลาวเฉพาะจุดเดนท่ีชัดเจน 2 ประเด็น ดังนี้  

4.1 จุดเดนท่ีเห็นไดชัดเจนมากท่ีสุด ไดแก ประเด็นเรื่อง ความสมบูรณ (completeness) 

ในดานการนางานวิจัยมาใชเปนขอมูล และมีวิธีการท่ีเปนระบบ ความชัดเจนแจมแจง (explicitness) 

สามารถสรุปตอบปญหาเก่ียวกับความสัมพันธไดอยางถูกตอง และมีอานาจการทดสอบ (power of 

the test) สูงซ่ึงการทดสอบสมมติฐานของสถิติวิเคราะหในการวิเคราะหอภิมานมีความนาจะเปนใน

การเกิดความ คลาดเคลื่อนประเภทท่ี 2 (type ll error) นอย  
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4.2 จุดเดน ท่ี เห็นไดชัดเจน คือการวิ เคราะห เ ก่ียวกับตัวแปรปรับ  (moderator 

variables) ทาใหไดสารสนเทศเก่ียวกับตัวแปรปรับ/ตัวแปรกากับท่ีเปนประโยชน ท้ังในเชิงวิชาการ 

การกําหนดนโยบายและการพัฒนาทฤษฎี การแกปญหาในการรวมสะสมคาของผลวิจัย (cumulating 

problems) เนื่องจากมีการวัดผลการวิจัยในรูปของดัชนีมาตรฐาน ทาใหสามารถรวมผลวิจัยเขา

ดวยกันได  

ขอจํากัดของการวิเคราะหอภิมาน  

1. ขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนจาการคัดเลือกงานวิจัยท่ีนามาสังเคราะห ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดในสอง

ข้ันตอนคือ ข้ันตอนการสืบคนงานวิจัย และข้ันตอนการกําหนดเกณฑการคัดเลือกงานวิจัย ในข้ันตอน

การสืบคนงานวิจัยนักวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง และกําหนดเกณฑการสืบคนงานวิจัยท่ีลําเอียง 

(search biased) ทาใหไดรายงานการวิจัยท่ีไมครบถวนสมบูรณ นักสังเคราะหงานวิจัยตองกําหนดคํา

สําคัญในการสืบคนใหครอบคลุม ปจจุบันวารสารวิชาการบางรายการไดกําหนดใหมีการระบุคําหลัก

ในการสืบคนไวในรายงานการสังเคราะหงานวิจัยดวย ข้ันตอนการกําหนดเกณฑการคัดเลือกงานวิจัย 

โดยเฉพาะเกณฑการคัดเลือกจากงานวิจัยเฉพาะท่ีมีการพิมพเผยแพร ทาใหมีโอกาสเกิดความลําเอียง

ท่ีเกิดการพิมพเผยแพร (publication biased) เนื่องจากงานวิจัยท่ีไดรับคัดเลือกใหพิมพเผยแพรใน

วารสารวิชาการ สวนใหญเปนงานวิจัยท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงอาจทาใหผลการสังเคราะหมีคาสูงกวา

ท่ีเปนจริง ดังนั้น กอนดาเนินการวิเคราะหอภิมาน จึงควรมีการตรวจสอบความลําเอียงประเภทนี้ เชน 

การตรวจสอบโดยใช funnel plot  

2. ความแปรปรวนของผลวิจัย ทาใหเกิดปญหาความยุงยากในการสรุปผลการสังเคราะห

โดยเฉพาะกรณีการสังเคราะหงานวิจัยอยางเปนระบบ ซ่ึงความแปรปรวนนี้สามารถตรวจสอบไดโดย

กราฟ forest plot ในการสังเคราะหงานวิจัยอยางเปนระบบ นิยมใชวิธีการวิเคราะหอภิมาน

ตรวจสอบหาอิทธิพลของตัวแปรปรับ / ตัวแปรกากับเพ่ืออธิบายความแปรปรวนนี้  

3. ปญหาจากงานวิจัยท่ีไมมีคุณภาพ ประเด็นนี้เปนประเด็นท่ีนักสังเคราะหงานวิจัยมีการ

ถกเถียงกันมากโดยถูกมองวา ถานางานวิจัยท่ีไมมีคุณภาพมาสังเคราะหจะทาใหผลการสังเคราะหไมมี

คุณภาพตามไปดวย Eysenck (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542 อางใน Hunt, 1977) ไดเปรียบเทียบผลจาก

การวิเคราะหอภิมานจากงานวิจัยท่ีไมมีคุณภาพวาเปน “การใสขยะเขาไปก็จะไดขยะออกมา” 

(garbage in garbage out) ซ่ึง Glass (1981) อธิบายวา ขอมูลจากงานวิจัยแตละเรื่องเปรียบเสมือน

แบบสอบถามแตละชุด ดังนั้น การละเลยงานวิจัยท่ีไมมีคุณภาพ อาจทาใหขาดสารสนเทศท่ีสามารถ
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จะอธิบายความแปรปรวนของผลวิจัย จึงเสนอใหมีการประเมินคุณภาพงานวิจัย และนาผลการ

ประเมินมากําหนดเปนตัวแปรปรับอีกตัวแปรหนึ่ง ปจจุบันนักสังเคราะหงานวิจัยสวนใหญ นิยม

ประเมินคุณภาพงานวิจัยและนาผลการประเมินมาเปนตัวแปรปรับ เพ่ืออธิบายความแตกตางของผล

วิจัยดวย  

ประโยชนการวิเคราะหอภิมาน 

ประโยชนการวิเคราะหอภิมานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 1.  การวิเคราะหอภิมานใหผลการสังเคราะหงานวิจัยท่ีมีความเปนปรนัยสูงและเชื่อถือไดมาก

ข้ึน เพราะวิธีการวิเคราะหขอมูลเปนวิธีการท่ีมีระบบ และใชสังเคราะหงานวิจัยจํานวนมากไดในขณะท่ี

การสังเคราะหงานวิจัยประเภทการปริทัศนแบบพรรณนา ใชวิธีการท่ีคอนขางเปนอัตนัย มีความ

แตกตางระหวางนักวิจัยแตละคน 

 2.  การวิเคราะหอภิมานเปนประโยชนตอการทํารายงานการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการ

วิจัย เพราะการวิเคราะหอภิมานมีวิธีการท่ีมีระบบซ่ึงจะชวยชี้ใหเห็นชองวางหรือสวนท่ีขาดหายไปใน

แงมุมตาง ๆ ของปรากฏการณท่ีศึกษา ชวยชี้แนะใหเห็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยตอไปไดชัดเจน

ข้ึน 

 3.  การวิ เคราะหอภิมานใหขอคนพบเก่ียวกับความสัมพันธ ท่ี มี เ ง่ือนไข หรือการหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรปรับ (moderator variable) กับผลการวิจัยจากงานวิจัยท่ีนํามา

สังเคราะหขอคนพบสวนนี้จะหาไมไดจากงานวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว 

 4.  การวิเคราะหอภิมานมีกระบวนการตรวจสอบสาเหตุท่ีทําใหงานวิจัยเรื่องนั้นมีผลการวิจัย

แตกตางจากเรื่องอ่ืน ในกรณีท่ีมีงานวิจัยเรื่องหนึ่ง ใหผลแตกตางจากงานวิจัยสวนใหญอันจะเปน

ประโยชนตอการศึกษาในแงมุมใหมท่ีเปนประโยชนตอไป 

 5.  การวิเคราะหอภิมานมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทฤษฎี เพราะขอคนพบท่ีกวางขวางลุม

ลึกจากการวิเคราะหอภิมาน ชวยใหไดหลักฐานสนับสนุนการพัฒนาทฤษฎี ทางวิชาการ อันจะเปนการ

ขยายขอบเขตแหงความรูใหกวางขวางตอไป 

แนวโนมของการสังเคราะหงานวิจัยโดยการวิเคราะหอภิมาน  

อนาคตของการวิจัยในศาสตรทุกสาขา จะใหความสําคัญกับการสังเคราะหงานวิจัยท้ังเชิง

ปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยจะมีการพัฒนาเทคนิควิธีการสังเคราะหงานวิจัยท่ีจะทาใหผลการ

วิเคราะหขอมูลถูกตอง แมนยายิ่งข้ึน โดยการสังเคราะหงานวิจัย จะใหความสําคัญกับกรอบแนวคิด
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เชิงทฤษฎี มากกวาการใชสถิติวิเคราะหแบบเดิม เพ่ือใหไดผลการสังเคราะหท่ีเปนรูปธรรม สามารถ

นาไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง รูปแบบการสังเคราะหจะเปนแบบผสานวิธี ท้ังเชิงปริมาณ และ

เชิงคุณภาพมากข้ึน เพ่ือใหสอดรับกับลักษณะงานวิจัยทุกประเภท และสามารถใชประโยชนจาก

งานวิจัยไดอยางกวางขวางผูทาวิจัยในอนาคตจะเริ่มกําหนดประเด็นปญหาวิจัยบนฐานการสังเคราะห

งานวิจัย 

BASIC Meta-analysis 

 

ข้ันตอนการวิเคราะหอภิมาน  

ในการวิเคราะหอภิมาน มีข้ันตอนการดาเนินการเชนเดียวกับการวิจัยท่ัวไป แตสิ่งท่ีตางกัน

คือรายละเอียดในการดาเนินงานแตละข้ันตอน โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานวิจัย ซ่ึง

มีเทคนิคการดาเนินการท่ีตางไปจากการรวบรวมขอมูลท่ีแตกตางจากงานวิจัยท่ัวไป ซ่ึง Glass (1981) 

ไดเสนอเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลไว 4 ข้ันตอนดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 การเสาะคนงานวิจัย (Finding Studies)  

การเสาะคนงานวิจัยในข้ันตอนนี้ หมายถึง การสืบคนรายงานการวิจัย ท่ีนักวิจัยไดนิยามไววา

เปนงานวิจัยท่ีศึกษาปญหาวิจัยเดียวกัน หรือเปนประชากรในการสังเคราะหงานวิจัย ไมไดหมายความ

รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ท่ีนักวิจัยตองดาเนินการศึกษากอนเพ่ือนากําหนดเปนกรอบความคิดในการ

วิจัย โดยนักวิจัยจะเริ่มดาเนินการเสาะคนงานวิจัย เม่ือไดกําหนดประเด็นปญหาวิจัย และนิยามปญหา

วิจัยอยางชัดเจนแลว ซ่ึงเทากับวาไดกําหนดกลุมประชากรในการวิจัยดวย โดยท่ัวไปกิจกรรมใน

ข้ันตอนนี้ เก่ียวของกับการสํารวจ หรือเสาะคนรายงานการวิจัย และคัดเลือกรายงานการวิจัยเพ่ือนา

มาสังเคราะห ซ่ึงมีหลักการท่ีแตกตางไปจากการเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยท่ัวไป Cooper (2010) 

ไดจําแนกชองทางในการสืบคนไวเปน 2 ชองทางดังนี้  

1. ชองทางท่ีติดตอกับนักวิจัยโดยตรง (direct-to-researcher channels for locating 

studies) จําแนกไดเปน 4 ชองทางคือ  

1.1 การติดตอกับนักวิจัยโดยตรง (personal contact)  

1.2 การติดตอกับผูนากลุมวิจัยท่ีมีอิทธิพล (mass solicitation)  
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1.3 การติดตอกับกลุมนักวิชาการท่ีมีการรวมตัวกันท่ีเรียกวาวิทยาลัยลองหนในแบบ

ดั้งเดิม (traditional invisible college)  

1.4 การติดตอกับกลุมนักวิชาการหรือวิทยาลัยลองหนท่ีมีการรวมตัวลื่อสารผานสื่อ

อีเล็กทรอนิกส (electronic invisible college)  

2. ชองทางท่ีมีการควบคุมคุณภาพ (quality-controlled channels for locating studies) 

เปนชองทางท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย ซ่ึงจําแนกเปน 2 ชองทางคือ  

2.1 จากรายงานวิจัยท่ีมีการนาเสนอในท่ีประชุมวิชาการ (professional conference 

paper presentation)  

2.2 จากวารสารท่ีมีการประเมิน (peer reviewed journals)  

 

ข้ันตอนท่ี 2 การระบุ จําแนก และลงรหัสงานวิจัย (Describing, classifying and 

coding research studies)  

ข้ันตอนนี้ เปนการรวบรวมขอมูลจากรายงานวิจัยท่ีนามาสังเคราะห มีกิจกรรมท่ีสําคัญ

ประกอบดวยการสรางเครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูลจากรายงานการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การเตรียม

ขอมูลเพ่ือการวิเคราะห กิจกรรมนี้เหมือนกับการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณท่ัวไป 

ตางกันเฉพาะรายละเอียดของกิจกรรมในแตละข้ันตอนดังนี้ 

2.1 การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  

การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากงานวิจัย คือ การกําหนดตัวแปรในการสังเคราะห

งานวิจัย ซ่ึงมีข้ันตอนดาเนินการดังนี้ 1) การอานเพ่ือวิเคราะหกําหนดตัวแปร 2) การนิยามตัวแปร 3) 

การจัดทาแบบสรุปงานวิจัย 4) การตรวจสอบคุณภาพแบบสรุปงานวิจัย และการทดลองใช  

2.1.1 การอานเพ่ือวิเคราะหกําหนดตัวแปร กิจกรรมการสังเคราะหงานวิจัยท่ีสําคัญคือ 

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานวิจัย นักวิจัย ตองอานรายงานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางเลมงานวิจัย เพ่ือวิเคราะหหาตัวแปรท่ีสามารถอธิบายความแตกตางของผลวิจัย 

และเปนหลักการสําคัญในการสรางเครื่องเก็บรวบรวมขอมูลในการสังเคราะหงานวิจัย นั่นคือนักวิจัย

จะตองพิจารณาและวิเคราะหวางานวิจัยแตละเลมมีความแตกตางกันในคุณลักษณะใด และจะ

สามารถนามากําหนดเปนตัวแปรในการสังเคราะหงานวิจัยไดหรือไม แลวจัดทาเปนเครื่องมือในการ
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เก็บขอมูลจากรายงานการวิจัย ท่ีเรียกวาแบบสรุปงานวิจัย วิธีการสรางแบบสรุปงานวิจัย จึงเริ่มจา

การอานรายงานการวิจัยแตละเรื่องอยางพินิจพิเคราะหทีละเรื่อง และเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางงานวิจัยแตละเลม เพ่ือหาตัวแปรท่ีเกิดข้ึนจากความแตกตางระหวางเลมของรายงานการวิจัย 

เพ่ือนามากําหนดเปนตัวแปรในการวิเคราะหอภิมาน  

2.1.2 การนิยามและจัดทาคูมือการลงรหัสตัวแปร กิจกรรมนี้สามารถทาควบคูไปกับ

การอานเพ่ือกําหนดตัวแปรในการวิเคราะหอภิมาน โดยเม่ือนักวิจัยเริ่มอานอยางพินิจพิเคราะหใน

รายงานการวิจัยเลมท่ีหนึ่งวานาจะมีตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยอะไรบาง (ผูสังเคราะหงานวิจัยควร

ศึกษาแบบสรุปงานวิจัยจากรายงานการวิจัยท่ีมีอยูแลว ซ่ึงจะปรากฏอยูในสวนภาคผนวกของรายงาน

การสังเคราะหงานวิจัย เพ่ือเปนฐานคิดในการวิเคราะหตัวแปรจากรายงานการวิจัย) และเม่ืออาน

เปรียบเทียบกับรายงานการวิจัยเลมท่ีสอง จะเริ่มเห็นความแตกตางระหวางรายงานการวิจัย เม่ือพบ

ความแตกตางควรบันทึกลักษณะ และรายละเอียดของความแตกตางดังกลาว กิจกรรมนี้ นัก

สังเคราะหงานวิจัยจะดาเนินการทาไปจนตลอดเลมรายงานการวิจัย ไมมีกฎเกณฑตายตัววาจะตอง

อานจํานวนก่ีเลม ในการสรางแบบสรุปงานวิจัย โดยท่ัวไปเม่ืออานไดประมาณ 5 เลมจะเริ่มสังเกตเห็น

รูปแบบ (pattern) ของตัวแปรระหวางเลมของงานวิจัย ท่ีสามารถนามาอธิบายใหเห็นเปนคุณลักษณะ

ของตัวแปร ซ่ึงเรียกวาการนิยามตัวแปร และจะหยุดเม่ือรูปแบบและคุณลักษณะของตัวแปรเริ่มคงท่ี 

เม่ือสังเกตเห็นวาตัวแปรและความหมายของตัวแปรเริ่มคงท่ี ข้ันตอนตอไปคือ การออกแบบเพ่ือจัดทา

เปนแบบสรุปงานวิจัย หรือเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลนั่นเอง โดยมี สวนประกอบสําคัญ 4 

สวนดังนี้  

1) ขอมูลเก่ียวกับตัวแปรคุณลักษณะการวิจัยเก่ียวกับการพิมพ (printing characteristics) 

ซ่ึงจะปรากฏอยูในสวนตนของแบบสรุปงานวิจัย ตัวอยางขอมูลในสวนนี้เชน ชื่อผูวิจัย ปท่ีพิมพ  

หนวยงานท่ีผลิตงานวิจัย เปนตน  

2) ขอมูลตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยดานเนื้อหาสาระ (substantive characteristics) เชน 

จํานวน และชื่อตัวแปรตน จํานวน และชื่อตัวแปรตาม บริบทในงานวิจัย เปนตน  

3) ขอมูลตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยดานระเบียบวิธีการวิจัย (methodological 

characteristics) เชน แผนแบบงานวิจัย วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง จํานวนกลุมตัวอยาง กลุมทดลอง 

และกลุมควบคุม เปนตน  
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4) ผลการวิจัย ขอมูลในสวนนี้ประกอบดวยคาสถิติพ้ืนฐานสาหรับคํานวณคาดัชนีมาตรฐาน 

ไดแก คาขนาดอิทธิพล หรือคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (คาขนาดอิทธิพล เปนคาดัชนีมาตรฐานของผล

วิจัยจากงานวิจัยเชิงทดลอง คํานวณจากความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนในกลุมทดลองกับ

กลุมควบคุม หารดวยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ไดแก คาเฉลี่ยของคะแนนในกลุมทดลอง กลุมควบคุม 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลุมทดลอง และกลุมควบคุม คาสถิติท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐาน คาความ

นาจะเปนในการทดสอบสมมติฐาน (p) เปนตน  

2.1.3 การตรวจสอบคุณภาพแบบสรุปงานวิจัยและคูมือการนิยามตัวแปร ในการวิจัย

เชิงปริมาณโดยท่ัวไป เม่ือนักวิจัยสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จแลว ตองดาเนิน

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนนาไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การสังเคราะหงานวิจัยโดย

วิธีการวิเคราะหอภิมาน เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบหนึ่ง จึงตองดาเนินการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือกอนนาไปเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานการวิจัยเชนกัน วิธีการตรวจสอบคุณภาพท่ีสําคัญ

ไดแก การตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) ซ่ึงความเท่ียงตรงของแบบสรุปงานวิจัย จะพิจารณา

จากความครอบคลุมครบถวนของตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ในทางปฏิบัติ นักสังเคราะหงานวิจัย

มือใหมจะดาเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยอาจขอใหผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณาความเท่ียงตรง

ตามท่ีปรากฏ (face validity) สวน การตรวจสอบความเชื่อ ม่ัน (reliability) นั้นโดยท่ัวไปนัก

สังเคราะหงานวิจัยเปนผูดาเนินการเอง โดยแบงไดเปน 2 กรณี คือ กรณีมีนักวิจัยคนเดียว หรือมี

ผูอานงานวิจัยคนเดียว การตรวจสอบความคงท่ีของการอานงานวิจัย นักวิจัยเปนผูอานรายงานการ

วิจัยและบันทึกขอมูลตามคูมือการนิยามตัวแปรลงในแบบสรุปงานวิจัย แลวท้ิงชวงเวลาไวระยะหนึ่ง

ประมาณ 1 สัปดาห แลวกลับมาดาเนินการอานรายงานการวิจัยชุดเดิม นาผลท่ีไดจากการอานมา

ตรวจสอบเพ่ือหาความเชื่อม่ันโดยการตรวจสอบความคงท่ีภายใน (inter-rater consistency) และ

ปรับปรุงในกรณีท่ีพบวาผลการอานมีความไมคงท่ี กรณีท่ีสอง มีผูอานงานวิจัยหลายคน การตรวจสอบ

ความเชื่อม่ันจะพิจารณาจากความคงท่ีของผลการอานของผูอานท้ังหมด โดยกําหนดใหผูอานทุกคน

อานรายงานการวิจัยเลมเดียวกัน แลวตรวจสอบความสอดคลองของผลการบันทึกขอมูลของผูอาน

ท้ังหมด ถามีคาความเชื่อม่ันสูงก็นาไปใชได กรณีท่ีพบวาไมสอดคลองกันก็ตองนามาพิจารณาปรับปรุง

ตัวแปรท่ีไมสอดคลอง แลวนาไปดาเนินการตรวจสอบกอนนาไปใชจริง หลังจากดาเนินการสรางแบบ

สรุปงานวิจัย คูมือนิยามตัวแปร และตรวจสอบคุณภาพเสร็จเรียบรอย ก็ดาเนินการปรับปรุงและ

จัดเตรียมสาหรับการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานการวิจัยตอไป  
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2.2 การลงรหัสงานวิจัย  

เม่ือนักวิจัย อานและบันทึกขอมูลจากรายงานการวิจัยท่ีกําหนดครบถวนแลว กิจกรรมสําคัญ

อีกข้ันตอนก็คือ การแปลงขอมูลจากแบบสรุปงานวิจัยใหเปนขอมูลเชิงปริมาณท้ังหมด ขอมูลจาก

งานวิจัยอาจมีท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณลักษณะ ข้ันตอนนี้ จึงตองแปลงขอมูลใหเปน

ขอมูลเชิงปริมาณท้ังหมดเพ่ือเตรียมสาหรับการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติในข้ันตอนตอไป และ

เพ่ือใหการแปลงขอมูลจากแบบสรุปงานวิจัยใหเปนขอมูลเชิงปริมาณ มีความคงเสนคงวา ควรมีการ

จัดทาคูมือการลงรหัสตัวแปร (code book) ซ่ึง เปนกิจกรรมการใหนิยามตัวแปร และคาการวัดตัว

แปร เพ่ือเปนคูมือในการแปลงคาตัวแปรเปนขอมูลเชิงปริมาณ สาหรับการวิเคราะหดวยวิธีการทาง

สถิติ มีวิธีดาเนินการคลายข้ันตอนการสรางแบบสรุปงานวิจัย โดยเริ่มตนจากการอานแบบสรุป

งานวิจัยท่ีไดเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานการวิจัยมาแลวอยางละเอียดท้ังหมด กําหนดชวงของคา

ของตัวแปรและระดับของตัวแปร หรือจัดกลุมตัวแปรในกรณีท่ีเปนตัวแปรจัดประเภทและขอมูลมีการ

กระจายมาก แลวจัดทาเปนคูมือลงรหัส สวนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของคูมือการลงรหัสดา

เนินการ 

เชนเดียวกับการตรวจสอบคุณภาพของแบบสรุปงานวิจัย เพ่ือนักวิจัยใชเปนคูมือในการบันทึกคาของ

ตัวแปรไดอยางถูกตองตรงตามนิยาม  

ข้ันตอนท่ี 3 การวัดตัวแปรจากผลวิจัย  

ข้ันตอนนี้ เปนข้ันตอนการอานและบันทึกขอมูลจากรายงานการวิจัย ไดแก ตัวแปร

คุณลักษณะงานวิจัย ซ่ึงจะเปนตัวแปรตนในการวิเคราะห และการวัดตัวแปรจากผลการวิจัยโดยแปลง

ผลจากการวจิัยใหเปนดัชนีมาตรฐาน และนามากําหนดเปนตัวแปรตามในการวิเคราะห  

ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลในการวิเคราะหอภิมาน เปนกิจกรรมหลังจาการอานเพ่ือบันทึกขอมูลจาก

รายงานการวิจัย ข้ันตอนนี้ไมตางไปจากการวิเคราะหขอมูลในรายงานการวิจัยท่ัวไป ประกอบดวย 

การบรรณาธิกรขอมูล (editing data) ซ่ึงเปนการตรวจสอบความถูกตองครบถวนสมบูรณของขอมูล 

การวิเคราะหตารางไขว (cross tab) การตรวจสอบความถ่ีของคาตัวแปร การจัดการขอมูลท่ีขาดหาย 

(missing data)  

การวิเคราะหขอมูลในการวิเคราะหอภิมานมีหลักการวิเคราะหเพ่ือตอบคําถามหลัก 3 

ประการคือ 1) การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของดัชนีมาตรฐานเพ่ือประมาณคาพารามิเตอรของผลวิจัย 2) 
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การวิเคราะหเพ่ืออธิบายความแปรปรวนของผลวิจัย 3) การ วิเคราะหเพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของตัว

แปรปรับ หรือตัวแปรกากับ ซ่ึงเทคนิคการวิเคราะหท่ีนักสังเคราะหงานวิจัยพัฒนาข้ึนท่ีเปนหลัก ใน

การวิเคราะหท่ีนิยมใชมี 3 เทคนิค คือ วิธีของ Glass (1981) วิธีของ Hunter (1982) และวิธีของ 

Hedges (1985)  

 

การวิจัยท่ีหลากหลายแตมีปญหางานวิจัยรวมกันหรือคลายกัน สามารถสรางคําตอบท่ีเปนไป

ไดผานการรวบรวมขอมูลท่ีคลายคลึงกันจากหลากหลายแหลงขอมูลโดยใชการวิเคราะหอภิมาน มุง

การอภิปรายประเด็นคาเฉลี่ยและคาความแปรปรวนของประชากรจากเรื่องท่ีศึกษา คาความ

แปรปรวนของระบบท่ีมีผลจากการศึกษาท่ีตางๆกัน และตัวแปรกํากับ (Moderator) (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) สรุปเปนข้ันตอนการวิเคราะหอภิมานได ข้ันตอน 

ดังนี้ 

ข้ันตอนลําดับท่ี 1 การสรางสมมติฐาน และระบุประเด็นการศึกษา และศึกษาเอกสารท่ี

เก่ียวของข้ันตอนนี้เปนการสรางประเด็นปญหางานวิจัย โดยการสรางประเด็นมีสวนท่ีตองคํานึงถึง คือ 

1. การเลือกหัวขอตองเปนประเด็นท่ีมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับ 

2. จํานวนงานวิจัยท่ีจะนํามาศึกษาตองเพียงพอในการนํามาวิเคราะห 

3. คนหางานวิจัยอยางพิถีพิถันจากแหลงขอมูลหลากหลายแหลง 

ข้ันตอนลําดับท่ี 2 การสรางขอบเขตในการศึกษา  ตั้งมาตรฐานท่ีใชสําหรับคัดเลือกงานวิจัย 

เชน ชื่อการตีพิมพ ชวงระยะเวลา การออกแบบงานวิจัย นิยามปฏิบัติการของตัวแปร คุณภาพของ

งานวิจัย เปนตน 

 ข้ันตอนลําดับท่ี 3 การสรางเครื่องมืองานวิจัยสรางคูมือในการประเมินงานวิจัยและเก็บ

ขอมูลโดยมีคูมือลงรหัสประกอบการเก็บขอมูล 

ข้ันตอนลําดับท่ี 4 คัดเลือกงานวิจัย สําหรับการวิเคราะหลักษณะงานวิจัยท่ีมีคุณภาพควรจะ

ระลึกถึงเสมอเม่ือทําการประเมินเพ่ือลด Bias ตางๆ ท่ีอาจเกิดมาจาก 

1. การออกแบบงานวิจัย เนื่องจากการวิเคราะหอภิมานเปนการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการ

วิเคราะหมาแลว จึงตองคัดเลือกงานวิจัยท่ีมีคุณภาพมาวิเคราะห 

2. ขนาดกลุมตัวอยาง ควรใชกลุมตัวอยางท่ีสูงเพราะใหผลท่ีนาเชื่อถือมากกวา 
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3. ระบบการคัดเลือกงานวิจัย 

4. การขาดการติดตามผล และความตั้งใจในการศึกษาควรเลือกเอกสารท่ีไดรับการตีพิมพ

และไมควรนําเอกสารรางตนแบบมารวมวิเคราะห หลีกเลี่ยงการเกิดความลําเอียงชนิด Publication 

bias หรือ the ‘File-Drawer’ problem 

ข้ันตอนลําดับท่ี 5 ประเมินคุณภาพงานวิจัย พรอมใสรหัสลําหรับลักษณะงานวิจัย คาสําหรับ

คํานวณ Effect sizeมีลําดับการลงรหัสควรปฏิบัติตาม ดังนี้ 

1. กําหนดรหัส 

2. ระบุหนวยของการวัดบนพ้ืนฐานหลักการวัดและประเมิน 

3. ควรสรางคูมือลงรหัส โดยตองระบุวาตองทําอยางไร 

4. ทดลองการลงรหัส โดยเริ่มการลงรหัสกับงานวิจัยท่ีคัดเลือก ซ่ึงแตละบุคคลมีความเปน

อิสระในการลงรหัส 

ข้ันตอนลําดับท่ี 6 รวบรวมขอมูล  

รวบรวมขอมูลท่ีไดคัดเลือกคุณภาพงานวิจัยแลวโดยกรอกใสโปรแกรมคอมพิวเตอรแยก

ขอมูลใหชัดเจน เตรียมการวิเคราะหตอไป 

ข้ันตอนลําดับท่ี 7 การวิเคราะหขอมูล  

โดยวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานและเลือก Moderator ท่ีมีประสิทธิภาพ และหาคาความสัมพันธ

การวิเคราะหอภิมานเปนการศึกษาเชิงสํารวจอยางแทจริง Moderator เปนตัวแปรตัวท่ี 3 ท่ีมี

ผลกระทบตอความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวแปรเดิม โดยผูวิจัยสามารถใช Moderation analysis 

ท่ีประกอบดวย Linear multiple regression analysis หรือ Causal model เปนเครื่องมือวัด 

Moderator analysis การทดสอบ Publication bias คือ การใช Funnel plot กราฟวิเคราะหคา

ขนาดอิทธิพล (Effect size) เชน Odds ratio ในแตละงานวิจัย เปนฟงกชันของการศึกษาขนาด 

(1/S.E.) กลุมตัวอยางท่ีมีขนาดใหญจะอยูสวนบนของกราฟ และกลุมตัวอยางท่ีมีขนาดเล็กจะอยู

สวนลางของกราฟ ถาปราศจากPublication bias กราฟท่ี ไดจะมีลักษณะคลายตนคริสตมาสคือ 

รูปรางสมมาตร แตถามีความลําเอียงชนิด Publicationbias รูปรางจะไมสมมาตร (Ioannidis. and 

Trikalinos. 2007) 

ข้ันตอนลําดับท่ี 8 การวิเคราะหอภิมาน คํานวณคาขนาดอิทธิพล (Effect size) และ

อภิปราย 



25 

 

คาขนาดอิทธิพล คือ คาท่ีวัดความแข็งแกรงของความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร โดย

นิยมใชคา Cohen’s d (สําหรับตัวแปรลําดับ) และ Correlation coefficient r (สําหรับตัวแปร

ตอเนื่อง) 

ข้ันตอนการรวมเพ่ือการวิเคราะหอภิมานกลุมตัวอยางท่ีศึกษาอธิบายไปสูการกระจายแบบ

ปกติของ Effect size ประโยชนของการอธิบายการกระจายจะเปนรูปรางท่ัวๆไปและการเบี่ยงเบน

อยางมีนัยสําคัญ คาเฉลี่ยและคาความแปรปรวนของ Effect size ระหวางกลุม วัดโดย Mean effect 

size คือ การถวงนํ้าหนักโดยขนาดกลุมตัวอยางโมเดลท่ีใชในการพยากรณการเชื่อมโยงของ Effect 

size ไดแก Test of homogeneity หรือ Fixed effects model (FEM)ใชสําหรับวิเคราะห ความ

แปรปรวนภายใน และตรวจสอบ Random 

sampling error และ Test of heterogeneity หรือ Random effects model (FEM) ใชสําหรับ

วิเคราะหความแปรปรวนระหวางกลุม และตรวจสอบความแตกตางเนื่องจากประชากร วิธีการเลือกใช 

Fixed หรือ Random effect สามารถเลือกใชไดดังนี้ Fixed effect เปนการสุมตัวอยางจากกลุม

ประชากรท่ีมีคา Effect size ท่ี Fixed หรือสามารถทํานายไดจากตัวทํานายท่ีมีอยูนอยได คา Effect 

size จะมีความ Homogeneous เพราะมาจากลุมประชากรท่ีเหมือนกันท่ีมีคา Effect size เหมือน ๆ 

กัน แต Random effect จะมีความเปน Heterogeneous ของคา Effect size มากกวา ท่ีมาจาก

ประชากรท่ีมีความหลากหลาย 

ดังนั้นอาจกลาวไดวาความแตกตางระหวาง Fixed และ Random effect คือ ความคลาด

เคลื่อนท่ีมาจากแหลงขอมูล โดย Fixed effect จะมีความคลาดเคลื่อนท่ีมาจากการเลือกกลุมตัวอยาง

ท่ีมาจากประชากรเทานั้น สวน Random effect จะมีความคลาดเคลื่อนของความแตกตางประชากร

มารวมดวยเปน 2 ความคลาดเคลื่อน สวน Hunter. and Schmidt. (2001) นิยมใชใชกับ Random 

effect และ Hedges and colleagues ใชไดกับ Fixed และ random effect โดย Random effect 

มีขอจํากัดในการใชท่ีนอยกวา สามารถอธิบายไปสูประชากรกลุมท่ีกวางกวาได และสามารถแปลงมาสู

การใช Fixed effect ไดดวย คาขนาดอิทธิพล 

(Effect size) มีการนํามาใชอยางมากกับการศึกษาเชิงทดลองเชิงเดี่ยว (Single study) และการ

วิเคราะหอภิมาน (Metaanalysis) จึงเปนคําถามใหมท่ีเกิดข้ึนถึงการอนุมานทางสถิติวาควรเปน

อยางไร การเลือกใชคาขนาดอิทธิพลจึงมีผลอยางมากในการแปลความหมายขอคนพบ ไดมีการนําคา

สหสัมพันธ และคา Standard mean difference (เชน คา d ของ Cohen หรือ คา g ของ Hedges) 
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มาใชกับการคํานวณหาคา ในตัวแปรหนึ่งท่ีมีตอกลุมหนึ่ง และการทดลองเชิงปริมาณอ่ืนๆ คาท่ี

คํานวณไดจะมีความแปรผันมาก หาก Base rate หรือคาความความแปรปรวนระหวางตัวแปรท่ี

ศึกษามีมาก โดยคา r, d และ g จะใหคาท่ีแตกตางกันดวย จึงควรเลือกใชใหเหมาะสม (McGrath. 

and Meyer. 2006) ประเด็นท่ีขนาดอิทธิพล (Effect size) ควรอภิปราย คือ ความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรสาเหตุ และตัวแปรตามสัดสวนของความผันแปร (Proportion of variance) และการเปนไป

ตามหรือใหผลคูขนานกับวิธีวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) (Furr. 2004) 

ข้ันตอนลําดับท่ี 9 การสรุปองคความรูและขอเสนอแนะโดยการเขียนรายงานการวิเคราะห

อภิมาน  

รายงานการวิเคราะหอภิมานตองมีความสมบูรณและชัดเจนของความเปนไปได คําอภิปราย

ในแตละสวนเปนผลมาจากการวิเคราะหอภิมานท้ังสิ้น ซ่ึงควรจะอธิบายในรูปแบบท่ีเขาใจงาย โดยมี

องคประกอบของแตละสวนท่ีตองรายงาน ดังนี้ บทนําควรอธิบายในประเด็นท่ีสนใจศึกษาใหชัดเจน 

กลาวถึงงานวิจัยโดยท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีสนใจวิเคราะหดวยการอภิปรายความขัดแยงในเชิง

ทฤษฎ ีใหเหตุผลอธิบายความจําเปนสําหรับการศึกษาประเด็นท่ีสนใจ ควรมีศัพทเฉพาะทางหรือศัพท

ทางเทคนิคท่ีใชในงานวิจัย อธิบายรายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการวิเคราะหงานวิจัย และมีการนิยาม

ท่ีชัดเจนวิธีการ ควรอธิบายกระบวนการสืบคนในแตละข้ันตอน รายละเอียดของผูวิจัยท่ีใชแนวทาง

ใครในการทํางานโดยควรจะประกอบไปดวยการอธิบายลําดับข้ันตอนการสืบคนการคัดเลือกงานวิจัย 

ขอบเขตท่ีกําหนดในการศึกษา รหัส และการคํานวณ Effect size 

ผลการวิจัย ควรเขียนสรุปใหมีความชัดเจน (วิธีการหาคา Effect size, เหตุผลใดท่ีเลือก

เทคนิควิธีการวิเคราะหอภิมานท่ีใหจัดกระทํากับขอมูลนั้น และทําอยางไร) การใชแผนภูมิตนใบในการ

เขียนสรุปแสดงคา Effect size ท่ีไดจากการวิเคราะห  และเม่ือผูวิจัยทํา Moderator analysis ควร

จัดทําแผนภูมิตนใบในกลุมยอยดวย การใชแผนภูมิอ่ืนๆแสดงคาสถิติสัมพันธระหวางคา Effect size 

และผลจากการใชกลุมประชากรท่ีตางกัน ควรรายงานขอมูล Publication bias โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน 

The fail-safe N, a funnel plot, Begg and Mazumdar’s rank correlation, and Vevea and 

Woods’s sensitivity analysis การอภิปรายผล ควรอภิปรายถึงการเลือกงานวิจัยมาวิเคราะหโดยดู

จากคา Publication bias รวมท้ังคาเฉลี่ยของคา Effect size โดยพยายามอธิบาย Moderator ท่ีมี

นัยสําคัญ ท่ีปรากฏในการวิเคราะห ควรอนุมานผลท่ีไดไปสูประชากร กลาวถึงลักษณะการวิเคราะหท่ี
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อาจเปนขอจํากัดท่ีมีตอการอางอิงของผลท่ีได และสรุปดวยขอเสนอแนะท่ีมีทิศทางในการทํางานวิจัย

ตอไปได 

ข้ันตอนลําดับท่ี 10 (พิเศษ) ตรวจสอบความสมบูรณของการวิเคราะหอภิมาน (Internal 

validity) 

การวิเคราะหอภิมานไมสามารถท่ีจะสมบูรณไปกวาการศึกษาตั้งตนได โดยการวิจัยท่ีดีจะตอง

มี power of test การวิเคราะหอภิมานตองรายงานความสัมพันธระหวาง Moderator การประเมิน

ตองใชอยางนอย 2 คน ถาปรากฏคาความสัมพันธของ Moderator แลวตองพิจารณาดวยวาเปนเหตุ

เปนผลตามตรรกะหรือไม และถาผลของคา Effect size มีคามากผูวิจัยควรรายงานดวยคาท้ัง 

Excluding และ Including external validity เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ คือการแสดงตัวอยางท่ีใช

ในการศึกษา Theoretical contribution เปนการวิเคราะหอภิมานไมควรสรุปงายๆ แตควรนําทฤษฎี

มาอธิบาย โดย Miller and Pollock ไดแบงการวิเคราะหอภิมานตามจุดประสงคและชนิดของขอมูล

ได 3 ประเภท คือ 

1. Type A analyses สรุปรวมความแข็งแกรงของอิทธิพลในงานวิจัย 

2. Type B analyses พยายามหาตัวแปร Moderator เปนความแข็งแกรงของอิทธิพลใน

งานวิจัย 

3. Type C analyses พยายามใชการวิเคราะหอภิมานใหเหตุการณใหมโดยสัมพันธกับ

ทฤษฎ ี

ผลสัมฤทธิ์ของการวิเคราะหอภิมาน (Egger, Ebrahim and Smith, 2002) ชวยในการ

แกปญหาของการทดลองขนาดเล็กท่ีไมสามารถอธิบายกลุมขนาดใหญได โดยการจับคาท่ีไดจาก

หลายๆงานวิจัยมารวมกัน ชวยแสดงกลุมงานวิจัยท่ีมีการศึกษานอย และมีความตองการในความรู

นั้นๆเพ่ิมเติม ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการศึกษากลุมยอยๆควรตระหนักกับผลของการวิเคราะหอภิ

มานท่ีไมอาจเปนคาท่ีแทจริง เนื่องมาจากความลําเอียงตางๆ ไดแก Reporting bias, Trail quality 

เปนตน  การวิเคราะหอภิมาน เปนเครื่องมือท่ีมีประโยชน แตมีขอจํากัด เม่ือเลือกใชการวิเคราะหอภิ

มานแลวตองคํานึงถึงขอกําหนดของการวิเคราะห รวมท้ังความเปนไปไดของการมีจุดออนของงานวิจัย

ท่ีเลือก และความเปนไปไดของผลท่ีเกิดจากศึกษาระหวางกลุมท่ีมาจากแหลงท่ีตางกัน การออกแบบ

การทดลองท่ีมีจุดออนนี้ ทําใหการวิเคราะหอภิมานเปนตัวเพ่ิมคาความผิดพลาดมากกวาท่ีจะลด

ความผิดพลาด ควรตระหนักไววาการวิเคราะหอภิมานไมไดเปนวิธีท่ีจะสามารถปรับปรุงคุณภาพของ
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งานวิจัยตางๆได เพราะลักษณะคุณภาพของขอมูลท่ีใสไปเปนอยางไรคุณภาพของผลท่ีออกมาก็จะเปน

อยางนั้น ดังนั้นจึงควรพิจารณาขอจํากัดของการวิเคราะหอภิมาน (Rosenthal and DiMatteo,  

2001; Stegmann, 2012) ในประเด็นนี้ 

1. Bias in sampling the findings เกิดจากการคัดเลือกงานวิจัยมาวิเคราะห เพราะงานวิจัย

บางเรื่องอาจไมไดรับการยอมรับ ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูวิจัยท่ีตองชวยขจัดความผิดพลาดท่ีอาจ

เกิดข้ึนได เพราะโปรแกรมคอมพิวเตอรยังไมสามารถชวยไดในประเด็นนี้ 

2. Garbage in and garbage out การวิเคราะหอภิมานโดยท่ัวไปท่ีศึกษา มีตัวแปรท่ี

เก่ียวของหลากหลายตัวแปร ซ่ึงแตละตัวแปรเปนตัวเพ่ิมคุณคาของผลใหมีความนาเชื่อถือ เม่ือตัวแปร

เหลานั้นไดถูกประเมิน คัดเลือก และศึกษามาอยางชัดเจนแลว แตถาไม คาท่ีไดเปนผลออกมาจะเปน

คาท่ีมีความคลุมเครือท่ียังไมสามารถสรุปไดอยางแทจริง 

3. Singularity and non-independence of effects การศึกษาโดยการวิเคราะหอภิมาน

อาจพบไดวามีคา Effect size ท่ีมีคาแตกตางกัน ในกลุมตัวอยางท่ีตางกัน ซ่ึงอาจมีคาของตัวแปรแฝง

บางตัวท่ีมีอิทธิพล ดังนั้นจึงจําเปนท่ีตองมีการหา Moderation analysis 

4. An overemphasis on individual effects การวิเคราะหอภิมานท่ีเปนระบบเปนการ

ประมาณคาของผลท่ีเกิดจากตัวแปรหนึ่งไปสูตัวแปรหนึ่งเทานั้น 

5. Combining apples and oranges การเลือกตัวอยางมาวิเคราะหอาจมีความแตกตางกัน

ในรายละเอียดซ่ึงตองทําการจัดกลุมการวิเคราะหเพ่ืออธิบายผลเฉพาะเรื่องใหดี แตถาตองการอธิบาย

ในภาพกวางก็สามารถอธิบายได 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิเคราะหอภิมาน 

 การสังเคราะหงานวิจัยดวยการวิเคราะหอภิมานดําเนินการมาตั้งแตป 1975 เปนตนมา มี

ข้ันตอนในการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1  การกําหนดปญหา และวัตถุประสงคการวิจัย 
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 ข้ันตอนนี้เปนการตัดสินใจวา การวิเคราะหอภิมานมุงหมายจะตอบคําถามวิจัยประเด็นใด 

การดําเนินงานในข้ันตอนนี้เปนแบบเดียวกันกับข้ันตอนการกําหนดปญหาวิจัยในการวิจัยท่ัว ๆ ไป ซ่ึง

ตองรวมการศึกษาวรรณคดีท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดปญหาวิจัย และแนวทางการเลือกงานวิจัยในข้ัน

ตอไป 

ในการวิจัยเชิงปริมาณท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือการอธิบายปรากฎการณ มีการกําหนดปญหาวิจัยท่ี

เปนปญหาหลัก 3 ปญหา คือ  

-  คาแนวโนมสูสวนกลางของตัวแปรตามมีคาเทาไร  

-  ความแปรปรวนมากนอยเพียงไร และ 

-  มีปจจัยใดอธิบายความแปรปรวนได และอธิบายไดมากนอยเพียงใด  

การกําหนดปญหาวิจัยในการวิเคราะหอภิมานงานวิจัย มีปญหาหลัก 3 ขอ เชนเดียวกัน 

ปญหาวิจัยขอแรกคือ  

1. ปญหาเก่ียวกับคาแนวโนมสูสวนกลางของดัชนีมาตรฐาน   

2. ปญหาเก่ียวกับความแปรปรวนของดัชนีมาตรฐาน   

3. นักสังเคราะหงานวิจัยมุงตอบคําถามวาผลการวิจัยท่ีสังเคราะหนั้นเก่ียวของสัมพันธกับ

คุณลักษณะของงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหอยางไร 

การกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยสําหรับการวิเคราะหอภิมาน มีวิธีการเปนแบบเดียวกับการ

กําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ืออธิบาย วัตถุประสงคสําคัญคือ เพ่ือสังเคราะห

ผลการวิจัยท่ียังมีขอขัดแยง หรือมีจํานวนมากใหไดคําตอบปญหาวิจัยท่ีเปนขอสรุป เพ่ือใหไดองค

ความรูใหมทางวิชาการท่ีจะนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ และเพ่ือใหไดขอคนพบท่ีเปนความสัมพันธ

แบบมีเง่ือนไขท่ีจะสามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและการปฎิบัติจริงไดตอไป 

ข้ันตอนท่ี 2   การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 

ข้ันตอนนี้เปนการนําผลจากการศึกษาวรรณคดีมาเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขต และ

ลักษณะของงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห รวมท้ังการกําหนดวิธีการสืบคนงานวิจัย การกําหนดจํานวน

งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะห การศึกษางานวิจัยและการประเมินคุณภาพงานวิจัยเพ่ือคัดเลือกงานวิจัย

เฉพาะงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปญหาท่ีตองการศึกษา และเปนงานวิจัยท่ีมีมาตรฐานตามท่ีนักวิจัย

ตองการ สําหรับประเด็นการคัดเลือกงานวิจัยนี้  Slavin  (1986 ) เสนอใหเลือกเฉพาะงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพสูงและเปนหลักฐานท่ีดีท่ีสุด เทาท่ีมีในการสังเคราะหงานวิจัย  ในขณะท่ี  Glass ( 1976 )  
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Glass , McGaw  และ  Smith ( 1981 ) เห็นวางานวิจัยแมวาจะมีสวนบกพรอง มีคุณภาพต่ํา แตก็ให

ผลการวิจัยท่ีเปนนประโยชนในการสังเคราะหงานวิจัยดวยการวิเคราะหอภิมาน 

ข้ันตอนท่ี 3  การรวบรวมขอมูล   

 การดําเนินงานข้ันตอนนี้แยกไดเปน 4 งาน คือ  

1. การเสาะคนงานวิจัย  

2.   การกําหนดกลุมตัวอยางงานวิจัยท่ีจะสังเคราะห    

3. การสรางเครื่องมือวิจัย 

4.   การบันทึกขอมูลแตละงานมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

 1.  การเสาะคนงานวิจัย 

        ข้ันตอนนี้เปนการกําหนดลักษณะงานวิจัยท่ีตองการกอนวาเปนงานวิจัยจากหนวยงาน

ใด หรือจะใชทุกหนวยงาน เม่ือไดขอบเขตกวาง ๆ แลวจึงลงมือเสาะคน ซ่ึงมีแนวทางสืบคน 6 แนวทาง 

คือ 

 1.  การสืบคนขอมูลดวยคอมพิวเตอรออนไลน (on-line computer search ) จะได

รายชื่องานวิจัยจากฐานขอมูล เชน  ERIC 

 2 .   การสืบค นจากดั ชนี  (  abstracting services )  เ ช น  CIJE, Psychological 

Abstract  

 3.  การสืบคนจากการอานเลน ( browsing ) นักวิชาการสวนใหญมักจะชอบพลิกดู

วารสารวิชาการฉบับใหมๆ หากนักวิจัยใชวิธีนี้จะไดรายงานวิจัยใหม ๆ ท่ีนาสนใจ แมวาจะเปนวิธีท่ีไมมี

ประสิทธิภาพนัก เพราะเสียเวลามากกวาการสืบคนจากดัชนี หรือคนดวยคอมพิวเตอร 

 4.  การสืบคนจากวิทยาลัยมองไมเห็น (the invisible college ) การสืบคนโดยวิธีนี้

หมายถึงการท่ีนักวิจัยพ่ึงพาอาศัย ขอความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงาน ชมรมวิชาการ เพ่ือขอความ

ชวยเหลืออนุเคราะหใหรายชื่งานวิจัยตามท่ีไดกําหนดปญหาการวิจัย ลักษณะและขอบขายของงานวิจัย

ไว วิธีนี้ไดผลดีมากในหลายกรณี เม่ือมีนักวิจัยท่ีสนใจทําการวิเคราะหอภิมานในเรื่องใกลเคียงกัน 

 5.  การสืบคนยอนหลัง ( ancestry )  เม่ือนักวิจัยไดรายงานวิจัยฉบับใหมลาสุดมา

การอานบรรณานุกรมของรายงานฉบับนั้นจะชวยใหนักวิจัยไดรายงานวิจัยยอนหลังมาศึกษาได 
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 6.  การสืบคนตอเนื่อง ( descendancy approach ) กรณีท่ีนักวิจัยไดรายงานวิจัยท่ี

คอนขางเกา อาจใชชื่อนักวิจัยเปนคําคนดัชนีประเภท Social Science Citation Index วานักวิจัยนั้น

ไดผลิตงานวิจัยอะไรตอไป จําทําใหไดงานวิจัยเพ่ิมข้ึนดวย 

2.  การกําหนดกลุมตัวอยางงานวิจัยท่ีจะนํามาสังเคราะห 

 เม่ือนักวิจัยเสาะคนงานวิจัยท่ีจะนํามาสังเคราะหไดตามข้ันตอนท่ี 1 แลว งานข้ัน

ตอไป คือการตัดสินใจวาจะสังเคราะหงานวิจัยทุกเรื่อง หรือเลือกศึกษาเฉพาะบางสวน  มีทางเลือก 4 

ทางคือ 

 1.  การศึกษางานวิจัยทุกเรื่องท่ีสืบคนได วิธีนี้จะไดผลการวิเคราะหอภิมานท่ีครบ

สมบูรณแตจะเสียเวลา และงานวิจัยบางสวนท่ีไมมีคุณภาพอาจมีปญหาในการสังเคราะห 

 2.  การเลือกงานวิจัยโดยใชการเลือกแบบแบงชั้นตามลักษณะงานวิจัย วิธีนี้นักวิจัย

ตองกําหนดตัวแปรลักษณะงานวิจัยเปนเกณฑในการแบงชั้นงานวิจัย แลวจึงสุมเลือกงานวิจัยมาเปน

สัดสวนเทากันทุกชั้น 

 3.  การเลือกเฉพาะงานวิจัยท่ีมีการพิมพเผยแพร สําหรับวิธีนี้แมวาจะเชื่อม่ันไดวา ได

งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ แตก็อาจเกิดความลําเอียงในผลการสังเคราะหได เพราะงานวิจัยท่ีไมไดรับการ

พิมพเผยแพรมักจะใหผลการวิจัยท่ีไมสมบูรณ 

 4.  การเลือกเฉพาะงานวิจัย ท่ีมีคุณภาพ โดยการประเมินจากนักวิจัย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิ  

3.  การสรางเครื่องมือการวิจัย 

 เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหอภิมานทุกประเภท มีเพียงสองแบบ คือ 

 1.  แบบประเมินงานวิจัย นิยมสรางเปนมาตรประเมินคา ( rating scale ) โดยมี

ขอความบงบอกคุณภาพงานวิจัย เชน วัตถุประสงคงานวิจัยสอดคลองกับชื่อเรื่อง / ปญหาวิจัย 

สมมุติฐานมีหลักฐานสนับสนุน  ใชวิธีการสุมในการเลือกกลุมตัวอยาง มีการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน

ของสถิติวิเคราะห  

 2.  แบบบันทึกขอมูล  อาจทําเปนตาราง หรือเปนแบบสอบถามท้ังแบบปลายปด 

และปลายเปด 

4.  การบันทึกขอมูล 

ข้ันตอนนี้ คือ การบันทึกการลงรหัส และการเตรียม ขอมูลสําหรับการวิเคราะหการ 
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บันทึกและการลงรหัสสําหรับตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยจะไมมีปญหา แตการบันทึกผลการวิจัยโดย

ตองประมาณคาเปนดัชนีมาตรฐานคอนขางมีปญหามาก ในทางปฎิบัติมีรายงานวิจัยท่ีมีแบบแผนการ

วิจัยท่ีหลากหลาย และรายงานคาสถิติท่ีไมครบถวน  

ขนาดอิทธิพลและระดับของความสัมพันธ 

  การวิเคราะหเมทตาจะบอกถึงขนาดอิทธิพล ซ่ึงงานวิจัยจะมีระดับของขนาดอิทธิพลท่ี

แตกตางกันแตจะมีจุดมุงหมายอยูสองประเภทคือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาสหสัมพันธ 

  ซ่ึงมันสามารถเปลี่ยนขนาดอิทธิพลไปยังสวนอ่ืน ๆ ได ดังนั้นระดับของการวัดท่ีแทจริงท่ีมี

ความแตกตางกันจะทําใหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรือความสัมพันธมีคุณคามากข้ึน 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาเฉลี่ย ของขนาดอิทธิพลเปนพ้ืนฐานของการคํานวณ 

เหมือนกับคะแนนของความแตกตางท่ีแบงโดยการใชคะแนนของความแปรปรวน 

 ในการวิเคราะหอภิมาน ขนาดอิทธิพลมักจะรายงานโดย 

- จํานวนของงานวิจัยท่ีทําการศึกษา และจํานวนของขนาดอิทธิพลท่ีนํามาใชในการ

ประมาณคา 

- ในแตละระดับท่ีทําการเลือกจะทําใหผูวิจัยใชประกอบในการตัดสินไดงายข้ึน 

คําแนะนําในการประมาณคาขนาดอิทธิพล ดังนี้ ข้ันตอนแรกทําการประมาณคาอิทธิพล  แลวดูความ

แตกตางของขนาดอิทธิพล   

 การทดสอบดวยวิธการทางสถิติ โดยการดูท่ีระดับนัยสําคัญของขนาดอิทธิพล  ความแตกตาง

ของขนาดอิทธิพลท่ีไดจากการคํานวณจะแสดงถึงความกาวหนาของงานวิจัย โดยนักวิจัยสามารถนํา

การทดสอบนัยสําคัญมาคํานวณขนาดอิทธิพลได ซ่ึงขนาดอิทธิพลท่ีมีความแตกตางกันจะทําใหเห็น

ประเด็นสําคัญของงานวิจัย 

 ซ่ึงตามหลักการแลวขนาดอิทธิพลสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได ซ่ึงหลักการนี้ Cohen ได

บอกไว ขนาดอิทธพลท่ีไดจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานม่ีคาเทากับ 0 หมายความวา ไมมีความแตกตาง

ในทางลบ  ขนาดอิทธิพล .2 หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย  .5 มีการเปลี่ยนแปลงบาง

พอสมควร และ .8  แสดงวามีการเปลี่ยนแปลงมาก อยางไรก็ตาม Wolf (1986) ไดกลาววา ถา

เก่ียวกับทางดานการศึกษาควรจะใช .25    

ประโยชนการวิเคราะหอภิมานท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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 1.  การวิเคราะหอภิมานใหผลการสังเคราะหงานวิจัยท่ีมีความเปนปรนัยสูงและเชื่อถือไดมาก

ข้ึน เพราะวิธีการวิเคราะหขอมูลเปนวิธีการท่ีมีระบบ และใชสังเคราะหงานวิจัยจํานวนมากไดในขณะท่ี

การสังเคราะหงานวิจัยประเภทการปริทัศนแบบพรรณนา ใชวิธีการท่ีคอนขางเปนอัตนัย มีความ

แตกตางระหวางนักวิจัยแตละคน 

 2.  การวิเคราะหอภิมานเปนประโยชนตอการทํารายงานการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการ

วิจัย เพราะการวิเคราะหอภิมานมีวิธีการท่ีมีระบบซ่ึงจะชวยชี้ใหเห็นชองวางหรือสวนท่ีขาดหายไปใน

แงมุมตาง ๆ ของปรากฎการณท่ีศึกษา ชวยชี้แนะใหเห็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยตอไปไดชัดเจน

ข้ึน 

 3.  การวิ เคราะหอภิมานใหขอคนพบเก่ียวกับความสัมพันธ ท่ี มี เ ง่ือนไข หรือการหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรปรับ  ( moderator  variable )  กับผลการวิจัยจากงานวิจัยท่ีนํามา

สังเคราะหขอคนพบสวนนี้จะหาไมไดจากงานวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว 

 4.  การวิเคราะหอภิมานมีกระบวนการตรวจสอบสาเหตุท่ีทําใหงานวิจัยเรื่องนั้นมีผลการวิจัย

แตกตางจากเรื่องอ่ืน ในกรณีท่ีมีงานวิจัยเรื่องหนึ่ง ใหผลแตกตางจากงานวิจัยสวนใหญอันจะเปน

ประโยชนตอการศึกษาในแงมุมใหมท่ีเปนประโยชนตอไป 

 5.  การวิเคราะหอภิมานมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทฤษฎี เพราะขอคนพบท่ีกวางขวางลุม

ลึกจากการวิเคราะหอภิมาน ชวยใหไดหลักฐานสนับสนุนการพัฒนาทฤษฎี ทางวิชาการ อันจะเปนการ

ขยายขอบเขตแหงความรูใหกวางขวางตอไป 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

มีนักวิชาการไดใหความหมายไวแตกตางกันดังนี้  

บารนารด (Barnard) ไดใหความหมายของการตัดสินใจวาเปนเทคนิควิธีท่ีลดทางเลือกลงมา

ใหเหลือเพียงทางเดียว  

ไซมอน (Simon) ไดใหความหมายวา การตัดสินใจเปนกระบวนการของการหาโอกาสท่ีจะ

ตัดสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเปนไปได และทางเลือกจากงานตางๆ ท่ีมีอยู  

มูดี (Moody) ไดใหความหมายวา การตัดสินใจเปนการกระทําท่ีตองทําเม่ือไมมีเวลาท่ีจะหา

ขอเท็จจริงอีกตอไป ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ เม่ือใดถึงจะตัดสินใจวาควรหยุดหาขอเท็จจริง แนวทางแกไข
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จะเปลี่ยนแปลงไปตามปญหาท่ีตองการแกไข ซ่ึงการรวบรวมขอเท็จจริงเก่ียวพันกับการใชจายและ

การใชเวลา  

กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา 

เปนกระบวนการสําคัญขององคการท่ีผูบริหารจะตองกระทําอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลขาวสาร 

(information) ซ่ึง ไดรับมาจากโครงสรางองคการ พฤติกรรมบคุคล และกลุมในองคการ 

โจนส (Jones) ไดใหความหมายของการตัดสินใจองคการวาเปนกระบวนการ ท่ีจะแกไข

ปญหาขององคกร โดยการคนหาทางเลือกและเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด เพ่ือบรรลุ

เปาหมายขององคการท่ีไดกําหนดไว  

วุฒิชัย จํานงค (2523) กลาววา การตัดสินใจเปนเรื่องของการจัดการท่ีหลีกเลี่ยงไมไดและใน

การจัดการนั้น การตัดสินใจเปนหัวใจในการปฏิบัติงานทุกๆ เรื่องทุกๆ กรณีเพ่ือดํา เนินการไปสู

วัตถุประสงค อาจมีเครื่องมือมาชวยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลสวนตัวอารมณ ความรักใคร ชอบ

พอ เขามามีสวนเก่ียวของในการตัดสินใจ และมีลักษณะเปนกระบวนการอันประกอบดวยข้ันตอน

ตางๆ ตอเนื่องกันไป  

บุษกร คําคง (2542) กลาววา การตัดสินใจตองใชขอมูลพ้ืนฐานจากเรื่องท่ีกําลังพิจารณา โดย

ใชความรูพ้ืนฐานและขอสรุปท่ีเปนท่ียอมรับ นํามาผสมผสานกับการสรุปอางอิง เพ่ือนําไปสูเปาหมาย 

แสดงทิศทางนําไปสูการตัดสินใจ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2526, อางถึงใน ปยะนุช เหลืองาม , 2552) ไดกลาววา ใน

บรรดาทฤษฎีท่ีสําคัญของการตัดสินใจ อาจจําแนกไดอยางนอย 2 ประเภท ดังนี้  

1) ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) เปนทฤษฎีการตัดสินใจท่ีมีลักษณะสําคัญ คือ 

จะคํานึงถึงวา แนวทางการตัดสินใจ นาจะเปน หรือควรจะเปนเชนใด จึงจะสามารถบรรลุถึงเปาหมาย

ท่ีตองการตัดสินใจได ซ่ึงการพิจารณาวาแนวทางใดเปนแนวทางท่ีนาจะเปน หรือควรจะเปนนั้น 

ยอมข้ึนอยูกับวิจารณญาณของบุคคลแตละคน ซ่ึงอาจจะคลายคลึงหรือแตกตางกันก็ได ดังนั้น การใช

ทฤษฎีนี้ ตัดสินใจในประเด็นปญหาใดๆ ก็ตาม จึงมีลักษณะท่ีข้ึนอยูกับมาตรฐานหรือหลักเกณฑ

ดังกลาว จะเปนเครื่องกําหนดวา มีปญหานั้นๆ นาจะหรือควรจะตัดสินใจอยางไร จึงจะดีท่ีสุด ถูกตอง

เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงในทรรศนะของบุคคลอ่ืน ท่ีมีมาตรฐานความพึงพอใจท่ีแตกตางกัน อาจจะเห็นวาไม

เหมาะสมก็ได ดวยเหตุนี้ การตัดสินใจโดยใชทฤษฎีจึงมีลักษณะการพรรณนาแบบอุดมทัศน (Idea 

Type) มากกวาจะเปนแบบวิเคราะหถึงสภาพท่ีแทจริง  
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2) ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) คือ เปนทฤษฎีการตัดสินใจท่ีมีลักษณะแตกตาง

กับทฤษฎีแรก กลาวคือ เปนทฤษฎีท่ีมีสาระสําคัญท่ีวา การตัดสินใจเพ่ือแกปญหาหนึ่งๆ จะตอง

กระทําอยางไร จึงจะสัมฤทธิ์ผลได ไมวาผลของการตัดสินใจนั้น จะเปนท่ีชื่นชอบหรือพึงพอใจของผู

ตัดสินใจหรือไมก็ตาม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การตัดสินใจโดยใชทฤษฎีนี้ จะพยายามหลีกเลี่ยงการ

ใชความรูสึกนึกคิดใด หรือคานิยมสวนตัวของผูตัดสินใจมาเปนหลักเกณฑในการตัดสินใจ โดยมุงเนน

ใหการตัดสินใจเปนไปอยางมีเหตุผล มีความถูกตองและเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป ดังนั้น จึงไดมี

การกําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการท่ีแนนอน ตลอดจนมีการนําเอาเทคนิคสมัยใหมตางๆ เขามาชวยใน

การตัดสินใจดวย เพ่ือท่ีจะใหการตัดสินใจนั้น มีความถูกตองเหมาะสมท่ีสุด ดังนั้นกลาวไดวา การ

ตัดสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลข้ันสุดทายของกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลเพ่ือเลือกแนวทางการปฏิบัติ

ท่ีถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ ทรัพยากร และบุคคล สามารถนําไปปฏิบัติและทําใหงานบรรลุ

เปาหมายและวัตถุประสงคตามท่ีตองการ การตัดสินใจ เปนสวนหนึ่งของบทบาทของผูบริหารท่ีเกิด

จากตําแหนงและอํานาจท่ีเปนทางการ คือ บทบาทการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) บทบาท

ผูจัดการสถานการณท่ีเปนปญหา (Disturbance Handler) บทบาทผูจัดทรัพยาการ (Resource 

Allocator) และบทบาทผูเจรจาตอรอง (Negotiator)  

ทฤษฎีการตัดสินใจใชผลิตภัณฑและบริการ  

ทฤษฎีการตัดสินใจใชผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือนําทฤษฎีไปใชวางแผนการจัดบริการ เพ่ือให

ผูรับบริการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑและบริการ นักการตลาด ชื่อ John Farley และคณะ ไดพัฒนา

ทฤษฎีข้ึนจากการวิเคราะหงานวิจัยดวยวิธี Meta-Analyses แลวเรียกวา “ทฤษฎีการตัดสินใจ” เรียก

ยอๆ วา CDM ซ่ึงยอมาจากคําวา Consumer Decision Model  

ทฤษฎีการตัดสินใจใชบริการ อธิบายวา การตัดสินใจใชบริการหรือไมข้ึนอยูกับ 6 องคประกอบซ่ึงแต

ละองคประกอบสัมพันธซ่ึงกันและกัน คือ  

องคประกอบท่ี 1 ขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ หรือบริการ ซ่ึงเปนขอมูล

ขาวสารท่ีผูรับบริการรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการ ได 2 วิธี คือ  

1. จากประสบการณทางตรง หมายถึง ผูรับบริการไดใชอวัยวะสัมผัสของตนกับผลิตภัณฑ 

หรือ บริการนั้นโดยตรง เชน ไดเห็น ไดยิน ไดดม ไดชิม ไดสัมผัสดวยตนเอง แลวเกิดการรับรูวา สิ่งนั้น

ตรงกับความตองการของตน หรือไมตนเองพอใจกับการบริการนั้นมากนอยเพียงใด  
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2. จากประสบการณทางออม หมายถึง ผูรับบริการไดรับขอมูลขาวสาร จากคําบอกเลาของ

ผูอ่ืนจากสื่อสารมวลชน จากสิ่งพิมพโฆษณา แลวทําใหเกิดการรับรู สิ่งนั้นตรงกับความตองการของ

ตนเอง หรือไมตนเองพอใจกับการบริการนั้นมากนอยเพียงใด  

ขอมูลขาวสารจะทําหนาท่ีเปนสิ่งเรา หรือเปนแหลงขอมูลแรกท่ีกระตุนให ผูรับบริการนึกถึง

เครื่องหมายการคานั้น เกิดเจตคติ หรือความรูสึกชอบหรือไมชอบตอบริการนั้น และเกิดความเชื่อม่ัน

ในบริการนั้น 

องคประกอบท่ี 2 เครื่องหมายการคา ทําใหผูรับบริการนึกถึงลักษณะของผลิตภัณฑหรือ

บริการ ท้ังในดาน รูปราง ส ีรส ขนาด การบรรจุหีบหอ การออกแบบ ความทนทาน และคุณภาพของ

บริการ  

องคประกอบท่ี 3 เจตคติท่ีมีตอเครื่องหมายการคา เปนความรูสึกชอบ ไมชอบ หรือชอบมาก

ชอบนอย หรือเปนความรูสึกทางบวก หรือทางลบตอผลิตภัณฑและบริการ  

ความรูสึกทางบวกหรือทางลบ เกิดจากการไดรับขาวสารหรือขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการ 

และเกิดจากการนึกถึงเครื่องหมายการคานั้นๆ วา มีมาอยางไร หากไดรับขอมูลขาวสารมาในเชิงบวก 

นึกถึงเครื่องหมายการคานั้นในทางบวก ความรูสึกท่ีมีตอผลิตภัณฑและบริการนั้นจะเกิดบวกตามมา 

ในทางตรงกันขาม ความรูสึกในทางลบจะเกิด เม่ือไดรับขอมูลขาวสารมาในทางลบ และระลึกถึง

เครื่องหมายการคานั้นในทางลบ ซ่ึงเจตคติท่ีมีตอเครื่องหมายการคา จะมีอิทธิพลตอความมุงม่ัน ท่ีจะ

ใชผลิตภัณฑและบริการนั้นตอไป 

องคประกอบท่ี 4 ความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑและบริการ เปนการประเมินและตัดสินใจวา

ผลิตภัณฑและบริการตรงกับความตองการของตนหรือไม ความเชื่อม่ันเกิดจากการไดรับขาวสาร

เก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการนั้น และความศรัทธาท่ีมีตอเครื่องหมายการคานั้นรวมกัน โดยท่ีอิทธิพล

ของความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑและบริการ จะมีตอความมุงม่ันท่ีจะใชหรือไมใชผลิตภัณฑและบริการ

นั้นตอไป 

องคประกอบท่ี 5 ความมุงม่ันในการใช หมายถึง การตัดสินใจใช ดวยการวางแผนการใช 

เชน จะใชรุนไหน สีไหน ใชเม่ือไร จะติดตอการซ้ือกับใคร เปนตน  

องคประกอบท่ี 6 การซ้ือผลิตภัณฑและบริการ การซ้ือผลิตภัณฑและบริการเปนข้ันตอน

สุดทายท่ีผูรับบริการตัดสินใจใชผลิตภัณฑและบริการ แลวแสดงเปนพฤติกรรมดวยการซ้ือผลิตภัณฑ

และบริการนั้น  
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กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making)  

กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) หมายถึง การกําหนดข้ันตอนของ

การตัดสินใจตั้งแตข้ันตอนแรกไปจนถึงข้ันตอนสุดทาย การตัดสินใจโดยมีลําดับข้ันของกระบวนการ 

ดังกลาว เปนการตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ ซ่ึงเปนการตัดสินใจโดยใชระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือชวยในการหาขอสรุปเพ่ือการตัดสินใจ ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจมี

อยูหลายรูปแบบ แลวแตความคิดเห็นของนักวิชาการ พลันเกต และแอ็ตเนอร (Plunkett and 

Attner, 1994:162) ไดเสนอลําดับข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจเปน 7 ข้ันตอน ดังนี้ {อางจาก 

กุลชลี ไชยนันตา (2539:135-139)}  

ข้ันท่ี 1 การระบุปญหา (Define the problem) เปนข้ันตอนแรกท่ีมีความสําคัญอยางมาก 

เพราะการระบุปญหาไดถูกตองหรือไม ยอมมีผลตอการดําเนินการในข้ันตอๆ ไปของกระบวนการ

ตัดสินใจ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอคุณภาพของการตัดสินใจดวย  

ข้ันท่ี 2 การระบุขอจํากัดของปจจัย (Indentify limiting factors) เม่ือสามารถระบุปญหาได

ถูกตองแลว ผูบริหารควรพิจารณาถึงขอจํากัดตางๆ ขององคการ โดยพิจารณาจากทรัพยากรซ่ึงเปน

องคประกอบของกระบวนการผลิต ไดแก กําลังคน เงินทุน เครื่องจักร สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

รวมท้ังเวลาซ่ึงมักเปนปจจัยจํากัดท่ีพบอยู เสมอๆ การรู ถึงขอจํากัดหรือเง่ือนไขท่ีไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงได จะชวยใหผูบริหารกําหนดขอบเขตในการพัฒนาทางเลือกใหแคบลงได ตัวอยางเชน 

ถามีเง่ือนไขวาตองสงสินคาใหแกลูกคาภายในเวลา 1 เดือน ทางเลือกของการแกไขปญหาการผลิต

สินคาไมเพียงพอท่ีมีระยะเวลาดําเนินการมากกวา 1 เดือน ก็ควรถูกตัดท้ิงไป  

ข้ันท่ี 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) ข้ันตอนตอไป ผูบริหาร

ควรทําการพัฒนาทางเลือกตาง ๆ ข้ึนมา ซ่ึงทางเลือกเหลานั้นควรเปนทางเลือกท่ีมีศักยภาพและมี

ความเปนไปได ในการแกปญหาใหนอยลงหรือใหประโยชนสูงสุด ตัวอยางเชน กรณีท่ีองคการประสบ

ปญหาเวลาการผลิตไมเพียงพอ ผูบริหารอาจพิจารณาทางเลือกดังนี้ 1) เพ่ิมการทํางานกะพิเศษ 2) 

เพ่ิมการทํางานลวงเวลาโดยใชตารางปกติ 3) เพ่ิมจํานวนพนักงาน หรือ 4) ไมทําอะไรเลย ในการ

พัฒนาทางเลือกผูบริหารอาจขอความคิดเห็นจากนักบริหารอ่ืนๆ ท่ีประสบความสําเร็จท้ังภายในและ

ภายนอกขององคการ ซ่ึงอาจใชวิธีการปรึกษาหารือเปนรายบุคคล หรือจัดการประชุมกลุมยอยข้ึน 

ขอมูลท่ีไดรับจากบุคคลเหลานั้นเม่ือผนวกรวมกับสติปญญา ความรู ความสามารถ ความคิด
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สรางสรรคและประสบการณของตนเองจะชวยใหผูบริหารสามารถพัฒนาทางเลือกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ข้ันท่ี 4 การวิเคราะหทางเลือก (Analyze the alternatives) เม่ือผูบริหารไดทําการพัฒนา

ทางเลือกตางๆ โดยจะนําเอาขอดีและขอเสียของแตละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอยางรอบคอบ 

ทางเลือกบางทางเลือกท่ีอยูภายใตขอจํากัดขององคการก็อาจทําใหเกิดผลตอเนื่องท่ีไมพึงประสงค

ตามมา เชน ทางเลือกหนึ่ง ของการเพ่ิมผลผลิต ไดแก การลงทุนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงจะชวย

ใหแกปญหาได แตอาจมีปญหาเก่ียวกับการลดลงของขวัญกําลังใจของพนักงานในระยะตอมา เปนตน  

ข้ันท่ี 5 การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternative) เม่ือผูบริหารไดทําการ 

วิเคราะหและประเมินทางเลือกตางๆ แลว ผูบริหารควรเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของแตละ

ทางเลือกอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพียงทางเดียว ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดควรมีผลเสีย

ตอเนื่องในภายหลังนอยท่ีสุด และใหผลประโยชนมากท่ีสุด แตบางครั้งผูบริหารอาจตัดสินใจเลือก

ทางเลือกแบบประนีประนอมโดยพิจารณาองคประกอบท่ีดีท่ีสุดของแตละทางเลือก  

ข้ันท่ี 6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) เ ม่ือผูบริหารได

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแลว ก็ควรมีการนําผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูบริหารควรกําหนดโปรแกรมของการตัดสินใจ โดยระบุถึงตารางเวลาการดําเนินงาน 

งบประมาณ และบุคคลท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ ควรมีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีท่ีชัดเจน และจัด

ใหมีระบบการติดตอสื่อสารท่ีจะ  

 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษางานวิจัยของกนกพร จิตพุทธิ (2552, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารพาณิชย ในเขตบางแค ภาษีเจริญ หนองแขม และ

กระทุมแบน” พบวา เพศ อายุ อาชีพ ความนาเชื่อถือ สภาพแวดลอม และพนักงานของธนาคาร มี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของธนาคาร ท้ังนี้ลูกคาท่ีมาใชบริการในธนาคารตางก็

มุงหวังท่ีจะไดรับบริการท่ีดี ซ่ึงการบริการนั้นตองสอดคลองกับความตองการของลูกคา ทําใหลูกคา

เกิดความพึงพอใจสูงสุด  
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พัฒวรรณ สุกกลํ่า (2546, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการธนาคารพาณิชย ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” พบวา  1) ปจจัยภูมิหลังของผูมาขอรับ

บริการมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของธนาคารพาณิชยในเขตอําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี ไดแก เพศ อายุ และอาชีพ 2) ปจจัยขอมูลคุณภาพบริการของธนาคารตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการธนาคารพาณิชยในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไดแก ความนาเชื่อถือของธนาคาร 

สภาพแวดลอมและสถานท่ีของธนาคาร พนักงานของธนาคาร และการใหบริการของธนาคาร 3) 

ขอเสนอแนะจากผูมาใชบริการ ไดแก ดานสถานท่ีคับแคบเกินไป เกาอ้ีสําหรับนั่งคอยมีนอย ควรมีการ

จัดระบบคิวท่ีดี ควรจัดพนักงานใหเพียงพอในการใหบริการลูกคาในชวงเวลาเรงดวน พนักงานควรยิ้ม

แยมแจมใสและกระตือรือรนในการใหบริการมากกวานี้ ควรจัดใหมีตํารวจหรือพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยคอยดูแลภายในธนาคาร  

แสงชัย โชติพงศสิริสกุล (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีทําใหลูกคามาใช

บริการของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม ซอย 114” พบวาลูกคาท่ีมาใช

บริการมีความพึงพอใจในดานภาพรวมของการใชบริการดานเงินฝากในระดับมาก เนื่องจาก 1)  ดาน

พนักงาน ลูกคาท่ีมาใชบริการไดสัมผัสบุคลิกภาพ อัธยาศัย ความรูความสามารถของพนักงานโดยตรง 

ความพึงพอใจในดานนี้จึงเกิดจากการท่ีลูกคาไดสัมผัสเอง 2) ดานบริการ ลูกคาท่ีมาใชบริการไดรับ

ความชวยเหลือในเรื่องการใชบริการ คําแนะนําเก่ียวกับการรับบริการ ความเขาใจเก่ียวกับการบริการ

ดานเงินฝาก ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจท่ีมีพนักงานใหบริการอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 3) ดาน

สถานท่ี ลูกคาท่ีมาใชบริการสวนใหญอยูใกลบานหรือท่ีทํางาน เพราะตองการความสะดวก รวดเร็ว 

และประหยัดเวลาในการติดตอ ขณะเดียวกันสถานท่ีบริการภายในกวางขวางและจัดระบบการบริการ

อยางเปนระเบียบสวยงาม 4.) ดานความนาเชื่อถือ ลูกคาท่ีมาใชบริการธนาคารเปนประจําจะมี

ความคุนเคยกับผูบริหารหรือพนักงานสาขา จึงมีความรูสึกวาธนาคารมีความม่ันคงเชื่อถือได เพราะ

ภาพลักษณของธนาคารไมเคยออกมาในทางเสียหาย และคอยอํานวยความสะดวกใหแกลูกคา

ตลอดเวลาท่ีมาใชบริการ  

 สราวุธ ควชะกุล และไกรชิต สุตะเมือง (2557, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความ

ไววางใจในการใชบริการธนาคารออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความสาคัญกับเว็บไซตของธนาคารมีความเปนมาตราฐานสากล สามารถ

เชื่อถือไดมากท่ีสุด ดานความม่ันคง การใหความเชื่อม่ันตอลูกคาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
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ใหความสาคัญกับผูใหบริการมีระบบแจงเตือนใหยืนยันการทาธุรกรรมทุกครั้ง เพ่ือปองกันขอผิดพลาด

ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการเขาใชงานระบบธนาคารออนไลนมากท่ีสุด ดานการตอบสนองความตองการ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสาคัญกับเว็บไซทท่ีมีความพรอมในการใหบริการ สามารถ

ใหบริการทางการเงินไดอยางครบถวนมากท่ีสุด ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความสาคัญกับเว็ปไซตของธนาคารมีการอัพเดตขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา

มากท่ีสุด ดานการเขาใจและรับรูความตองการของผูบริโภค พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความสาคัญกับผูใหบริการคานึงถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสาคัญมากท่ีสุด การวิเคราะหขอมูล

เก่ียวกับปจจัยดานคุณลักษณะของธนาคารท่ีมีผลตอความไววางใจในการใชบริการธนาคารออนไลน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาดานภาพลักษณของธนาคาร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความสาคัญกับภาพลักษณของธนาคารมีความสาคัญในการตัดสินใจมาใชบริการซาอีกในอนาคตมาก

ท่ีสุด ดานขนาดของธนาคาร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสาคัญกับขนาดของธนาคาร

ท่ีใชบริการอยูนั้นเปนองคกรขนาดใหญทาใหทานรูสึกไววางใจมากท่ีสุด ดานชื่อเสียงของของธนาคาร 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสาคัญกับเว็บไซตท่ีทานใชบริการอยูมีชื่อเสียงท่ีดีเม่ือเทียบ

กับเว็บไซตอ่ืน ๆมากท่ีสุด ดานชองทางการใหบริการของธนาคาร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ใหความสาคัญกับธนาคารท่ีมีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลายมีผลตอการเลือกใชบริการธนาคาร

ออนไลน มากท่ีสุด การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานแรงจูงใจท่ีมีผลตอความไววางใจในการใช

บริการธนาคารออนไลน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาดานความปลอดภัย พบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญใหความสาคัญกับเว็บไซดของธนาคารมีขอความตอบกลับทุกครั้งเพ่ือยืนยันความถูกตองของ

การทาธุรกรรมมากท่ีสุด ดานความเปนสวนตัว พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสาคัญกับ

เว็บไซตของธนาคารมีการปองกันขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับมากท่ีสุด ดานประโยชนท่ีไดรับ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสาคัญกับการใชบริการไดทุกท่ีทุกเวลาท่ีตองการมากท่ีสุด 

ดานความสะดวกในการใชงาน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสาคัญกับธนาคารออนไลน

ชวยใหทานสะดวกสบายในการทาธุรกรรมทางการเงินมากข้ึน มากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา ทุกปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีผลตอความไววางในการใชบริการธนาคารออนไลน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ยกเวน ปจจัยดานระดับการศึกษาท่ีไมมีผลตอความไววางใจในการใชบริการ

ธนาคารออนไลน รวมไปถึงปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอความไววางใจในการใชบริการธนาคารออนไลน อัน



41 

 

ไดแก การตอบสนองความตองการ การเขาใจ การรับรูความตองการของผูบริโภค ขนาดของธนาคาร 

ชองทางการใหบริการ-จานวนสาขาท่ีใหบริการ ความเปนสวนตัวและ ความสะดวกในการใชงาน  

ธนพร อุมะวิชนี และ
 
ดร.ไกรชิต สุตะเมือง (2557) ศึกษาเรื่อง ความไววางใจของผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตของธนาคารยูโอบีจํากัด (มหาชน) มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของความแตกตางปจจัยดานประชากรศาสตร และความสัมพันธของ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอ่ืนๆ ท่ี มีตอความไววางใจของผู ใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีตอการทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตของธนาคารยูโอบีจํากัด (มหาชน) โดยใช

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลกับผูท่ีเคยใชบริการการทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตของธนาคารยูโอบี

จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไปมากอน จํานวน 400 ราย ซ่ึงทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ีบริเวณธนาคารยูโอบีจํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญในชวงเดือนสิงหาคม 

2555 และใชสถิติตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-

Test F-Test และ MRA ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทาง

การตลาดใหความไววางใจกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด ตามมาดวยปจจัยดานชองทางจัด

จําหนาย ดานบุคลากรและดานกระบวนการใหบริการเทากัน ตามมาดวยปจจัยดานราคา และปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ และใหความไววางใจกับปจจัยดานภาพลักษณของตราสินคา

มากกวาปจจัยดานความภักดีตอตราสินคา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทุกปจจัยทางดาน

ประชากรศาสตรไมสงผลตอความไววางใจของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการทํา

ธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตของธนาคารยูโอบีจํากัด (มหาชน) ทุกปจจัยสวนประสมทางการตลาดและ

ปจจัยอ่ืนๆ ดานภาพลักษณของตราสินคา ไมมีความสัมพันธกับความไววางใจของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีตอการทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตของธนาคารยูโอบีจํากัด (มหาชน) แตความ

ภักดีตอตราสินคามีความสัมพันธกับความไววางใจของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอการ

ทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตของธนาคารยูโอบีจํากัด (มหาชน) 

จุฑาภรณ ไรวอน และประสพชัย พสุนนท ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการใชบริการบัวหลวง 

ไอแบงกก้ิง ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)กรณีศึกษา ผูใชบริการบัวหลวง ไอแบงกก้ิง ธนาคาร

กรุงเทพ จากัด (มหาชน) เขตสาทรกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล  

พฤติกรรมผูบริโภค  และปจจัยท่ีสงผลตอการใชบริการของลูกคาท่ีใชบริการบัวหลวงไอแบงกก้ิง ของ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางจํานวน 400 คนใช
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แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และนํามาวิเคราะหหาคาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที คาเอฟและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันโดย

กาหนดคานัยสาคัญทางสถิติไวท่ีระดับ0.05  ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคใหความสาคัญดานทัศนคติ

ตอการใชบริการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากไดแก ดานคานิยม และดานความนาเชื่อถือ 3) 

ผูบริโภคใหความสาคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดของการใชบริการโดยรวมอยูในระดับมาก โดย

ดานกระบวนการ ดานชองทางจัดจาหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน

พนักงานท่ีใหบริการ มีความสาคัญในระดับมาก และดานการสงเสริมการตลาด มีความสาคัญในระดับ

ปานกลาง4) ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชบริการในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก5) ปจจัยสวน

บุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันพฤติกรรมการใช

บริการแตกตางกัน  ทัศนคติของผูบริโภค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ  และปจจัย

สวนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ 

 ศุภวิทย เถาะสุวรรณ และสุกิจ ขอเชื้อกลาง (  )  ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ต ของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีวตถุประสงค

เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร,พฤติกรรมการเลือกใชบริการและปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตของประชาชนในเขตเทศบาลนคร

พิษณุโลก  กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกท่ีใชบริการธนาคารบน

อินเตอรเน็ต ขนาดกลุมตัวอยางจานวน 400 ราย โดยใชเครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชวิเคราะห คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Chi-Square ผลการศึกษา

พบวาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในภาพรวม มีความสาคัญอยูในเกณฑระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวามากท่ีสุด คือ ดานลักษณะทางกายภาพ (การออกแบบเว็บไซด หรือ 

แอพพลิเคชั่น) รองลงมาดานบุคลากรผูใหบริการ ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจาหนาย และดานการสงเสริมการขาย นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดกับ

การตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มี

ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 คุณิตา เทพวงค  ศึกษาเรื่องการตัดสินใจใชแอพพลิเคชั่น Bualuang mBanking ของลูกคา

ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจใชแอพพลิเคชัน Bualuang mBanking ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัด
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ชลบุรี 2) ศึกษาถึงความรูความเขาใจดานการยอมรับทางดาน เทคโนโลยีท่ีสงผลตอการตัดสินใจใช

แอพพลิเคชัน Bualuang mBanking ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัด ชลบุรี 3) ศึกษาถึง

ทัศนคติท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชแอพพลิเคชัน Bualuang mBanking ของลูกคาธนาคาร กรุงเทพ 

ในเขตจังหวัดชลบุรี และ 4) เพ่ือศึกษาถึงการตัดสินใจใชแอพพลิเคชัน Bualuang mBanking ของ

ลูกคา ธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี  กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชรวบรวม

ขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทา นายอา นาจ จาแนกดวยสถิติการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ  ผล

การศึกษาพบวาผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21–30 ป สถานภาพ

โสด การศึกษาอยูใน ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจางรายวัน และมีรายได

เฉลี่ยตอเดือนท่ี 10,001-20,000 บาท และใหความสาคัญของปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีท้ัง 4 ดาน

อยูในระดับมากทุกรายการ ผลการวิเคราะห ความแตกตางทางปจจัยดานประชากรศาสตรของกลุม

ตัวอยาง พบวาทัศนคติของผูใชบริการ SCB E Passbook ของธนาคารไทยพาณิชย จากัด (มหาชน) 

แตกตางกันตามอายุ สถานภาพ และอาชีพของผูใชบริการ และผล การศึกษาความสัมพันธระหวาง

ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติของผูใชบริการ SCB E Passbook ของธนาคารไทย

พาณิชย จา กัด (มหาชน) พบวา ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูถึงความงาย ของบริการ

และดานประสบการณและความสามารถในการใชบริการมีความสัมพันธกับทัศนคติของผูใชบริการ 

SCB E Passbook ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ชัชฎาภรณ เดชาเสถียร ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ 

KTB Netbankใน เขตก รุ ง เทพมหานคร มี วัตถุประสงค เ พ่ื อ ศึกษาปจจั ยทางด าน

ประชากรศาสตรและพฤติกรรมของผูใชบริการ KTB Netbank ผานในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษา

ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของผูใชบริการ KTB Netbank ใน

เขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีสงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบริการ KTB 

Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติท่ีไดทดสอบสมมติฐาน คือ สหสัมพันธเพียรสันและการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-
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33 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001–25,000 บาท โดยสวนใหญ

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อีกท้ังสวนใหญรูจักบริการ KTB Netbank จากตัวเอง มักใช

บริการในชวงเวลา 12.00–17.59 น. ใชบริการท่ีบาน มีเหตุผลท่ีเลือกใชบริการ คือ สะดวกในการทา

ธุรกรรม โดยใชบริการ KTB Netbank ทาธุรกรรมทางการเงินเพ่ือจายชาระคาสินคาและคาบริการ

ตาง ๆ และในอนาคตจะใชบริการ KTB Netbank มากข้ึน  ผลการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา ผูใชบริการ KTB Netbank ในเขต

กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจเปนรายดานพบวา อยูในระดับเห็นวามีความ

สาคัญมากท่ีสุด คือ ดานราคาคาบริการ และอยู ในระดับเห็นวามีความสาคัญมาก คือ ดาน

กระบวนการบริการ ดานสภาพแวดลอมการบริการ ดานชองทางการจัดจาหนาย ดานผลิตภัณฑ ดาน

ผูใหบริการ และดานการสงเสริมการตลาด  นอกจากนี้ ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานยอมรับ

เทคโนโลยีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของผูใชบริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ KTB Netbank ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

   

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรท่ีผูวิจัยทําการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก คุณภาพของเว็บไซต การรับรูวาการซ้ือสินคา

ออนไลนใชงานงาย  การรับรูวาการซ้ือสินคาออนไลนมีประโยชน  ทัศนคติตอการซ้ือสินคาออนไลน  

ความไววางใจ  และความตั้งใจซ้ือสินคาออนไลน ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับตัวแปรท่ี

ทําการศึกษา มีดังนี้ 

 คุณภาพของเว็บไซต (Web Quality) 

 คุณภาพของเว็บไซต เปนปจจัยความสําเร็จหนึ่งของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย

คุณลักษณะของเว็บไซตในดานเนื้อหา (content) ดานการออกแบบ (design) ดานความงายในการใช

งาน (ease-of-use) ดานประโยชนการใชงาน (usefulness) และดานความนาเชื่อถือของเว็บไซต 

(reliability) (Cox & Dale, 2002; Hung & McQueen, 2004; Lee, Park, & Ahn, 2001; Nah & 
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Davis, 2002; Nielsen, 2001; Palmer, 2002; Ranganathan & Ganapathy, 2002; Zimmer, 

2005) คุณภาพของเว็บไซตท่ีดีพิจารณาไดจากคุณลักษณะ ดังนี้  

1. การจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต การจัดการเนื้อหาท่ีดีจะทําใหลูกคาพึงพอใจในธุรกิจ และ

พนักงานเขาใจในภารกิจของบริษัท ประเภทของเนื้อหาบนเว็บไซตประกอบดวย เนื้อหาการสงเสริม

การขายสินคาและบริการ การใหขอมูลและขาวสารเก่ียวกับสินคาและธุรกิจ และการประมวลผล

รายการธุรกิจ ซ่ึงคุณคาของเนื้อหาเว็บไซตถูกกําหนดดวยความเร็ว ความพอใจของลูกคา และ

ความสามารถสัมผัสไดดวยประสาทท้ังหา เนื้อหาบนเว็บไซต ควรมีการเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยอยู

เสมอ เว็บไซตท่ีประสบความสําเร็จพิจารณาจากการกลับมาเยี่ยมเยียนใหมในภายหลังและมีการ

แนะนําเว็บไซตไปยังผูอ่ืน ๆ (Bacheldor, 2000; Zhang, Small, & Barcellos, 1999)  

2. การออกแบบเว็บไซตพิจารณาจากความสวยงามเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการและ

สรางความรูสึกประทับใจแกผูมาเยี่ยมชม จากการวิจัยของสถาบัน Forrester พบวา เว็บไซตท่ีมีการ

ออกแบบไมดีจะมีผลใหผูมาเยี่ยมเยียนลดลง 50% (Cunliffe, 2000) เชนเดียวกับการวิจัยของ 

Nielsen (2001) พบวา เว็บไซตท่ีออกแบบไมดีเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอยอดขายและกําไรของการ

ขายปลีกออนไลน การออกแบบเว็บไซตท่ีดีจะตองอํานวยความสะดวกแกผูใช สามารถเขาใจไดงาย 

และสามารถดําเนินการติดตอได เชน การใชสีท่ีเปนมาตรฐาน เว็บในแตละหนาไมควรมีเนื้อหายาว

เกินไป หนาโฮมเพ็จไมควรมีเนื้อหามากเกินไป ควรมีเนื้อหาสรุปเก่ียวกับองคการ ใชกราฟกท่ีมี

ความหมาย และมีกลองสําหรับคนหา เปนตน  

3. คุณลักษณะดานประโยชนการใชงานพิจารณาจากเว็บไซตสามารถใหประโยชนท่ีบรรลุ

ความพึงพอใจตามวัตถุประสงคของลูกคา และสามารถใหขอมูลตามความตองการสวนบุคคล โดยบน

หนาเว็บตองมีการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสินคาและบริการเพ่ือกระตุนใหเกิดการซ้ือ และมีเผยแพร

ขอมูลท่ีสรางความพอใจและความภักดี (Hung & McQueen, 2004) นอกจากนี้ ควรมีการสราง

เครื่องมือในการคนหาใหสามารถคนหาขอมูล ดึงขอมูล แปลความหมายของขอมูล และประมวลผล

ขอมูลไดเปนขาวสารท่ีตรงความตองการ (Zimmer, 2005) 

4. คุณลักษณะดานความงายตอการใชงานเว็บไซตพิจารณาจากการใชงานเว็บไซตตอง

สามารถเรียนรูไดงาย อํานวยความสะดวกในการใชงานดวยตนเอง การตั้งชื่อเว็บไซตสามารถจําไดงาย 

และมีการใหความชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา การเขาถึงของเว็บไซตตองสะดวกในการเขาถึง ประมวลผล

ไดรวดเร็ว และสามารถโตตอบกับผูซ้ือได (Hung & McQueen, 2004)  
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Jakob Nielsen (2003) ผูซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนกูรูทางดานความสามารถในการใชงาน

ระบบ  (King of Usability) ไดกลาวไวว า  ความสามารถในการใชงานของระบบ  (Usability) 

ประกอบดวย การออกแบบสวนตอประสานของระบบตางๆกับผูใช (User Interface Design) จะตอง

ประกอบไปดวยปจจัยเชิงคุณภาพดังนี้ 

1. ความงายตอการเรียนรูการใชระบบ (Learnability) ถาเปนในกรณีท่ีผูใชงานระบบ เพ่ิง 

เคยลองใชระบบเปนครั้งแรก(Novice User) ผูใชรูสึกวางายหรือยากอยางไรท่ีจะสามารถทํางานตางๆ 

ซ่ึงเปนฟงคชันพ้ืนฐานของระบบนั้น ไดประสพผลสําเร็จ 

2. ประสิทธิภาพของระบบ (Efficiency) ถาเปนในกรณีท่ีผูใชงานไดเคยใชระบบมาแลวผูใช

รูสึกวาสามารถทํางานตางๆ ซ่ึงเปนฟงคชันพ้ืนฐานของระบบ ใหประสพผลสําเร็จไดรวดเร็วเพียงใด 

3. ความสามารถในการจดจําการใชระบบ (Memorability) ถาเปนในกรณีท่ีผูใชงานไดเคยใช

ระบบ เม่ือผูใชกลับมาใชงานระบบฯหลังจากท่ีไมไดใชระบบไปในชวงเวลาหนึ่ง ยังสามารถใชงาน

ระบบไดคลองแคลวเพียงใด 

4. ความสามารถในการจัดการขอผิดพลาดดวยตัวเอง (Errors Handling) ผูใชงานระบบ ได

ทําขอผิดพลาดในขณะการใชระบบท้ังสิ้นก่ีครั้ง ขอผิดพลาดในแตละครั้งมีความรุนแรงมากนอยเทาใด 

และผูใชสามารถแกใขขอผิดพลาดดวยตนเองไดอยางงายดายหรือยากเพียงใด 

5. ความพึงพอใจของผูใชระบบ (Satisfaction) ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจในการใช 

ระบบในระดับใด 

กลาวโดยสรุปจากการศึกษาปจจัยเชิงคุณภาพของระบบ จะทําใหสามารถประเมินไดวา

ระบบมีประสิทธิภาพในการใชงานมากนอยเพียงใด (Efficiency) ระบบฯนั้นใชงานไดยากหรืองาย

เพียงใด (Ease of Use) ระบบฯไดถูกออกแบบมาใหสวนตอประสานของผูใช (User Interface 

Design) สามารถสื่อใหผูใชระบบไดเขาใจวาระบบนั้นตองใชงานอยางไร (Memorability) ระบบฯ

สามารถอํานวยใหผูใชสามารถแกไขขอผิดพลาดขณะใชระบบไดดีเพียงใด (Error Handling) และ

ผูใชงานมีความพึงพอใจตอการใชระบบฯมากนอยเพียงใด (Satisfaction) 

 นอกจากนี้ กระบวนการในการทํารายการธุรกรรมท่ีมีประสิทธิภาพทําใหสามารถทํางานได

ถูกตอง รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และลดความเสี่ยง กระบวนการในการทํารายการธุรกรรมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสมีกระบวนการไมแตกตางจากกระบวนการทางธรุกิจโดยท่ัวไป แตจะมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาชวยในการทําใหเกิดรายการธุรกรรมเกือบทุกสวนของกิจกรรมทางธุรกิจ ประกอบดวย
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การโฆษณาประชาสัมพันธ การคนหาขอมูล การทํารายการสั่งซ้ือ การทํารายการชําระเงิน และการทํา

การจัดสงสินคา ท้ังนี้ คุณภาพกระบวนทําธุรกรรมจะสงผลตอความพอใจของลูกคา (Krauth, 

Moonen, Popova, & Schut, 2005) จากการศึกษาของ Figueiredo (2000) พบวา การซ้ือขาย

สินคาบนอินเทอรเน็ตทําใหผูบริโภคมีทัศนคติตอคุณลักษณะของสินคาเปลี่ยนแปลงไปเปนผูบริโภคมี

ความตองการในคุณลักษณะของสินคาท่ีมีประโยชน มีคุณภาพ และมีความนาเชื่อถือ รวมท้ังความถูก

ตองของขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของสินคา ราคา กําหนดเวลาการจัดสง และขอมูลผูขาย  

 การศึกษาของ Xuan et al. (2007) พบวาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจออนไลน

พบวา ปจจัยดาน (1) คุณภาพของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (system quality) ประกอบดวย

ความเร็วของเว็บไซต การเปดใหบริการ 24 ชั่วโมง การใชงานไดงาย ความสามารถในการเขาถึงได (2) 

คุณภาพของเนื้อหา (content quality) ประกอบดวยความถูกตองของเนื้อหา ความทันสมัยของ

เนื้อหา ความเขาใจไดของเนื้อหา ความสมบูรณของเนื้อหา การนําเสนอเนื้อหาใหม ขอมูลการติดตอ 

การนําเสนอแบบสื่อผสม ภาษาท่ีใช (3) ความนาเชื่อถือไดของระบบ (trust) ประกอบดวย ความปลอดภัย

ของระบบการชําระเงิน การรักษาความลับของขอมูลสวนตัวของลูกคา และ (4) การใหบริการและการ

สนับสนุนท่ีดีจากภาครัฐ (support and service) เปนปจจัยท่ีมีผลในเชิงบวกตอความสําเร็จของธุรกิจ

คาปลีกอิเล็กทรอนิกส   

 จากการศึกษาของ Kauffman and Wood (2000) พบวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทําใหเกิด

ตนทุนในการจัดสงนอยกวาตนทุนการจัดสงดวยวิธีการแบบเดิม และเกิดผลกระทบจากปจจัยแวดลอม

ท่ีเก่ียวกับการจัดสงสินคานอยลง เชน หนวยงานท่ีทําการจัดสง การจัดการสินคาในคลัง เปนตน ซ่ึง

เปนผลประโยชนท่ีธุรกิจจะไดรับ เชนเดียวกับการศึกษาของ Pramongkit, Muangthanya, and 

Chaikiart (2002) พบวา การมีระบบการจัดสงสินคาท่ีเชื่อถือได เปนปจจัยสงผลตอความพึงพอใจของ

ลูกคา การจัดสงสินคาไดตรงเวลาและถูกตองเปนปจจัยท่ีทําใหลูกคากลับมาซ้ือสินคาซํ้า และการมี

ระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีเชื่อถือไดสงผลตอความไววางใจในการทํารายการธุรกรรม 

การรับรูวาการซ้ือสินคาออนไลนใชงานงาย   

การออกแบบเว็บไซตท่ีดีจะตองอํานวยความสะดวกแกผูใช  สามารถเขาใจไดงาย  และ

สามารถทําการติดตอได  เชน การใชสีท่ีเปนมาตรฐาน  เว็บในแตละหนาไมควรมีเนื้อหายาวเกินไป  

หนาโฮมเพ็จไมควรมีเนื้อหามากเกินไป  ควรมีเนื้อหาสรุปเก่ียวกับองคการ  ใชกราฟกท่ีมีความหมาย  
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และมีกลองสําหรับคนหา  เปนตน  ความงายตอการใชงานเว็บไซต พิจารณาจากการใชงานเว็บไซต

ตองสามารถเรียนรูไดงาย  อํานวยความสะดวกในการใชงานดวยตนเอง  การตั้งชื่อเว็บไซตสามารถจํา

ไดงาย  และมีการใหความชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา การเขาถึงของเว็บไซตตองสะดวกในการเขาถึง  

ประมวลผลไดรวดเร็ว และสามารถโตตอบกับผูซ้ือได และประโยชนการใชงาน พิจารณาจากเว็บไซต

สามารถใหประโยชนท่ีบรรลุความพึงพอใจตามวัตถุประสงคของลูกคา  และสามารถใหขอมูลตาม

ความตองการสวนบุคคล  โดยบนหนาเว็บตองมีการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสินคาและบริการเพ่ือ

กระตุนใหเกิดการซ้ือ  และมีเผยแพรขอมูลท่ีสรางความพอใจและความภักดี  ความนาเชื่อถือของ

เว็บไซต (Bacheldor, 2000; Hung & McQueen, 2004; Nah & Davis, 2002;   Ranganathan & 

Ganapathy, 2002; Zimmer, 2005) 

การศึกษาของ Li and Zhang (2002) พบวา ปจจัยดานการบริการท่ีมีผลตอทัศนคติและ

พฤติกรรมในการซ้ือสินคาออนไลน ไดแก ชองทางท่ีลูกคาจะติดตอสื่อสารกับผูขายจะตองสะดวกและ

งาย สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา ความนาเชื่อถือของกระบวนการซ้ือ ระยะเวลาท่ีใชใน

การสั่งซ้ือ ความสามารถในการใหบริการสวนบุคคล ความงายในการคืนสินคา ความปลอดภัย ความ

รวดเร็วในการจัดสง การติดตามสถานะการจัดสง ตนทุนการเกิดรายการ และการสงเสรมิการขายท่ีมีให  
 

การรับรูวาการซ้ือสินคาออนไลนมีประโยชน   

การออกแบบเว็บไซตนอกจากพิจารณาจากความสวยงามเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของ

องคการและสรางความรูสึกประทับใจแกผูมาเยี่ยมชม  การออกแบบเว็บไซตท่ีดีจะตองอํานวยความ

สะดวกแกผูใช  สามารถเขาใจไดงาย  และสามารถทําการติดตอได  เชน การใชสีท่ีเปนมาตรฐาน  เว็บ

ในแตละหนาไมควรมีเนื้อหายาวเกินไป  หนาโฮมเพ็จไมควรมีเนื้อหามากเกินไป  ควรมีเนื้อหาสรุป

เก่ียวกับองคการ  ใชกราฟกท่ีมีความหมาย  และมีกลองสําหรับคนหา  เปนตน (Nah & Davis, 2002) 

นอกจากนี้ Li and Zhang (2002) พบวา การรับรูคุณภาพการบริการของเว็บไซต (perceived 

affective quality) เปนสิ่งกระตุนท่ีมีผลใหซ้ือสินคาจํานวนมากข้ึน และเกิดพฤติกรรมความตั้งใจซ้ือ

มากข้ึน ซ่ึงสงผลตอความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยมีความสัมพันธเชิงโครงสราง คือ 

เว็บไซตท่ีมีคุณภาพมีผลตอการรับรูคุณภาพของเว็บไซต การรับรูคุณภาพของเว็บไซตมีผลตอการรับรู

ถึงความเพลิดเพลินในการใชเว็บไซต (perceived enjoyment of using the site) การรับรูถึงความ
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งายในการใช (perceived ease of use) และการรับรูถึงความมีประโยชน (perceived usefulness) 

ซ่ึงการรับรูถึงความเพลิดเพลินในการใชเว็บไซตมีผลตอการรับรูถึงความงายในการใช และการรับรูถึง

ความงายในการใชมีผลตอการรับรูถึงความมีประโยชน รวมท้ังการรับรูถึงความเพลิดเพลินในการใช

เว็บไซต การรับรูถึงความงายในการใช และการรับรูถึงความมีประโยชนมีผลตอพฤติกรรมการเขามาใน

เว็บไซตบอยข้ึน และเกิดความตั้งใจซ้ือมากข้ึน   
 

ทัศนคติตอการซ้ือสินคาออนไลน   

การศึกษาของนักวิจัยหลายทานมีความเห็นสอดคลองกันวาคุณภาพของเว็บไซตเปนปจจัยท่ี

ทําใหลูกคาเกิดทัศนคติตอการซ้ือสินคาออนไลนท่ีดี  สงผลตอความพึงพอใจในและกลับมาเยี่ยมเยียน

เว็บไซตอีก  (Bacheldor, 2000; Hung & McQueen, 2004; Nah & Davis, 2002;   Ranganathan 

& Ganapathy, 2002; Zimmer, 2005) โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของเว็บไซตในดานเนื้อหา 

(content)  ดานการออกแบบ (design)  ดานความงายในการใชงาน (ease-of-use)  ดานประโยชน

การใชงาน (usefulness)  และดานความนาเชื่อถือของเว็บไซต (reliability)  การจัดการเนื้อหาบน

เว็บไซตท่ีดีจะทําใหลูกคาพึงพอใจในธุรกิจ  และพนักงานเขาใจในภารกิจของบริษัท  ประเภทของ

เนื้อหาบนเว็บไซตประกอบดวยเนื้อหาการสงเสริมการขายสินคาและบริการ  การใหขอมูลและ

ขาวสารเก่ียวกับสินคาและธุรกิจ  และการประมวลผลรายการธุรกิจ  ซ่ึงคุณคาของเนื้อหาเว็บไซตถูก

กําหนดดวยความเร็ว  ความพอใจของลูกคา  และความสามารถสัมผัสไดดวยประสาทท้ังหา เนื้อหา

บนเว็บไซต ควรมีการเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยอยูเสมอ  เว็บไซตท่ีประสบความสําเร็จพิจารณาจากการ

กลับมาเยี่ยมเยียนใหมในภายหลังและมีการแนะนําเว็บไซตไปยังผูอ่ืน ๆ   

ความไววางใจ (Trust) 

เนื่องจากการทํางานของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้นจะเปนเรื่องของการรับสง หรือ

แลกเปลี่ยนขอมูลกันบนเครือขาย ขอมูลจึงอยูในทุกสวนของการทําธุรกรรมไมวาจะเปนการคนหา

ขอมูล การโฆษณา การสั่งซ้ือ การชําระเงิน และการสงสินคาหรือบริการ ซ่ึงถาขอมูลเหลานั้น

เก่ียวของกับขอมูลทางการเงิน หรือขอมูลท่ีเปนทรัพยสินทางปญญาจะกอใหเกิดความเสียหาย การมี

ระบบการรักษาความปลอดภัยในการดําเนินธุรกรรม และการสรางความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของ
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ระบบ จะทําใหลูกคาเกิดความไววางใจ  จากผลงานวิจัยในอดีตรายงานวา ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอ

ความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ ความเชื่อม่ันดานความปลอดภัยของระบบ และการรักษา

ข อ มู ล ท่ี เ ป นส ว นตั ว ขอ งลู ก ค า  (Bhattacherjee, 2002; Chen et al., 2006; Keen, 2000; 

Ranganathan & Ganapathy, 2002) 

 จากการศึกษาของ Chen et al. (2006) เก่ียวกับความไววางใจ (trust) และพฤติกรรมการ

ซ้ือ (purchase behavior) พบวา การมีขอมูลขาวสาร และพ้ืนฐานประสบการณของแตละบุคคลเปน

จุดเริ่มตนของความตั้งใจซ้ือ ความตั้งใจซ้ือสินคาเกิดจากการรับรูในคุณภาพของสินคาและราคา ความ

พึงพอใจในรานคา และการรับประกันความไววางใจในราน ซ่ึงลูกคาจะคนหาขอมูลเหลานี้และ

ประเมินออกมาในรูปของตนทุน ความปลอดภัย การบริการ ความเปนมิตร ความสะดวกสบาย และ

การติดตอสื่อสาร ซ่ึงจะสงผลตอความไววางใจในรานคาและการตัดสินใจซ้ือ นอกจากนี้ยังพบวา (1) 

ความต้ังใจซ้ือมีจุดเริ่มตนมาจากความตองการสินคาและความประทับใจในรานคา (2) ทักษะในการ

คนหาขอมูลและการใชอินเทอรเน็ต มีผลตอผลลัพธของการคนหา (3) การใหบริการลูกคา ทักษะใน

การติดตอสื่อสาร การติดตอท่ีเกิดความยุติธรรม ความเปนสวนตัว ความปลอดภัยของระบบการชําระ

เงิน มีผลตอความสัมพันธสวนบุคคลกับรานคาบนเว็บ (4) ความประทับใจ และความสัมพันธกับ

รานคามีผลตอความไววางใจรานคาบนเว็บ และ (5) ความไววางใจรานคาบนเว็บมีความสัมพันธเชิง

บวกกับการตัดสินใจซ้ือสินคาบนเว็บ รวมท้ังยังพบวาลูกคาจะตัดสินใจซ้ือสินคาเม่ือประเมินวาการ

ตัดสินใจนี้มีความเสี่ยงนอย เชน ราคาสินคาไมสูงเกินไป สินคาไมสามารถหาซ้ือไดจากรานคาท่ัวไป 

และพบวา สินคาท่ีมีราคาต่ํา และมีการนําเสนอสินคาท่ีนาประทับใจมีผลโดยตรงอยางมากตอความ

ตั้งใจซ้ือหลังจากคนหาขอมูลแลว แตมีผลทางออมกับการตัดสินใจซ้ือ นอกจากนี้ Bhattacherjee 

(2002) ศึกษาพบวา สาเหตุสําคัญท่ีผูบริโภคไมตองการซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ 

ความไมนาเชื่อถือหรือไมไววางใจระหวางธุรกิจและผูบริโภค ซ่ึงเกิดข้ึนจากการไมมีขอมูลสวนบุคคล

ของผูบริโภค และการท่ีผูบริโภคตองแลกเปลี่ยนขอมูลทางการเงินผานระบบท่ีไมแนใจวามีการควบคุม

ความปลอดภัยของขอมูลท่ีดีเพียงพอหรือไม 

ความตั้งใจซ้ือสินคาออนไลน 

จากการศึกษาของ Chen et al. (2006) เก่ียวกับความไววางใจ (trust) และพฤติกรรมการ

ซ้ือ (purchase behavior) พบวา การมีขอมูลขาวสาร และพ้ืนฐานประสบการณของแตละบุคคลเปน
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จุดเริ่มตนของความตั้งใจซ้ือ ความตั้งใจซ้ือสินคาเกิดจากการรับรูในคุณภาพของสินคาและราคา ความ

พึงพอใจในรานคา และการรับประกันความไววางใจในราน ซ่ึงลูกคาจะคนหาขอมูลเหลานี้และ

ประเมินออกมาในรูปของตนทุน ความปลอดภัย การบริการ ความเปนมิตร ความสะดวกสบาย และ

การติดตอสื่อสาร ซ่ึงจะสงผลตอความไววางใจในรานคาและการตัดสินใจซ้ือ นอกจากนี้ยังพบวา (1) 

ความตั้งใจซ้ือมีจุดเริ่มตนมาจากความตองการสินคาและความประทับใจในรานคา (2) ทักษะในการ

คนหาขอมูลและการใชอินเทอรเน็ต มีผลตอผลลัพธของการคนหา (3) การใหบริการลูกคา ทักษะใน

การติดตอสื่อสาร การติดตอท่ีเกิดความยุติธรรม ความเปนสวนตัว ความปลอดภัยของระบบการชําระ

เงิน มีผลตอความสัมพันธสวนบุคคลกับรานคาบนเว็บ (4) ความประทับใจ และความสัมพันธกับ

รานคามีผลตอความไววางใจรานคาบนเว็บ และ (5) ความไววางใจรานคาบนเว็บมีความสัมพันธเชิง

บวกกับการตัดสินใจซ้ือสินคาบนเว็บ รวมท้ังยังพบวาลูกคาจะตัดสินใจซ้ือสินคาเม่ือประเมินวาการ

ตัดสินใจนี้มีความเสี่ยงนอย เชน ราคาสินคาไมสูงเกินไป สินคาไมสามารถหาซ้ือไดจากรานคาท่ัวไป 

และพบวา สินคาท่ีมีราคาต่ํา และมีการนําเสนอสินคาท่ีนาประทับใจมีผลโดยตรงอยางมากตอความ

ตั้งใจซ้ือหลังจากคนหาขอมูลแลว แตมีผลทางออมกับการตัดสินใจซ้ือ  

 การศึกษาของ Schoder and Madeja (2004) พบวา การสรางความสัมพันธกับลูกคามีผล

ตอความสําเร็จของธุรกิจ โดยชี้ใหเห็นถึงผลลัพธทางการเงิน ไดแก การเพ่ิมรายได การลดตนทุน และ

การเติบโตของกําไร สวนผลลัพธท่ีไมใชทางการเงิน ไดแก การสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา การเพ่ิม

ความจงรักภักดีของลูกคา การปรับปรุงภาพลักษณขององคการ และการเพ่ิมระดับความพึงพอใจของ

ลูกคา การสรางนวัตกรรมจากสินคาและบริการใหม และมูลคาขององคการท่ีเพ่ิมข้ึน การสรางคุณคา

ใหแกลูกคาและตัวสินคาเปนกลยุทธท่ีทําใหธุรกิจไดเปรียบคูแขงขัน จากการศึกษาของ Peck, Payne, 

Christopher, and Clark (1999) ชี้ใหเห็นวา ลูกคาท่ีพอใจในองคการถือเปนทรัพยสินท่ีมีคาท่ี

องคการควรรักษาไว เพราะจะทําใหความ-สามารถในการทํากําไรขององคการเพ่ิมข้ึน และองคการจะ

ประสบความสําเร็จในการรักษาลูกคาไวได ดังนั้น ความพึงพอใจของลูกคาจึงเปนตัวบงชี้ใหทราบถึง

ความคาดหวังของลูกคาเปรียบเทียบกับขอเสนอท่ีมีคุณคาของคูแขง และจากการศึกษาของ Fornell 

and Wernerfelt (1998) ไดชี้ใหเห็นวา กระบวนการรองเรียนของลูกคาและความพึงพอใจของลูกคา

เปนสิ่งท่ีกระทบตออัตราผลกําไรของธุรกิจ นอกจากนี้ George (2002) นําเสนอแนวทางในการสราง

ความนาเชื่อถือแกลูกคา คือ สรางความพอใจในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยการขายสินคาและ
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ใหบริการท่ีมีคุณภาพเสมอ ตอบสนองอยางรวดเร็วกับความตองการของลูกคา และสรางความผูกพัน

ใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  
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2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภค  มี

กรอบแนวคิดงานวิจัยท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 สมมติฐานการวิจัย 

  

สมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 คุณภาพของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสงอิทธิพลตอการรับรูวาการใช

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสใชงานงาย   

ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวความคิดของปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส

ของผูบริโภค 

ทัศนคติตอการซ้ือ

สินคาออนไลน 
(ATTITUDE) 
 

การรับรูวาการซ้ือ

สินคาออนไลนใชงาน

งาย 
(PEOU) 

การรับรูวาการซ้ือ

สินคาออนไลนมี

ประโยชน 
(PU) 

 

ความไววางใจตอ

การซ้ือสินคา

ออนไลน 
(TRUST) 

 

ความต้ังใจใช

บริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส(I

NTENT) 

 

คุณภาพของเว็บไซต 
(WEBQUAL) 
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สมมติฐานท่ี 2  คุณภาพของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสงอิทธิพลตอการรับรูวาการใช

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีประโยชน 

สมมติฐานท่ี 3  การรับรูวาการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสใชงานงายสงอิทธิพลตอการ

รับรูวาการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีประโยชน 

สมมติฐานท่ี 4  การรับรูวาการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสใชงานงายสงอิทธิพลตอ

ความไววางใจในการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานท่ี 5  การรับรูวาการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสใชงานงายสงอิทธิพลตอ

ทัศนคติตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานท่ี 6  การรับรูวาการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีประโยชนสงอิทธิพลตอ

ความไววางใจในการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานท่ี 7  การรับรูวาการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสมีประโยชนสงอิทธิพลตอ

ทัศนคติตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานท่ี 8  ความไววางใจในการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสสงอิทธิพลตอทัศนคติ

ตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานท่ี 9  ความไววางใจในการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสสงอิทธิพลตอความ

ตั้งใจการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 

สมมติฐานท่ี 10  ทัศนคติตอการใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสสงอิทธิพลตอความตั้งใจ

การใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส 
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