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Welcome Message from the Dean
The Faculty of Business Administration, Chiang Mai University proudly welcomes all participants of the
Management Research
Conference (IBMRC).
10th Business Management Research Conference (BMRC) and the 7th International Business

Once again academic experts, businesspeople, graduate students and representatives from government
agencies and private organizations join us to enrich knowledge and understanding through research exchange as
well as building up networks for further academic cooperation. In addition, the forum provides a venue to publish
academic papers.
The conference encompasses papers including nine themes which are: 1) Marketing Management
2) Organization Management 3) Financial Management 4) Human Resource Management 5) Accounting
Management 6) Information Technology Business Management 7) Brand Management and Marketing
Communication 8)Corporate Sustainability 9) Interdisciplinary Business Management oral presentation. This year
distinguished guest speaker, Mr. Kreingkrai Kanjanapokin, Founder & Group CEO Index Creative Village Public
Company Limited, the leader of ASEAN’s one-stop-service creative marketing and world’s 7th best creative events
company ( ranked by Special Events Magazine, USA) has kindly accepted our invitation to give a keynote lecture
on “Innovation for Sustainable Development: Case Studies from INDEX Creative Village PLC.”

(Associate Professor Dr. Siriwut Buranapin)
Dean of Faculty of Business Administration
Chiang Mai University
Chiang Mai, THAILAND

คํานํา
การประชุ ม ผลงานวิ จั ย ด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ (Business Management Research Conference: BMRC)
ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สิบ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับนานาชาติ
(International Business Management Research Conference: IBMRC) ขึ้นเป็นครั้งที่เจ็ดในวันเดียวกันด้วยการสนับสนุน
จากคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นางานวิ จั ย และ
เพิ่มโอกาสช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจในสาขาต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างสรรค์และนําเสนองานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้และวิธีการใหม่ๆ ใน
การจัดการธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการด้านการจัดการธุรกิจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหาร
จัดการธุรกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ
การจั ด ประชุ ม ผลงานวิ จั ย ด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ ครั้ ง นี้ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก วิ ช าการ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา รวมถึ ง ผู้ ส นใจทั่ ว ไป เข้ า ร่ ว มเสนอผลงานทางวิ ช าการ และรั บ ฟั ง การนํ า เสนอผลงานดั ง กล่ า ว
ทั้งในรูปแบบของการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนําเสนอแบบ Conceptual Paper โดยมีจํานวน
ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาการให้นําเสนอในการประชุมระดับชาติและนานาชาติครั้งนี้
จํานวนทั้งสิ้น 42 บทความ
คณะกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนร่วมทุกท่านในการจัด
ประชุมผลงานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจ
ส่งผลงานวิชาการเข้ามาทุกท่าน แต่ด้วยข้อจํากัดด้านเวลา และการรักษามาตรฐานกระบวนการคัดเลือกบทความโดย
มีการตัดสินบทความที่ได้รับคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Blind Reviewers) จึงมีเฉพาะบางบทความที่ได้รับการตอบรับ
ให้สามารถนําเสนอได้ คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้กําหนดให้มีการจัดประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ
ขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นช่องทางสําหรับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้มีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจ โดยคณะบริหารธุรกิจหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการธุรกิจต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์
ประธานกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10
และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10
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คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ มุ่ ง เน้ น การเพิ่ ม พู น องค์ ค วามรู้ ด้ า นวิ ช าการ
บริหารธุรกิจ โดยการส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการสร้างและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในงานวิจัยที่สามารถนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ การจัดการประชุมวิชาการ
ด้านบริหารธุรกิจ นับได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง
ในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาและเผยแพร่ ค วามรู้ รวมทั้ ง ยั ง เป็ น ช่ อ งทางในการก่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติด้าน
การบริหารธุรกิจ ภายใต้ชื่อการประชุม “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ” (The Business Management
Research Conference) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2551 และพบว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้นําเสนอบทความวิชาการ
ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสายบริหารธุรกิจ และความเป็น
ผู้นําทางองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กอปรกับวัตถุประสงค์ใน
การสร้างเวทีเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในกลุ่มสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจะได้จัดให้มีการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี
การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 10 มุ่งเน้นการนําเสนอรายงานการวิจัยที่ครอบคลุมสาขา
การบริหารธุรกิจทั้งในด้านการตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการองค์กร
การบริหารจัดการผลิต และด้านการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ โดยรายงานการวิจัยอาจเป็นการค้นพบ
ทฤษฎีใหม่ หรื อ เป็ นการประยุกต์ทฤษฎีหรือเทคโนโลยีด้านการจัด การธุร กิ จ กั บปั ญหาจริงในภาคอุต สาหกรรม
ภาคบริการ ภาคพาณิชยกรรม และภาคเกษตรกรรม หรือภาคอื่น ๆ

การนําเสนอบทความ
ประเภทบทความวิจัย ที่เปิดรับสําหรับการเข้าร่วมการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC)
ครั้งที่ 10 ครอบคลุมทั้ง
1. เอกสาขาวิชา (Monodisciplinary) ได้แก่ การตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร การบริ ห ารจั ด การผลิ ต โลจิ ส ติ ก ส์ และด้ า นการเสริ ม สร้ า งความเป็ น
ผู้ประกอบการ ลักษณะงานวิจัยที่นําเสนออาจ เป็นการค้นพบ นวัตกรรมองค์ความรู้ นวัตกรรมการบริหาร
จัดการธุรกิจในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิด หรือวิธีการด้านการจัดการ
ธุรกิจกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นภาคธุรกิจ การบริการ อุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม
2. สหสาขาวิ ช า (Interdisciplinary) ที่ เ น้ น การบู ร ณาการความรู้ จ ากศาสตร์ ด้ า นเอกสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ด้ า น
การบริหารจัดการธุรกิจกับสาขาวิชาอื่น ๆ ทําให้ได้เครื่องมือหรือวิธีการใหม่
3. พหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) ที่มีการผสมผสาน (Combine) ความรู้จากศาสตร์หลั ก ด้ า นการบริ ห าร
จัดการธุรกิจไปประยุกต์ใช้ กับ ศาสตร์อื่น หรือสอดแทรกผสมผสานกับศาสตร์อื่น ๆ และประยุกต์ใช้กับ
วิชาชีพต่าง ๆ เช่น การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการหรือการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
การนําเสนอบทความวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับคือ (1) งานวิจัยที่เป็นผลงานระดับบัณฑิตศึกษา และ (2) งานวิจัย
ที่เป็นผลงานนักวิจัย

กรอบหัวข้อในการนําเสนอบทความ
1) ผลงานวิจัยที่เป็นเอกสาขาวิชา (Monodisciplinary) ได้แก่
- งานวิจัยด้านการจัดการตราผลิตภัณฑ์ (Brand management research)
- งานวิจัยด้านการบริหารการตลาด (Marketing management research)
- งานวิจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior management research)
- งานวิจัยด้านการบริหารการเงิน (Financial management research)
- งานวิจัยด้านบัญชี (Accounting research)
- งานวิจัยด้านการจัดการองค์กร (Organizational management research)
- งานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management research)
- งานวิจัยด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development research)
2) ผลงานที่เป็นสหสาขาวิชา (Interdisciplinary)
- การจัดการทางวัฒนธรรม (Cultural management research)
- การจัดการด้านการท่องเที่ยว (Tourism management research)
- งานวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management research)
- งานวิจัยด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation management research)
- งานวิจัยด้านการบริหารกิจการทางทะเล (Marine business research)
- งานวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management research)

- งานวิจัยด้านการบริหารธุกิจเพื่อการพัฒนาและความยั่งยืน (Business administration for development
and sustainability research)
3) ผลงานที่เป็นพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary)
- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology management)
- การจัดการธุรกิจหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Organization management or real estate projects)
- งานวิจัยด้านสื่อสารขององค์กรธุรกิจ (Organizational communication research)
- งานวิจัยด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate social responsibility research)
4) งานวิจัยด้านอื่น ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจ (Other related research topics)

การเสนอบทความ
ผู้สนใจสามารถนําเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ โดยบทความที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 2 ใน 3 จะได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมที่จัดขึ้น แบ่งเป็น
1) เวทีนําเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
2) เวทีนําเสนอผลงานวิจัยสําหรับนักวิจัย และนักวิชาการ
- ผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding ผู้ส่งผลงานต้องส่งบทความฉบับเต็มไม่เกิน 15 หน้า เพื่อนําเสนอ
ในงานประชุมแบบ Oral Presentation
- สําหรับผู้นําเสนอที่ต้องการส่งผลงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในส่วนของ “Best Paper Award”
นําเสนอจะต้องเลือกวิธีการนําเสนอภาคบรรยายในห้องจัดประชุมเท่านั้น และจัดส่งบทความฉบับเต็มที่
แก้ไขสมบูรณ์แล้วแก่คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ภายในวันที่กําหนดไว้เท่านั้น

การคัดเลือกบทความ
ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไม่เปิดเผยชื่อของผู้นําเสนอบทความ (double-blind
review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice
versa, throughout the review process.)
คณะกรรมการจะมีการตัดสินรางวัล “Best Paper Award” สําหรับบทความที่มีการนําเสนอภาคบรรยาย
และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นโดย
พิจารณาจากคะแนนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ
บทความที่ได้รับคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับชาติ ครั้งที่ 10
(BMRC) และการประชุ ม ผลงานวิ จั ย ด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ ระดั บ นานาชาติ ( IBMRC) ครั้ ง ที่ 7 จะมี โ อกาสได้ รั บ
การพิจารณาคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ ของ 3 สถาบัน ภายใต้เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้าน
บริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network – TRBS NET) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบั ญ ชี
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น คณะการจั ด การและการท่ อ งเที่ ย ว มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา และคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.

รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร

Chiang Mai University, Thailand

2.

Professor Dr. Paul Patterson

Chiang Mai University, Thailand
The University of New South Wales, Australia

3.

รองศาสตราจารย์พิกุล โค้วสุวรรณ์

Chiang Mai University, Thailand

กองบรรณาธิการระดับชาติ
1.

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.

รองศาสตราจารย์ ดร. รวี ลงกานี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5.

อาจารย์ ดร. จิราภา พึ่งบางกรวย

มหาวิทยาลัยบูรพา

6.

อาจารย์ ดร. เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.

อาจารย์ ดร. อรรถพงศ์ พีระเชื้อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.

อาจารย์ ดร. วิสุทธร จิตอารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.

อาจารย์ ดร. สายนที เฉินบํารุง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10. อาจารย์ ดร. วรรณัย สายประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11. อาจารย์ ดร. โรจนา ธรรมจินดา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการระดับนานาชาติ
1.

Professor Dr. John Burgess

Curtin University, Australia

2.

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์

Chiang Mai University, Thailand

3.

Associate Professor Dr. Wendy Green

The University of New South Wales, Australia

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสิรี โค้วสุวรรณ์

Chiang Mai University, Thailand

5.

อาจารย์ ดร. วรัท วินิจ

Chiang Mai University, Thailand

6.

อาจารย์ ดร. ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ

Chiang Mai University, Thailand

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1.

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์

บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)

2.

รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร นาคทับที

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3.

รองศาสตราจารย์ ดร. จําเนียร บุญมาก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4.

รองศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ ฉายสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.

รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เจรียงประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.

รองศาสตราจารย์ ดร. นิติพล ภูตะโชติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.

รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.

รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.

รองศาสตราจารย์ ดร. รวี ลงกานี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15.

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

16.

รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชาติ สุนทรสมัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

17.

รองศาสตราจารย์ ดร. ศากุน บุญอิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18.

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต โสภาแดง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19.

รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20.

รองศาสตราจารย์ชูศรี เที้ยศิริเพชร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21.

รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22.

รองศาสตราจารย์สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23.

รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24.

รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก่อพงษ์ พลโยราช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

28.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ แซมเพชร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชื่นจิตร อังวราวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

32.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤนาถ ศราภัยวานิช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

33.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

34.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ศรีนฤวรรณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

35.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ แสดงหาญ

มหาวิทยาลัยบูรพา

36.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนทิพย์ ตั้งเอกจิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

37.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ลือกิตินันท์

มหาวิทยาลัยบูรพา

38.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัญญา กันตะบุตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

39.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

40.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

41.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตยา ตันจันทร์พงศ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

42.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

43.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลยา โกไศยกานนท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

44.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ ยตรี ดร. ธนภณ นิธิเชาวกุล มหาวิทยาลัยบูรพา

45.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต บุตรวงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

46.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

47.

อาจารย์ ดร. กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่

มหาวิทยาลัยบูรพา

48.

อาจารย์ ดร. กัมปนาถ ศิริโยธา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

49.

อาจารย์ ดร. การุณ สุขสองห้อง

มหาวิทยาลัยบูรพา

50.

อาจารย์ ดร. จิราภา พึ่งบางกรวย

มหาวิทยาลัยบูรพา

51.

อาจารย์ ดร. ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

52.

อาจารย์ ดร. ดุรยา สุขถมยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

53.

อาจารย์ ดร. ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยบูรพา

54.

อาจารย์ ดร. ปวีนา กองจันทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

55.

อาจารย์ ดร. ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

56.

อาจารย์ ดร. พลอย สุดอ่อน

มหาวิทยาลัยบูรพา

57.

อาจารย์ ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

58.

อาจารย์ ดร. ภูรทิ ัต อินยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

59.

อาจารย์ ดร. โรจนา ธรรมจินดา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

60.

อาจารย์ ดร. วรรณวิชนี ถนอมชาติ

มหาวิทยาลัยบูรพา

61.

อาจารย์ ดร. วรรณัย สายประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

62.

อาจารย์ ดร. วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

63.

อาจารย์ ดร. วรัท วินิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

64.

อาจารย์ ดร. วิชชุลดา เวชกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

65.

อาจารย์ ดร. วิสุทธร จิตอารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

66.

อาจารย์ ดร. สายนที เฉินบํารุง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

67.

อาจารย์ ดร. อรรถพงศ์ พีระเชื้อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

68.

อาจารย์ ดร. อานนท์ คําวรณ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

69.

อาจารย์ ดร. เอื้อบุญ เอกะสิงห์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
1.

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล กิมภากรณ์

ประธานกรรมการ

2.

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา

กรรมการ

3.

รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์

กรรมการ

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสิรี โค้วสุวรรณ์

กรรมการ

5.

อาจารย์ ดร. วรัท วินิจ

กรรมการ

6.

อาจารย์ ดร. สายนที เฉินบํารุง

กรรมการ

7.

อาจารย์ ดร. อรรถพงศ์ พีระเชื้อ

กรรมการ

8.

อาจารย์ ดร. ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ

กรรมการ

9.

อาจารย์ ดร. วิสุทธร จิตอารี

กรรมการ

10.

นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

กรรมการและเลขานุการ

11.

นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

12.

นางสาวสรัญญา ชื่นเย็น

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน
ฝ่ายวิชาการ
1. อาจารย์ ดร. อรรถพงศ์ พีระเชื้อ

ประธานอนุกรรมการ

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสิรี โค้วสุวรรณ

กรรมการ

3.

นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล

กรรมการ

4.

นายอาทิตย์ ทําสวน

กรรมการ

5.

นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

กรรมการ

6.

นางสาวสรัญญา ชื่นเย็น

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

ประธานอนุกรรมการ

2.

นางสาวรัชนีกร สุนทรเมือง

กรรมการ

3.

นายเทพากร ทะมา

กรรมการ

4.

นางสาวจุฑามาศ สีธิ

กรรมการ

5.

นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายลงทะเบียน
1. นางวัลย์นารา สิงห์ทองวรรณ

ประธานอนุกรรมการ

2.

นางศรีธร ตาวังค์

กรรมการ

3.

นายเทพากร ทะมา

กรรมการ

4.

นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

กรรมการ

5.

นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ

กรรมการ

6.

นางสาวสรัญญา ชื่นเย็น

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายยานพาหนะ
1. นายนิรันดร์ บรรณศรี

ประธานอนุกรรมการ

2.

นายพัทธดล ประทุม

กรรมการ

3.

นายจําเริญฤทธิ์ เมืองมา

กรรมการ

4.

นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1. อาจารย์ ดร. วิสุทธร จิตอารี

ประธานอนุกรรมการ

2.

นายเทวัญ ทองทับ

กรรมการ

3.

นายณัฐกร จันทร์คําปัน

กรรมการ

4.

นายธนากุล บัวเหลือง

กรรมการ

5.

นางสาวชลิดา ใจมณี

กรรมการ

6.

นายเทพากร ทะมา

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายอาหาร
1. นางผ่องแผ้ว ไชยวงค์ษา

ประธานอนุกรรมการ

2.

นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

กรรมการ

3.

นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายการเงินและพัสดุ
1. นางณัจยา สิงหจรัญ

ประธานอนุกรรมการ

2.

นางศิริพร เวชานนท์

กรรมการ

3.

นางสาวอัญชลี วิเลิศศักดิ์

กรรมการ

4.

นางสาวผุสดี ใจชุ่มใจ

กรรมการและเลขานุการ

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10”
(The 10th Business Management Research Conference)
และการประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 7
(The 7th International Business Management Research Conference)
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8.30 - 9.00 น.

ลงทะเบียน (ผู้นําเสนอส่งไฟล์นําเสนอที่โต๊ะลงทะเบียน)
(ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียน 2 )

9.00 - 9.10 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ กล่าวต้อนรับ
ประธานในพิธีเปิด อธิการบดี / รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียน 2 )

9.10 – 10.00 น.

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Innovation for Sustainable Development :
Case Studies from INDEX Creative Village PLC.”
โดย คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ตําแหน่ง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน)
(ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียน 2 )

10.00 - 10.15 น.

Lucky draw

10.15 – 10.30 น..

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น.

นําเสนอบทความ (แยกห้องย่อย) (นําเสนอ 10 - 15 นาที และถามตอบ 5 นาที)
- ห้องที่ 1 : BAB 2501 (ชั้น 5)
- ห้องที่ 2 : BAB 2502 (ชั้น 5)
- ห้องที่ 3 : BAB 2401 (ชั้น 4)
- ห้องที่ 4 : BAB 2402 (ชั้น 4)

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียน 2 )

13.00 - 14.20 น.

นําเสนอบทความ (แยกห้องย่อย) (นําเสนอ 10 - 15 นาที และถามตอบ 5 นาที)

14.20 - 14.40 น..

พักรับประทานอาหารว่าง

14.40- 16.00 น.

นําเสนอบทความ – (แยกห้องย่อย) (นําเสนอ 10 - 15 นาที และถามตอบ 5 นาที)

16.00-16.30 น..

ประกาศผลรางวัล “Best Paper Award” “Best Research Methodology”
“Award Best Impact Award” (ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียน 2 )

สารบัญ
การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุกี้โดยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม

หน้า
1

กรณีศึกษา บริษัท The Best-Sauce
กุลบัณฑิต แสงดี, เฉลียว บุตรวงษ์ และอรุณรัตน์ ดียิ่ง
การศึกษากระบวนการรับ - ส่งผู้ป่วยโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ชิดชนก อัจฉริยนิต,ิ ชลกร อินทะนะ และเกียรติศักดิ์ ชมแก้ว

16

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่งสําหรับสินค้าประเภทไวน์
วิญญู ปรอยกระโทก, สรวิศ ธีรประเสริฐ และวิชญุตร์ ทิมาบุตร

31

กลยุทธ์การรวมกลุ่มคลัสเตอร์และเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี

47

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
อิทธิกร ขําเดช, วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์, เสนีย์ สุวรรณดี, ชนะ เต็มศิร,ิ จุลชาติ ตันเจริญ และวิริยะ ลิขิตวงศ์
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน

63

กรณีศึกษาร้านไส้กรอกตึ๋ง จังหวัดอุบลราชธานี
กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน, สิริวัฒน์ ทองอินทร์, นนทชัย ภาคโพธิ์ และภูวนาถ ใจช่วง
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทางสายมีนบุรี - แฮปปี้แลนด์

81

หมายเลขเดินรถ 27
ชิดชนก อัจฉริยนิติ, สมศักดิ์ พรมศร และเจลี่ วอลลิส
ปัจจัยในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย
สุวลักษณ์ อ้วนสอาด

94

การศึกษาความเสี่ยงที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชีในสํานักงานบัญชี

113

เขตอําเภอธัญบุรีและอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ภารดี นึกชอบ, ธัญวลัย พันธ์เพ็ชร์ และยามีละฮ์ ชื่นกมล
แนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม
พรรษวดี พงษ์ศิริ

128

พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค: ผลการสํารวจออนไลน์
อรุณี เลิศกรกิจจา

149

ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการตลาดและการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ําของไทย:

168

กรณีศึกษา ผู้โดยสารสูงอายุชาวไทย
วสวัตติ์ สุติญญามณี

สารบัญ
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาลของนักท่องเที่ยว

หน้า
179

ชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษาโรงแรมบุณฑริกา วิลล่า
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ, วราพร กาญจนคลอด และปัญจพร เกื้อนุ้ย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการพยากรณ์ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

191

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ธนกฤต ทองอิ่ม และกาญจนาภรณ์ พลประทีป
การอยู่รอดของธุรกิจในยุคดิจิตอล 4.0 ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
พิชญา ตันติอําไพวงศ์

210

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตองค์ การบริหารส่วนตําบลแม่ยางฮ่อ

221

อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
น้ําฝน รักประยูร, สมบัติ กันบุตร, ชญาณี สวนดี, ประภาส ขจรเดชชัยยง, รัช ลิ้มประเสริฐ, สิริลักษณ์ เอื้อเฟื้อ
และสุปาณี ดอกแสง
การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา ในรายวิชาระบบสารสนเทศ

237

เพื่อการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อรรณพ ขําขาว, เตชิตา สุทธิรักษ์ และกุลวดี จันทร์วิเชียร
การศึกษาข้อมูลและศักยภาพทางประวัติศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองขนอม

252

จังหวัดนครศรีธรรมราช
นิรมล ขวาของ และเสาวคนธ์ ชูบัว
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช
กุลวดี จันทร์วิเชียร, อรรณพ ขําขาว และเตชิตา สุทธิรักษ์

265

การสํารวจข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยกิจกรรมเดินป่า

280

เพื่อกําหนดความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก
เสาวคนธ์ ชูบัว และอารีรัตน์ ชูพันธ์
ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดและการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ

292

ที่ทําให้เกิดการมุ่งเน้นผู้ประกอบการทางการตลาด
กัมปนาท ศิริโยธา
ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท เอส.วี.ที.แมชชีนเนอรี่ จํากัด

302

จังหวัดลําพูน
รัชนีกรฌ์ จอมราชคม และพัชรา ตันติประภา
การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่
วรวิทย์ ชัยนรานนท์, ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา และภูริทัต อินยา

321

สารบัญ

หน้า

อุตสาหกรรมน้ํามันรําข้าวและการรับรู้ของผู้บริโภค
ดารกาล ตามรสุวรรณ และเอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล

337

ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จิตราภรณ์ วิชาดี

350

อิทธิพลของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมขององค์กรและนวัตกรรมเชิงสังคม

362

ที่มีต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย
อําพล ชะโยมชัย
การจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม

379

ของนักศึกษาวิชาชีพครูในจังหวัดเชียงใหม่
อธิวัฒน์ วังใหม่, พลสิทธิ์ สิทธิชมพู, นทัต อัศภาภรณ์, สุรพงศ์ บางพาน และสุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร
การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
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การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุกี้ โดยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม:
กรณีศึกษา บริษัท The Best Sauce
The Logistics Costs Analysis of Sukiyaki Sauce by Using Activity Base Costing:
Case Study of the Best Sauce Company
กุลบัณฑิต แสงดี1, เฉลียว บุตรวงษ์1, และอรุณรัตน์ ดียิ่ง1

บทคัดย่อ
งานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อวิเคราะห์ ต้ นทุ นโลจิ สติ กส์ ท่ี เกิ ดขึ้นในผลิ ตภั ณฑ์ นํ้ าจิ้ มสุ ก้ี รสเผ็ ดบรรจุ ขวด 300 กรั ม
และเสนอแนวทางการลดต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีเกิดขึ้น คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อ
เก็บข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นในกิจกรรมจากผู้จัดการและหัวหน้างาน ทั้งหมด 5 กิจกรรม ตั้งแต่กิจกรรมการจัดซื้อจัดหาจนถึงกิจกรรม
การจัดส่งสินค้า และทําการวิเคราะห์ต้นทุนโดยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing : ABC) ซึ่งพบว่า ต้นทุน
รวมของกิ จกรรมทั้ งหมด เท่ ากั บ 2,157,807.45 บาทต่ อปี คิ ดเป็ นต้ นทุ นในกิ จกรรมโลจิ สติ กส์ เท่ ากั บ 1,086,482 บาทต่ อปี
คิดเป็นต้นทุนโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 22.32 บาทต่อขวด ซึ่งกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนสูงที่สุด ได้แก่ กิจกรรมการจัดส่ง
สิ นค้ า เท่ ากั บ 438,833.84 บาทต่ อปี คิ ดเป็ น 40.39 เปอร์ เซ็ นต์ ของต้ นทุ นกิ จกรรมโลจิ สติ กส์ ทั้ งหมด ผู้ วิ จั ยจึ งเสนอแนวทาง
การลดต้นทุนในกิจกรรมการจัดส่งสินค้า โดยแสดงแบบจําลองทางเลือกการลงทุนในการตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช้น้ํามันดีเซลเป็น
ระบบแก๊ส NGV หรือ LPG พบว่า การลงทุนติดตั้งแก๊สในระบบ LPG จะสามารถลดต้นทุนค่าน้ํามันดีเซลลงได้ 71,333.68 บาทต่อปี
คิดเป็น 49.58 เปอร์เซ็นต์ และคืนทุนในระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน ในขณะที่ระบบแก๊ส NGV จะสามารถลดต้นทุนค่าน้ํามันดีเซลลงได้
57,576.5 บาทต่อปี คิดเป็น 40.01 เปอร์เซ็นต์ และคืนทุนในระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน ทั้งนี้ แบบจําลองทั้ง 2 ทางเลือกบริษัทสามารถ
นําไปประกอบการตัดสินใจลดต้นทุนการใช้นํา้ มันดีเซลในการขนส่งให้กับบริษัทได้
คําสําคัญ: ต้นทุนโลจิสติกส์, การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม, น้ําจิ้มสุก้ี

ABSTRACT
This research has studied logistics cost in sukiyaki sauce product, which are packed in 300 grams per bottle .The purpose of
this research is to study logistics cost by using activity base costing analysis and suggest to approach of logistics cost reduction .
Researchers have studied the processes and cost of logistics activities in sukiyaki sauce producing, collet data by interviewing with
supervisors in the company that specializes in manufacturing sukiyaki sauce product, the study has been conducted in the following 5
activities including :1 (procurement, 2 (raw material storage, 3 (production, 4 (finished goods storage, and 5 (transportation .This
researcher was found that cost total of activities was 2,157,807.45 baht per years and cost of logistics activities was 1,086,482 baht per
1

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร
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years and cost of logistics activities per bottle was 22.32 baht which the highest was cost of logistics activities equal 438,833.83 baht
per years and equal to 40.39 percentage of total cost .From cost of logistics activities analysis, the researchers found that logistics
activities part of transportation were high fuel cost .Thus, the suggestion for reducing fuel cost was using natural gas vehicle )NGV (or
liquefied petroleum gas )LPG (to replace diesel fuel .It was found that investment model in LPG is reduce fuel cost equal to 71,333.68
baht per year and equal to 49.58 percent and payback period equal to 1 years and 1 month while NGV is reduce fuel cost equal to
57,576.5 baht per year and equal to 40.01 percent and payback period equal to1 years and 8 months .
Keywords: Logistics cost, Activity Base Costing, Sukiyaki Sauce

บทนํา
ที่มาและความสําคัญ
ปัจจุบันการประกอบธุรกิจนั้น มีการแข่งขันกันสูง ทัง้ ในด้านราคา คุณภาพของสินค้าและการบริการ ผู้ประกอบการต้องทํา
การตั ดสินใจแก้ปั ญหาให้มีประสิทธิภาพ การบริหารข้อมู ลที่ ถูกต้องและแม่นยํ าเป็ นสิ่งที่สําคั ญในการใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
โดยเฉพาะข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อนําข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงต้นทุนต่างๆ ทําให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดเพื่อสร้างผลกําไรได้เช่นเดียวกันในอุตสาหกรรมการผลิตน้ําจิ้มสุกี้ ผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุกี้ถือว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนทั้งในส่วนของการเตรียมการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการใช้ ตลอดจนกระบวนการผลิต ซึ่งต้องอาศัยแรงงานคน
และเครื่องจักร ซึ่งมีต้นทุนและค่าใช่จ่ายที่ผันแปรตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน รายการผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ และปริมาณ
ยอดผลิตอย่างชัดเจน ต้นทุนที่ใช้ในการดําเนินงานต้องมีวิธีการคํานวณที่ครอบคลุม ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพการทํางานที่เป็น
จริง
บริ ษั ท The Best Sauce (นามสมมุ ติ ) เป็ นบริ ษั ทที่ ดํ าเนิ นธุ รกิ จผลิ ตน้ํ าจิ้ มสุ ก้ี ท่ี มี ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ หลากหลายสู ตรและ
หลากหลายขนาด ซึ่งทางบริษัทเน้นให้ความสําคัญในส่วนของการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการคํานึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่แฝง
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกิจกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างครอบคลุมในหลายกิจกรรมขององค์กร จึงทําให้ไม่
ทราบต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัมเป็นสินค้าที่คณะผู้วิจัยเห็นว่าเป็นสินค้าที่
น่าสนใจ เพราะเป็นสินค้าที่มียอดขายสูงที่สุดของทางบริษัท คือ มียอดขายอยู่ท่ี 40 เปอร์เซ็นต์จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท
เนื่องจากเป็นสินค้าที่ขายดีของทางบริษัทกรณีศึกษาหากไม่มีการทราบต้นทุนที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าราคา
ขายของผลิตภัณฑ์สามารถทํากําไรที่แท้จริงให้กับบริษัทได้ ประกอบกับบริษัทกรณีศึกษามีความประสงค์ท่ีต้องการทราบถึงต้นทุน
ในด้านโลจิสติกส์ที่แฝงในตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อสามารถทราบถึงสาเหตุในกิจกรรมที่มีต้นทุนที่สูงเพื่อเป็นข้อมูลในการนําไป
แก้ไขปัญหาได้ต่อไป
ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรนําระบบการคํานวณต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing : ABC)
เข้ามาวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในผลิตภั ณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากเป็ นวิธีการที่ใช้หลักเกณฑ์จัดสรรต้นทุ นทางอ้อมตามลักษณะ
กิ จกรรมงาน (Activity Allocation) ตามลั กษณะตั วผลั กดั นทรั พยากร (Resource Driver) และประเภทตั วผลั กดั นต้ นทุ น (Cost Driver)
ที่ เกิ ดขึ้ น เพื่ อจั ดสรรไปสู่ ตั วผลิ ตภั ณฑ์ หรื อบริ การ ตามผลการคํ านวณอั ตราต้ นทุ นกิ จกรรมที่ แตกต่ างกั นของแต่ ละรายการ
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ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถนําข้อมูลต้นทุนฐานกิจกรรมที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฐานกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์และ
ลดต้นทุนฐานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุกี้บรรจุขวด 300 กรัมของบริษัทกรณีศึกษา
2) เพื่อเสนอแนวทางการลดต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีต้นทุนสูงในผลิตภัณฑ์นํ้าจิ้มสุก้ีบรรจุขวด 300 กรัม
ของบริษัทกรณีศึกษา

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การผลิตน้ําจิ้มสุกี้
น้ํ าจิ้ ม ตามพจนานุ กรมฉบั บราชบั ณฑิ ตยสถาน ให้ ความหมายไว้ ว่ า เป็ นน้ํ าผสมเครื่ องโดยมากมี รสเปรี้ ยวเค็ มหวาน
โดยน้ําจิ้มสุก้ีจัดเป็นน้ําจิ้มประเภทหนึ่งที่มีรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานตามคําจํากัดความ โดยในปัจจุบันน้ําจิ้มสุก้ีมีหลากหลายสูตร เช่น
น้ําจิ้มสุ ก้ีสู ตรเต้าหู้ ยี้ สู ตรกวางตุ้ง สู ตรพริกกะเหรี่ยง สู ตรต้มยํ า เป็ นต้น ซึ่ งมี ส่วนประกอบคล้ ายคลึ งกันและมีกระบวนการใน
การผลิตที่ใกล้เคียงกัน (นันทิสาร์ ลือกิติไกร, 2554) โดยขัน้ ตอนการผลิตน้ําจิ้มสุกอ้ี ย่างสังเขป ดังนี้
1) การชั่งน้ําหนักวัตถุดิบ โดยทําการชั่งน้ําหนักวัตถุดิบที่ได้เตรียมไว้สําหรับผสมน้ําจิ้มสุก้ี ซึ่งมีสัดส่วนที่แตกต่างกันตาม
สูตร โดยมีวัตถุดิบหลัก เช่น พริก น้ํามันหอย น้ําตาลทราย น้ําส้มสายชู เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เป็นต้น
2) การผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกัน โดยนําวัตถุดิบต่างๆ ที่ต้องใช้ความร้อนในการผสมใส่ลงในหม้อต้ม ทําการต้มวัตถุดิบที่ต้อง
ใช้ความร้อนในการละลายและกวนส่วนผสมให้เข้ากันตามระยะเวลาที่กําหนด เมื่อครบเวลากําหนดทําการพักให้อุณหภูมินํ้าจิ้มลดลง
จากนั้นจึงผสมส่วนผสมที่สามารถละลายน้ําได้ง่ายที่เหลือลงในหม้อต้ม เช่น น้ํามันงา น้ํามะนาว เป็นต้น
3) การบรรจุขวด ทําการบรรจุน้ําจิ้มที่ได้ใส่ขวดขนาดที่กําหนดและติดฉลากผลิตภัณฑ์
4) การบรรจุสินค้าลงกล่องกระดาษ ทําการบรรจุสินค้าใส่กล่องกระดาษและปิดผนึกเพื่อรอคําสั่งซื้อจากลูกค้า
การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
Council of Supply Chain Management Professionals; CSCMP (2010) ให้คํานิยามว่า การจัดการโลจิสติกส์ เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการโซ่อุปทาน ในการวางแผน สนับสนุน และควบคุมให้ทั้งการไหลไปข้างหน้าและไหลย้อนกลับ ของสินค้าและบริการ รวมถึง
ข้อมูล ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนกระทั่งถึงผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นสําคัญ
พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล (2550) ให้คํานิยามว่า การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการทํางานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมการทํางานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทาง
การเงินที่ เกี่ ยวข้ องให้ เกิ ดการเคลื่ อนย้ าย จั ดเก็ บ รวบรวม กระจายสิ นค้ า วั ตถุ ดิ บ ชิ้ นส่ วนประกอบ และการบริ หารให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ
ต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Cost)
Stock and Lambert (2001) กล่าวว่า การวิเคราะห์ต้นทุนรวมในด้านโลจิสติกส์เป็นสิ่งสําคัญในการจัดการโลจิสติกส์ โดย
การลดต้นทุนรวมมากกว่าที่จะลดต้นทุนในแต่ละกิจกรรม เนื่องจากการมุ่งลดเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
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ต้นทุนของกิจกรรมอื่นให้สูงขึ้นได้ ต้นทุนโลจิสติกส์จะเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมของกระบวนการโลจิสติกส์ แบ่งออกเป็น 6 หมวดหลัก
ได้แก่
1) ต้นทุนการให้บริการลูกค้า (Customer service levels) ประกอบไปด้วยต้นทุนในการเติมเต็มคําสั่งซื้อ ต้นทุนการจัดเตรียม
ชิ้นส่ วน/อะไหล่ และบริ การหลั งการขาย ต้ นทุ นในการจั ดการสิ นค้ าที่ ถู กส่ งคื น เพื่ อให้ ลู กค้ าเกิ ดความรั บรู้ และเข้ าใจในระดั บ
ความสามารถในการบริการของบริษัท และความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ ประเด็นในการตัดสินใจเลือก (trade-off) ระหว่างต้นทุน
ที่ บริ ษั ทต้ องการควบคุ มให้ มี ความเหมาะสมกั บระดั บการให้ บริ การลู กค้ าก็ คื อต้ นทุ นของการสู ญเสี ยลู กค้ า (Cost of lost sale)
ไม่เพียงเป็นต้นทุนที่เสียลูกค้าในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นต้นทุนที่เกิดการสูญเสียผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต
2) ต้นทุนการขนส่ง (Transportation cost) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่ง จะพิจารณาแตกต่างไปตามสิ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์
ต้นทุนการขนส่งอาจเกิดจากความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ที่ขนส่ง ช่องทางในการกระจายสินค้า พาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่ง ปริมาณในการขนส่ง และระยะทางจากจุดกําเนิดสินค้าจนกระทั่งถึงมือลูกค้า
3) ต้นทุนคลังสินค้า (Warehousing cost) ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในคลังสินค้า เช่น การตรวจรับสินค้า จัดเก็บ
การตรวจคําสั่งซื้อที่เข้ามา การติดฉลากการแยกหรือรวมสินค้าและกระบวนการเลือกที่ตั้งคลังสินค้า รวมถึงจํานวนคลังสินค้าที่มี
4) ต้นทุนในกระบวนการจัดการคําสั่งซื้อและระบบข้อมูลข่าวสาร (Order-processing/Information system cost) เป็นต้นทุนที่
เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการจัดการคําสั่งซื้อของลูกค้า การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร และพยากรณ์ความต้องการ โดยลงทุน
ด้านระบบการจัดการคําสั่งซื้อและระบบฐานข้อมูล ซึ่งช่วยสนับสนุนให้มีการบริการลูกค้าที่ดีข้ึน
5) ต้นทุ นขนาดหรื อปริมาณในการสั่ งซื้อหรือสั่ งผลิ ต (Lot quantity cost) เป็ นต้ นทุ นที่ เกิ ดจากการดํ าเนินงานในปริมาณ
การสั่งผลิตและปริมาณการจัดซื้อ ต้นทุนในแต่ละรุ่นของสินค้าที่เกี่ยวกับการผลิตและการจัดซื้อนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
เนื่องจากปริมาณการสั่งผลิตหรือปริมาณการสั่งซื้อที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง
6) ต้ นทุ นในการดู แลสิ นค้ าคงคลั ง (Inventory carrying cost) เป็ นต้ นทุ นที่ เกิ ดจากการถื อครองสิ นค้ าคงคลั ง ทั้ งในเรื่ อง
การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม บรรจุภัณฑ์ท่จี ัดเก็บไว้ รวมถึงของเสียหรือเศษเหลือ
ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing: ABC)
ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม หมายถึง การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยแบ่งแยกตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น เมื่อแยกเป็นกิจกรรมได้แล้ว
จะจัดสรรทรัพยากรให้กับการทํากิจกรรม จึงจะนําไปสู่การพิจารณาค่าใช้จ่าย หลักการคํานวณต้นทุนกิจกรรม จะคํานวณในรูปแบบ
ต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนที่เกิดขึ้นในกิจกรรมที่ปฏิบัติงานจริง หากนําต้นทุนต่อหน่วยมาคูณด้วยจํานวนครั้งที่ทํา
กิจกรรมนั้น ก็จะได้ต้นทุนโดยรวมของแต่ละกิจกรรมออกมา แนวคิดสําคัญของ ABC คือ การคิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าไปใน
กิ จกรรมของธุ รกิ จ โดยอาศั ยความสั มพั นธ์ ของตั วผลั กดั นต้ นทุ น (Cost driver) แล้ วจึ งคิ ดต้ นทุ นนั้ นเข้ าสู่ ตั วสิ นค้ าหรื อสิ่ งที่
จะคิดต้นทุน สมมติฐานที่สําคัญของแนวคิดต้นทุนกิจกรรมก็คือ กิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจได้ก่อให้เกิดต้นทุน (Activities cause costs)
และกิจกรรมต่างๆ ได้ถูกใช้ไปในสิ่งที่จะคิดต้นทุนนั้น (ดวงมณี โกมารทัต, 2552)
รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ (2551) กล่าวว่าระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) หรือระบบ ABC เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานในลักษณะการบริหารงานฐานคุ ณค่า (Value-based management) ซึ่งเชื่ อมโยงการบริหารระดั บองค์กรลงสู่ ระบบ
การปฏิบัติงานประจําวัน โดยพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตลอดทั้งกิจการ (Cross-functional) ในลักษณะที่มอง
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเป็นภาพรวม (Integrated view) จุดประสงค์สําคัญของ ABC คือการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารใน
การเข้าใจพฤติกรรมต้นทุน (Cost behavior) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในองค์กรทําให้ทราบว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ต้นทุนกิจกรรมต่างๆ
เพิ่ มขึ้ นหรื อลดลง โดยการระบุ กิ จกรรมขององค์ กร ต้ นทุ นกิ จกรรม และตั วผลั กดั นต้ นทุ น (Cost driver) อั นจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
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การคํานวณต้นทุนการผลิตหรือบริการและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและการพัฒนากิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเปล่าหรือกิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่า ทัง้ นี้ ขั้นตอนการคํานวณต้นทุนกิจกรรม ABC แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) การกําหนดกิจกรรม ในสถานปฏิบัตงิ านเป้าหมาย ซึ่งต้องพิจารณาในรายละเอียดให้ครบถ้วน
2) คํานวณหาต้นทุนของทรัพยากร ที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมด โดยใช้เอกสารทางบัญชีต่างๆ คํานวณแยกตามแต่ละ
ปัจจัยเพื่อหาต้นทุนว่าแต่ละส่วนมีค่าใช้จ่ายเท่าใด ทั้งนี้ข้อมูลเหล่านี้จะต้องปรากฏในเอกสารจึงควรขอความร่วมมือจากแผนกบัญชี
และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล
3) นําต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละด้านที่คํานวณได้ในขั้นตอนที่ 2 มากระจายตามแต่ละกิจกรรมตามจํานวนครั้งที่
ปฏิบัติงานจริง โดยไม่มีข้อกําหนดตายตัวว่าควรกระจายต้นทุนทรัพยากรไปในกิจกรรมใด เป็นจํานวนเท่าใด จําแนกเป็นกิจกรรมย่อย
หรือมองเป็นกิจกรรมใหญ่และจะต้องมีความเหมาะสมตามสภาพการณ์จริงขององค์กร เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ผู้วิเคราะห์ก็จะได้ข้อมูล
ต้นทุนของกิจกรรมทั้งหมด
4) การนําข้อมูลที่ได้มาคํานวณต้นทุนรายกิจกรรม
5) เก็บรวบรวมข้อมูล ปริมาณงานของแต่ละกิจกรรม ซึ่งหมายถึงจํานวนครั้งของการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ สิ่งที่ควรสังเกต
คือ หน่วยของแต่ละกิจกรรมที่จะแตกต่างกัน โดยปกติหน่วยงานที่มีการบันทึกข้อมูลในลักษณะนี้มีน้อยมาก ส่วนใหญ่ผู้วิเคราะห์
จะต้องเข้าไปเก็บข้อมูลปริมาณการปฏิบัติงานจริงในสถานปฏิบัติงาน ซึ่งแม้จะค่อนข้างลําบากแต่ผลที่ได้นับว่าคุ้มค่าเพราะทําให้ได้
ข้อมูลที่จําเป็นต่อการวิเคราะห์ เพื่อนํามาสู่การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงระบบการควบคุม
และจัดการการกระจายสินค้าให้ก้าวหน้าพร้อมกับมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
6) คํานวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรม โดยนําต้นทุนรวมของแต่ละกิจกรรมมาหารด้วย ปริมาณการปฏิบัติงาน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เบญจรัตน์ คู่กระสังข์ (2556) ได้ทําการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์นํา้
ดื่มบรรจุขวด กรณีศึกษาโรงน้ําดื่มจตุเฟรช เพื่อศึกษาการคํานวณต้นทุนการผลิตของธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวด โดยปัญหาที่นํามาสู่การ
วิจัยคือความไม่ชัดเจนในการคํานวณต้นทุนการผลิตของโรงน้ําดื่มกรณีศึกษาที่ใช้ระบบการคํานวณต้นทุนแบบเดิม เพื่อนํามากําหนด
ราคาขาย ผู้วิจัยได้คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์นํ้าดื่ม พบว่า ต้นทุนผลิตภัณฑ์นํ้าดื่ม 4 ผลิตภัณฑ์ท่ีต้นทุนต่ํากว่าราคาขายหน้าโรงงาน
ส่ วนอี ก 1 ผลิ ตภั ณฑ์ มี ต้ นทุ นสู งกว่ า คื อ ถั งพลาสติ กขาวขุ่ น ขนาด 20 ลิ ตร แนวทางในการลดต้ นทุ น คื อ การลดขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อน และหากลยุทธ์ ในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเพื่อรองรับปริมาณผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับราคา
ขาย ให้เหมาะสม
สมพงษ์ ปัญญายิ่งยง (2553) ได้ทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม: กรณี ศึกษาผู้ให้บริการรับจ้าง
ขนส่ง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่รับสินค้าจากลูกค้าที่ศูนย์
กระจายสินค้าตัวอย่างจนถึงการดําเนินการขนส่งไปตามศูนย์กระจายสินค้าตามภูมิภาค ผลจากการกระจายต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าศูนย์
กิจกรรม พบว่า ศูนย์กิจกรรมการขนส่งสินค้ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงสุดโดยเป็นต้นทุนในส่วนของค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และ พบว่าศูนย์
กระจายสินค้าจังหวัดขอนแก่นมีค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าต่อชิ้นสูงที่สุด แตกต่างกัน 0.19 บาทต่อชิ้น
วิ ศรุ ต ร้ อยแก้ ว (2549) ได้ ทํ าการศึ กษาการประยุ กต์ ใช้ ต้ นทุ นฐานกิ จกรรมในองค์ กร กรณี ศึ กษาบริ ษั ท XYZ
โดยทําการศึกษาต้นทุนที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์กะทิสําเร็จรูปบรรจุกระป๋อง พบว่าการคํานวณต้นทุนระบบเดิมของบริษัทมีการคํานวณ
ต้ นทุ นผลิ ตภั ณฑ์ โดยใช้ การปั นส่ วนค่ าใช้ จ่ ายการผลิ ตเพี ยงอย่ างเดี ยว เมื่ อนํ าระบบต้ นทุ นฐานกิ จกรรมมาใช้ ทํ าให้ ต้ นทุ นมี
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ความแตกต่างไปจากระบบต้นทุนแบบเดิม ซึ่งทําให้ข้อมูลต้นทุนที่ได้รับมีความถูกต้องมากขึ้นและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้
เช่น การตัง้ ราคาผลิตภัณฑ์ การควบคุมและวางแผนการผลิต
นิช์ชกรณ์ ตันติวณิ ชชานนท์ (2555) ได้ทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุ นและผลตอบแทนจากการใช้น้ํามั นเชื้อเพลิง
เปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซ NGV หรือก๊าซ LPG ในรถยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการใช้
น้ํ ามั นเชื้ อเพลิ งชนิ ดเดิ มเปรี ยบเที ยบกั บภายหลั งการติ ดตั้ งระบบเชื้ อเพลิ งก๊ าซ NGV และLPG และเครื่ องยนต์ ดี เซล พบว่ า
ระบบเชื้ อเพลิ งที่ มี ค่ าใช้ จ่ ายต่ํ าที่ สุ ดซึ่ งมี ผลมาจากราคาเชื้ อเพลิ ง มี ระยะคื นทุ นสั้ นที่ สุ ด และให้ ผลตอบแทนในรู ปของอั ตรา
ผลตอบแทนการลงทุน อัตราผลตอบแทนภายใน และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายมากที่สุดคือ NGV แต่ความเพียงพอของสถานี
บริการก๊าซ NGV จะเป็นอุปสรรคที่สําคัญที่สุดของการเติมเชื้อเพลิงระบบนี้

วิธีการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมในผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม
เท่านั้น โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะนํามาใช้ทําการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุกี้รสเผ็ดบรรจุ
ขวด 300 กรั ม โดยการเก็ บข้อมู ลภาพรวมกิ จกรรมต่ างๆ ในผลิ ตภั ณฑ์ นํ้ าจิ้ มสุ กี้ กลุ่ มตั วอย่ าง คณะผู้ วิ จัยอ้ างอิ งการแบ่ งกลุ่ ม
กิจกรรมโลจิสติกส์จากงานวิจัยแนวทางการลดต้นทุ นโลจิสติกส์ในการผลิตหั วมันสํ าปะหลังสด กรณี ศึกษาชุมชนบ้านหนองกก
ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (กุลบัณฑิต แสงดี และคณะ, 2558) ซึ่งกําหนดกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เก็บข้อมูล คือ
กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา การจัดเก็บวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้า โดยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์กับผู้จัดการโรงงาน
หัวหน้างานฝ่ายผลิตและหัวหน้างานฝ่ายบรรจุสินค้า รวมจํานวน 3 ราย รวมทั้ง เก็บข้อมูลกับพนักงานภายในโรงงาน จํานวน 2 รายใน
แต่ละฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขนส่ง รวมจํานวน 6 ราย
2) ข้อมู ลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์
ต้นทุนฐานกิจกรรม และรวบรวมข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์นํ้าจิ้มสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม
จากที่บริษัทกรณี ศึกษาได้มีการบันทึกไว้ จากผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างานฝ่ายผลิตและหัวหน้างานฝ่ายบรรจุสินค้า โดยรวบรวม
ต้นทุนทั้งหมดจําแนกตามทรัพยากร ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายด้านบุ คลากร 2) ค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่ ใช้สอย 3) ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักร
อุปกรณ์ 4) ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุใช้งานและวัสดุส้ินเปลือง ตามหลักการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ, 2551)
ขั้นตอนการดําเนินการ
1) คณะผู้วิจัยดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตามข้อที่ 3.1
2) นํ าข้อมู ลต้นทุ นที่ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมู ลในแต่ ละกิจกรรมมาวิเคราะห์ ตามแนวคิ ดระบบต้นทุ นฐานกิจกรรม
(Activity Based Costing) โดยขั้นตอนการคํานวณต้นทุนกิจกรรม ABC แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน (รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ, 2551) ดังนี้
2.1) การกําหนดกิจกรรม ในสถานปฏิบัติงานเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์นํ้าจิ้มสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300
กรัมของบริษัทกรณี ศึกษาสามารถแบ่งได้เป็ น 5 กิจกรรมหลั ก 13 กิจกรรมย่อย โดยกิจกรรมที่ คณะผู้วิจัยกํ าหนดจะมีกิจกรรม
โลจิสติกส์และมีกิจกรรมการผลิตเกิดขึ้น เนื่องจากกิจกรรมทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน หากมีการตัดเพียงกิจกรรม โลจิสติกส์มา
วิเคราะห์อาจจะทําให้เกิดความสับสนได้
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2.2) คํานวณหาต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมด โดยงานวิจัยนี้ได้มีการคิดต้นทุนรวมของทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน
(จากการเก็บข้อมูลข้อ 3.1) เป็นรายปี ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และกําหนดตัวผลักดันทรัพยากรหรือเกณฑ์
การกระจายต้นทุน เพื่อสามารถกระจายต้นทุนโดยดูจากเกณฑ์การกระจาย ซึ่งจะทําให้การกระจายต้นทุนจากทรัพยากรแต่ละด้าน
ไปสูแ่ ต่ละกิจกรรมมีความชัดเจน
2.3) นําต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ทั้ง 4 ด้านที่คํานวณได้มากระจายตามแต่ละกิจกรรม โดยจําแนกเป็นกิจกรรมย่อยหรือ
มองเป็นกิจกรรมใหญ่ตามความเหมาะสม และจะต้องมีความเหมาะสมตามสภาพการณ์จริงขององค์กร เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ก็จะได้
ข้อมูลต้นทุนของกิจกรรมทั้งหมด
2.4) การนําข้อมูลที่ได้มาคํานวณต้นทุนรายกิจกรรม ซึ่งจะนําต้นทุนทั้งหมดที่ได้อย่างละเอียดมารวมต้นทุนในทรัพยากร
เดียวกันและแสดงเป็นต้นทุนในภาพรวมต้นทุนกิจกรรมหลักของผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุก้ี
2.5) ศึกษาตัวผลักดันกิจกรรม ซึ่งหมายถึง จํานวนครั้งของการปฏิบัติกจิ กรรมนั้นๆ
2.6) คํานวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรม โดยนําต้นทุนรวมของแต่ละกิจกรรมมาหารด้วยปริมาณการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
ต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย =

ต้นทุนของศูนย์กิจกรรม
ตัวผลักดันกิจกรรม

3) เมื่ อ ทราบถึ ง ต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ที่ แ ท้ จ ริ ง จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ นํ้ า จิ้ ม สุ ก้ี คณะผู้ วิ จั ย นํ า มาพิ จ ารณาเพื่ อ ดู ต้ น ทุ น ด้ า น
โลจิสติกส์ที่สูงที่สุดและเสนอแนวทางในการลดต้นทุน

ผลการวิจัย
สภาพทั่วไปของบริษัทกรณีศึกษา
บริษัทกรณีศึกษาดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตน้ําจิ้มและเครื่องปรุงรส โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี โรงงานทํา
การผลิ ตน้ํ าจิ้ มสุ ก้ี ในสู ตรต่ างๆ และยั งทํ าการผลิ ตซอสปรุ งรสต่ างๆ เพื่ อเป็ นการเพิ่ มความหลากหลายของผลิ ตภั ณฑ์ บริ ษั ท
กรณี ศึกษามีฝ่ ายงานทั้ งหมด 4 ฝ่ายงานหลั กและมี พนั กงานทั้งหมด 12 คน ซึ่ งแบ่ งเป็ นฝ่ายจั ดซื้ อจั ดหาและตรวจสอบวั ตถุ ดิ บ
ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายผลิต และฝ่ายขนส่ง บริษัทกรณีศึกษามีน้ําจิ้มสุก้ีอยู่ 2 ชนิดๆละ 2 ขนาด โดยบริษัทกรณีศึกษามีกําลังการผลิต
น้ําจิ้มสุกี้รสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม จํานวน 4,056 ขวดต่อเดือน โดยราคาการจัดจําหน่ายอยู่ที่ขวดละ 39 บาท และมีช่องทางการจัด
จําหน่าย คือ ห้างสรรพสินค้า เช่น ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต แมคโคร เทสโก้โลตัส และร้านค้าส่งที่เป็นตัวแทนจัดจําหน่าย ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัทกรณีศกึ ษาจะกล่าวอธิบายในการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมต่อไป
การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุกี้โดยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม
1) การกํ า หนดกิ จ กรรมของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นํ้ า จิ้ ม สุ ก้ี สามารถกํ าหนดกิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ และกิ จ กรรมการผลิ ต
โดยสามารถแบ่งเป็น 5 กิจกรรมหลัก 19 กิจกรรมย่อย ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การกําหนดกิจกรรมในการวิเคราะห์ต้นทุนในผลิตภัณฑ์นํา้ จิ้มสุก้ี

2) คํานวณหาต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมด และกําหนดตัวผลักดันทรัพยากร สามารถแสดงผลจากต้นทุน
ทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน จํานวน 18 ทรัพยากรย่อย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคล ค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่ ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักร
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายด้านวัสดุใช้งานและวัสดุสิ้นเปลือง โดยมีต้นทุนรวม เท่ากับ 2,157,807.45 บาทต่อปี แต่ยังไม่ทราบถึง
ต้นทุนทรัพยากรเหล่านี้เกิดขึ้นในกิจกรรมใดบ้าง ซึ่งจะมีการกระจายต้นทุนต่างๆ สูก่ จิ กรรมในลําดับถัดไป (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ต้นทุนรายปีของทรัพยากร 4 ด้านที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมด
ทรั พ ยากรบุคคล
ค่าจ้ างแรงงานการจัดซื ้อจัดหาและตรวจสอบวัตถุดิบ

ต้ น ทุน ต่ อ ปี (บาท) ตัว ผลัก ดัน ทรั พ ยากร
ทรั พ ยากรเครื่ อ งจัก ร
216,000
ชัว่ โมงการปฏิบตั ิงาน ค่าเสื่ อมเครื่องจักร

ต้ น ทุน ต่ อปี (บาท) ตัว ผลัก ดัน ทรั พ ยากร
150,000
%การใช้ งาน

ค่าจ้ างแรงงานการจัดเก็บวัตถุดิบและสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ

72,000

ชัว่ โมงการปฏิบตั ิงาน ค่าเสื่ อมรถขนส่ ง

71,200

ค่าจ้ างแรงงานกระบวนการผลิ ตและบรรจุลงกล่ อง

108,000

ชัว่ โมงการปฏิบตั ิงาน ค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิ งรถขนส่ ง

144,000

%การใช้ งาน

ค่าจ้ างแรงงานการจัดสิ นค้ าขึ ้นรถขนส่ งและจัดส่ งสิ นค้ า

160,000

ชัว่ โมงการปฏิบตั ิงาน ค่าซ่อมบํา รุ งรักษารถขนส่ ง

24,000

%การใช้ งาน

รวม
ทรั พ ยากรพืน้ ที่
ค่านํ ้า

รวม

556,000

ต้ น ทุน ต่ อ ปี (บาท) ตัว ผลัก ดัน ทรั พ ยากร
ทรั พ ยากรวัสดุใ ช้ งาน/วัสดุสิน้ เปลือ ง
26,400
%การใช้ งาน
ค่ากล่ องกระดาษลู กฟูกและฉลาก

%การใช้ งาน

389,200
ต้ น ทุน ต่ อปี (บาท) ตัว ผลัก ดัน ทรั พ ยากร
720
%การใช้ งาน

ค่าไฟ

91,140

%การใช้ งาน

ค่าขวดพลาสติก

4,320

%การใช้ งาน

ค่าโทรศัพท์

10,788

%การใช้ งาน

ค่ากระดาษ(ใบรับคํา สั่งซื ้อและใบรับคํา สั่งผลิ ต)

2,880

%การใช้ งาน

ค่าเสื่ อมอาคาร

600,000

%การใช้ งาน

ค่าเครื่องเขียน

3,120

%การใช้ งาน

ค่าเทปกาว

5,760

%การใช้ งาน

ค่าชันวางของ
้

54,792

%การใช้ งาน

412,687.45

%การใช้ งาน

ค่าวัตถุดิบในการผลิ ตนํ ้าจิ ้มสุ กี ้
รวม

รวม

728,328
รวมต้ น ทุน จากทรั พ ยากร 4 ด้ าน

484,279.45
2,157,807.45
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3) การกระจายต้นทุนของทรัพยากรทั้ง 4 ด้านสู่กิจกรรมหลัก จากการทราบถึงต้นทุนทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน
สามารถนําไปกระจายต้นทุนทรัพยากรลงในกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจะทําให้เห็นต้นทุนทรัพยากรที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม
หลักที่แฝงอยู่อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังตารางที่ 3-6
ตารางที่ 3 การกระจายต้นทุนทรัพยากรบุคคลเข้ากิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

ทรัพ ยกรบุคคล

เวลาการทํางาน
(ชั่วโมงต่อ ปี )

% การใช้ งาน
(เปอร์ เ ซ็น ต์)

475.03

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

475.03

100

เวลาการทํางาน
(ชั่วโมงต่อ ปี )

% การใช้ งาน
(เปอร์ เ ซ็น ต์)

-

-

1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิต
ค่าจ้างแรงงานการ 2 การจัดเก็บวัตถุดิบ
จัดซือ้ จัดหาและ 3 การผลิต
ตรวจสอบวัตถุดิบ 4 การจัดเก็บสินค้าผลิตเสร็จ
5 การจัดส่งสินค้ า
รวม
กิจกรรมหลัก
ค่าจ้างแรงงาน
กระบวนการผลิต 1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิต
และบรรจุล งกล่อ ง 2 การจัดเก็บวัตถุดิบ
3 การผลิต

ต้น ทุน ค่าใช้ จ่าย
(บาทต่ อ ปี )
216,000

ทรัพ ยกรบุคคล

กิจกรรมหลัก

เวลาการทํางาน % การใช้ งาน ต้น ทุน ค่าใช้ จ่าย
(ชั่วโมงต่อ ปี ) (เปอร์ เ ซ็น ต์) (บาทต่อ ปี )

1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิต
ค่าจ้างแรงงานการ
2 การจัดเก็บวัตถุดิบ
จัดเก็บวัตถุดิบ และ
3 การผลิต
สิน ค้าผลิตเสร็จ
4 การจัดเก็บสินค้าผลิตเสร็จ
5 การจัดส่งสินค้า
รวม

216,000

ต้น ทุน ค่าใช้ จ่าย
กิจกรรมหลัก
ค่าจ้างแรงงานการ
(บาทต่ อ ปี )
จัดสิน ค้าขึน้ รถ
ขนส่งและจัดส่ง 1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิต
2 การจัดเก็บวัตถุดิบ
สิน ค้า
108,000
3 การผลิต

-

-

177.14

100

4 การจัดเก็บสินค้าผลิตเสร็จ

-

-

-

4 การจัดเก็บสินค้าผลิตเสร็จ

5 การจัดส่งสินค้ า
รวม

-

-

-

177.14

100

5 การจัดส่งสินค้า
รวม

108,000

-

-

147.14

64.92

-

-

-

79.51

35.08

-

-

-

226.66

100

72,000

46,742.06
25,257.94

เวลาการทํางาน % การใช้ งาน ต้น ทุน ค่าใช้ จ่าย
(ชั่วโมงต่อ ปี ) (เปอร์ เ ซ็น ต์) (บาทต่อ ปี )
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144.90

100.00

144.90

100.00

160,000
160,000

556,000

รวมทัง้ หมด

ตารางที่ 4 การกระจายต้นทุนทรัพยากรพื้นที่เข้ากิจกรรมหลัก
ทรั พ ยากรพืน้ ที่

ค่ านํา้

กิจ กรรมหลัก

ทรั พ ยากรพืน้ ที่

กิจ กรรมหลัก

% การใช้ งาน ต้ น ทุน ค่ าใช้ จ่ าย
(เปอร์ เ ซ็น ต์ )
(บาทต่ อ ปี )

1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต

-

-

1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต

60

6,472.80

2 การจัดเก็บวัตถุดิบ

-

-

2 การจัดเก็บวัตถุดิบ

12

1,294.56

100

26,400

3 การผลิ ต

-

-

4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ

-

-

4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ

10

1,078.80

5 การจัดส่ งสิ นค้ า
รวม

-

-

18

1,941.84

100

26,400

5 การจัดส่ งสิ นค้ า
รวม

100

10,788

3 การผลิ ต

กิจ กรรมหลัก
1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต
ค่ าไฟ

% การใช้ งาน ต้ น ทุน ค่ าใช้ จ่ าย
(เปอร์ เ ซ็น ต์ )
(บาทต่ อ ปี )

ค่ าโทรศัพ ท์

% การใช้ งาน ต้ น ทุน ค่ าใช้ จ่ าย
(เปอร์ เ ซ็น ต์ )
(บาทต่ อ ปี )
15

13,671

2 การจัดเก็บวัตถุดิบ

3

2,734.20

3 การผลิ ต

70

63,798

4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ

12

10,936.80

5 การจัดส่ งสิ นค้ า
รวม

-

-

100

91,140

กิจ กรรมหลัก
1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต
ค่ าเสื่อ มอาคาร

% การใช้ งาน ต้ น ทุน ค่ าใช้ จ่ าย
(เปอร์ เ ซ็น ต์ )
(บาทต่ อ ปี )
3

18,000

2 การจัดเก็บวัตถุดิบ

6

36,000

3 การผลิ ต

50

300,000

4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ

35

210,000

5 การจัดส่ งสิ นค้ า
รวม

6

36,000

100

600,000

728,328.00

รวมทัง้ หมด
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ตารางที่ 5 การกระจายต้นทุนทรัพยากรวัสดุใช้สอยและวัสดุสิ้นเปลืองเข้ากิจกรรมหลัก
ทรั พ ยากรวัส ดุใ ช้
สอย-วัสดุสิ ้นเปลือ ง

% การใช้ งาน
(เปอร์ เซ็น ต์ )
-

ต้ น ทุน ค่ าใช้ จ่ าย
(บาทต่ อ ปี )
-

2 การจัดเก็บวัตถุดิบ

-

-

3 การผลิ ต

50

360

4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ

50

360

กิจ กรรมหลัก
1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต

ค่ ากล่ อ งกระดาษลูก ฟูก
และฉลาก

5 การจัดส่ งสิ นค้ า
รวม
กิจ กรรมหลัก
1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต
ค่ าขวดพลาสติก

2 การจัดเก็บวัตถุดิบ
3 การผลิ ต

15

468

3 การผลิ ต

-

-

4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ

45

1,404

รวม
กิจ กรร มหลัก
1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต
ค่ าเทปกาว

2 การจัดเก็บวัตถุดิบ
3 การผลิ ต

-

-

100
% การใช้ งาน
(เปอร์ เซ็น ต์ )
-

3,120
ต้ น ทุน ค่ าใช้ จ่ าย
(บาทต่ อ ปี )
-

-

-

100

5,760
-

-

-

4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ

-

5 การจัดส่ งสิ นค้ า

-

-

5 การจัดส่ งสิ นค้ า

-

-

100
% การใช้ งาน
(เปอร์ เซ็น ต์ )
30

4,320
ต้ น ทุน ค่ าใช้ จ่ าย
(บาทต่ อ ปี )
864

100
% การใช้ งาน
(เปอร์ เซ็น ต์ )
20

5,760
ต้ น ทุน ค่ าใช้ จ่ าย
(บาทต่ อ ปี )
10,958

2 การจัดเก็บวัตถุดิบ

-

-

2 การจัดเก็บวัตถุดิบ

50

27,396

3 การผลิ ต

-

-

3 การผลิ ต

-

-

4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ

60

1,728

4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ

30

16,438

กิจ กรรมหลัก

ค่ าวัต ถุด ิบ ผลิต นํ ้าจิ ้ม
สุก ี ้

-

2 การจัดเก็บวัตถุดิบ

4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ
รวม

กระดาษ
(ใบรั บ คํา สั่งซื ้อและใบ
รั บคํา สั่งผลิต )

720
ต้ น ทุน ค่ าใช้ จ่ าย
(บาทต่ อ ปี )
4,320

ต้ น ทุน ค่ าใช้ จ่ าย
(บาทต่ อ ปี )
1,248

5 การจัดส่ งสิ นค้ า

-

-

% การใช้ งาน
(เปอร์ เซ็น ต์ )
40

กิจ กรร มหลัก
1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต

ค่ าของใช้ สาํ นักงาน
(เครื่ องเขีย น)

100
% การใช้ งาน
(เปอร์ เซ็น ต์ )
100

ทรั พ ยากรวัสดุใ ช้
สอย-วัสดุสิ ้นเปลือ ง

1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต

5 การจัดส่ งสิ นค้ า

10

288

รวม

100

2,880

1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต

-

-

2 การจัดเก็บวัตถุดิบ

-

-

100

412,687.45

-

-

3 การผลิ ต
4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ
5 การจัดส่ งสิ นค้ า
รวม

-

-

100

412,687.45

รวม
กิจ กรร มหลัก
1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต
ค่ าชัน้ วางของ

5 การจัดส่ งสิ นค้ า
รวม

-

-

100

54,792

484,279.45

รวมทัง้ หมด

ตารางที่ 6 การกระจายต้นทุนทรัพยากรเครื่องจักรเข้ากิจกรรมหลัก
ทรั พ ยากรเครื่ องจัก ร

กิจ กรรมหลัก
1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต
2 การจัดเก็บวัตถุดิบ

ค่ าเสื่อ มเครื่ อ งจักร

-

-

100

150,000

4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ

-

-

5 การจัดส่ งสิ นค้ า

-

-

3 การผลิ ต

รวม
กิจ กรรมหลัก
1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต
ค่ าเสื่อ ม
รถขนส่ ง

% การใช้ งาน ต้ น ทุน ค่ าใช้ จ่ าย
ทรั พ ยากรเครื่ อ งจักร
(เปอร์ เ ซ็น ต์ )
(บาทต่ อ ปี )
-

ค่ าซ่ อ มบํารุ งรถ

-

-

3 การผลิ ต

-

-

4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ

-

-

1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต

-

-

3 การผลิ ต

-

-

4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ

-

-

100

24,000

รวม
กิจ กรรมหลัก
1 การจัดซื ้อจัดหาปัจจัยการผลิ ต
ค่ านํา้ มัน เชื ้อเพลิง
รถขนส่ ง

% การใช้ งาน ต้ น ทุน ค่ าใช้ จ่ าย
(เปอร์ เ ซ็น ต์ )
(บาทต่ อ ปี )
-

2 การจัดเก็บวัตถุดิบ

5 การจัดส่ งสิ นค้ า

100
150,000
% การใช้ งาน ต้ น ทุน ค่ าใช้ จ่ าย
(บาทต่ อ ปี )
(เปอร์ เ ซ็น ต์ )
-

2 การจัดเก็บวัตถุดิบ

กิจ กรรมหลัก

100
24,000
% การใช้ งาน ต้ น ทุน ค่ าใช้ จ่ าย
(เปอร์ เ ซ็น ต์ )
(บาทต่ อ ปี )
-

2 การจัดเก็บวัตถุดิบ

-

3 การผลิ ต

-

-

4 การจัดเก็บสิ นค้ าผลิ ตเสร็จ

-

-

5 การจัดส่ งสิ นค้ า

100

71,200

5 การจัดส่ งสิ นค้ า

100

144,000

รวม

100

71,200

รวม

100

144,000

389,200

รวมทัง้ หมด
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4) การจัดสรรต้นทุนทรัพยากรเข้าสู่กิจกรรมหลักของผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุก้ี จากตารางที่ 7 พบว่า จากต้นทุนรวมของ
ทรัพยากรทั้ง 4 ด้านของบริษัทกรณีศึกษาในผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุก้ี มีต้นทุนรวม 2,157,807.45 บาทต่อปี ซึ่งเมื่อมีการจัดสรรต้นทุน
ทรัพยากรทั้ง 4 ด้านเข้าสู่รายกิจกรรมหลัก กิจกรรมการผลิตมีต้นทุนรวมมากที่สุด เท่ากับ 1,071,325.45 บาทต่อปี คิดเป็น 49.65
เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ กิจกรรมโลจิสติกส์ นั่นคือ การส่งสินค้าโดยมีต้นทุ นรวม เท่ากับ 438,833.84 บาทต่อปี คิดเป็น 20.34
เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตมีต้นทุนรวม เท่ากับ 267,214.20 บาทต่อปี คิดเป็น 12.38 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรม
การจัดเก็บสินค้าผลิตเสร็จมีต้นทุนรวม เท่ากับ 240,541.20 บาทต่อปี คิดเป็น 11.15 เปอร์เซ็นต์ และกิจกรรมการจัดเก็บวัตถุดิบมี
ต้นทุนรวมน้อยที่สุด เท่ากับ 139,892.76 บาทต่อปี คิดเป็น 6.48 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 7 สรุปต้นทุนจากทรัพยากร 4 ด้านรายกิจกรรมหลักในผลิตภัณฑ์นํ้าจิ้มสุกี้รสเผ็ด 300 กรัม
กิจ กรรมหลัก
ค่ าใช้ จ่ ายตามทรั พ ยากร

ด้ านวัสดุใช้ งาน/วัสดุสิ ้นเปลือง

ด้ านเครื่ องจักร

ด้ านพื ้นที่

ด้ านบุคคล

ค่าจ้ างแรงงานในการจัดซื ้อและตรวจสอบวัตถุดิบ

การจัด ซือ้ จัด หา
การจัด เก็บ วัต ถุด ิบ
ปั จ จัยการผลิต

การผลิต

การจัด เก็บ
การจัด ส่ งสิน ค้ า
สิน ค้ าผลิต เสร็ จ

216,000

-

-

-

-

ค่าจ้ างแรงงานในการจัดเก็ บและรวบรวมสินค้ าตามคํา สั่งซื ้อ

-

72,000

-

-

-

ค่าจ้ างแรงงานในการกระบวนการผลิตและบรรจุลงกล่อง

-

-

108,000

-

-

ค่าจ้ างแรงงานในการจัดสินค้ าขึ ้นรถขนส่งและขับรถส่งสินค้ า

-

-

-

-

160,000

ค่านํ ้า

-

-

26,400

-

-

ค่าไฟ

13,671

2,734.20

63,798

10,936.80

-

ค่าโทรศัพท์

6,472.80

1,294.56

-

1,078.80

1,941.84

ค่าเสื่อมอาคาร

18,000

36,000

300,000

210,000

36,000

ค่าเสื่อมเครื่ องจักร

-

-

150,000

-

-

ค่าเสื่อมรถขนส่ง

-

-

-

-

71,200

ค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิงรถขนส่ง

-

-

-

-

144,000

ค่าซ่อมแซมบํารุ งรั กษารถขนส่ง

-

-

-

-

24,000

ค่าวัตถุดิบในการผลิตนํ ้าจิ ้มสุกี ้

-

-

412,687.45

-

-

ค่ากล่องกระดาษลูกฟูกและฉลาก

-

-

360

360

-

ค่าขวดพลาสติก

-

-

4,320

-

-

ค่ากระดาษ(ใบรั บคํา ส่งซื ้อและใบรั บคํา สั่งผลิต)

864

-

-

1,728

288

ค่าเครื่ องเขียน

1,248

468

-

-

1,404

-

-

5760

-

-

10,958.40

27,396

-

16,437.60

-

267,214.20

139,892.76

ค่าเทปกาว
ค่าชั ้นวางของ
ต้ น ทุน กิจ กรรมหลักทัง้ หมด

1,071,325.45 240,541.20

556,000

728,328

389,200

484,279

2,157,807.45

ต้ น ทุน กิจ กรรมหลักทัง้ หมด(%)

12.38

6.48

11.15

20.34

100.00

ต้ น ทุน กิจ กรรมหลักในกิจ กรรมโลจิสติกส์

267,214.20

139,892.76

240,541.20

438,833.84

1,086,482.00

ต้ น ทุน กิจ กรรมหลักในกิจ กรรมโลจิสติกส์ (%)

24.59

12.88

22.14

40.39

100.00
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5) การกําหนดตัวผลักดันกิจกรรมและคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ ตัวผลักดันกิจกรรม คือ สิ่งที่มีอิทธิพลทํา
ให้เกิดการดําเนินการในกิจกรรมนั้นมากขึ้นหรือน้อยลง ซึ่งในการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม
คณะผู้วิจัยได้กําหนดตัวผลักดันกิจกรรม คือ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ต่อปี เพราะหากมีปริมาณการผลิตสินค้ามากก็จะเกิด
กิจกรรมต่างๆดังที่ทําการวิเคราะห์ข้างต้นสูงตาม โดยปริมาณการผลิตสินค้าชนิดนี้ มีปริมาณการผลิตอยู่ท่ี 4,056 ขวดต่อเดือน
เท่ากับ 48,672 ขวดต่อปี จากนั้น คํานวณหาต้นทุนรวมต่อหน่วย(ขวด)ของผลิตภัณฑ์และคํานวณหาต้นทุน โลจิสติกส์ต่อหน่วย(ขวด)
ของผลิตภัณฑ์ จากการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ พบว่า ต้นทุนรวมในผลิตภัณฑ์น้ําจิ้ม สุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม
เท่ากับ 44.33 บาทต่อขวด ในขณะที่ต้นทุนโลจิสติกส์ในผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม เท่ากับ 22.32 บาทต่อขวด
คิดเป็น 50.35 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนรวมต่อขวด ซึ่งแสดงการคํานวณ ดังนี้
ต้นทุนรวมในผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุกี้รสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม = 2,157,807.45 หาร 48,672 = 44.33 บาทต่อขวด
ต้นทุนโลจิสติกส์ในผลิตภัณฑ์นํา้ จิ้มสุกี้รสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม = 1,086,482 หาร 48,672 = 22.32 บาทต่อขวด
แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์
จากการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมของสินค้า พบว่า กิจกรรมที่มีต้นทุนสูงที่สุดกิจกรรมการผลิต ซึ่งในงานวิจัยนี้ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ท่ีจะมุ่งเน้นไปที่การหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากมีข้อจํากัดในการแก้ไขปัญหา แต่ให้ความสําคัญในการหา
แนวทางการลดต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งคณะผู้วิจัยเลือกกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนสูงที่สุด คือ กิจกรรมการจัดส่งสินค้า เพื่อ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาประกอบการตัดสินใจของบริษัทกรณีศึกษาในการนําไปใช้แก้ปัญหา
กิจกรรมการจัดส่งสินค้ามีต้นทุนสูงที่สุด เท่ากับ 438,833.84 บาทต่อปี คิดเป็น 40.39 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนในกิจกรรม
โลจิสติกส์ โดยมีสาเหตุมาจากค่าจ้างแรงงานในการจัดสินค้าขึ้นรถขนส่งและขับรถส่งสินค้าจํานวน 160,000 บาทต่อปี ซึ่งมาจาก
การจ้างพนักงานจํานวน 4 คน แต่ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจําเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สําหรับค่าใช้จ่ายค่าน้ํามัน
รถขนส่งจํานวน 144,000 บาทต่อปี หรือ 12,000 บาทต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงต่อเดือนและสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้
คณะผู้วิจัยจึงเลือกเสนอแนวทางการแก้ไขในกิจกรรมการจัดส่งสินค้าในส่วนของค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
บริษัทกรณี ศึกษามีการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า โดยจะมีการใช้รถกระบะ 4 ล้อตอนเดียว(TOYOTA VIGO 2.7WT-I) ในการ
บรรทุกสินค้า จํานวน 2 คัน โดยทุกเดือนจะมีการใช้นํ้ามันดีเซลในการขนส่งมีต้นทุนค่าน้ํามันดีเซลอยู่ที่ 6,000 บาทต่อคันต่อเดือน
รวมจํานวน 2 คัน มีต้นทุนค่าน้ํามันดีเซล เท่ากับ 12,000 บาทต่อเดือน ซึ่งปัจจุบันมีราคาเฉลี่ยน้ํามันดีเซลอยู่ที่ 25.19 บาทต่อลิตร
(ราคาน้ํามัน ปตท. เดือนสิงหาคม 2560) ผู้คณะวิจัยจึงเสนอทางเลือกในการให้บริษัทกรณีศึกษาปรับเปลี่ยนการใช้น้ํามันดีเซลมาใช้
แก๊ส NGV ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 13.28 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาแก๊ส NGV ปตท. เดือนสิงหาคม 2560) หรือแก๊ส LPG ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่
ที่ 12.71 บาทต่ อกิ โลกรัม (ราคาแก๊ ส LPG ปตท. เดื อนสิงหาคม 2560)แทน ซึ่ งจะทํ าให้ ต้ นทุ นในการใช้เชื้อเพลิงลดลงได้ แต่ทั้ งนี้
จําเป็นต้องมีการลงทุนในการติดตั้งระบบแก๊สทั้ง 2 ทางเลือก คณะผู้วิจัยจึงเสนอข้อมูลการใช้รถขนส่งในระบบแก๊ส NGV และแก๊ส
LPG เปรียบเทียบกับการใช้น้ํามันดีเซล ดังตารางที่ 8 - 9
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการลงทุนการตั้งระบบแก๊ส NGV กับการใช้น้ํามันดีเซลแบบเดิมต่อรถขนส่ง 1 คัน
ราคาเชือ้ เพลิง เงิน ลงทุน ติด ตัง้
ชนิด เชือ้ เพลิง

1

นํา้ มัน ดีเ ซล

(บาท/ลิต ร)
25.19

ระบบแก๊ ส
(บาท)
-

NGV

13.28

49,900

2

อัต ราการ
อัต ราการ
ประหยัด ค่ า ค่ านํา้ มัน 5 ค่ า NGV5 ประหยัด ค่ า ระยะเวลา
6
สิน้ เปลือ งนํา้ มัน สิน้ เปลือง NGV3 เชือ้ เพลิง4
(บาท/
(บาท/ เชือ้ เพลิง
คืน ทุน
3
เดือ น) (บาท/เดือ น) (เดือ น)
(บาท/กม.)
(บาท/กม.)
(บาท/กม.) เดือ น)
2.1
6,001.63
2,400.65
0.84
20.79
1.26
3,600.98
-
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1ราคาอ้างอิงจาก ปตท. เดือนสิงหาคม 2560
2ติดตัง้ ระบบแก๊ส NGV ชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุ่น Diesel ราคาอ้างอิงจาก ENERGY REFORM (2560).

3คิดจาก ราคาน้ํามันดีเซล หาร อัตราสิน
้ เปลืองน้ํามันดีเซล (12 กม. /ลิตร) สําหรับ อัตราสิ้นเปลืองแก๊ส NGV อ้างอิงจาก ENERGY REFORM (2560).
4คิดจากอัตราสิน
้ เปลืองน้ํามัน ลบ อัตราสิน้ เปลือง NGV
5คิดจากระยะทางการวิ่งต่อเดือน คือ 2,857.92 กม. คูณ อัตราการสิน
้ เปลืองของแต่ละเชือ้ เพลิง
6ระยะเวลาคืนทุนคิดจาก เงินลงทุนค่าติดตั้งแก๊ส หาร ค่าเชือ
้ เพลิงที่ประหยัดได้ต่อเดือน

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการลงทุนการตั้งระบบแก๊ส LPG กับการใช้น้ํามันดีเซลแบบเดิม
ราคาเชือ้ เพลิง
ชนิด เชือ้ เพลิง
(บาท/ลิต ร)

1

ประหยัด ค่ า ค่ านํา้ มัน 5 ค่ า LPG5 ประหยัด ค่ า ระยะเวลา
เงิน ลงทุน ติด ตัง้
อัต ราการ
อัต ราการ
6
ระบบแก๊ ส สิน้ เปลือ งนํา้ มัน 3 สิน้ เปลือ ง LPG3 เชือ้ เพลิง4
เชือ้ เพลิง
(บาท/
(บาท/
คืน ทุน
2
(บาท)
(บาท/กม.)
(บาท/กม.)
(บาท/กม.)
เดือ น)
เดือ น) (บาท/เดือ น) (เดือ น)

นํา้ มัน ดีเ ซล

25.19

-

2.1

-

LPG

12.71

39,400

-

1.06

1.04

6,001.63

-

-

3,029.40

2,972.24

13.26

1ราคาอ้างอิงจาก ปตท. เดือนสิงหาคม 2560
2ติดตั้งชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุ่น Advanced OBD II LPG และเพิ่มค่าติดตั้งถังแก๊สใต้ทอ
้ งรถมูลค่า 4,500 บาท ราคาอ้างอิงจาก ENERGY REFORM (2560).
3คิดจาก ราคาน้ํามันดีเซล หาร อัตราสิน
้ เปลืองน้ํามันดีเซล (12 กม. /ลิตร) สําหรับ อัตราสิ้นเปลืองแก๊ส LPG อ้างอิงจาก ENERGY REFORM (2560).
4คิดจากอัตราสิน
้ เปลืองน้ํามัน ลบ อัตราสิน้ เปลือง LPG
5คิดจากระยะทางการวิ่งต่อเดือน คือ 2,857.92 กม. คูณ อัตราการสิน
้ เปลืองของแต่ละเชือ้ เพลิง
6ระยะเวลาคืนทุนคิดจาก เงินลงทุนค่าติดตั้งแก๊ส หาร ค่าเชือ
้ เพลิงที่ประหยัดได้ต่อเดือน

จากตารางที่ 8 - 9 พบว่า การลงทุนติดตั้งแก๊สในระบบ NGV จะสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลงได้ 2,400.65x2 (จํานวนรถ
ขนส่ง 2 คัน) เท่ากั บ 4,801.31 บาทต่อเดือน คิดเป็ น 57,576.5 บาทต่อปี ซึ่งจะลดต้นทุ นค่าเชื้อเพลิงจากเดิม (144,000 บาทต่อปี)
คิดเป็น 40.01 เปอร์เซ็นต์ สําหรับการลงทุนติดตั้งแก๊สในระบบ LPG จะสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลงได้ 2,972.24x2 (จํานวนรถ
ขนส่ง 2 คัน) เท่ากับ 5,944.48 บาทต่อเดือน คิดเป็น 71,333.68 บาทต่อปี ซึ่งจะลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงจากเดิม (144,000 บาทต่อปี)
คิดเป็ น 49.54 เปอร์เซ็นต์ จากแบบจําลองการลงทุ นติดตั้งแก๊ส NGV และ LPG คณะผู้วิจัยให้ข้อสรุปว่าการเลือกติดตั้งแก๊ส LPG
จะสามารถลดต้ นทุ นการใช้ เชื้ อเพลิ งได้ มากกว่ า NGV และมี ระยเวลาในการคื นทุ นที่ เร็ วกว่ าอยู่ ท่ี 1 ปี 1 เดื อน(NGV ใช้ เวลา 1 ปี
8 เดือน)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม โดยการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม
พบว่ามีต้นทุนรวมในผลิตภัณฑ์เท่ากับ 2,157,807.45 บาทต่อปี คิดเป็นต้นทุนรวมต่อขวดอยู่ที่ 44.33 บาท และมีต้นทุนโลจิสติกส์
เท่ากั บ 10,864,820บาทต่อปี คิดเป็ นต้นทุนโลจิสติกส์ต่อขวดอยู่ที่ 22.32 บาท คิดเป็ น 50.35 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนรวมต่อขวด
ในขณะที่บริษัทกรณีศึกษามีการขายผลิตภัณฑ์นํ้าจิ้มสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม ในราคา 39 บาทต่อขวด ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
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ต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ที่คํานวณได้ คือ 44.33 บาทต่อขวด จึงทําให้บริษัททราบว่ามีต้นทุนรวมในผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าราคาขายอยู่
5.33 บาทต่อขวด ทั้งนี้ เพราะบริษัทกรณีศึกษามีการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์นี้โดยคํานึงถึงแต่ต้นทุนที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น จึงทําให้
บริษัทกรณี ศึกษาคิดว่ามีกําไรจากผลประกอบการอยู่ 16.99 บาทต่อขวด(ราคาขายสินค้า 39 บาทต่อขวด ต้นทุนเฉพาะการผลิต
22.01 มีกําไรเท่ากับ 16.99 บาทต่อขวด) นอกจากนี้ บริษัทยังทราบถึงสาเหตุของต้นทุนในผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าราคาขาย เพราะมีต้นทุน
อื่นที่ยังแฝงอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ นั่นคือ ต้นทุนโลจิสติกส์ท่ีเกิดขึ้นและถือเป็นต้นทุนแฝงในผลิตภัณฑ์ที่สูงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ต้นทุนค่าน้ํามันเชื้อเพลิงในกิจกรรมการจัดส่งสินค้าสอดคล้องกับสมพงษ์ ปัญญายิ่งยง (2553) ได้ศึกษาต้นทุนการขนส่งสินค้าของ
ผู้ให้บริการขนส่ง พบว่า การขนส่งสินค้ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงสุดคิดเป็น 86.26 เปอร์เซ็นต์ในการกระจายสินค้า โดยต้นทุนการขนส่ง
สินค้า 51 เปอร์เซ็นต์เกิดจากต้นทุนของค่าน้ํามันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางในลดต้นทุนโลจิสติกส์
ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการจัดส่งสินค้า ซึ่งมีต้นทุนเท่ากับ 438,833.84 บาทต่อปี โดยพบว่า ต้นทุนในกิจกรรมการจัดส่งสินค้ามีต้นทุน
ในส่วนของน้ํามั นเชื้อเพลิงที่ใช้สูงถึง 144,000 บาทต่อปี คิดเป็ น 12,000 บาทต่อเดือน คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการลดต้นทุ น
โดยเสนอแนวทางการใช้ระบบแก๊ส NGV หรือแก๊ส LPG พบว่า การลงทุนติดตั้งแก๊สในระบบ LPG จะสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลงได้
71,333.68 บาทต่อปี คิดเป็น 49.58 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ระบบแก๊ส NGV จะสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลงได้ 57,576.5 บาทต่อปี
คิดเป็ น 40.01 เปอร์เซ็ นต์ เนื่ องจากการใช้ระบบแก๊ สทั้ ง 2 ชนิดนั้ นมี ต้นทุ นในการใช้เชื้อเพลิงที่ ต่ํ ากว่าการใช้นํ้ามั นดี เซลอยู่มาก
จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเชื้อเพลิงของรถขนส่งลงได้ แต่ก็จะต้องมีการลงทุนในการติดตั้งระบบแก๊สในครั้งแรกซึ่งมี
การลงทุนที่สูงพอสมควร แต่จากการที่สามารถลดค่าเชื้อเพลิงลงได้มากนั้นจึงส่งผลให้ระยะเวลาในการคืนทุนของการใช้ระบบแก๊สทั้ง
2 ทางเลือกสามารถคืนทุนได้รวดเร็ว สอดคล้องกับ พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล และ ปฎล รัตนชุม (2560) กล่าวว่า จากการเปรียบเทียบ
ต้นทุนในการให้บริการลูกค้าใน 1 รอบการขนส่ง จะพบว่ารถพ่วงที่ใช้ NGV มีต้นทุนถูกกว่ารถพ่วงที่ใช้น้ํามันค่อนข้างมาก โดยมีต้นทุน
ถู กกว่ า 5,451 บาทต่ อรอบการขนส่ งหรื อคิ ดเป็ น 20.47 เปอร์ เซ็ นต์ โดยผู้ วิ จั ยคาดว่ าการใช้ NGV จะสามารถลดต้ นทุ นให้
ผู้ประกอบการขนส่งได้ค่อนข้างมาก และสอดคล้องกับ นิช์ชกรณ์ ตันติวณิชชานนท์ (2555) กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการเติมเชื้อเพลิงใน
รถยนต์รับจ้าง ถ้าใช้น้ํามันเชื้อเพลิงค่าใช้จ่ายจะสูงมาก แต่เมื่อเปลี่ยนระบบเชือ้ เพลิงเป็นระบบ NGV และ LPG ค่าใช้จ่ายจะถูกลง
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1) ข้อมูลต้นทุนจากกิจกรรมโลจิสติกส์ในแต่ละกิจกรรมยังมีรายละเอียดเชิงลึก ซึ่งบริษัทยังไม่ได้มีการจําแนกไว้อย่าง
ชัดเจน ควรจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อนํามาวิเคราะห์เพิ่มเติม จะทําให้ทราบถึงต้นทุนโลจิสติกส์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2) การเสนอแนวทางการใช้ระบบแก๊ส NGV หรือ LPG ควรจะมีการศึกษาถึงปัจจัยในการตัดสินใจเพิ่มเติมเข้ามา เช่น ต้นทุนที่เกิด
จากการบํารุงรักษาเครื่องยนต์ของการใช้เชื้อเพลิงทั้ง 3 ลักษณะ การกระจายตัวของสถานีเติมแก๊สในพื้นที่ ความปลอดภัยในการใช้งาน
การรับประกัน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะสามารถเป็นข้อมูลตัดสินใจการลงทุนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
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การศึกษากระบวนการรับ - ส่งผู้ป่วยโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Educational of the Process for Referral System at Ladkrabang Hospital, Bangkok
ชิดชนก อัจฉริยนิติ1 ชลกร อินทะนะ2 และเกียรติศักดิ์ ชมแก้ว2
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ งปั จ จั ย หลั ก ที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการรั บ -ส่ งผู้ ป่ วยของโรงพยาบาล
ลาดกระบั ง กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ หาความสู ญ เปล่ า ที่ เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการและหาแนวทางการแก้ ไขเพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วมากขึ้น โดยทําการเก็บข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้เส้นทางในช่วงเวลา 8.30 – 9.00 น.
วันทํางานราชการ และสอบถามขั้นตอนกระบวนการรับ-ส่งผู้ป่วยจากผู้ชํานาญการของศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย โรงพยาบาล
ลาดกระบั ง กรุงเทพมหานคร ทํ าการวิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ ท ฤษฎี (Minimum spanning tree) 7waste และระบบ lean
manufacturing ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเส้นทางที่ใช้ได้แก่ ระยะทาง เส้นทาง และเวลาที่ใช้ ซึ่งแต่ละ
เส้นทางมีความแตกต่างกัน และเหมาะกับผู้ป่วยฉุกเฉินในแต่ละประเภทแตกต่างกันไป ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
เอกสารนั้ น มาจากการประสานงานของทางโรงพยาบาลต้ น ทางกั บ โรงพยาบาลปลายทางทํ าให้ มี ค วามล่ าช้าในการ
ดําเนินงาน
คําสําคัญ: กระบวนรับ-ส่งผู้ป่วย, โรงพยาบาล, ทฤษฎีต้นไม้แบบข้ามทอดน้อยสุด
ABSTRACT
The Objective of this research the purpose of this research were study factors affecting the process for
referral system at Ladkrabang Hospital, Bangkok. To find the wastage that occurs in the process and finds solutions
to be more efficiency, faster. By collecting factors that influence the choice of routes between 8.30-9.00 am on
working day and ask the process patient service with professional of Ladkrabang Hospital, Bangkok. Data analysis by
minimum spanning tree 7wastes and lean manufacturing system. The study found that factors affecting the route
selection were distance, time and route. Each route is different and suitable for emergency patients. The wastage
that occurs in the documenting process comes from the coordination of the hospital origin with the destination
hospital, leading to delays in implementation
Keywords: The process of referral system, Hospital, Minimum Spanning Tree

1
2

อาจารย์ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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บทนํา
ในสภาพของสั ง คมปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต อย่ า งมาก โดยมี ส าเหตุ อั น เนื่ อ งมาจาก
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลส่งให้ภาวะทางด้าน
การทําธุรกิจต้องมีการปรับตัว มีการคิดกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่ อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านของสินค้าและบริการ ซึ่งในปัจจุบันองค์การต่างๆให้ความสําคัญกับงานบริการเป็น
อย่างมาก เพราะเป็นตัวช่วยในการเรียกลูกค้าและช่วยสร้างฐานลูกค้า จึงได้มีการพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพและ
คุณ ภาพมากขึ้นเพื่ อสร้างความพึ งพอใจและความประทั บใจให้กับผู้เข้ารับบริก ารให้มาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งการได้รับ
บริการทางด้านสุขภาพนับได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน โรงพยาบาลนั้น
นับได้ว่าเป็นสถานบริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิที่สําคัญในการให้บริการประชาชนเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยซึ่งได้มีการ
ออกแบบระบบบริการสุขภาพเพื่อให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการกระจายหน่วยบริการระดับ
ต่างๆ ให้สอดคล้อง ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และระดับความเฉียบพลันของอาการผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม หากแต่ในปัจจุบัน
ความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติต่อการรับบริการสุขภาพมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ศักยภาพของ
โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีไม่เท่าเทียมกัน ความพร้อมของสถานพยาบาลที่รับและส่งต่อผู้ป่วยทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ท่ี
แตกต่างกันในแต่ละระดับบริการ ส่งผลให้โรงพยาบาลเกิดข้อจํากัดในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เกินศักยภาพ
ของโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีปัญหา ความพึงพอใจของประชาชน การฟ้องร้องจากการดูแลที่ยังไม่ได้ส่งต่อหรือขณะส่งต่อ
รวมถึงเส้นทางที่ใช้ในการนําส่งผู้ป่วยจากต้นทางไปสู่จุดหมายปลายทาง อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการนําส่งตัวผู้ป่วย
ทั้ ง ในด้ า นการจราจร ต้ น ทุ น ระยะเวลาที่ ใช้ ในการนํ า ส่ ง สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ ทํ า ให้ ก ระบวนการรั บ -ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยของ
โรงพยาบาลมี ความสํ าคั ญ มากยิ่งขึ้น ด้ วยเหตุ น้ีโรงพยาบาลจึงต้องมี การจั ดการและพั ฒ นาระบบการทํ างานทั้งทาง
การรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วย การจัดการด้านเอกสารที่ ใช้และกระบวนในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และคุณ ภาพมากขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ท่ีได้รับบริการ อย่างไรก็ตาม หากจะส่งตัวผู้ป่วยได้อย่าง
รวดเร็วนั้นก็ต้องมีการจัดการระบบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความชํานาญในเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
คํานึงถึงชีวิตของผู้ป่วยมากกว่าต้นทุนที่ใช้ในการขนส่ง เนื่องจากเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาจมีหลายเส้นทาง
โดยแต่ละเส้นทางมีการจราจรและต้นทุนที่ไม่เหมือนกันส่งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแตกต่างกัน
จากเหตุ ผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสํ าคั ญ ของปั ญ หา จึงมีความสนใจที่ จะศึกษาถึงระบบ
เอกสารและเส้นทางที่ใช้ในการนําส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนําไปดําเนินการเป็นแนวทางช่วยให้
กระบวนการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการเลื อ กเส้ น ทางที่ ใช้ ในการขนส่ ง ผู้ ป่ ว ยของโรงพยาบาลลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการทําเอกสารที่ใช้ในการส่งตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านการทดลอง เส้นทางที่โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสู่
โรงพยาบาลนพรัตน์ที่มีความเป็นไปได้หลักๆ นั้นมีอยู่หลายเส้นทาง ซึ่งทางผู้ศึกษาได้ทําการสุ่มเลือกเส้นทางที่มีความ
เป็นไปได้มากที่สุด 3 เส้นทาง และทําการทดลองเพื่อหาเส้นทางที่ดีท่ีสุด
2. ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา การศึ ก ษาระบบเอกสารและเส้ น ทางที่ ใช้ ในการเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ยของโรงพยาบาล
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางที่ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปัจจัย
ที่สง่ ผลทําให้งานเอกสารที่ใช้ในการส่งตัวผู้ป่วยมีความล่าช้า
3. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง แอปพลิเ คชั น Google Maps ใช้ในการคํานวณระยะทางของเส้นทางต่างๆ ที่ใช้ใน
การเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ย ระบบ 7 Wastes (ความสู ญ เสี ย 7 ประการ) และระบบการผลิ ต แบบลี น (Lean Manufacturing
System) ใช้ในการจํากัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในระบบเอกสารที่ใช้ส่งตัวผู้ป่วย กลยุทธ์ (Minimum Spanning Tree) โดย
นํามาประยุกต์ใช้ในการคํานวณระยะทางที่น้อยที่สุด และสมเหตุสมผลมากที่สุด

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทําให้ทราบถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการส่งตัวผู้ปว่ ยของโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2. ทํ า ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กเส้ น ทางที่ ใช้ ในการเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป่ ว ยของโรงพยาบาลลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร
3. ทํ าให้ทราบถึงปั จจั ยที่ ส่งผลให้งานเอกสารที่ใช้ในการส่งตั วผู้ป่วยมีความล่าช้าของโรงพยาบาลลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร

การทบทวนวรรณกรรม
ศุภฤกษ์ กลิ่นหม่น (2559) ได้ศึกษาข้อมูลการผลิตของกระบวนการกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา พบว่ากระบวนการ
กัดเลนส์มีประสิทธิภาพของสายการผลิตต่ํากว่า 70% จึงได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดของระบบการผลิตแบบดึง และการ
ไหลของงานแบบ 1 ชิ้น (One Piece Flow) เพื่อแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของสายการผลิตที่ต่ํากว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ อนันต์
มุ่งวัฒ นา และคณะ (2555) ได้ศึกษาการพั ฒ นาวิธีการในการแก้ปั ญ หาในการเดินทางของพนั กงานขาย โดยนํ าเสนอ
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แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า จากตารางข้อมูล เมื่อได้ เส้นทางหลักที่ไม่มีการเติมเชื้อเพลิง และนํามาจัดเรียงใหม่
จากนั้นนํามาประมวลผลโดยวิธีแบบจําลองทางคณิตศาสตร์จะได้ผลคือ เมื่อรถออกจากจุดเริ่มต้นด้วยเชื้อเพลิงเต็มถัง
ซึ่งสามารถเดินทางได้ 150 กิโลเมตร เมื่อเดินทางไปถึงลูกค้าที่ 3 จึงออกนอกเส้นทางไปเติมเชื้อเพลิงที่จุดเติมเชื่อเพลิง C
แล้วเดินทางต่อไปยังลูกค้าต่อไป ซึ่งมีเวลาในการเติมเชื้อเพลิง 1 ครั้ง มีระยะทางในการเดินทางเท่ากับ 169 กิโลเมตร
และใช้เวลาทั้งสิ้นเท่ากับ 179 นาที และได้ตั้งสมมุติฐานว่าหากมีการออกนอกเส้นทางไปเติมเชื้อเพลิงจะต้องเติมเชื้อเพลิง
เต็มถัง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจไม่จําเป็นต้องเติมเต็มถังก็ได้ และหากไม่พิจารณาข้อสมมุติฐานนี้ก็ยังทําให้คําตอบที่ดี
ที่สุดมีค่าเท่าเดิมจารุวรรณ บุญรัตน์ (2553) ผู้ป่วยวิกฤตเป็นผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยที่รุนแรงคุกคามต่อชีวิต จําเป็นต้อง
ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และทันท่วงทีเพื่อรักษาชีวิตไว้ การตรวจรักษาที่จําเป็นบางชนิดอาจต้องมีการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยออกนอกหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม เพื่อทําหัตถการ หรือตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมที่หน่วยงานต่างๆ ตามอาการของ
ผู้ป่วย ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดระหว่างการเคลื่อนย้าย พบว่ามีทั้งด้านเจ้าหน้าที่ และด้านอุปกรณ์ เช่น แบตเตอรี่ หรือ
ออกซิเจนหมด ไม่มีแพทย์ติดตามผู้ป่วย รอเจ้าหน้าที่หน่วยขนย้ายนาน เป็นต้น ดังนั้นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตภายใน
โรงพยาบาลพบได้บ่อย การมีแนวปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่จะ
ช่วยเพิ่ มความปลอดภั ยในการเคลื่อ นย้ายผู้ป่วยวิกฤตภายในโรงพยาบาลยุพิ น อภิสิทธิศ์ และคณะ (2555) ได้ศึ กษา
ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการลีนในการลดขั้นตอนการกําหนดการผ่าตัดฉุกเฉินในเวลาราชการ เพื่อลดขั้นตอนการ
กําหนดการผ่าตัดฉุกเฉินในเวลาราชการ พบว่า ศัลยแพทย์ใช้ช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการกําหนดการผ่าตัดมากที่สุด
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 89.1 โดยเป็ น ผู้ ป่ ว ย True emergency คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.5 ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ ป่ ว ยแผนกสู ติ -นรี เวช
คิดเป็นร้อยละ 17.81 ใช้เวลาโดยเฉลี่ยตลอดกระบวนการ 27.45 นาที โดยแผนกที่ใช้เวลาตลอดกระบวนการสําหรับผู้ป่วย
True emergency มากกว่า 30 นาที ได้แก่ ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมประสาทและ หู คอ
จมูก การนําแนวคิดลีน มาพัฒนาเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการกําหนดการผ่าตัดฉุกเฉินในเวลาราชกาล ส่งผลให้ผู้ป่วย
ได้ รั บ บริก ารที่ ร วดเร็ว ทั น เวลา และปลอดภั ย เกิ ด ความพึ ง พอใจ ทั้ งผู้ ให้ แ ละผู้ รับ บริก าร นอกจากนี้ ส ามารถนํ าไป
ประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านอื่นๆ

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษากระบวนการ
รับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีในการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ คือ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้เป็ นเส้นทางที่ ใช้ในการรับ-ส่งตั วผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลลาดกระบั ง
กรุงเทพ ไปสู่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีทั้งหมด 3 เส้นทางโดยมีความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ 80 กม./ชม. ในวันเวลา
ราชการ (ต้นทุนค่าน้ํามัน ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เท่ากับ 26.33 บาท/ลิตร)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ทําการทดลองโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยขับเคลื่อนด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดของแต่ละ
เส้นทาง (ซึ่งแต่ละเส้นทาง ถูกจํากัดความเร็วไม่เท่ากัน) และไม่มีการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เนื่องจากผู้วิจัยได้คํานึงถึง
จํานวนของรถโรงพยาบาลของโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพ ซึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วมีจํานวนรถโรงพยาบาลไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการสูญเสียต้นทุนโดยไม่จําเป็นของโรงพยาบาล
ทางผู้วิจัยจึงใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นยานพาหนะในการทดลอง
2. ผู้วิจัยได้นําหนังสือราชการจากคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถึงผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผู้วิจัยได้ดําเนินการ โดยไปชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลกระบวนการรับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ด้วยตัวเอง แล้วนํามาตรวจสอบความถูกต้อง
4. นําข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อความสอดคล้องกับเส้นทางที่ได้ทําการทดลองไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมู ลทั่วไปในการรับ-ส่งตัวผู้ป่วย เช่น การส่งเอกสารข้อมู ลผู้ป่วยกับการเลือกเส้นทางที่ในการ
รั บ -ส่ ง ตั ว ผู้ ป่ ว ย โดยผ่ า นการทดลองจากผู้ วิจั ย โดยตรง ในด้ า นเอกสารที่ ใช้ ในการรั บ -ส่ ง ตั ว ผู้ ป่ ว ยรวมทั้ ง ด้ า นของ
กระบวนการและขั้นตอน ได้ทําการสอบถามจากผู้ชํานาญการในด้านนี้ของโรงพยาบาลโดยตรง
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้เส้นในการเลือกใช้เส้นทางในการรับ-ส่งตัวผู้ป่วย ได้แก่
เวลาที่ใช้ ระยะทางที่ใช้ ต้นทุนที่ใช้ โดยใช้ขอ้ มูลที่ผู้วิจัยได้ทําการทดลองด้วยตนเอง

ผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการรับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ได้ทําการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยผ่านการทดลองจากตัวผู้วิจัยเอง โดยมีผลการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
1. วิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในขั้นตอนเอกสารที่ใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วย
โดยทั่วไปแล้วการนําส่งผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินและผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน (ใช้รถพยาบาลในการนําส่ง)
1.1 ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (เดินทางไปรักษาด้วยตัวเองได้) สาเหตุท่ีต้องมีการนําส่งเนื่องจากผู้ป่วยนั้นป่วยหรือมีอาการ
ที่เป็นโรคเฉพาะทาง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคอื่นๆ บางชนิดที่เป็นโรคเฉพาะทางซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการนําส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ โดยเอกสารที่ใช้คือ ใบส่งตัวผู้ป่วยทางโรงพยาบาลจะเขียนใบส่งตัวให้กับ
ผู้ป่วยและให้ผู้ป่วยนําไปยื่นกับโรงพยาบาลปลายทางเพื่อดําเนินการรักษาต่อไป
1.2 ผู้ ป่ วยฉุก เฉิ น (ใช้รถพยาบาลในการนําส่ ง) สาเหตุ ท่ี ต้องมี การนํ าส่งมีอ ยู่ 3 กรณี คื อ ตามสิทธิบั ตรทอง
ตามสิทธิประกันสังคม และส่งเพราะเกินศักยภาพของโรงพยาบาล โดยการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการมุ่งเน้นไปที่กรณีที่
3 คือ ส่งเพราะเกินศักยภาพของโรงพยาบาล เนื่องจาก โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลขนาด
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เล็กจึงไม่สามารถทําการรักษาผู้ป่วยได้ทุกประเภท หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็จะมีการนําตัวผู้ป่วยฉุกเฉินมากรักษาขั้นต้น
ก่อนจะทําการติดต่อกับศูนย์รับ-ส่งตัวผู้ของโรงพยาบาลอื่นตามสิทธิ์ต่างๆ และทําการนําส่งต่อไป ซึ่งขั้นตอนในการนําส่ง
นัน้ มีดังนี้
1. แพทย์พิจารณาอาการของผู้ป่วยโดยที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางไปรักษาด้วยตัวเองได้แพทย์ก็จะเขียนใบส่งตัว
ผู้ป่วย
2. ส่งเอกสารมาที่ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาล
3. ศู นย์รับ -ส่ งผู้ป่ ว ยโทรประสานงานไปยั งศู น ย์ รั บ -ส่ ง ผู้ ป่ วยของโรงพยาบาลปลายทางที่ จ ะส่ ง ตั วผู้ ป่ ว ยไป
และส่งข้อมูลอาการของผู้ป่วยโดยผ่าน เครื่องโทรสาร (Fax) หรือแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) เพื่อส่งให้หมอหรือแพทย์ของ
โรงพยาบาลปลายทางพิจารณา
เมื่อนําขั้นตอนต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นโดยนําทฤษฎี 7Wastes (ความสูญเสีย 7 ประการ)
ได้แก่ ความสูญ เสียจากการรอคอย ความสู ญ เสียจากการเคลื่ อนไหว และความสู ญ เสียจากกระบวนการมากเกินไป
ส่วนระบบการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing System)มาประยุกต์ใช้ กําจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณ ค่า (Non-ValueAdded Activities) ให้เหลือแต่กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า (Value-Added Activities) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการรับ-ส่งตัวผูป้ ว่ ย
ประเภทผู้ป่วย
ขั้นตอนการนําส่งและรักษา
ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
ผูป้ ว่ ยไม่ฉุกเฉิน
1.แพทย์เขียนใบส่งตัวให้กับผู้ป่วย
- เกิดการรอคอยของผู้ป่วย
2.ผู้ป่วยนําไปยืนกับโรงพยาบาล
ซึ่งหากเป็นระบบออนไลน์
ปลายทางที่ตนจะไปรักษาต่อ
ผูป้ ว่ ยก็จะไม่ตอ้ งนั่งรอ
สามารถเดินทางไปที่
โรงพยาบาลปลายทางได้เลย
ประเภทผู้ป่วย
ขั้นตอนการนําส่งและรักษา
ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
1. แพทย์พิจารณาอาการของผู้ป่วย - เกิดการรอคอยของผู้ป่วย
โดยที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางไป
ในระหว่างที่แพทย์พิจารณา
รักษาด้วยตัวเองได้แพทย์ก็จะเขียน และเขียนใบส่งตัว
ใบส่งตัวผู้ป่วย
2. ส่งเอกสารมาที่ศูนย์รับ-ส่งผูป้ ว่ ย
ของโรงพยาบาล

- เกิดการเคลื่อนไหวที่เกิน
ความจําเป็น เนื่องจากแพทย์
ต้องเดินมาส่งใบที่ศูนย์รับส่งผู้ป่วย
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จําเป็นต้องทําอยู่

BMRC

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

3. ศูนย์รับ-ส่งผูป้ ว่ ยทําการโทร
ประสานงานไปยังศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลปลายทางที่จะส่งตัว
ผูป้ ว่ ย และส่งข้อมูลอาการของผู้ป่วย
โดยผ่าน เครื่อง โทรสาร(Fax) หรือ
แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) เพื่อส่งให้
หมอหรือแพทย์ของโรงพยาบาล
ปลายทางพิจารณา

- เกิดการรอคอยของผู้ป่วย
ในระหว่างที่ศูนย์รับ-ส่ง
ผู้ป่วยประสานงาน
- กระบวนการมีมากเกิน
ความจําเป็น
มีรายละเอียดมากเกินไป

เป็นกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า
แต่ไม่สามารถกําจัดทิ้งไปได้
เพราะเป็นกิจกรรมที่ยัง
จําเป็นต้องทําอยู่

จากตารางที่ 1 จะเห็ น ได้ ว่ า กระบวนการทั้ งหมดนั้ นมี ค วามสู ญ เปล่ า ซ่ อ นอยู่ ซึ่ งความสู ญ เปล่ าที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ
ความสูญเปล่าจากการรอคอย เพราะขั้นตอนทุกอย่างต้องมีการประสานงานกันรวมถึงเอกสารที่ใช้ในการส่งตัวเป็นการ
เขียนหรือใช้การส่งผ่านเครื่องส่งเอกสาร ซึ่งเสียเวลา อีกทั้งความสูญเปล่าเหล่านั้นยังถูกนับเป็นกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า
(Non-Value-Added Activities) แต่ไม่สามารถที่ จะกํ าจัดทิ้ งไปได้ เนื่ อ งจากยั งเป็ นกิจกรรมที่ยังจํ าเป็ นต้องทํ า และทาง
โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ยังไม่มีการคิดค้นวิธีการอื่นๆ ขึน้ มาทดแทน
2. ตารางผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเส้นทางที่ใช้ในการนําส่งผู้ป่วย
ตารางที่ 2 รายละเอียดของเส้นทางที่ 1 (ถนนลาดกระบัง-ถนนร่มเกล้า-ถนนรามอินทรา)
ลําดับ
จุดเชื่อมเส้นทาง (Node)
ระยะทาง (กม.)
เวลา (นาที)

ต้นทุน (บาท/ลิตร)

A

แยกเข้าสู่ถนนร่มเกล้า

4.3

6.59

11.32

B

แยกเข้าสู่ถนนเจ้าคุณทหาร

3

5.41

7.89

C

แยกเข้าสู่ถนนรามคําแหง

6.6

10

17.37

D

แยกเข้าสู่ถนนรามอินทรา

1

5

2.63

E

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

8.3

13

21.85

23.2

40

61.08

รวม

ตารางที่ 3 รายละเอียดของเส้นทางที่ 2 (ถนนลาดกระบัง-ถนนฉลองกรุง-ถนนสุวินทวงศ์-ถนนรามคําแหง-ถนนเสรี
ไทย-ถนนสวนสยาม-ถนนรามอินทรา)
ลําดับ
จุดเชื่อมเส้นทาง (Node)
ระยะทาง (กม.)
เวลา (นาที)
ต้นทุน (บาท/ลิตร)
B
แยกเข้าสู่ถนนเจ้าคุณทหาร
5
10
13.16
F
แยกเข้าสู่ถนนสุวินทวงศ์
8
13
21.06
C
แยกเข้าสูถ่ นนรามคําแหง
11
7
28.96
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H
I
E

แยกเข้าสู่ถนนเสรีไทย
แยกเข้าสู่ถนนสวนสยาม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
รวม

5.9
2.5
1
33.4

12
6
7
55

15.53
6.58
2.63
87.94

ตารางที่ 4 รายละเอียดของเส้นทางที่ 3 (ถนนลาดกระบัง-ถนนฉลองกรุง-ถนนสุวินทวงศ์-ถนนรามอินทรา)
ลําดับ
จุดเชื่อมเส้นทาง (Node)
ระยะทาง (กม.)
เวลา (นาที)
ต้นทุน (บาท/ลิตร)
B
แยกเข้าสู่ถนนเจ้าคุณทหาร
5
10
13.16
F
แยกเข้าสู่ถนนสุวินทวงศ์
8
13
21.06
E
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
19.3
20
50.81
รวม
32.3
43
85.04
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นจําเป็นต้องมีความรวดเร็ว เพื่อส่งผู้ป่วยไปถึงหมอได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นปัจจัย
สําคัญที่ส่งผลต่อการเลือกเส้นทางได้แก่ ระยะทาง เส้นทาง และเวลาที่ใช้ เนื่องจากระยะทางและเส้นทางที่เลือกใช้นั้น
ผลส่งกระทบถึงเวลาที่ใช้ในการส่งตัวผู้ป่วย ดังนั้นควรจะมีการสํารวจเส้นทางหรือสภาพการจราจรของแต่ละเส้นทาง
ก่อนที่จะมีการส่งตัวผู้ป่วย เพื่อความรวดเร็วในการนําส่ง
ระยะทางในแต่ละเส้นทางที่เลือกใช้นั้นไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนําส่งผู้ป่วย ทางผู้วิจัยจึงได้มีการทดลอง
ขับ รถที่ เป็ น รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คลในแต่ ล ะเส้ น ทาง โดยมี ค วามเร็ว เฉลี่ ย ที่ 80 กิ โลเมตร/ชั่ ว โมง ในเวลา 8.30-9.00 น.
วันทํางานราชการ ซึ่งพบว่า เส้นทางที่ 1 (ถนนลาดกระบัง-ถนนร่มเกล้า-ถนนสุวินทวงศ์-ถนนรามอินทรา) มีระยะทาง
เท่ากับ 23.2 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ไปเท่ากับ 40 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางอื่นแล้วเส้นทางนี้มีประสิทธิภาพที่สุด
3. วิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งผู้ป่วยโดยใช้ทฤษฎี (Minimum Spanning Tree)
เมื่อนําทั้งเส้นทางทั้ง 3 มาวาดเป็นกราฟตามทฤษฎี Minimum Spanning Tree จะได้รูป ดังนี้
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โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 1 เส้นทางที่ 1 (ถนนลาดกระบัง-ถนนร่มเกล้า-ถนนรามอินทรา)

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 2 เส้นทางที่ 2 (ถนนลาดกระบัง-ถนนฉลองกรุง-ถนนสุวินทวงศ์-ถนนรามคําแหง-ถนนเสรีไทย-ถนนสวนสยามถนนรามอินทรา)
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โรงพยาบาลนพรัตนราช

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร

รูปที่ 3 เส้นทางที่ 3 (ถนนลาดกระบัง-ถนนฉลองกรุง-ถนนสุวินทวงศ์-ถนนรามอินทรา)
เมื่อทําเส้นทางใหม่ตามแนวคิด ทฤษฎี (Minimum Spanning Tree)จะได้กราฟและรายละเอียดเส้นทางดังนี้

โรงพยาบาลนพรัตนราช

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร

รูปที่ 4 เส้นทางใหม่ที่เกิดจากการใช้ทฤษฎี (Minimum Spanning Tree)
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ตารางที่ 5 รายละเอียดของเส้นทางที่เกิดจากทฤษฎี (Minimum Spanning Tree)
ลําดับ
จุดเชื่อมเส้นทาง (Node)
ระยะทาง (กม.)
เวลา(นาที)
A
แยกเข้าสู่ถนนร่มเกล้า
4.3
6.59
B
แยกเข้าสู่ถนนเจ้าคุณทหาร
3
5.41
C
แยกเข้าสูถ่ นนรามคําแหง
6.6
10
H
แยกเข้าสู่ถนนเสรีไทย
5.9
12
I
แยกเข้าสู่ถนนสวนสยาม
2.5
6
E
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
1
7
รวม
23.3
47

BMRC

ต้นทุน(บาท/ลิตร)
11.32
7.89
17.37
15.53
6.58
2.63
61.32

เส้นทางใหม่ที่เกิดขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี (Minimum spanning tree) ใช้ระยะทางเป็นตัวแปรแทนค่าน้ําหนัก
ในกราฟ ได้ผลออกมาว่าระยะทางเท่ากับ 23.3 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ไปเท่ากับ 47 นาที และมีต้นทุนเท่ากับ 61.32 เมื่อทํา
การเปรียบเทียบกับเส้นทางอื่นๆ แล้ว ยังไม่ถือว่ามีประสิทธิภาพที่สุด เนื่องจากเส้นทางที่ 1 นั้นมีระยะทางที่สั้นกว่า เวลาที่
ใช้น้อยกว่า รวมถึงต้นทุนที่ใช้ก็ต่ํากว่าด้วย แต่ทั้งนี้ทางผู้วิจัยได้คํานึงถึงปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความหนาแน่น
ของรถยนต์บนท้องถนน ที่ส่งผลต่อจราจรที่ติดขัด อาจส่งผลทําให้รถติดเป็นระยะเวลายาวนานซึงอาจไม่ส่งผลดีต่อผู้ป่วย
ก็เป็นได้
4. วิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางที่เหมาะสมกับผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ละประเภท
ผู้ป่ วยฉุ ก เฉิ น ในงานวิจัยครั้งนี้ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทด้วยกั น ได้แก่ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ป่วยฉุก เฉิน
เร่งด่วน ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง โดยแต่ละประเภทนั้นก็จะมีความรุนแรงและลักษณะของอาการแตกต่างกันไป
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต ซึ่งหาก
ไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะ มีโอกาส
เสียชีวิตได้สูง หรือทําให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่าง
ฉับไว
ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ได้แก่ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมาก หรือ เจ็บปวด
รุนแรงอันอาจจํา เป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนั้นจะทํา ให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วย ของผู้ป่วย
ฉุ ก เฉิ น นั้ น รุ น แ ร ง ขึ้ น ห รื อ เกิ ด ภ า ว ะ แ ท ร ก ซ้ อ น ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ให้ เสี ย ชี วิ ต ห รื อ พิ ก า ร ใน ร ะ ย ะ ต่ อ ม า ได้
ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันไม่รุนแรง อาจรอรับ
ปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเองได้ แต่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากร
และหากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้วจะทํา ให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น รุนแรงขึ้นหรือเกิด
ภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้
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เมื่อนําข้อมูลของผู้ป่วยฉุกเฉินมาวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับเส้นทางต่างๆ ได้ดังนี้
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

เหมาะสมกับ

เส้ นทางที่ 3 (ถนนลาดกระบัง-ถนนฉลองกรุ งถนนสุวินทวงศ์-ถนนรามอินทรา)
เส้ นทางที่ 3 (ถนนลาดกระบัง-ถนนฉลองกรุ ง-

เหมาะสมกับ

ถนนสุวินทวงศ์-ถนนรามอินทรา)

ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน
เส้ น ทางที่ 1 (ถนนลาดกระบัง -ถนนร่ ม เกล้ า ถนนรามอินทรา)
ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง

เหมาะสมกับ

เส้นทางที่ 1 (ถนนลาดกระบัง-ถนนร่ มเกล้า-ถนน
สุ วนิ ทวงศ์-ถนนรามอินทรา)

รูปที่ 5 แสดงความเหมาะสมของผู้ป่วยฉุกเฉินกับเส้นทางที่ใช้
จากรูปที่ 5 สามารถอธิบายเหตุผลที่ใช้ในการเลือกเส้นทางสําหรับผู้ป่วยประเภทต่างๆ ดังนี้
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวติ ซึ่งหากไม่ได้รับ
ปฏิ บั ติ ก ารแพทย์ทั นที อ าจทํ าให้ เสี ยชีวิตได้สู ง จึงมี ค วามเหมาะสมที่ จะใช้เส้นทางที่ 3 ในการนํ าส่ ง ถึงแม้ ว่าจากผล
การทดลองพบว่าเส้นทางที่ 3 นั้น มีระยะทางทั้งหมดเท่ากับ 32.3 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ไปเท่ากับ 43 นาที ส่วนเส้นทางที่ 1
นั้นมีระยะทางเท่ากับ 23.2 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ไปเท่ากับ 40 นาที จะเห็นได้ว่าเส้นทางที่ 1 นั้นมีระยะทางที่สั้นกว่าและใช้
เวลาน้ อยกว่าแต่เนื่ องจากเส้นทางที่ 3 นั้นมีสภาพการจราจรบนท้ องถนนที่ลื่นไหลกว่า พิ จารณาจาก ระยะทางของ
เส้นทางที่ 3 เท่ากั บ 32.2 กิโลเมตร ซึ่งมากว่าเส้นทางที่ 1 เท่ากับ 9 กิโลเมตร แต่เวลาที่ใช้ไปนั้นห่างกั นเพียง 3 นาที
เท่านั้น โดยที่ขับด้วยความเร็วเฉลี่ยที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง นัน้ หมายความว่าเส้นทางที่ 3 มีโอกาสที่จะเร่งความเร็วได้อีกซึ่ง
ส่งผลให้เวลาที่ใช้ในการนําส่งนั้นน้อยลงด้วยเช่นกัน
ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมาก หรือ เจ็บปวดรุนแรงอัน
อาจจํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ ปฏิ บั ติ ก ารแพทย์ อ ย่ า งรี บ ด่ ว น มิ ฉ ะนั้ น จะทํ า ให้ เสี ย ชี วิ ต หรื อ พิ ก ารในระยะต่ อ มาได้ จึ ง มี
ความเหมาะสมที่จะเลือกใช้เส้นทางที่ 3 ที่มีระยะทางเท่ากับ 32.3 กิโลเมตร แล้เวลาที่ใช้ไปเท่ากับ 43 นาที หรือเส้นทาง
ที่ 1 ที่มีระยะทางเท่ากับ 23.2 กิโลเมตร และเวลาที่ใช้ไปเท่ากับ 40 นาที ได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากทั้ง 2 เส้นทางมี
เวลาที่ใช้ในการนําส่งไม่ต่างกันมาก และผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนถึงมีโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือพิการจากอาการบาดเจ็บแต่ก็ยัง
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ไม่เสี่ยงเท่าผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจึงมีทางเลือกเส้นทางที่มากกว่า ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วนเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือมี
อาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันไม่รุนแรง อาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการ
สาธารณสุขด้วยตนเองได้ จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เส้นทางที่ 1 ที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดในเส้นทางทั้งหมดเท่ากับ 23.2
กิโลเมตร ส่งผลให้มีต้นทุนที่ต่ําสุดด้วยเช่นกัน และผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วนนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้รถพยาบาลใน
การนํ าส่ งเนื่ อ งจากผู้ ป่ ว ยประเภทนี้อ าการยั งไม่รุนแรงสามารถที่จ ะเดิ นทางไปรั บ บริก ารด้ ว ยตั ว เองได้ ทางผู้วิจัย จึ ง
วิเคราะห์ว่าผู้ป่วยประเภทนี้น่าจะสนใจต้นทุนมากกว่าเวลาที่ใช้ในการนําส่ง จึงมีความเหมาะสมกับเส้นทางที่ 1 มากที่สุด

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษากระบวนการรับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มี 4 ประเด็นใหญ่ ดังนี้
1. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กเส้ น ทางที่ ใ ช้ ใ นการนํ า ส่ ง ของโรงพยาบาลลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังนี้
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นจําเป็นต้องมีความรวดเร็ว เพื่อส่งผู้ป่วยไปถึงหมอได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นปัจจัย
สําคัญที่ส่งผลต่อการเลือกเส้นทางได้แก่ ระยะทาง เส้นทาง และเวลาที่ใช้ เนื่องจากระยะทางและเส้นทางที่เลือกใช้นั้นผล
ส่งกระทบถึงเวลาที่ใช้ในการส่งตัวผู้ป่วย ดังนั้นควรจะมีการสํารวจเส้นทางหรือสภาพการจราจรของแต่ละเส้นทางก่อนที่
จะมีการส่งตัวผู้ป่วย เพื่อความรวดเร็วในการนําส่ง
ระยะทางในแต่ละเส้นทางที่เลือกใช้นั้นไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนําส่งผู้ป่วย ทางผู้วิจัยจึงได้มีการทดลอง
ขับรถในแต่ละเส้นทาง โดยมีความเร็วเฉลี่ยที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเวลา 8.30-9.00 น. วันทํางานราชการ ซึ่งพบว่า
เส้นทางที่ 1 (ถนนลาดกระบัง-ถนนร่มเกล้า-ถนนสุวินทวงศ์-ถนนรามอินทรา) มีระยะทางเท่ากับ 23.2 กิโลเมตร เวลาที่ใช้
ไปเท่ากับ 40 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางอื่นแล้วเส้นทางนี้มีประสิทธิภาพที่สุด
2. ผลการวิ เคราะห์ ค วามสู ญ เปล่ า ที่ เกิ ด ขึ้ น ในขั้ น ตอนเอกสารที่ ใช้ ในการรั บ -ส่ ง ผู้ ป่ ว ย ของโรงพยาบาล
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หลังจากที่ผู้วิจัยได้สอบถามจากผู้ชํานาญการและทําการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นมีความ
สู ญ เปล่ า ซ่ อ นอยู่ ซึ่ ง ความสู ญ เปล่ า ที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ ความสู ญ เปล่ า จากการรอคอย เพราะขั้ น ตอนทุ ก อย่ า งต้ อ งมี ก าร
ประสานงานกันรวมถึงเอกสารที่ใช้ในการส่งตัวเป็นการเขียนหรือใช้การส่งผ่านเครื่องโทรสาร ซึ่งเสียเวลา อีกทั้งความสูญ
เปล่ า เหล่ า นั้ น ยั ง ถู ก นั บ เป็ น กิ จ กรรมที่ ไม่ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า (Non-Value-Added Activities) แต่ ไม่ ส ามารถที่ จ ะกํ า จั ด ทิ้ ง ไปได้
เนื่องจากยังเป็นกิจกรรมที่ยังจําเป็นต้องทําและทางโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ยังไม่มีการคิดค้นวิธีการ
อื่นๆขึ้นมาทดแทน
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งผู้ป่วยโดยใช้ทฤษฎี Minimum spanning tree ของโรงพยาบาล
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เส้นทางใหม่ที่เกิดขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี (Minimum spanning tree)ใช้ระยะทางเป็นตัวแปรแทนค่าน้ําหนัก
ในกราฟ ได้ผลออกมาว่าระยะทางเท่ากับ 23.3 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ไปเท่ากับ 47 นาที และมีต้นทุนเท่ากับ 61.32 เมื่อทํา
การเปรียบเทียบกับเส้นทางอื่นๆแล้ว ยังไม่ถือว่ามีประสิทธิภาพที่สุด เนื่องจากเส้นทางที่ 1 นั้นมีระยะทางที่สั้นกว่า เวลาที่
ใช้น้อยกว่า รวมถึงต้นทุนที่ใช้ก็ต่ํากว่าด้วย แต่ทั้งนี้ทางผู้วิจัยได้คํานึงถึงปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความหนาแน่น
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ของรถยนต์บนท้องถนน ที่ส่งผลต่อจราจรที่ติดขัด อาจส่งผลทําให้รถติดเป็นระยะเวลายาวนานซึงอาจไม่ส่งผลดีต่อผู้ป่วย
ก็เป็นได้
4. ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เส้ น ทางที่ เหมาะสมกั บ ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น แต่ ล ะประเภท ของโรงพยาบาลลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวติ ซึ่งหากไม่ได้รับ
ปฏิบัติการแพทย์ทันทีอาจทําให้เสียชีวิตได้สูง จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เส้นทางที่ 3 ในการนําส่ง ถึงแม้ว่าจากผลการ
ทดลองพบว่าเส้นทางที่ 3 นั้นมีระยะทางทั้งหมดเท่ากับ 32.3 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ไปเท่ากับ 43 นาที ส่วนเส้นทางที่ 1 นั้นมี
ระยะทางเท่ากับ 23.2 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ไปเท่ากับ 40 นาที จะเห็นได้ว่าเส้นทางที่ 1 นั้นมีระยะทางที่สั้นกว่าและใช้เวลา
น้อยกว่าแต่เนื่องจากเส้นทางที่ 3 นั้นมีสภาพการจราจรบนท้องถนนที่ลื่นไหลกว่า พิจารณาจาก ระยะทางของเส้นทางที่ 3
เท่ากับ 32.2 กิโลเมตร ซึ่งมากว่าเส้นทางที่ 1 เท่ากับ 9 กิโลเมตร แต่เวลาที่ใช้ไปนั้นห่างกันเพียง 3 นาทีเท่านั้น โดยที่ขับ
ด้วยความเร็วเฉลี่ยที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง นั้นหมายความว่าเส้นทางที่ 3 มีโอกาสที่จะเร่งความเร็วได้อีกซึ่งส่งผลให้เวลาที่
ใช้ในการนําส่งนั้นน้อยลงด้วยเช่นกัน
ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันมาก หรือ เจ็บปวดรุนแรงอัน
อาจจํ า เป็ นต้ อ งได้ รับ ปฏิ บัติก ารแพทย์ อย่ างรีบ ด่ วน มิ ฉ ะนั้ น จะทํ าให้ เสี ยชีวิต หรือ พิ ก ารในระยะต่ อ มาได้ จึงมี ค วาม
เหมาะสมที่จะเลือกใช้เส้นทางที่ 3ที่มีระยะทางเท่ากับ 32.3 กิโลเมตร แล้เวลาที่ใช้ไปเท่ากับ 43 นาที หรือเส้นทางที่ 1
ที่มีระยะทางเท่ากับ 23.2 กิโลเมตร และเวลาที่ใช้ไปเท่ากับ 40 นาที ได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากทั้ง 2 เส้นทางมีเวลา
ที่ใช้ในการนําส่งไม่ต่างกันมาก และผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนถึงมีโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือพิการจากอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังไม่
เสี่ยงเท่าผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจึงมีทางเลือกเส้นทางที่มากกว่า
ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วนเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันไม่รุนแรง อาจรอรับปฏิบัติ
การแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเองได้ จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เส้นทางที่
1 ที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดในเส้นทางทั้งหมดเท่ากับ 23.2 กิโลเมตร ส่งผลให้มีต้นทุนที่ต่ําสุดด้วยเช่นกัน และผู้ป่วยฉุกเฉินไม่
เร่งด่วนนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้รถพยาบาลในการนําส่งเนื่องจากผู้ป่วยประเภทนี้อาการยังไม่รุนแรงสามารถที่จะ
เดินทางไปรับบริการด้วยตัวเองได้ ทางผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยประเภทนี้น่าจะสนใจต้นทุนมากกว่าเวลาที่ใช้ในการนําส่ง
จึงมีความเหมาะสมกับเส้นทางที่ 1 มากที่สุด
จากข้ อ มู ล ทั้ ง หมดพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กเส้ น ทางในการนํ า ส่ ง ของโรงพยาบาลลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เส้นทาง ระยะทาง และเวลาที่ใช้ในการนําส่ง ด้านความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการรับ-ส่ง
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สวนใหญ่คือความสูญเปล่าจากการรอคอย ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ไม่
เพิ่มคุณ ค่าแต่ไม่สามารถกําจัดทิ้งได้ ส่วนข้อมูลเส้นทางที่มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน
ออกไป
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่งสําหรับสินค้าประเภทไวน์
Factor of affect the logistics service provider selection decision for product of wine.
วิญญู ปรอยกระโทก 1 สรวิศ ธีรประเสริฐ 2 วิชญุตร์ ทิมาบุตร 3
บทคัดย่อ
วิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าประเภทไวน์ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่งสําหรับสินค้าประเภทไวน์ ด้วยวิธที างสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การเปรียบเทียบพหุคูณ ตามวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe) คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์
จํานวน 46 ราย จากจํานวนบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ทั้งหมด 52 ราย โดยสูตรใช้เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie &
Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคาดเคลื่อน 5% การตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถาม
โดยใช้ (IOC : Index of item objective congruence) จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ราย การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
ของข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดโดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient)
เท่ากับ 0.779 แสดงว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งผลการวิจัยมีข้อมูล ดังนี้ มีบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ขนาดเล็ก
จํานวน 17 ราย บริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ขนาดกลาง จํานวน 18 บริษัท และผู้ผลิตและนําเข้าไวน์ขนาดใหญ่ จํานวน
11 บริษัท ผลจากการวิจัยพบว่า การเลือกผู้ให้บริการขนส่ง โดยต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน ร้อยละ
39.13 การลดต้นทุนในการดําเนินงาน ร้อยละ 39.13 การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ทันความต้องการของลูกค้า ร้อยละ 15.22
และการลดขนาดองค์ ก ร ร้ อ ยละ 6.52 ส่ ว นรู ป แบบในการตั ด สิ น ใจเลื อ กผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ประเภทไวน์
มีความแตกต่างกันโดยบริษัทขนาดเล็ก จะมุ่งเน้นปั จจัย ราคา บริษัท ขนาดกลางมุ่งเน้นปั จจัยด้านคุ ณ ภาพ และบริษั ท
ขนาดใหญ่มุ่งเน้นปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก และปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
คําสําคัญ: การตัดสินใจ ผู้ให้บริการการขนส่ง สินค้าประเภทไวน์

1

อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2 นักวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
3 อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
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ABSTRACT
This research aims to study factors related to the transportation of wine products and to study the factors
influencing the choice of logistics service provider for wine products. Statistical methods were percentage, means,
standard deviation One Way ANOVA Multiple Schemes Analysis by Scheffe Method. The researcher then issued a
questionnaire. The questionnaire was used to collect 46 samples of wine importers and distributors from 52 wine
importers and distributors
Krejcie & Morgan at 95% confidence level and 5% confidence interval. The validity of the questionnaire Index of
item objective congruence: IOC Of the 3 experts tested, The reliability of the data from all samples by Cronbach's
method has the alpha coefficient. The Alpha-coefficient is 0.779, indicating that the data is reliable. The results are
as follows. There are 17 small wine importers and distributors, 18 medium importers and distributors, and 11 large
wine importers and distributors. The results of the research logistics service provider selection in order to increase the
flexibility of the management 39.13 percent reduced the operating cost by 39.13 percent the delivery of products to
meet the needs of customers by 15.22 percent and the reduction of the organization size by 6.52 percent. The
difference is that small companies will focus on price factors medium companies focus on quality factors and large
companies focus on truck condition factors and reliability factors.
Keywords : Make decision, Logistics service provider, Product of wine.

บทนํา
ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้นําด้านการบริโภคไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกลุ่ม
ชนชั้นกลางที่มีจํานวนมากขึ้นและมีฐานะร่ํารวยขึ้นเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของความต้องการสินค้าสําหรับผู้บริโภคที่มี
ความทันสมัย โดยเฉพาะไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Sophia Holliday, 2014) จากรายงานของ Forecast Report 20142019 Global Review คาดว่าเอเชียจะเป็นภูมิภาคที่ได้เห็นการเติบโตสูงที่สุดในด้านปริมาณของเครื่องดื่มประเภทเบียร์ ไวน์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มผสม โดยการบริโภคโดยรวมต่อปีจะเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 1.2 พันล้านลิตรภายในปี 2019
ตัวเลขเหล่านี้เป็นผลมาจากการค้าไวน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประชากร 600
ล้านคน โดยภายในปี 2020 ภูมิภาคนี้เพียงแห่งอย่างเดียวจะคิดเป็นร้อยละ 30 ของธุรกิจไวน์ของเอเชีย ในด้านปริมาณ
ตลาดไวน์ของไทยจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากกว่าร้อยละ ในปี 2017 ด้วยฐานผู้บริโภคที่ขยายตั ว โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรอายุ น้ อ ยที่ มี รายได้ ป านกลางถึ ง สู ง และกลุ่ ม คนหนุ่ ม สาวที่ มี ฐ านะดี ขึ้ น และมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การดื่ ม ไวน์
ประกอบกับการเข้าถึงไวน์ได้ง่าย ทําให้ยอดขายไวน์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปีต่อๆ ไป ตลาดจะเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า
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จากปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการนอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพทางการผลิตแล้วเพื่อรักษา
มาตรฐานและการแข่ งขั น กั บ คู่ แ ข่ง ขั น แล้ ว ไวน์ ยั ง เป็ น สิ น ค้ า ที่ ต้ อ งการควบคุ ม ดู แลเป็ น พิ เศษแตกต่ า งจากสิ น ค้ า ที่ มี
แอลกอฮอล์ ป ระเภทอื่ น ตั้ ง แต่ ก ระบวนการผลิ ต การจั ด เก็ บ และการขนส่ ง ที่ ต้ อ งทํ า อย่ า งพิ ถี พิ ถั น เพื่ อ ให้ ทั น กั บ
ความต้องการและคงไว้ซึ่งรสชาติที่ดีที่สุดสําหรับผู้บริโภค การขนส่งจากต้นทางถึงปลายทางของผู้บริโภค นอกเหนือจาก
การรับสินค้าตรงเวลา การไม่ทําให้สินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง เป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึง แต่ประเด็นสําคัญมากไปกว่า
การขนส่งสินค้าที่มีแอลกอฮอล์ประเภทอื่ น ทํ าอย่างไรจะสามารถคงไว้ซึ่งรสชาติที่ดี เพราะสภาพอากาศ อุ ณ หภูมิที่
เปลี่ยนแปลง หรือการใช้บรรจุภัณฑ์การขนส่งที่ไม่เหมาะสม ต่างก็มีผลกระทบต่อคุณภาพของไวน์ทั้งสิ้น (เมธสิทธ์ มุทะธา
กุล, 2553) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรต้องคํานึงถึง การนําเข้ามาจากผู้ผลิตไวน์มาจากต่างประเทศ โดย
การขนส่งทางเรือ และเครื่องบิน ส่วนการกระจายสินค้าภายในประเทศจะใช้รถบรรทุกที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ โดยการ
ขนส่งไวน์เป็นแบบบรรจุขวดแก้วและการบรรจุใส่ถังไม้โอ๊ค โดยมีผู้ให้บริการการขนส่งมากกว่า 1,000 บริษัท (ขนส่งไทย,
2560) การตัดสินเลือกผู้ให้บริการการขนส่งจึงเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับสินค้าประเภทไวน์ บริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์
ในปัจจุบัน มีกระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่ง โดยอาศัยความคุ้นเคย ซึ่งทําให้บริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ไม่
สามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้ โดยการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งแบบเดิมส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางธุรกิจ
เนื่องมาจากความล่าช้า ไม่สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าได้ และไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความต้องการผู้ให้บริการในการขนส่งสินค้าที่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงต่อเวลา และรักษา
คุณภาพของสินค้าได้ตามมาตรฐาน แต่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้ายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งหากมีการปรับปรุงการให้บริการและลูกค้ามีความพึงพอใจในการรับสินค้าได้ตรงเวลา จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการส่งสินค้า เพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ มีความสัมพันธ์อย่างดีกับ
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเดิม เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ร่วมงานกันมานานและมีความมั่นคงสูง
คณะผู้วิจัย มีแนวคิดว่าถ้าหากบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ยังคงที่จะใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเดิม จึงได้จัดทํา
แบบสํารวจเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า โดยนําปัจจัยในเรื่องต่างๆ เช่น ต้นทุน ระยะเวลา ความรับผิดชอบ
และความพึ ง พอใจ เป็ น ต้ น มาเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ว่ า ผู้ ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า นั้ น ควรที่ จ ะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเรื่ อ งใดบ้ า ง
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ จากนั้นผู้วิจัยจะหาแนวทางในการตัดสินใจเลือกผู้ให้
บริการขนส่งเพื่อเป็นแนวคิดและตัวเลือกให้บริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1 เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่งสินค้าประเภทไวน์
1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทไวน์

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา (2543) การขนส่ง (Transportation) หมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สัตว์ สิ่งของ
(Goods) จากสถานที่ ห นึ่ ง ไปยั ง สถานที่ อี ก แห่ ง หนึ่ ง อย่ า งไรก็ ดี ห ากพิ จ ารณาจากคํ า นิ ย ามนี้ แ ค่ ผิ ว เผิ น อาจก่ อ ให้ เกิ ด
ความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ว่า การขนส่งเป็นการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ หรือสิ่งของจากอาคารแห่งหนึ่งเท่านั้น แค่แท้จริงแล้ว
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การขนส่งยังมีความหมายกว้างขวางโดยครอบคลุมไปถึงการขนย้าย การขนถ่าย การเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของภายใน
อาคาร ภายในบ้าน ภายในที่ทํางานหรือภายในโรงงานด้วย ดังนั้น หากยึดคําจํากัดความที่ถูกต้องแล้วการที่คนเราเดินอยู่
ภายในบ้าน การใช้รถเข็นช่วยบรรทุกของเมื่อเข้าไปซื้อสินค้าหรือการที่กรรมกรขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือก็นับเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการขนส่งเช่นเดียวกับ
ประเมศฐ์ ปิยวุฒิเศรษฐ์ (2553) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบระหว่างระดับบริการที่คาดหวังกับระดับ
การบริการที่ได้รับจริงของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ประเภทบุคคลที่ 3 โดยทําการศึกษาผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ประเภทบุคคลที่ 3 (3PLs) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ที่มีที่ตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมาในการเก็บข้อมูล ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ หรือ เป็นแนวทางในการตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประเภทบุคคลที่ 3
อัญชนา บุญสุข (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทําการวิจัยโดยให้ลําดั บความสําคัญ ของปั จจัยในการคัดเลื อกผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยผลสํารวจได้ส่งผลให้เห็นว่าผู้ประกอบการให้ความสําคํบเรื่องของราคาที่เหมาะสมมาก
ที่สุดและรองลงมาคือเรื่องของเวลา
อดิศั กดิ์ ธีรานุ พั ฒ นา (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การคัดเลื อกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ข องบริษั ท ฮานา
ไมโครอิ เล็ ค โทรนิ ค ส จํ า กั ด (มหาชน) โดยใช้ ก ระบวนการตั ด สิ น ใจแบบวิ เคราะห์ ลํ า ดั บ ชั้ น (AHP) กล่ า วถึ ง ทฤษฎี
กระบวนการตั ด สิ น ใจแบบวิ เคราะห์ ลํ า ดั บ ชั้ น และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การคั ด เลื อ กผู้ ให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
ซัพพลายเออร์
Parasuraman et al. (1988) สร้างแบบวั ดคณภาพของการบริก ารที่ มีชื่ อ ว่า SERVQUAL (Service Quality)
โดยมีองค์ประกอบหลัก 5 ประการของคุณภาพการบริการซึ่งใช้ในการสร้างแบบวัดคุณภาพของการบริการ SERVQUAL
(Service Quality) ได้แก่
1. ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) คือ การแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพที่ทําให้ผู้ใช้รับความ
สะดวก ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคคล และวัสดุในการติดต่อสื่อสาร
2. ความน่าเชื่อถือของบริการ (Reliability) คือ ความสามารถกระทําตามสัญญาที่แจ้งไว้ว่าจะให้บริการ
เกิดขึน้ และสร้างความไว้วางใจ ความถูกต้อง และความสม่ําเสมอ
3. การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (Responsiveness) คือ ความปรารถนาในการช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการ และจัดหาบริการมาให้ตามที่ได้สัญญาตกลงไว้
4. ความไว้ ว างใจ (Assurance) คื อ การมี ค วามรู้ ความสามารถ และความสุ ภ าพอ่ อ นโยนของ
ผู้ให้บริการ การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และการสร้างให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจ
5. การเข้ า ถึ ง จิ ต ใจ (Empathy) คื อ การให้ ค วามเป็ น ห่ ว งและสนใจผู้ ม ารั บ บริ ก ารแต่ ล ะคน และมี
ความตั้งใจที่จะจัดหาสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการมาตอบสนองได้
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3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร - ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากประชากรผู้ประกอบการบริษัทไวน์ ที่เป็น
ผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ มีอยู่ทั้งสิ้น 52 รายในประเทศไทย (รายชื่อบริษัทที่ได้ขออนุญาตินําเข้า
ไวน์ กรมสรรพสามิต)
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง – เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยใช้เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)
จํานวน 46 ราย โดยแบ่งเป็นบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ขนาดเล็ก จํานวน 17 ราย บริษัทผู้นํา
เข้าและจําหน่ายไวน์ขนาดกลาง จํานวน 18 บริษัท และบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ขนาดใหญ่
จํานวน 11 บริษัท
3.2 เครื่องมือการวิจัย
3.2.1 แบบสอบถาม
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แสดงความคิดเห็น
ซึ่งเกณฑ์การกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมินผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ Likert Scale
คะแนน 5 = เห็นด้วยมากที่สุด คะแนน 4 = เห็ นด้วยมาก คะแนน 3 = เห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 2 = เห็นด้วยน้อย คะแนน 1 = เห็นด้วยน้อยสุด
3.2.2 โปรแกรม IBM SPSS Statistics Version 22
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.1 การรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทผู้ประกอบการผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ที่ได้ขออนุญาติ
นําเข้าไวน์ กรมสรรพสามิต โดยรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อสถานประกอบการ ประเภท
กิจการ ทํ าเลที่ตั้ง ทุ นจดทะเบียน จํานวนพนักงานในสถานประกอบการ เว็บไซด์ เบอร์ติดต่อ
เป็นต้น
3.3.2 การพัฒนาสอบถาม
- การสร้ า งแบบสอบถามจากการวิ จั ย การศึ ก ษาและค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ เอกสาร
บทความ และงานวิจัย
- การทดสอบแบบสอบถามโดยผู้ เชี่ ย วชาญ จํ า นวน 3 ท่ า น เพื่ อ ทดสอบความเที่ ย งตรง
(Validity) และได้ ม าหาค่ าดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่า งข้ อ คํ าถามและวั ตถุ ป ระสงค์ (Index of
Item-Objective Congruence - IOC) Rovinelli and Hambleton
- โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้านคุณภาพ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย
ด้านสภาพรถบรรทุก และ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ซึ่ งปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพ มี ข้ อ คํ า ถาม ดั ง นี้ 1) การขนส่ ง ไม่ เคยสร้า งความเสี ย หายแก่ สิ น ค้ า 2)
สามารถส่งสินค้าในกรณีเร่งด่วนได้ 3) พนักงานขับรถมีมารยาทในการขับรถที่ดี 4) ความตรงต่อ
เวลาของการจัดส่งสินค้า 5) การรักษาความลับของบริษัทลูกค้า
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6) สร้างของพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกๆด้าน 7) ความรวดเร็วของการจัดส่งสินค้า
8) การให้บริการที่มีความหลากหลาย
ปัจจัยด้านราคา มีข้อคําถาม ดังนี้ 1) ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ 2)ค่าบริการ
เหมาะสมกั บ สภาพเศรษฐกิ จ 3) สามารถต่ อ รองราคาได้ 4) ค่ า บริ ก ารมี ร าคาเหมาะสม 5)
มีการกําหนดค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน
ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก มีข้อคําถาม ดังนี้ 1) รถบรรทุกมีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ
2) รถบรรทุกมีสภาพที่ดีในการให้บริการอยู่เสมอ 3) รถบรรทุกมีหลายขนาดให้เลือกใช้บริการ
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ มีข้อคําถาม ดังนี้ 1) ความน่าเชื่อถือและความมีช่ือเสียงของบริษัท
2) มีการรับประกันสินค้าเสียหาย 3) มีการรับประกันสินค้าสูญหาย
การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบเรียบร้อย ส่งให้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 46
ราย โดยการเข้าไปสัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ การกรอกในแบบสอบถามออนไลน์ และ
การส่งแบบสอบถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์ ข้อมู ล จากข้อมู ล ที่ได้จากกลุ่มตั วอย่างด้วยวิธีทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One Way ANOVA)
การเปรียบเทียบพหุ คูณ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics
Version 22
สรุปและอภิปรายผล การนําข้อมูลสถิติท่ีได้มาสรุปและอภิปรายผล

4. ผลงานวิจัย
ในการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่งสําหรับสินค้าประเภทไวน์ คณะผู้วิจัย
ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวลูกค้าตัวอย่างจํานวน 46 บริษัท และนําปัจจัยที่ได้จาก
แบบสอบถามมาเป็ น แนวทางในการตั ด สิ น ใจเลื อ กผู้ ให้ บ ริก ารขนส่ ง ที่ บ ริ ษั ท ผู้ นํ า เข้ า และจํ าหน่ า ยไวน์ มี รูป แบบใน
การตัดสินใจ ผู้วิจัยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการสํารวจเกี่ยวกับสาเหตุการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่ง กลุม่ ตัวอย่างบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์
โดยมีผู้ให้ข้อมูลจําแนกเป็น บริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ขนาดเล็ก จํานวน 17 ราย บริษัทผู้นําเข้าและจําหน่าย
ไวน์ขนาดกลาง จํานวน 18 บริษัท และผู้ผลิตและนําเข้าไวน์ขนาดใหญ่ จํานวน 11 บริษัท ผู้วิจัยได้ทําการสรุปความสําคัญ
ของการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่ง และสิ่งที่บริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์จํานวน 46 ตัวอย่างพึงต้องการที่จะได้รับ ดังนี้
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ภาพที่ 1 : สาเหตุสําคัญที่บริษัทนําเข้าและจําหน่ายไวน์ จํานวน 46 บริษัทจ้างผู้ให้บริการขนส่ง
จากภาพที่ 1 พบว่า จากบริษัทนําเข้าและจําหน่ายไวน์ จํานวน 46 บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการจ้างผู้ให้บริการ
โดยต้องการที่ เพิ่ มความคล่องตั วในการบริหารงาน ร้อยละ 39.13 และต้องการลดต้นทุ นในการดํ าเนินงานมากที่สุ ด
ร้อ ยละ 39.13 รองลงมาได้ แก่ต้อ งการจั ด ส่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ทั นความต้ อ งการของลู ก ค้ า ร้อยละ 15.22 และต้ องการ
ลดขนาดองค์กร ร้อยละ 6.52
การเลือกผู้ให้บริการการขนส่งสินค้าประเภทไวน์สําหรับบริษัทต่างๆมีความแตกต่างกัน หลายบริษัทเลือกผู้ให้
บริการขนส่งเพียงรายเดียวด้วยเหตุผลต้องการควบคุมผู้ให้บริการเพียงรายเดียว การบริการที่หลากหลายของผู้ให้บริการ
การขนส่ ง ควบคุ ม ต้ น ทุ น การดํ า เนิ น งาน ส่ ว นการเลื อ กผู้ ให้ บ ริ ก ารการขนส่ ง หลายราย ด้ ว ยเหตุ ผ ลต้ อ งการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพทางการขนส่ง

ภาพที่ 2 : จํานวนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่บริษัทนําเข้าและจําหน่ายไวน์ว่าจ้าง
จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า จํานวนที่ว่าจ้าง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.83 จํานวนที่ว่าจ้าง 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 28.26 จํานวนที่ว่าจ้าง 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.39 และจํานวนที่ว่าจ้าง 4 รายปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.52
ระยะเวลาในการทําสัญญาจ้างผู้ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทไวน์สําหรับบริษัทต่างๆมีความแตกต่างกัน หลาย
บริษัทไม่เลือกทําสัญญาว่าจ้างด้วยเหตุผลยังไม่มั่นใจกับคุณภาพการให้บริการ บางบริษัททําสัญญาจ้างกับผู้ให้บริการ
ขนส่งในระยะสั้นเพราะต้องการการประเมินคุณ ภาพการให้บริการก่อนต่อสัญญา บางบริษัททําสัญญากับผู้ให้บริการ
ขนส่งในระยะยาวเพราะมั่นใจในคุณภาพและราคาในการให้บริการ
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ภาพที่ 3 ระยะเวลาของอายุสัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
จากภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่า บริษัทนําเข้าและจําหน่ายไวน์ ไม่ได้ทําสัญญาว่าจ้างกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าคิดเป็น
ร้อยละ 60.87 มีสัญญา ระยะ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.57 มีสัญญาระยะ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.87 มีสัญญาระยะ 2 ปี
คิดเป็นร้อยละ 6.52 และมีสัญญาระยะ 4 ปีขน้ึ ไป คิดเป็นร้อยละ 2.17
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่บริษัทนําเข้าและจําหน่ายไวน์ ให้ความสําคัญ ในการตัดสินใจเลือกใช้
บริก าร โดยการ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) และการแปลความหมาย โดยมี
เกณฑ์การแปลผลความหมายเฉลี่ย จากสูตรความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2533) ดังนี้
4.21 -5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 3.41 -4.20 เห็นด้วยมาก
2.61 -3.40 เห็นด้วยปานกลาง
1.81 -2.60 เห็นด้วยน้อย
1.00 -1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตารางที่ 1 ความเห็นของบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดเล็กต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง
บริษัทขนาดเล็ก จํานวน 17 บริษัท
Mean
SD
แปลความหมาย
ปัจจัยด้านคุณภาพ
การขนส่งไม่เคยสร้างความเสียหายแก่สินค้า
4.59
0.507
เห็นด้วยมากที่สุด
สามารถส่งสินค้าในกรณีเร่งด่วนได้
4.82
0.393
เห็นด้วยมากที่สุด
พนักงานขับรถมีมารยาทในการขับรถที่ดี
3.82
0.883
เห็นด้วยมาก
ความตรงต่อเวลาของการจัดส่งสินค้า
4.65
0.493
เห็นด้วยมากที่สุด
การรักษาความลับของบริษัทลูกค้า
3.65
0.493
เห็นด้วยมาก
สร้างของพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกๆด้าน
4.47
0.717
เห็นด้วยมากที่สุด
ความรวดเร็วของการจัดส่งสินค้า
4.24
0.664
เห็นด้วยมากที่สุด
การให้บริการที่มีความหลากหลาย
3.94
0.899
เห็นด้วยมาก
ปัจจัยด้านคุณภาพเฉลี่ย
4.27
0.63
เห็นด้วยมากที่สุด
ปัจจัยด้านราคา
ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ
4.94
0.243
เห็นด้วยมากที่สุด
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ค่าบริการเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
สามารถต่อรองราคาได้
ค่าบริการมีราคาเหมาะสม
มีการกําหนดค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน
ปัจจัยด้านราคาเฉลี่ย
ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก
รถบรรทุกมีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ
รถบรรทุกมีสภาพที่ดีในการให้บริการอยู่เสมอ
รถบรรทุกมีหลายขนาดให้เลือกใช้บริการ
ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุกเฉลี่ย
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ความน่าเชื่อถือและความมีชื่อเสียงของบริษัท
มีการรับประกันสินค้าเสียหาย
มีการรับประกันสินค้าสูญหาย
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือเฉลี่ย

4.82
4.65
4.53
4.53
4.69

0.393
0.493
0.514
0.514
0.43

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด

4.24
3.76
3.82
3.94

0.562
0.437
0.529
0.51

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด

3.35
3.35
3.29
3.33

0.606
0.786
0.772
0.72

เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยปานกลาง

จากตารางที่ 1 พบว่าความเห็นของบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดเล็กต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ
การขนส่ง บริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดเล็ก ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคามากที่สุด ในระดับคะแนนเฉลี่ย
4.69 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านคุณภาพ ในระดับคะแนเฉลี่ย 4.27 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพของรถบรรทุก ในระดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.94 และปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ในระดับคะแนนฉลี่ย 3.33
ตารางที่ 2 ความเห็นของบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดกลางต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง
Mean
SD
แปลความหมาย
บริษัทขนาดกลาง จํานวน 18 บริษัท
ปัจจัยด้านคุณภาพ
การขนส่งไม่เคยสร้างความเสียหายแก่สินค้า
4.83
0.383 เห็นด้วยมากที่สุด
สามารถส่งสินค้าในกรณีเร่งด่วนได้
4.94
0.236 เห็นด้วยมากที่สุด
พนักงานขับรถมีมารยาทในการขับรถที่ดี
3.89
0.676 เห็นด้วยมาก
ความตรงต่อเวลาของการจัดส่งสินค้า
4.67
0.485 เห็นด้วยมากที่สุด
การรักษาความลับของบริษัทลูกค้า
4.44
0.616
เห็นด้วยมากที่สุด
สร้างของพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกๆด้าน
4.56
0.511
เห็นด้วยมากที่สุด
ความรวดเร็วของการจัดส่งสินค้า
4.33
0.594 เห็นด้วยมากที่สุด
การให้บริการที่มีความหลากหลาย
3.83
0.514
เห็นด้วยมาก
ปัจจัยด้านคุณภาพเฉลี่ย
4.44
0.50
เห็นด้วยมากที่สุด
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ปัจจัยด้านราคา
ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ
4.56
0.616
เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าบริการเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
4.44
0.616
เห็นด้วยมากที่สุด
สามารถต่อรองราคาได้
4.67
0.485 เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าบริการมีราคาเหมาะสม
4.78
0.428 เห็นด้วยมากที่สุด
มีการกําหนดค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน
4.22
0.548 เห็นด้วยมากที่สุด
ปัจจัยด้านราคาเฉลี่ย
4.53
0.54
เห็นด้วยมากที่สุด
ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก
รถบรรทุกมีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ
4.17
0.707
เห็นด้วยมากที่สุด
รถบรรทุกมีสภาพที่ดีในการให้บริการอยู่เสมอ
4.17
0.618
เห็นด้วยมากที่สุด
รถบรรทุกมีหลายขนาดให้เลือกใช้บริการ
4.22
0.647
เห็นด้วยมากที่สุด
ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุกเฉลี่ย
4.19
0.66
เห็นด้วยมากที่สุด
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ความน่าเชื่อถือและความมีชื่อเสียงของบริษัท
4.11
0.758 เห็นด้วยมาก
มีการรับประกันสินค้าเสียหาย
4.05
0.725
เห็นด้วยมาก
มีการรับประกันสินค้าสูญหาย
4.16
0.707
เห็นด้วยมาก
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือเฉลี่ย
4.11
0.73
เห็นด้วยมาก
จากตารางที่ 2 พบว่าความเห็นของบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดกลางต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ
การขนส่ง บริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดกลาง ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพมากที่สุด ในระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.44 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านราคา ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.22 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก ในระดับ
คะแนนฉลี่ย 4.19 คือ และปัจจัยด้านความน่าเชื่อ ในระดับคะแนเฉลี่ย 4.11
ตารางที่ 3 ความเห็นของบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดใหญ่ตอ่ การตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง
Mean
SD
แปลความหมาย
บริษัทขนาดใหญ่ จํานวน 11 บริษัท
ปัจจัยด้านคุณภาพ
การขนส่งไม่เคยสร้างความเสียหายแก่สินค้า
4.55
0.522 เห็นด้วยมากที่สุด
สามารถส่งสินค้าในกรณีเร่งด่วนได้
4.91
0.302 เห็นด้วยมากที่สุด
พนักงานขับรถมีมารยาทในการขับรถที่ดี
3.91
0.701
เห็นด้วยมาก
ความตรงต่อเวลาของการจัดส่งสินค้า
4.64
0.505 เห็นด้วยมากที่สุด
การรักษาความลับของบริษัทลูกค้า
4.27
0.647
เห็นด้วยมากที่สุด
สร้างของพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกๆด้าน
3.91
0.539 เห็นด้วยมาก
ความรวดเร็วของการจัดส่งสินค้า
4.73
0.467
เห็นด้วยมากที่สุด
การให้บริการที่มีความหลากหลาย
4.09
0.539 เห็นด้วยมาก
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ปัจจัยด้านคุณภาพเฉลี่ย
4.38
0.528 เห็นด้วยมากที่สุด
ปัจจัยด้านราคา
ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ
4.27
0.647
เห็นด้วยมากที่สุด
ค่าบริการเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
3.91
0.539 เห็นด้วยมาก
สามารถต่อรองราคาได้
4.00
0.632 เห็นด้วยมาก
ค่าบริการมีราคาเหมาะสม
4.36
0.505 เห็นด้วยมากที่สุด
มีการกําหนดค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน
3.91
0.302 เห็นด้วยมาก
ปัจจัยด้านราคาเฉลี่ย
4.09
0.525 เห็นด้วยมาก
ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก
รถบรรทุกมีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ
4.55
0.522 เห็นด้วยมากที่สุด
รถบรรทุกมีสภาพที่ดีในการให้บริการอยู่เสมอ
4.55
0.688 เห็นด้วยมากที่สุด
รถบรรทุกมีหลายขนาดให้เลือกใช้บริการ
4.09
0.831
เห็นด้วยมากที่สุด
ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุกเฉลี่ย
4.39
0.680 เห็นด้วยมากที่สุด
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ความน่าเชื่อถือและความมีชื่อเสียงของบริษัท
4.72
0.467
เห็นด้วยมากที่สุด
มีการรับประกันสินค้าเสียหาย
4.54
0.522 เห็นด้วยมากที่สุด
มีการรับประกันสินค้าสูญหาย
4.54
0.522 เห็นด้วยมากที่สุด
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือเฉลี่ย
4.60
0.503 เห็นด้วยมากที่สุด
จากตารางที่ 3 พบว่าความเห็นของบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดใหญ่ต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ
การขนส่ง บริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดใหญ่ ให้ความสําคัญ กับปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือมากที่สุด ในระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.60 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก ในระดับคะแนเฉลี่ย 4.39 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านคุณภาพ
ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.38 และปัจจัยด้านราคา ในระดับคะแนนฉลี่ย 4.09
ค่า One Way ANOWA ขนาดของธุรกิจกับปัจจัยด้านคุณภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง
ตารางที่ 4 ตาราง Descriptives ของขนาดธุรกิจกับปัจจัยด้านคุณภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง
Descriptives รวมคุณภาพ และ ANOVA รวมคุณภาพ Sig. เท่ากับ .021
95% Confidence Interval for
Mean
Std.
Std.
N
Mean Deviation
Error
Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum
ขนาดเล็ก
17 4.2721 .19383
.04701
4.1724
4.3717
4.00
4.63
ขนาดกลาง 18 4.4375 .16185
.03815
4.3570
4.5180
4.13
4.75
ขนาดใหญ่
11 4.3750 .13693 .04129
4.2830
4.4670
4.13
4.63
Total
46 4.3614 .18110
.02670
4.3076
4.4152
4.00
4.75
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จากตารางที่ 4 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.021 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความถึงขนาดของธุรกิจมีผลต่อปัจจัย
ด้ า นคุ ณ ภาพ บริษั ท ขนาดกลางให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ด้ านคุ ณ ภาพ มี ค่ า เฉลี่ ย 4.4375 มากกว่าบริษั ท ขนาดใหญ่
มีคา่ เฉลี่ย 4.3750 และบริษัทขนาดเล็ก มีคา่ เฉลี่ย 4.2721
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบหลายตัวแปร
Multiple Comparisons Dependent Variable รวมคุณภาพ Scheffe
95% Confidence Interval
(J) ขนาด
Mean Difference
Lower
(I) ขนาดองค์กร
องค์กร
(I-J)
Std. Error
Sig.
Bound
Upper Bound
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
-.16544*
.05729
.022
-.3107
-.0202
ขนาดใหญ่
-.10294
.06555
.301
-.2691
.0633
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
.16544*
.05729
.022
.0202
.3107
ขนาดใหญ่
.06250
.06483
.631
-.1019
.2269
ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
.10294
.06555
.301
-.0633
.2691
ขนาดกลาง
-.06250
.06483
.631
-.2269
.1019
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
จากตารางที่ 5 พบว่า บริษัทขนาดกลางให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพมากกว่าบริษัทขนาดเล็กอย่างมี
นัยสําคัญ
ค่า One Way ANOWA ปัจจัยด้านราคากับขนาดของธุรกิจ
ตารางที่ 6 ตาราง Descriptives ของขนาดธุรกิจกับปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง
Descriptives รวมราคา ANOVA รวมราคา Sig. เท่ากับ .000
95% Confidence Interval for
Mean
Std.
Std.
Upper
N Mean Deviation Error Lower Bound Bound
Minimum Maximum
ขนาดเล็ก
17 4.6941 .14349 .03480
4.6203
4.7679
4.40
5.00
ขนาดกลาง 18 4.533
.29104 .06860
4.3886
4.6781
3.80
5.00
3
ขนาดใหญ่
11 4.090
.20715 .06246
3.9517
4.2301
3.80
4.40
9
Total
46 4.4870 .32291
.04761
4.3911
4.5828
3.80
5.00
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จากตารางที่ 6 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความถึงขนาดของธุรกิจมีผลต่อปัจจัย
ด้านราคา บริษัทขนาดเล็กให้ความสําคัญ กับปัจจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 4.6941 มากกว่าบริษัทขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ย
4.5333 และบริษัทขนาดใหญ่ มีคา่ เฉลี่ย 4.0909
ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบหลายตัวแปร
Multiple Comparisons Dependent Variable รวมราคา Scheffe
95% Confidence Interval
(I) ขนาด
(J) ขนาด
Mean
องค์กร
องค์กร
Difference (I-J) Std. Error
Sig.
Lower Bound Upper Bound
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
.16078
.07647
.122
-.0331
.3547
*
ขนาดใหญ่
.60321
.08750
.000
.3814
.8251
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
-.16078
.07647
.122
-.3547
.0331
ขนาดใหญ่
.44242*
.08654
.000
.2230
.6618
*
ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
-.60321
.08750
.000
-.8251
-.3814
ขนาดกลาง
-.44242*
.08654
.000
-.6618
-.2230
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
จากตารางที่ 7 พบว่า บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคากว่าบริษัทขนาดใหญ่
อย่างมีนัยสําคัญ
ค่า One Way ANOWA ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุกกับขนาดของธุรกิจ
ตารางที่ 8 ตาราง Descriptives ของขนาดธุรกิจกับปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุกที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการ
ขนส่ง
Descriptives รวมสภาพรถบรรทุก และ ANOVA รวมสภาพรถบรรทุก Sig. เท่ากับ .000
95% Confidence Interval for
Mean
Std.
Std.
Upper
N Mean Deviation Error Lower Bound Bound
Minimum Maximum
ขนาดเล็ก
17 4.8627 .16910
.04101
4.7758
4.9497
4.67
5.00
ขนาดกลาง 18 4.8148 .17044
.04017
4.7301
4.8996
4.67
5.00
ขนาดใหญ่
4.666
11
.21082 .06356
4.5250
4.8083
4.33
5.00
7
Total
46 4.7971 .19217
.02833
4.7400
4.8542
4.33
5.00
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จากตารางที่ 8 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความถึงขนาดของธุรกิจมีผลต่อปัจจัย
ด้านสภาพรถบรรทุก บริษัทขนาดเล็กให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 4.6941 มากกว่าบริษัทขนาดกลาง
มีคา่ เฉลี่ย 4.5333 และบริษัทขนาดใหญ่ มีคา่ เฉลี่ย 4.0909
ตารางที่ 9 ตารางเปรียบเทียบหลายตัวแปร
Multiple Comparisons Dependent Variable รวมสภาพรถบรรทุก Scheffe
95% Confidence Interval
(I) ขนาด
(J) ขนาด
Mean
องค์กร
องค์กร
Difference (I-J) Std. Error
Sig.
Lower Bound Upper Bound
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
-.12309
.11025
.270
-.3454
.0993
*
ขนาดใหญ่
-.60963
.12615
.000
-.8640
-.3552
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
.12309
.11025
.270
-.0993
.3454
ขนาดใหญ่
-.48653*
.12476
.000
-.7381
-.2349
*
ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
.60963
.12615
.000
.3552
.8640
ขนาดกลาง
.48653*
.12476
.000
.2349
.7381
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
จากตารางที่ 9 พบว่า บริษัทขนาดใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านสภาพของรถบรรทุกกว่าบริษัทขนาด
เล็กและขนาดกลางอย่างมีนัยสําคัญ
ค่า One Way ANOWA ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือกับขนาดของธุรกิจ
ตารางที่ 10 ตาราง Decriptives ของขนาดธุรกิจกับปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการ
ขนส่ง
Descriptives รวมความน่าเชื่อถือ และ ANOVA รวมความน่าเชื่อถือ Sig. เท่ากับ .000
95% Confidence Interval for
Mean
Std.
Std.
Upper
N
Mean Deviation Error
Lower Bound Bound
Minimum Maximum
ขนาดเล็ก
17 4.7647 .22866 .05546
4.6471
4.8823
4.33
5.00
ขนาดกลาง 18 4.833 .23570 .05556
4.7161
4.9505
4.33
5.00
3
ขนาดใหญ่
11 4.697 .27707 .08354
4.5108
4.8831
4.33
5.00
0
Total
46 4.7754 .24398 .03597
4.7029
4.8478
4.33
5.00
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จากตารางที่ 10 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความถึงขนาดของธุรกิจมีผลต่อ
ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของบริษัท บริษัทขนาดเล็กให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 4.6941 มากกว่าบริษัท
ขนาดกลาง มีคา่ เฉลี่ย 4.5333 และบริษัทขนาดใหญ่ มีคา่ เฉลี่ย 4.0909
ตารางที่ 11 ตารางเปรียบเทียบหลายตัวแปร
Multiple Comparisons Dependent Variable รวมความน่าเชื่อถือ Scheffe
95% Confidence Interval
(I) ขนาด
(J) ขนาด
Mean
องค์กร
องค์กร
Difference (I-J) Std. Error
Sig.
Lower Bound Upper Bound
*
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
-.77778
.12823
.000
-1.0364
-.5192
*
ขนาดใหญ่
-1.27273
.14672
.000
-1.5686
-.9768
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
.77778*
.12823
.000
.5192
1.0364
ขนาดใหญ่
-.49495*
.14511
.001
-.7876
-.2023
*
ขนาดใหญ่
ขนาดเล็ก
1.27273
.14672
.000
.9768
1.5686
ขนาดกลาง
.49495*
.14511
.001
.2023
.7876
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
จากตารางที่ 11 พบว่า บริษัทขนาดใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของบริษัทกว่าบริษัทขนาด
เล็กและขนาดกลางอย่างมีนัยสําคัญ
5. อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการขนส่ ง สํ า หรั บ สิ น ค้ า ประเภทไวน์
พบว่า บริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดเล็ก ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคามากที่สุด ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.69
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านคุณภาพ ในระดับคะแนเฉลี่ย 4.27 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพของรถบรรทุก ในระดับคะแนน
เฉลี่ ย 3.94 และปั จ จั ย ด้ านความน่ าเชื่ อ ถื อ ในระดั บ คะแนนฉลี่ ย 3.33 บริษั ท นํ าเข้าและจั ด จํ า หน่ ายไวน์ ข นาดกลาง
ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพมากที่สุด ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.44 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านราคา ในระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.22 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก ในระดับคะแนนฉลี่ย 4.19 คือ และปัจจัยด้านความน่าเชื่อ ในระดับ
คะแนเฉลี่ ย 4.11บริ ษั ท นํ าเข้าและจั ด จํ า หน่ า ยไวน์ ข นาดใหญ่ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ปั จ จั ย ด้ า นความน่ าเชื่ อ ถื อ มากที่ สุ ด
ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.60 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.39 รองลงมา คือ ปัจจัย
ด้านคุณภาพ ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.38 และปัจจัยด้านราคา ในระดับคะแนนฉลี่ย 4.09
จะเห็ น ได้ ว่า บริ ษั ท นํ า เข้า และจั ด จํ า หน่ า ยไวน์ ข นาดต่ า งๆ ให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ การใช้ ผู้ ให้ บ ริก ารการขนส่ ง ที่
แตกต่างกัน โดยบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดเล็ก ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคามากที่สุด บริษัทนําเข้าและ
จัดจําหน่ายไวน์ขนาดกลาง ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพมากที่สุด บริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดใหญ่
ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือมากที่สุด การวางแผนจัดการการขนส่งเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ธุรกิจในแต่ละขนาด และความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการการขนส่งจําเป็นต้องให้ความสําคัญ
เพราะหากไม่เข้าใจลักษณะเฉพาะของสินค้าในแต่ละประเภทที่จะขนส่งแล้ว จะทําให้การขนส่งสินค้าถึงปลายทางเกิด
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ความเสียหายได้ ซื่งสอดคล้องกับ (ชวลิตร พันธุ์ชมภู, 2550) ที่ต้องเข้าใจลักษณะของสินค้าที่ทําการขนส่งและการเลือก
ประเภทรถขนส่งให้มีความเหมาะสม
6. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิ จั ย สามารถนํ า ปั จ จั ย ที่ ได้ ทั้ ง ปั จ จั ย ด้ า นราคา ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพ ปั จ จั ย ด้ า นสภาพรถบรรทุ ก
และปั จ จั ย ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ มาใช้เพื่ อ เป็ น แนวทางในการตั ด สิ น ใจเลื อ กผู้ ให้ บ ริก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ประเภทไวน์ ห รื อ
การขนส่งสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าไวน์ สําหรับบริษัทผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์และผูป้ ระกอบการอื่นได้
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กลยุทธ์การรวมกลุ่มคลัสเตอร์และเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
Enhancing Competitiveness of Gems and Jewelry Industry in Chantaburi Province through Clustering
and Networking Strategy
อิทธิกร ขําเดช1 วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์2, เสนีย์ สุวรรณดี3 ชนะ เต็มศิริ 4 จุลชาติ ตันเจริญ4
และวิริยะ ลิขิตวงศ์5
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการรวมกลุ่มคลัสเตอร์
ตามนโยบายของกระทรวงอุ ต สาหกรรมในอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่ม และกําหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบ
มีส่ ว นร่วม การวิเคราะห์เชิ ง บรรยาย การสั มภาษณ์ เชิงลึ ก กลุ่ ม บุ ค คลผู้ ให้ ข้อ มู ล สํ าคั ญ 3 กลุ่ ม กลุ่ มผู้ ป ระกอบการ
กลุ่ ม ข้า ราชการกรมส่ ง เสริม อุ ต สาหกรรมผู้ นํา นโยบายไปปฏิ บั ติ กลุ่ ม นั ก วิ ช าการและผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นาใน
การรวมกลุม่ และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขันและปัญหาของวิสาหกิจ เพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนแม่บทที่เป็นแผนภูมิในการพัฒนาคลัสเตอร์
และจัดทําเป็ นแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สํ าหรับการพั ฒ นากลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการกําหนดวิสัยทั ศน์ (Vision)
ภารกิ จ (Mission) และ กลยุ ท ธ์ (Strategy) ต่ างๆ โดยกํ า หนดเป็ น โครงการขึ้น มารองรั บ ซึ่ ง ในแต่ ล ะโครงการต้ อ งมี
การกําหนดรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อสามารถนําไปปฏิบัติและเห็นตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม
คําสําคัญ: รวมกลุ่มคลัสเตอร์, อัญมณีและเครื่องประดับ, ความสามารถในการแข่งขัน, การวิจัยแบบมีสว่ นร่วม

ABSTRACT
This study aims to study how cluster which is formed in accordance with the Ministry of Industry’s policies
and networking enhance the competitiveness and value of the Gem and Jewelry Industry in Chantaburi Province.
This research was conducted as the Participatory Action Research (PAR) including descriptive analysis and focus
group interview. There are three groups of interviewees, i.e. (i) entrepreneurs (ii) authorized state officers who
implement
1,2
3

4,4
5

อาจารย์ประจํา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รักษาการ ผู้อํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ที่ปรึกษาสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นักวิชาการอิสระ
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policies in the Industry Promotion Center Region and (iii) academics and experts in developing cluster and industrial
connectivity.
By this research, entrepreneurs of Gems and Jewelry have an opportunity to analyze their own strengths
and weaknesses. Accordingly, master plan in cluster mapping as well as the action plan including vision, mission and
strategies for the industry can be further developed.
Key words: cluster formation; gems and jewelry, competitiveness; networking, strategic policies; Participatory Action
Research

บทนํา
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสําคัญในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้เป็นวาระแห่งชาติ
และเป็ นยุทธศาสตร์หลั กที่สําคัญ ในการสร้างความเจริญ และความมั่ งคั่งแบบยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานภาคราชการและเอกชนต่างๆ
ที่ เกี่ ย วข้อ ง ได้มีการสั ม มนาระดมความคิ ด เห็ นและศึ กษาวิจั ย อย่างต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ จัด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ในการแข่งขั น ทาง
เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย จึ ง กํ า หนดให้ “คลั ส เตอร์ (Cluster)” เป็ น เครื่ อ งมื อ และกลไกอั น สํ า คั ญ ในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสําคัญในเรื่อง
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างมาก โดยได้กําหนดให้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นวาระ
แห่งชาติ และให้มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยที่ผ่านมาได้มีการสัมมนา
ระดมความคิ ด ในการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์เพื่ อ การแข่ งขั น ทางเศรษฐกิ จ ไทยหลายครั้ง รวมทั้ งได้ มี ก ารจั ด ทํ า วิ จั ย เรื่ อ ง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ยังได้รับการยกย่องว่า เป็นนักวางแผน
กลยุทธ์แห่งศตวรรษ และได้กําหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลก ซึ่งต้องวางกรอบให้ชัดเจนในการหาจุดแข็งและ
จุดขายของประเทศ ทีสําคัญคือการเน้นให้ความสําคัญเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้แผนการเพิ่มขีดความสามารถจะต้องดําเนินควบคู่
ไปกับนโยบายทางเลือกใหม่ ที่สามารถเชื่อมโยงตลาดโลก ตลาดระดับภูมิภาคและตลาดภายในประเทศ ได้อย่างกลมกลืน
โดยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมได้วางยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจไว้ 4 ระดับ ดังนี้
1) กําหนดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งและจุดขายที่จะแข่งขันในตลาดโลกโดยจัดเป็นกลุ่มคลัสเตอร์
2) กําหนดแผนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในระดับภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้าง
ความมั่งคั่งร่วมกัน
3) กําหนดยุทธศาสตร์ระดับภาค เนื่องจากแต่ละภาคในประเทศมีความแตกต่างและจุดขายที่ต่างกัน โดยมุ่ง
พัฒนาที่เชื่อมต่อกับรอยตะเข็บประเทศเพื่อนบ้านควบคู่กัน เพื่อนําไปสู่การค้าการลงทุนในระดับภูมิภาค
4) ยุทธศาสตร์พัฒนาระดับรากหญ้าซึ่งเป็นการเชื่อมต่อจากยุทธศาสตร์ภาค อาทิ การส่งเสริมสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
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กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม ในฐานะหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการปรับ ตั วและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหาร
จัดการ โดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรม หรือ “คลัสเตอร์” ขึ้น ดังนั้นการรวมกลุ่มในลักษณะของคลัสเตอร์
จึงเป็ นแนวทางและเครื่อ งมื อ หนึ่ งในการพั ฒ นาศั ก ยภาพในการแข่งขั น ของอุ ตสาหกรรมให้ ส ามารถรับ มื อ กั บ กระแส
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับถือ
เป็ นกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่ สามารถพั ฒ นาขีดความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การผลิต การตลาดและ
บริหารจัดการ ทําให้กลุ่มสมาชิกภายในกลุ่มมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อบทบาทของภาครัฐ และภาคเอกชนใน
การพัฒนาธุรกิจ SMEs รวมกลุ่มในลักษณะของคลัสเตอร์ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้ประกอบการในคลั ส เตอร์อั ญ มณี และเครื่อ งประดั บจั น ทบุ รีผลิตพลอยเจียระไนประมาณร้อยละ 90 และ
ทําเครื่องประดับร้อยละ 10 โดยประมาณการว่า สินค้าในกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี มีส่วนแบ่ง ร้อยละ 75
ของการส่งออกพลอยสี(HS 7103) ของประเทศไทย (มูลค่าส่งออกประมาณ 8000ล้านบาท) โดยมี สัดส่วนระหว่างตลาด
ต่ างประเทศและตลาดในประเทศร้อ ยละ 80 และ 20 ตามลํ าดั บ มี ก ารจ้ า งงานภายใน จั งหวั ด มากกว่ า 50,000คน
และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นสูงถึงปีละประมาณ 8,000 – 10,000ล้านบาท หรือ ประมาณร้อยละ 30ของ GPP จังหวัด
จุดเด่นของจันทบุรีคือชื่อเสียงในด้านฝีมือการเผา (Heat treatment) และการเจียระไนเพื่อเพิ่มมูลค่า ของพลอยซึ่งได้รับ
การยอมรับในระดับโลก ประมาณว่า ร้อยละ70-80 ของมูลค่าการค้าในตลาดโลกเป็นพลอยที่ ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
และการเจี ย ระไนจากช่ า งฝี มื อ ไทยทั้ ง สิ้ น ปั จ จุ บั น ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี ผู้ ป ระกอบการ ธุ รกิ จ อั ญ มณี ก ว่ า 500 ราย
(ลดลงจากปี 2546 เนื่ อ งจากภาวการณ์ แ ข่ ง ขั น สู ง กั บ ตลาดต่ า งประเทศ และชาวต่ า งชาติ ที่ ม าตั้ ง โรงงานในไทย)
โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ระดับ มีการจ้างงานภายในจังหวัดมากกว่า
50,000 คน และสร้างรายได้ ให้กั บ ท้ อ งถิ่ นสู งถึ งปี ละประมาณ 8,000 – 10,000 ล้ านบาท หรื อ ประมาณร้อ ยละ 30
ของ GDP จังหวัด
จุดเด่นของจันทบุรีคือชื่อเสียงในด้านฝีมือการเผา (Heat treatment) และการเจียระไนเพื่อเพิ่มมูลค่าของพลอย
ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก ประมาณว่าร้อยละ 70-80 ของมูลค่าการค้าในตลาดโลกเป็นพลอยที่ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพและการเจียระไนจากช่างฝีมือไทยทั้งสิ้น ปัจจุบันในจังหวัดจันทบุรีมีผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี กว่า 500 ราย
(ลดลงจากปี 2546 เนื่ อ งจากภาวะการแข่ง ขั น สู ง ทั้ ง กั บ ตลาดต่ า งประเทศ และชาวต่ า งชาติ ท่ี ม าตั้ ง โรงงานในไทย)
โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และระดับครัวเรือน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาศักยภาพและโอกาส ทางการค้า การลงทุน กลุ่มอุตสาหกรรมอัญ มณี และเครื่องประดับจังหวัด
จันทบุรีที่ประกอบการธุรกิจทําเครื่องประดับอัญมณีและเครื่องประดับ
2. เพื่อจัดทํ าแผนแม่บทคลัสเตอร์ เครือข่าย ห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอัญ มณี และเครื่องประดับ
จังหวัดจันทบุรีเสริมเสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถของกิจการในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
3. เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ คลัสเตอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี
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ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส ทางการค้า การลงทุน เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และศึกษาแผนภาพคลัสเตอร์ (Cluster Map) การสร้าง
เครือข่ายและห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาแผนแม่บทคลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. ขอบเขตพื้นที่: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัด
จันทบุรี
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา: ตั้งแต่ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2558-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี รับรู้ปัญหาของกลุ่มและหาทางแก้ไข
ร่วมกัน เปิดกว้างในการรับรู้องค์ความรู้ใหม่ๆทั้งทาง ตลาด การผลิต นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐบาลอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ได้แผนแม่บทคลัสเตอร์ร่วมกันใน
การรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างเครือข่าย เข้าใจ ห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
นําไปสู่การสร้างแผนกลยุทธ์
3. เสริ ม เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ และความสามารถของกิ จ การวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม และเกิ ด
กระบวนการพั ฒ นาขี ด ความสามารถทางการค้ า การลงทุ น เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการมี ค วามพร้ อ มในการแข่ ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมให้สามารถรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญ มณีและเครื่องประดับจังหวัด
จันทบุรี จํานวน 37 กิจการ และกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่เป็นข้าราชการผู้นํานโยบายไปปฏิบัติท่ีดูแลเขตพื้นที่ของ
กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จํานวน 2 คน นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ในการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจํานวน 5 คน
2. ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย แบ่งออก 5 ขัน้ ตอน มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ขั้ น การศึ ก ษาบริ บ ท ในขั้ น นี้ นั ก วิ จั ย จะทํ า การกํ า หนดพื้ น ที่ ห รื อ อาณาบริ เวณ ที่ จ ะทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย
โดยประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการ
วิจัย
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(2) ขั้นกําหนดปัญหา ในขั้นตอนนี้นักวิจัยสรุปคําถามหรือปัญหารวมทั้งอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การแก้ไขปัญหาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพและเกิด ความเข้าใจตรงกัน ส่วนนักพัฒนาทําความเข้าใจประเด็นปัญหา
และมองถึงผลของการวิจัยได้อย่าง ชัดเจน และครอบคลุมส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ และผู้ประกอบการที่ทําการผลิตอาหารทะเล
แปรรูปในจังหวัดสมุทรสาครได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูล และแสดง ความคิดเห็น/ความต้องการ ขั้นการกําหนดปัญหา
ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี จึงเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้วิจัยจะต้องดําเนินการ
ให้เกิดผลอย่างแท้จริง ก่อนจะเริ่มดําเนินงานในขั้นตอนอื่น
(3) ขั้นการวางแผนปฏิบัติงานวิจัย ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยให้ชัดเจน รวมทั้งระบุด้วย
ว่า ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การทํ า วิ จั ย แต่ ล ะฝ่ า ยจะมี ส่ ว นร่ ว มอะไร และอย่ า งไร เมื่ อ ใดบ้ า ง พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มกั น วิ เคราะห์
SWOT Analysis, PEST Analysis, Diamond Model เพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางของวิ ส าหกิ จ แนวทางการสร้ า งคลั ส เตอร์
โดยนักวิจัยติดตามผลการดําเนินงานวิจัยทุ กขั้นตอน และคอยตรวจสอบผลของการ ดําเนินงานว่ามีสิ่งใดที่ผิดพลาด
หรือไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย หรือมีส่ิงใดที่เกิดแทรกซ้อน ขึ้นมาหรือไม่ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเข้ามีส่วนร่วมลง
มือในการปฏิบัติงานวิจัยตามแผน และ ตรวจสอบผลว่าพึงพอใจหรือไม่
(4) ขั้นการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง รวมทั้งการแก้ไขระหว่างการปฏิบัติงานวิจัย ในขั้นนี้นักวิจัยที่ส่วนร่วม
โดยการพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยอาศัยข้อมูลจากทุกฝ่าย แล้วนํามาทําการ
ปรับ เปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่ อ ให้ก าร ดํ าเนิ นงานบรรลุ เป้าหมาย โดยนั ก พั ฒ นาจะเข้ามี ส่วนร่วมด้วยการตรวจสอบผล
การปฏิบัติงานวิจัย และประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
(5) ขั้นการสรุปผลการวิจัย ในขั้นตอนนี้นักวิจัยจะทําการสรุปผลการวิจัย และ เรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัย
ออกเผยแพร่ ประเมิ น ผลการวิ จั ย ว่ า ประสบความสํ า เร็ จ มากน้ อ ยเพี ย งใด มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอย่ า งไรบ้ า ง
โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเข้ามีส่วนร่วมด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับผลของการวิจัยว่าพึงพอใจ
และได้ผลตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และแสดงความคิดเห็นอื่นประกอบข้อมูลด้วยว่าเพราะเหตุใด

เครื่องมือในการวิจัย
การเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือวิจัยคือผู้วิจัยเองเนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเน้นการใช้คนสัมผัสผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปโดยตรง นอกจากตัวผู้วิจัยเองแล้วผู้วิจัยยังใช้
เครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ เช่ น บั น ทึ ก ภาคสนามของผู้ วิ จั ย โดยในบั น ทึ ก นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ รู้ ร ะหว่ า งการสั ง เกต การสั ม ภาษณ์ แ ละ
การสนทนากลุ่มย่อย โดยผู้วิจัยกําหนดการทําสนทนากลุ่มในขั้นตอนการศึกษาบริบท การกําหนดปัญหา การวางแผน
ปฏิบัตกิ ารวิจัย การร่วมกําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ เป็นต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อคณะผู้วิจัยเข้าไปอยู่ในภาคสนาม ได้ทําความคุ้นเคยและพูดคุยกับชาวบ้านแต่ละวิสาหกิจชุมชน เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาข้อทุติยภูมิ เพื่อความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นการพัฒนา
ผู้ประกอบการสิสาหกิจชุมชนให้มีการสร้างเครือข่ายด้านการตลาด และช่องทางในการจัดจําหน่าย ถือเป็นหัวใจสําคัญ
ของการพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research-PAR)
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การจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโซ่อุปทาน การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม
(Focus Group ) การสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม (non-participant observation)

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูล จากเครื่องมือทุ กประเภท ทั้งใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอุ ตสาหกรรม
แนวคําถามสนทนากลุ่มย่อย แบบประเมินผลงาน สมุดจดบันทึก และเครื่องบันทึกเสียง
2. จําแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ตามความมุ่งหมายของการวิจัยและประเด็นที่ศึกษา
3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดระบบเป็นประเด็น โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมาย และประเด็นที่ศึกษา
และตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลโดยประยุกต์ใช้ใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
4. นําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้จะทําการวิจัยตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังต่อไปนี้
การเก็บข้ อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ การสัมภาษณ์
(In-depth interview )
ผู้นํานโยบายไปปฏิบตั ิของ
ผู้ประกอบการกลุม่
อุตสาหกรรมอัญมณี
จังหวัดจันทบุรี

การสนทนากลุม่ ( Focus Group Discussion ) ผู้ประกอบการ
กลุม่ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่ องประดับจังหวัดจันทบุรีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview )
้
แผนภาพคลัสเตอร์
(Cluster Map)

วิเคราะห์

Cluster Development
Agent ( CDA)

SWOT, Diamond Model, 5 Forces, Value Chain

แผนแม่บทคลัสเตอร์
กลุม่ อัญมณีและ
เครื่ องประดับ

จัดทําแผนยุทธศาสตร์

สังเคราะห์
นําแผนแม่บท คลัสเตอร์ กลุม่ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่ องประดับจังหวัดจันทบุรี ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

Page 52

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ทฤษฏีและแนวคิดในการวิจัย
คลัสเตอร์เครือข่ายวิสาหกิจ มาจากคําภาษาอังกฤษว่า Cluster ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรม ริ เริ่ ม โดย ศ. ไมเคิ ล อี . พอร์ เตอร์ (Michael E. Porter) แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์ ว าร์ ด
สหรัฐอเมริกา ปรมาจารย์ด้านกลยุ ท ธ์ก ารแข่งขั นที่ มีชื่อเสี ยงระดั บ สากล โดยในปี 1990 Professor Michael E. Porter
ได้เสนอแนวคิดเรื่องคลัสเตอร์ (Cluster) โดยได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า “กลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องมารวมตัว
ดําเนินกิจการอยู่ในพื้นทีฎใกล้
่ เคียงกัน (Geographical Proximity) มีความร่วมมือเกื้อหนุน เช่น เชื่อมโยงและเสริมกิจการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร (Commonality & Complimentarily) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยความเชื่อมโยงใน
แนวตั้ง (Vertical Linkages) เป็นความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ฎา และความเชื่อมโยงใน
แนวนอน (Horizontal Linkages) เป็นความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ รวมทั้งธุรกิจให้บริการ สมาคมการค้า
สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน คือ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน
ในการประเมินความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจจึงจําเป็นต้องพิจารณาว่าปัจจัยแวดล้อมของ
เครือข่ายวิสาหกิจนั้นๆ มีคุณภาพสูงและเอือ้ ต่อการเพิ่มผลผลิตของบริษัทในเครือข่ายวิสาหกิจนั้นๆ หรือไม่ เพียงไร ทั้งนี้
ปั จ จั ย แวดล้ อ มดั ง กล่ า วมี 4 ด้ า น ซึ่ ง Prof. Porter เรี ย กว่ า “ Diamond Model” องค์ ป ระกอบของปั จ จั ย กํ า หนด
(Determinants) 4 ด้านใน Diamond Model ได้แก่
(1) เงื่อนไขของปัจจัยการผลิต (Factor Conditions)
(2) เงื่อนไขด้านอุปสงค์ (Demand Conditions)
(3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)
(4) บริ บ ทของการแข่ ง ขั น และกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท (Context for Firm Strategy. Structure and Rivalry) ทั้ ง นี้
Prof. Porter ได้ให้ความสําคัญต่อบทบาทของรัฐบาล (Government) ที่มีผลกระทบอย่างมาก ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
ปัจจัยแวดล้อมทั้ง 4 ด้านใน Diamond ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
บริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของวิสาหกิจนั้นๆ
อุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จในประเทศที่พัฒ นาแล้วหรือกําลังพั ฒ นาก็ตาม จะพบว่าอุตสาหกรรมที่
ประสบความสําเร็จมิได้เกิดจากบริษัทหรือกิจการใด กิจการหนึ่งเพียงลําพั ง หากแต่เกิดจากกิจการหลายๆ กิจการที่
แข่งขันโดยการรวมกลุ่มกันในลักษณะคลั สเตอร์ เมื่อพิจารณาลงลึกจะพบว่าคุ ณ ลักษณะที่สําคัญ ของคลั สเตอร์ คื อ
ความสัมพันธ์ของธุรกิจและสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันและความร่วมมือ ตั้งอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกัน จากผลรายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของคลัสเตอร์ในหลายประเทศพบว่า การรวมกันของกลุ่มวิสาหกิจ
ทําให้ภาคธุรกิจเหล่านั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีคลัสเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่
Silicon Valley แคลิฟอร์เนีย ที่มีความสามารถในการผลิตซอฟแวร์ต่างๆ ชิป(Chip) คอมพิวเตอร์ และสินค้าไฮเทคโนโลยี
(Hi – technology) ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม คลัสเตอร์ภาพยนตร์ที่ฮอลลีวู้ดเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์และอุปกรณ์การถ่ายทํา
ภาพยนตร์ มีการรวมตัวกันตั้งแต่ผู้เขียนบท ผู้กํากับภาพยนตร์ นักแสดง แฟชั่น อุปกรณ์ การถ่ายทํา โรงถ่ายภาพ
ยนตร์ โรงผลิตฟิล์ม และห้องอัดเสียง เป็นต้น คลัสเตอร์ไวน์ที่ The Napa Valley ที่แคลิฟอเนีย เป็นเมืองที่มีการผลิต
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ไวน์ที่มีชื่อเสียงที่มีรสชาติดีทางใต้ของสหรัฐอเมริกา คลัสเตอร์ในประเทศฝรั่งเศส มีคลัสเตอร์นาโนเทคโนโลยี Grenoble
คลัสเตอร์แฟชั่นที่ปารีส คลัสเตอร์ยานอวกาศที่ Toulouse คลัสเตอร์ในประเทศเยอรมนี มีคลัสเตอร์เครื่องมือแพทย์ที่
Tuttligen คลั ส เตอร์ Technology Park ที่ Heidelberg คลั ส เตอร์ในประเทศอั ง กฤษ มี ค ลั ส เตอร์สิ น ค้ าและบริก ารเพื่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ Peterborough คลั ส เตอร์ Post Production Industry ที่ London’s Soho district คลั ส เตอร์ Aerospace
Consortium ที่ Farmborough ค ลั ส เต อ ร์ ใ นป ระเท ศ ส วี เ ด น มีค ลั ส เตอร์ Mobile Valley ที่ Stockholm ป ระเท ศ
เนเธอร์ แ ลนด์ มี ค ลั ส เตอร์ The Main Container Port ที่ Rotterdam และประเทศญี่ ปุ่ น มี ค ลั ส เตอร์ IT ที่ Sapporo
คลัสเตอร์ Hsinchu Science Park ที่ Hsinchu เป็นต้น
การจั ด ทํ าโครงการพั ฒ นาการรวมกลุ่ ม และเชื่ อ มโยงอุ ตสาหกรรมขึ้น โดยได้ ว างโครงสร้างและกระบวนการ
ดําเนินงาน Cluster ให้ชัดเจนอันประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนที่สําคัญคือ
ขั้ น ตอนที่ 1 การกระตุ้ น จิ ต สํ า นึ ก ให้ เกิ ด การรวมกลุ่ ม (Promotion and Mobilization) ขั้ น ตอนนี้ ป ระกอบด้ ว ย
การสัมมนาประชาสัมพันธ์ การเปิดตัวโครงการ โดยการสร้างความเข้าใจในกลุ่มสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี
การจัดกิจกรรมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มอุตสาหกรรม (Diagnosis) โดยมีการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพของกลุ่ม
โดยการทํา SWOT Analysis การทําแผนภูมิตามทฤษฎี Diamond Model การจัดทําแผนภาพคลัสเตอร์ (Cluster Map) เป็น
ต้น
ขั้นตอนที่ 3 จัดทํายุทธศาสตร์ ( Collaborative Strategy) มีการจัดทําแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้วยวิธีระดม
สมองและวิ เคราะห์ โดยใช้ วิ ธี ก าร Project Cycle Management (PCM) โดยกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และกลยุ ท ธ์ ให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนั้นๆ รวมทั้งจัดทําโครงการต่างๆ เพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติ
การดังกล่าว
ขั้นตอนที่ 4 นําไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) การนําโครงการนําร่องมาปฏิบัติให้เห็นผลซึ่งอาจเป็นโครงการ
นําร่องที่ส่งผลในการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น ตลาด การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต นวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 คือการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ (Evaluation) ของการดําเนินงาน
โดยสะท้อนให้เห็น Lesson Learned รวมทั้งทบทวนแผนงานในปีต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทบทวนวรรรณกรรมเกี่ยวกับการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ ของ UNIDO.1999; Best, M. H.1990;
Martin, R. and Sunley, P . (2003); Malecki, E. and Tootle, D.1997; สถาบั นคีนันแห่ งเอเชีย . 2549;ส ถ า บั น วิ จั ย
และพั ฒ น า อั ญ ม ณี แ ล ะเครื่องประดับแห่งชาติ.2560; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. 2549;
ธีรวุฒิ สุทธิประภา .2550; พรชัย หอมชื่น.2560. นําในใช้ในการพัฒนากรอบแนวความคิดการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านต่างๆ หลังจากการจัดตั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ประเมินสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม
เพื่อหาประเด็นปัญหาและในขั้นตอนนี้ให้รวมถึงกิจกรรมที่ยืนยันผลการศึกษา เช่น การสัมภาษณ์ การระดมสมองจากผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ด้วย มากําหนดเป็นแผนแม่บท (Master
Plan) และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สําหรับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ
(Mission) และ กลยุทธ์ (Strategy) ต่างๆ โดยกําหนดเป็นโครงการขึ้นมารองรับ ซึ่งในแต่ละโครงการต้องมีการกําหนด
รายละเอียดที่ ชัดเจน เพื่ อสามารถนําไปปฏิบัติและเห็ นตั วชี้วัดอย่างเป็ นรูปธรรม อาทิเช่น วัตถุ ประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม ที่ตอ้ งดําเนินการ และผลลัพธ์ท่ีต้องการ ภายใต้กลยุทธ์ข้อใด เป็นต้น การดําเนินงานเพื่อการวางแผนของกลุ่มใน
ทุ ก ขั้ น ตอนต้ อ งเป็ น การระดมสมองจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของกลุ่ ม โดยใช้วิ ธี ก าร PCM (Project Cycle Management
Method) เพื่อระดมสมอง กําหนดปัญหาหลัก สาเหตุและแปลงกลับเป็นแนวทางและกลยุทธ์ในการดําเนินงานเพื่อแก้ไข
ปั ญ หาหลั กนั้น การวิเคราะห์เชิงบรรยาย การจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกั บโซ่อุ ปทานธุรกิจอั ญ มณี และ
เครื่องประดับ ตามรูปที่ 1 ได้ทบทวนแผนภาพคลัสเตอร์ (Cluster Map)ซึ่งจัดทํ าโดยสถาบันคีนันแห่งเอเซียปรากฏว่า
ครบถ้วนตามที่ได้จัดทําแล้ว ตามรูปที่ 2 การทําแผนภูมิตาม ทฤษฎี Diamond Model ดังรูปทื่ 2

รูปที่ 2 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
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รูปที่ 3 cluster Map เครือข่ายอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัด จันทบุรี
ที่มา : สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
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รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์ Diamond Analysis
สมาชิกได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) ต่างๆ
เครือข่ายคลัสเตอร์ “เมืองจันท์อัญมณี”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐานสากลสู่ตลาดโลก”
พันธกิจ (Mission)
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสร้างความสมัครสมานสามัคคีผู้ประกอบการให้เป็นหนึ่งเดียว
• สร้างเอกลักษณ์ และตราสินค้าให้ลูกค้าจดจํารักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ
• การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในการประกอบอาชีพ
• การสร้างระบบการบริหารจัดการภายในกลุ่มถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สร้างองค์ความรู้เพิ่มเติม
• แสวงหาโอกาสในการตลาดในการจัดจําหน่ายสินค้าโดยการสร้างเครือข่ายและการขยายช่องทางการตลาดภายในกลุ่ม
และภายนอกกลุ่ม
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ด้านกลยุทธ์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ได้กําหนดกลยุทธ์ 4 ด้าน และจัดทําโครงการนําร่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่
กลยุทธ์
กลยุทธ์ ที่ 1
สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
กลุ่ม Cluster

วัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาการสร้าง
เครือข่าย พัฒนากลุ่ม
Clusterให้มีองค์ความรู้ใน
เรื่อง Cluster กระบวนการ
ขั้นตอนในการสร้างกลุ่มให้มี
องค์ความรู้ มีเป้าหมายที่
ชัดเจน มีการจัดกิจกรรม
การรวมกลุ่มเป้าหมาย/

เป้าหมาย
เป็นกลุ่ม Cluster ที่มคี วาม
เข้มแข็ง มีองค์ความรู้ ความ
เข้าใจในประโยชน์ของการ
สร้างเครือข่าย มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงการนําร่อง
นักวิจัยและทีมงานที่ปรึกษาได้ให้
คําปรึกษากับกลุ่มในการ
ประสานงานจัดหาสถานที่แสดง
สินค้าให้กับกลุ่มคลัสเตอร์เมือง
จันท์อัญมณี โดยใช้ชื่องานว่า
ท่องเที่ยวจันทบุรีสู่เวทีโลก วันที่
28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559
ณ ชั้น 2 อยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยในงานนี้
ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับ
กองทัพอัญมณีเครื่องประดับเลิศ
หรู สุดยอดเมืองจันท์ สามารถ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า
หลากหลายจากผู้ผลิตโดยตรง
จํานวนบูธในงานทั้งหมด 50 บูธ

กลยุทธ์ท่ี 2
ยกระดับ
ความสามารถ
ด้านการตลาด

เพื่อยกระดับความสามารถ
ด้านการตลาดประกอบด้วย
การจัดการผลิตภัณฑ์
การจัดการราคา การ
จัดการช่องทาง การตลาด
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และการ
ส่งเสริมการจําหน่าย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

•มีการจัดการช่องทาง
การตลาด การออกแบบงาน
แสดงสินค้า
•มียอดขายเพิ่มขึ้น

คณะผู้วิจัยและทีมงานบริษัท
เอชโปร (ประเทศไทย) จํากัด
นําผู้ประกอบการกลุ่มคลัสเตอร์
เมืองจันทร์ อัญมณีไปเยี่ยมชม
บริษัทที่มกี ารผลิตสินค้าที่เป็น
Supply Chain อัญมณีและ
เครื่องประดับ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากลจํานวน 2 บริษัทคือ
Bangkok Plating Co.,Ltd และ Miki
Siamese International Co.,Ltd.
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้
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กลยุทธ์ท่ี 3
ยกระดับทักษะ
และ
ความสามารถ
ในด้านการ
จัดการทรัพยากร
มนุษย์ใน
อุตสาหกรรมอัญ
มณีและ
เครื่องประดับ

กลยุทธ์ท่ี 4
ส่งเสริมการวิจัย
และการพัฒนา
นวัตกรรม
เทคโนโลยีในการ
ผลิต การ
ออกแบบ เพื่อใช้
ในอุตสาหกรรม
ด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับ

เพื่อยกระดับทักษะและ
ความสามารถของพนักงาน
ระดับช่างฝีมือ นักออกแบบ
นักการตลาด และ
ผู้ประกอบการ

•ทักษะและความสามารถ
ของช่างฝีมือ นักออกแบบ
นักการตลาด มี
ความสามารถในระดับชาติ
และสากล
•ส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพผู้นําและผู้
ประสานงานคลัสเตอร์
(CDA)

•มีเทคโนโลยีระดับสากลที่
ใช้ในการผลิตและการ
ออกแบบ
•ต้นทุนการผลิตลดลง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐาน รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย
ได้รับ ความนิยมทั้งในและ
ต่างประเทศ
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ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มคลัส
เตอร์จํานวน 25 คน ผู้แทนจาก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
ทีมที่ปรึกษาส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพของผู้นํา และ
ผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์
(Cluster Development Agent :
CDA) โดยการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ทักษะ CDA ภายใต้โครงการ
กิจกรรมพัฒนาผู้ประสานงานคลัส
เตอร์ (CDA) และเชื่อมโยงกลุ่ม
อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2559
ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแกรนด์
ลอร์ด บูทิค ถ.ศรีนครินทร์
กรุงเทพมหานคร
นักวิจัยและทีมที่ปรึกษาได้อบรม
Lean Operation เพื่อนําไปปรับใช้
อุตสาห
กรรมของตนเอง
ได้เชิญวิทยากรจาก Swarovski
มาบรรยายประสบการณ์ในการ
ออกแบบให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
กลุ่มคลัสเตอร์อัญมณีและเครื่องประดับ ได้จัดตั้ง “คลัสเตอร์เมืองจันท์อัญมณี” ขึ้น โดยมีผู้ประสานงานกลุ่มคลัส
เตอร์ (Cluster Development Agent : CDA) เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การของกลุ่ ม คลั ส เตอร์ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละ
เครื่องประดับ พบว่าการดําเนินงานของกลุ่มประสบความสําเร็จไปได้ดว้ ยดี ดังนี้
1. กลุ่มสมาชิกได้ร่วมกันจัดทํา แผนแม่บทคลัสเตอร์ เครือข่าย ห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีเสริมเสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถของกิจการในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
2. สมาชิกกลุ่มมีผู้ที่มีศักยภาพสูง มีความพร้อมในการรวมกลุ่มสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 37 ราย ซึ่งถือเป็น
การเริ่มต้นที่ดี เพราะทําให้สามารถคัดเลือกสมาชิกที่มีความพร้อมและความตั้งใจในการทํากิจกรรมเครือข่าย สามารถ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่มได้จํานวน 25 ราย โดยคัดจากผู้ประกอบการตั้งแต่ผู้ผลิต และผู้จัดจําหน่ายครบทุกเครือข่าย
3. จากสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ จํานวน 25 ราย เมื่อไดมีการรวมกลุ่ม และมีการประชาสัมพันธ์กลุ่มในเครือข่าย
ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายในจังหวัดจันทบุรี พบว่ามีกลุ่มผู้ประกอบการอัญ มณี และเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีร่วม
สมัครเข้าร่วมในไลน์กลุ่ม ซึ่งจะมีการแจ้งกิจกรรมในไลน์กลุ่ม ตั้งแต่กิจกรรมการจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมการออก
งานแสดงสินค้า และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในไลน์กลุ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่ม จํานวน 84 ราย
4. การร่วมในกิจกรรมตั้งแต่การจัด สัมมนาเชิงปฏิบั ติการ การจัดทํ าแผนแม่บท (Master Plan) การจัดทํ าแผน
กลยุทธ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบจํานวน และมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการจัดกิจกรรม ทํ าให้กิจกรรมต่างๆ ประสบ
ความสําเร็จลุลว่ งไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพของผู้นําและผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์ (CDA) ได้ส่ง CDA ของกลุ่มเข้า
ร่วมอบรม ทําให้มีความรู้ความเข้าใจในการทําหน้าที่ CDA อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีตอ่ กลุ่ม
6. กิจกรรมนําร่อง 2 โครงการ ได้แก่กิจกรรมการออกงานแสดงสินค้าท่องเที่ยวจันทบุรี เวทีโลก และกิจกรรมการ
ดูงานที่บริษัท กรุงเทพ เพลทติ้ง จํากัด และบริษัท มิกิ สยามมิส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด มีผู้ประกอบการเข้าร่วมใน
กิจกรรมดั งกล่ าว ทํ าให้ได้ มีโอกาสเรียนรู้ในด้านการผลิต การออกแบบ ในกระบวนการที่ ท่ีมีค วามทั น สมั ยและเป็ น
มาตรฐาน สามารถนําความรู้ไปพัฒนาในกิจการของตนเอง ซึ่งจะทําให้กลุ่มเข้มแข็งขึ้น เครื่องมือสําคัญ ที่สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน คือคลัสเตอร์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากการมีนโยบาย และมาตรการของรัฐบาล
หรื อ ไม่ ใช่จ ากการมี น โยบายอุ ต สาหกรรม (Industrial Policy) แต่ จ ากการสร้า งวั ฒ นธรรมของความร่ว มมื อ ร่ว มใจกั น
ทั้ ง นี้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งพยายามผลั ก ดั น ให้ ค ลั ส เตอร์ ขั บ เคลื่ อ นไปได้ โดยการอํ า นวยความสะดวกในด้ า น
สาธารณูปโภคพื้นฐาน และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ผลจากการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม การวิเคราะห์เชิงบรรยาย การจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโซ่
อุปทานธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ได้ปรากฏผลดังนี้
1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความสําคัญในการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ชัดเจน โดยมี
โครงสร้า งการบริ ห ารกลุ่ม ที่ มี อ งค์ ป ระกอบครบถ้ วน คื อ ประธานกลุ่ ม ๆละ 1 คน ผู้ ป ระสานงานคลั ส เตอร์ห รื อ CDA
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กลุ่มละ 2 คน รองประธานกรรมการ และกรรมการด้านการเงิน สวัสดิการ หรือด้านอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับการบริหาร
จัดการกลุ่ม มีวสิ ัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่ม
2.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial
Cluster Development) มีเอกสารที่แสดงให้เห็นแนวทางของการพัฒนากลุ่ม (แผนแม่บท : Master Plan และแผนปฏิบัติการ
: Action Plan โดยประกอบด้วยรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถนําไปดําเนินการได้)
3.วิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development)
มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ข้อเสนอแนะ
การรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งของอุ ตสาหกรรมที่ มีลั ก ษณะเหมื อ นกั นหรือ คล้ายกั น ที่ เรีย กว่า "เครือ ข่าย
วิส าหกิจ " หรือ "คลั ส เตอร์" (cluster) การพั ฒ นาขีด ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศนั บ ว่าเป็ นความจํ าเป็ น
เร่งด่ วนที่จ ะทํ าให้ ป ระเทศไทยสามารถก้ าวสู่การแข่งขัน ในเวที ก ารค้ า ระหว่า งประเทศ การพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมอื่ น ๆ
ในรูปแบบคลัสเตอร์ นับเป็นแนวทางสําคัญที่จะเพิ่มศักยภาพและสร้างขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน
แต่ต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจังจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิตติกรรมประกาศ
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การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน
กรณีศึกษาร้านไส้กรอกตึ๋ง จังหวัดอุบลราชธานี
Application of Quality Function Deployment for Product Development of E-San Sausage
A Case study of Tueng Sausage , Ubonratchathani Province
กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน1 สิริวัฒน์ ทองอินทร์2 นนทชัย ภาคโพธิ์3 และภูวนาถ ใจช่วง4
บทคัดย่อ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณ ภาพในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ไส้กรอกอีสาน : กรณีศึกษาร้าน
ไส้กรอกตึ๋ง จังหวัดอุบลราชธานี งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน
วางแผนและออกแบบส่วนผสมผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
งานวิจัยนี้ เริ่มด้วยการสํารวจความต้องการของผู้บริโภคโดยการใช้คําถามปลายเปิดเพื่อรับฟังเสียงจากลูกค้า
(Voice of Customer) จํานวน 50 คน จากนั้น นําข้อมูลที่ได้ไปจัดกลุ่มคุณลักษณะตามความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนําไป
สร้างแบบสอบถาม เพื่อสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานจํานวน 100 คน โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 2 ชุด คือ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณ ฑ์ไส้กรอกอีสานและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานของร้านต่างๆ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดแบ่งได้ 30 ปัจจัย จากนั้นแปลงความต้องการของผู้บริโภคให้เป็น
ข้อกําหนดทางเทคนิคได้ทั้งหมด 28 ข้อ เพื่อหาความความสัมพันธ์ของความต้องการกับข้อกําหนดทางเทคนิค เมื่อได้
ข้อ มู ล คะแนนของปั จ จัย ที่ มีผ ลต่ อ ความพึ งพอใจในผลิ ตภั ณ ฑ์ ไส้ ก รอกอี ส านและเปรีย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจใน
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานของร้านต่างๆ จึงเข้าสู่ขั้นตอนเมทริกซ์การคํานวณและวางแผนและออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ด้านคุณภาพ
จากการประยุ ก ต์ ใช้เทคนิ ค การกระจายหน้ า ที่ เชิงคุ ณ ภาพในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไส้ ก รอกอีส าน สามารถ
วิเคราะห์ผล วางแผนและออกแบบส่วนผสมผลิตภัณ ฑ์เพื่ อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยได้เลือกพั ฒ นา
ข้อกําหนดทางเทคนิคจํานวน 15 ข้อ ได้แก่ ปริมาณน้ํ าตาลปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต ปริมาณข้าว ปริมาณพริก
อายุของเนื้อ เนื้อหมูสะอาด อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ ผงปรุงรสอื่นๆ มีป้ายบอกราคาชัดเจน ราคาต่อข้อ แสดงข้อมูล
วิธีการรับประทาน ได้รับรองมาตรฐานอาหารและยา บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ตราสินค้า บอกวันที่และแหล่งผลิตที่ชัดเจน
ที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ,ไส้กรอกอีสาน ,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

1

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
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ABSTRACT
The application of quality allocation techniques for production development of E-san Sausage: Case study at
Tueng sausage shop Ubonratchathani province. The objectives of this research are to find out consumers’ needs of
the production of E-san Thai sausage and to plan and design the mixture of the production by the application of
quality allocation techniques.
This research began with the survey of the consumers’ needs by using the opening end questions to get
voice of customer,and then the data was grouped according to the needs of the consumers to create the
questionnaire. There were 100 samples being used for the survey. The questionnaires can be divided to 2 types,the
first type is about the factors affecting satisfaction on E-san Sausage Products and the second type is about the
comparison of satisfaction level in the quality of the case study product and competitors. All of factors are can be
divided to 30 factors, and then the consumers’ needs were interpreted to the total 28 items of technical
requirements, which are used to find out the relationship between the needs and the technical requirements.When
the score data of Factors Affecting Satisfaction on E-san Sausage Products and the Comparison of Satisfaction level
in the quality of the case study product and competitors are attained, the research will be moved into the metrics of
calculation and planning process of product in the Quality House.
The results of the study: There were 15 technical requirements which mostly effected to consumers’ needs
as follows: the quantity of sugar, the quantity of monosodium glutamate, the quantity of rice, the quantity of chili,
the duration of meat, the cleanness of pork, the duration of production storing, other seasoning powders, price
labels, price per piece, the display of the information of how to eat, attained the certification from the Board of
Directors of the foods and drugs, good and beautiful package, the brand mark and the display of date and place of
production are the factors that need to be developed to respond to consumers’ needs more in the future.
Key words: Quality Function Deployment, E-san Sausage, New Product Development

1. บทนํา
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ทั้ ง ในเรื่ อ งของเทคโนโลยี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร การแปรรู ป อาหาร การถนอมอาหาร และเทคโนโลยี อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสิ่งสํ าคั ญ ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารควรให้ความสํ าคัญ อย่างยิ่ง นั่นคื อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค 4.0 ด้วยตัวเลือกของสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายและผู้บริโภคมีความรู้ลึกรู้จริง
เรื่องสินค้า (SCB : Economic Intelligence Center, 2017) ผู้ ป ระกอบการที่เป็ นผู้ผลิตอาหารจะไม่ใช่ผู้กําหนดผลิตภั ณ ฑ์
อาหารให้กับผู้บริโภคอีกต่อไป ซึ่งในทางตรงกันข้ามผู้บริโภคกลับกลายมาเป็นผู้กําหนดความต้องการอาหารจากผู้ผลิต
แทน พฤติกรรมการบริโภคอาหารกลายเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญในอุตสาหกรรมอาหารในยุคปัจจุบันและเป็น
เงื่อนไขที่ผู้ผลิตอาหารจะต้องให้ความสนใจความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ที่ทําให้
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พฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคของผู้บริโภคแตกต่างกันออกไป เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ถิ่นที่อยู่อาศัย
และอายุ เป็นต้น (สํานักงานสงเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส, 2559)
ผลิตภัณ ฑ์ไส้กรอกอีสานเป็ นผลิตภั ณ ฑ์ ที่ทําจากเนื้อหมู มั นหมู ข้าวสุก ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรส เครื่องเทศ
สมุนไพร น้ําตาลทราย เกลือ กระเทียมบด พริกไทยและลูกผักชี ผสมให้เข้ากันแล้วบรรจุในไส้หมูหรือไส้ชนิดอื่นที่บริโภคได้
มัดเป็นท่อน ผึ่งไว้ในที่สะอาดและแห้งจนเปรี้ยว และต้องทําให้สุกก่อนรับประทาน (สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม,
2546) ไส้กรอกอีสานเป็นอาหารพื้นถิ่นของภาคอีสานซึ่งเป็นที่นิยมกันทั่วไป ในปัจจุบัน ไส้กรอกอีสานเป็นธุรกิจที่ได้รับ
ความนิยมและมีจําหน่ายทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น ตลาดนัด ริมทางข้างถนน ปั๊มน้ํามัน และสถานที่อื่นๆ สาเหตุท่ี
ไส้กรอกอีสานได้รับความนิยมนั้น เป็นเพราะรสชาติที่เหมาะกับคนไทยโดยทั่วไปที่ชอบอาหารรสเผ็ด เปรี้ยว ไม่มันเลี่ยน
จึงยอมรับอาหารอีสานได้ง่าย (พิชญาดา เจริญ จิต , 2556) รวมถึงมีการพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ ไส้กรอกอีสานเพื่ อส่งออก
ต่างประเทศ (กวินทรา ใจซื่อ, 2555) เมื่อกล่าวถึงทางเลือกในการซื้อสินค้า อํานาจการต่อรองกับผู้ประกอบการและ
ความคาดหวังที่มีต่อสินค้าและบริการที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับคู่แข่งขันทางธุรกิจในตลาดที่มีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาสู่
ตลาดอย่างต่อเนื่อง (พงศ์ศรันย์, 2556) ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องคํานึงถึงและให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้น นั่นก็
คื อ การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ไส้ก รอกอี สานที่ ต รงตามความต้ อ งการของผู้บ ริโภคอย่ างแท้ จริง ซึ่งในปั จจุ บั น มี เครื่อ งมื อ
ทางด้านการจัดการที่จะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภคหลากหลายเครื่องมือ เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment :
QFD) เป็นเครื่องมือหนึ่งจะที่ชว่ ยวิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างแท้จริง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มณฑลี, 2550) โดยงานวิจัย
เรื่องนี้จะนําเอาเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment : QFD) มาประยุกต์ใช้ในการวางแผน
และออกแบบส่วนผสมผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานและนําเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อสถานประกอบการซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายไส้กรอกอีสานกรณีศึกษาในพื้นที่อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

2. ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมในส่ ว นของแนวคิ ดและทฤษฎี ในการออกแบบและพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ์ ซึ่งมณฑลี
(2550) ได้กล่าวถึงยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ค่อนข้างเรียบง่าย การผลิตส่วนใหญ่กระทํา
โดยช่างผู้ชํานาญเพียงหนึ่งหรือสองคนโดยมีผู้บริโภคมาจ้างถึงบ้าน ผู้ผลิตส่วนมากจะอยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคและมีการ
ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ บ ริโภคโดยตรง ด้ ว ยเหตุ น้ี ผู้ ผ ลิ ต จึ ง ทราบความต้ อ งการของผู้ บ ริ โภคเป็ น อย่ า งดี ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม มีความต้องการสินค้าจํานวนมาก เริ่มมีการแบ่งแยกระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคมากขึ้น ผลที่ได้รับก็คือผู้ท่ีมี
ส่ว นรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตั ด สิน ใจในการออกแบบที่ ขาดการติด ต่อ กั บลู ก ค้ า จึง ส่ ง ผลกระทบต่ อ กระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคได้ ซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ พบปัญหา
หลักที่เหมือนกันทั่วไป คือ ผู้บริโภคมีความต้องการต่างๆ กันและความต้องการนี้จะต้องได้รับการตอบสนองโดยวิศวกร
ออกแบบต้องการทําการตัดสินใจทางเทคนิค ซึ่งเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment :
QFD) เป็นวิธีที่ช่วยให้ฝ่ายออกแบบสามารถตัดสินใจในแนวทางที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีที่สุดตามกําลัง
ทรัพยากรที่มีอยู่ และเป็นการประกันคุณภาพในการออกแบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและถ่ายทอด
ความต้องการของผู้บริโภคให้เป็นเป้าหมายของการออกแบบ สามารถกล่าวได้ว่าเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
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เป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างผู้ออกแบบกับผู้บริโภคขึ้นมาใหม่ ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้มีการสืบค้น
งานวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพข้างต้น โดยได้ยกตัวอย่างของงานวิจัยที่ได้มีการ
นํ าเทคนิค การกระจายหน้าที่ เชิงคุ ณ ภาพมาใช้ในการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ เช่น อั ญ ชลีและมณฑลี (2560)
ได้ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจกล้ายางพาราและอมรรัตน์ (2545) ที่ได้ทําการปรับปรุงผลิตภัณฑ์บ้านของเล่นสําหรับเด็ก
อายุ 3-6 ปี โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ เริ่มจากการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าโดย
ใช้แบบสอบถาม และนําข้อมูลความต้องการต่างๆ เข้าสู่ตารางเมทริกซ์ในบ้านคุณภาพ ซึ่งในงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องนี้ได้ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลครบทั้ง 4 เฟส คือ การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การวางแผนกระบวนการ (Process Planning) และการวางแผนควบคุมกระบวนการ (Production Planning ) ซึ่งแตกต่าง
จากงานวิจัยของ ชาตรี (2552) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่ โดยได้เริ่มจากการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าโดยใช้แบบสอบถาม
และแปลงความต้ อ งการของลู ก ค้ า เข้ า สู่ เมทริ ก ซ์ ในบ้ า นคุ ณ ภาพเพี ย ง 2 เฟส คื อ การวางแผนผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
Planning) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และงานวิจัยของ ศิวรักษ์ (2555) ที่ได้มีการนําเทคนิคการกระจาย
หน้าที่เชิงคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพคอนกรีตสําเร็จรูป แต่มีการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ในตารางเมทริกซ์
เพียง 1 เฟส คือ การนําเฉพาะส่วนวางแผนกระบวนการ (Process Planning) เพียงเท่านั้นและใช้วิธีการเก็บข้อมูลมีความ
แตกต่างจากงานวิจัยของ อัญชลีและมณฑลี (2560) ชาตรี (2552) และอมรรัตน์ (2545) โดยได้ใช้วิธีการสอบถามร่วมกับ
การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ แล้ ว นํ า ข้ อ มู ล ที่ ได้ เข้ า สู่ ต ารางเมทริ ก ซ์ เพื่ อ ทํ า การวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ของคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งผลของงานวิจัยทั้ง 4 เรื่อง ภายหลังจากการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ซึ่งได้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า พบว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีข้ึนและลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์มาก
ขึ้น จากงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งในการะประยุ ก ต์ ใช้ เทคนิ ค การกระจายหน้ า ที่ เชิ ง คุ ณ ภาพในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทาง
คณะผู้วิจัยได้เห็นถึงวิธีการวิจัยที่แตกต่างกัน รวมถึงการการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย แต่ ง านวิ จั ย ทั้ ง 4 เรื่ อ งมี จุ ด มุ่ งหมายเดี ย วกั น คื อ การออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยสรุปแล้วจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง
คุณ ภาพ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
โดยทําการศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนของแต่ละทฤษฏีซึ่งทั้งหมด 4 เรื่อง
ดังนี้
3.1.1 เครื่องมือทางคุณภาพที่ช่วยในการจัดการข้อมูล (Affinity Diagram)
3.1.2 เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD)
3.1.3 ข้อมูลการผลิตไส้กรอกอีสาน
3.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2 สร้างแบบสอบถาม
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สร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากผู้บริโภคไส้กรอกอีสานในพื้นที่อําเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 100 คน เพื่อให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคไส้กรอกอีสานและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานของร้านต่างๆ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.2.1 เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเสียงของผู้บริโภค (Voice of Customer) หรือความต้องการของผู้บริโภคไส้กรอกอีสาน
ทั่วไปจํานวน 50 คน โดยการสัมภาษณ์แบบใช้คําถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นหรือความต้องการลงบน
กระดาษ ซึ่งข้อความที่ได้จะเป็นถ้อยคําจากผู้บริโภคไส้กรอกอีสานโดยตรง
3.2.2 นําเสียงผู้บริโภคหรือถ้อยคํ าของผู้บริโภค มาเรียบเรีย งเป็ นถ้อยคํ าใหม่ (Reword Data) แล้วจํ าแนกว่า
ถ้อยคําใดของผู้บริโภคที่สามารถจัดได้ว่าเป็นคุณลักษณะความต้องการผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานและจัดกลุ่มคุณลักษณะ
ความต้องการของผลิตภัณฑ์โดยใช้แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity Diagram)
3.2.3 สร้างแบบสอบถามโดยใช้ข้อมูล ที่ได้จากการจัดกลุ่มคุ ณ ลั กษณะความต้องการผลิตภั ณ ฑ์ ในข้อ 3.2.2
โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 สํารวจระดับคะแนนของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
อี ส าน ชุ ด ที่ 2 เปรีย บเที ย บระดั บ ความพึ ง พอใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไส้ กรอกอี สานของร้านต่างๆ ซึ่ งจะเก็ บ ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของ
ผู้ ต อบแบบสอบถามเพื่ อ วั ด สั ด ส่ ว น ความถี่ ร้ อ ยละของข้ อ มู ล และใช้ เกณฑ์ ใ นการวั ด ค่ า ตั ว แปรปั จ จั ย ต่ า งๆ ใน
แบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์คะแนนในการวัด 5 ระดับ เพื่อนําค่าคะแนนไปคํานวณหาค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวแปรปัจจัยต่างๆ
3.3 แจกแบบสอบถาม
แจกแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 สํารวจระดับคะแนนของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
ไส้กรอกอีสานและชุดที่ 2 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานของร้านต่างๆ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานในพื้นที่อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน
100 คน
3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงอัตราส่วนร้อยละความถี่
ของข้อมูลทั่วไปและค่าเฉลี่ย
3.5 นําเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาประยุกต์ในการวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน
3.5.1 การสร้างเมทริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning: HOQ)
(1) ความต้องการของผู้บริโภค (Customer Requirements) ที่ได้จากการแจกแบบสอบถามชุดที่ 1 ซึ่งข้อมูลที่
ได้ในส่วนนี้ คือ ค่าระดับคะแนนของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณ ฑ์ไส้กรอกอีสาน จะถูกใส่ลงช่องระดับค่า
ความสํ าคั ญ (IMP) ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของตาราง HOQ และค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ของผู้ บ ริโภคที่ มี ต่อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ต้นแบบเทียบกับคู่แข่งจะถูกใส่ลงในช่องระดับคะแนนผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับ คูแ่ ข่ง (Rating) ซึ่งอยู่ด้านขวาของตาราง HOQ
(2) ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละข้อจะถูกแปลงให้เป็นข้อกําหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (Technical
Requirements) ที่สามารถวัดค่าได้
(3) กําหนดระดับความสัมพันธ์ระหว่างข้อกําหนดทางเทคนิคแต่ละข้อกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละ
ความต้องการ (Correlation Technical Requirement to Customer Requirement) ซึ่งเป็นการให้ระดับคะแนนความสัมพันธ์
ระหว่างข้อกําหนดทางเทคนิคที่มีต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้เป็นตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ต่อกัน ได้แก่ ตัวเลข 1
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หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อย ตัวเลข 3 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง ตัวเลข 9 หมายถึง มีความสัมพันธ์กัน
มาก
(4) กําหนดทิศทางของการเคลื่อนที่ของค่าเป้าหมาย (Movement of Target) ซึ่งเป็นการระบุทิศทางสามารถ
บ่ ง ชี้ ค วามสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางของค่ า เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ณ ปั จ จุ บั น ได้ เพื่ อ ให้ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดโดยควรเพิ่มหรือลด จากค่าเป้าหมายตามความเหมาะสม
(5) กํ าหนดระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งข้อ กํ า หนดทางเทคนิค ที่ มีผ ลซึ่ งกั นและกั น (Technical Interaction)
เรียกส่วนนี้ว่า Correlation Roof ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของข้อกําหนดทางเทคนิคแต่ละข้อว่ามีความสัมพันธ์
ต่อกันอย่างไรโดยใช้สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์
(6) กําหนดค่าระดับเป้าหมายที่วางแผนจะพัฒนา (Planned Level) ซึ่งเป็นค่าระดับเป้าหมายที่พิจารณาจาก
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดของผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือผลิตภัณฑ์คู่แข่งผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง
Planned level = Max (ค่า Rating ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ A และค่า Rating ของ ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง ร้าน B และ ร้าน C
(7) กําหนดค่าอัตราส่วนการพัฒนา (Improvement Ratio) เป็นค่าที่ทําให้ทราบว่าความต้องการของผู้บริโภค
ใดเป็นหลัก โดยความต้องการที่มีค่าอัตราส่วนการพัฒนามากกว่า 1.0 จะเป็นความต้องการที่สําคัญจะต้องทําการพัฒนา
หรือปรับปรุงให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับคู่แข่ง Improvement Ratio = Planned Level / ค่า Rating ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(8) กําหนดค่าน้ําหนักการพัฒ นา (Improvement Weight) เป็นการหาระดับความสําคัญ ของความต้องการ
ของผู้บริโภคที่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ควรพิจารณาตามลําดับความสําคัญ ค่านี้จะได้จาก ผลคูณของค่าเฉลี่ยระดับคะแนน
ความสําคัญที่ผู้บริโภคพิจารณาให้ในแต่ละความต้องการกับค่าอัตราส่วนการพัฒนา (Improvement Ratio) และค่าน้ําหนัก
ความสําคัญจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามค่าอัตราส่วนการพัฒนา (Improvement Ratio) ของแต่ละความต้องการ คํานวณได้
จาก Improvement Weight = IMP x Improvement Ratio
(9) กําหนดค่าเป้าหมายของข้อกําหนดทางเทคนิค (Target Value of Technical Requirement) โดยกําหนดจาก
การวัดค่าทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์แต่ละข้อที่ได้จากค่าเป้าหมายที่วางแผนจะพัฒนาซึ่งเป็นการกําหนดจากข้อกําหนดทาง
เทคนิคของผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
(10) กํ าหนดค่าความสํ า คั ญ ของความต้ อ งการหรือ ข้ อ กํ าหนดทางเทคนิค (Important Weight of Technical
Requirement) เป็ น การกํ า หนดค่ า ความสํ า คั ญ ของข้ อ กํ า หนดทางเทคนิ ค ในแต่ ล ะข้ อ ว่ า มี ค วามสํ า คั ญ ที่ จ ะสามารถ
ตอบสนองเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถ้ามีค่ามาก จะต้องพิจารณาให้
ความสําคั ญ เพื่ อพั ฒ นาตามข้อกํ าหนดทางเทคนิคของผลิตภั ณ ฑ์ นั้นก่อ น โดยพิจารณาตามระดับค่าความสําคั ญ ของ
ข้อกําหนดทางเทคนิคสมบูรณ์และค่าความสําคัญข้อกําหนดทางเทคนิคสัมพันธ์ ซึ่งคํานวณได้ดังนี้
ค่ า ความสํ า คั ญ ของข้ อ กํ า หนดทางเทคนิ ค สมบู ร ณ์ (Absolute Technical Requirement Importance) = Σ
(ค่าความสัมพันธ์ของข้อกําหนดทางเทคนิคต่อความต้องการของผู้บริโภค x Improvement Weight)
ค่าความสํ าคั ญ ของข้อ กํ าหนดทางเทคนิ ค สั ม พั นธ์ (Relative Technical Requirement Importance) = (Absolute
Technical Requirement Importance / Σ Absolute Technical Requirement Importance) x 100
3.6 ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน
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นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และคํานวณในบ้านคุณภาพมาวางแผนและออกแบบผลิตภัณ ฑ์ให้ได้ข้อกําหนด
ทางเทคนิคที่จะต้องพัฒนาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
3.7 เสนอแนะต่อสถานประกอบการ
เสนอส่วนผสมและบรรจุภัณ ฑ์ของผลิตภัณ ฑ์ไส้กรอกอีสานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ไส้กรอก
อีสานต่อเจ้าของสถานประกอบการ

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
4.1.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 1 เป็นการสํารวจระดับคะแนนของปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในผลิตภัณ ฑ์ไส้กรอกอีสาน พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ย (IMP) ของทั้ง 30 ปัจจัยและผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามชุดที่ 2 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานของผลิตภัณฑ์ต้นแบบร้าน A เทียบกับ
ผลิตภัณฑ์คู่แข่งร้าน B และ ร้าน C โดยค่าคะแนนเฉลี่ยที่นํามาพิจารณาในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน
คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยของต้นแบบที่มากกว่าคู่แข่ง ค่าคะแนนเฉลี่ยของต้นแบบที่น้อยกว่าคู่แข่งและผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม่มี
และคู่แข่งไม่มีค่าคะแนน ซึ่งค่าคะแนนเฉลี่ยต่างๆ จะถูกนําไปพิจารณาในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน
โดยนําเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและวางพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน (จากแบบสอบถาม
ชุดที่ 1) และค่าคะแนนความพึ งพอใจเฉลี่ยของผู้บริโภคที่มีต่อปั จจั ยต่างๆ ของผลิตภั ณ ฑ์ต้นแบบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 2 ร้าน (จากแบบสอบถามชุดที่ 2)
ค่า
ค่าคะแนนความพึงพอใจ (Rating)
ค่า
ค่า
เป้าหมา
อัตราส่ว น้ําหนัก
ยที่
การ
นการ
คะแนน
วางแผน
พัฒนา
พัฒนา
ปัจจัย
เฉลี่ย ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
จะ
(Improv (Improv
(IMP)
A
B
C
พัฒนา
ement
ement
(Planne
Ratio) Weight)
d Level)
1. ไส้กรอกมีสีตาม
4.14
4.09
4.01
4.03
4.09
1.00
4.14
ธรรมชาติ
2. ไส้กรอกมีรสชาติ
3.05
2.99
3.00
2.99
3.00
1.00
3.05
หวาน
3. ไส้กรอกมีรสชาติเค็ม 2.73
2.87
2.81
2.84
2.87
1.00
2.73
4. ไส้กรอกมีรสชาติ
2.56
1.87
2.00
2.00
2.00
1.07
2.73
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เปรี้ยว
5. ไส้กรอกมีรสชาติเผ็ด
6. ไส้กรอกไขมันต่ํา
7. ไส้กรอกมีรสชาติ
แปลกใหม่
8. ไส้กรอกมีกลิ่นหอม
9. ไส้กรอกไม่มีกลิ่น
คาว
10. ไส้กรอกไม่มีกลิ่น
อับ
11. ไส้กรอกมี
หลากหลายขนาด
12. ส่วนผสมของไส้
กรอกเหมาะสมกัน
13. ทําจากไส้หมูแท้
14. ไส้กรอกมีขนาด
พอเหมาะ
15. ทําจากเนื้อหมูสด
16. เนื้อหมูมีความ
ละเอียด
17. เนื้อหมูมีสีธรรมชาติ
18. ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
19. สะอาดถูกหลัก
อนามัย
20. เก็บรักษาได้
ยาวนาน
21. มีป้ายบอกราคา
ชัดเจน
22. แสดงข้อมูลวิธีการ
รับประทาน
23. บรรจุภัณฑ์
สามารถรักษาคุณภาพ
ของสินค้าให้คงเดิมได้

2.17
3.36

1.21

1.14
1.18

1.14
1.19

1.14
1.21

1.14
1.00

2.47
3.36

3.48

-

-

-

3.48

1.00

3.48

4.09

3.48

3.41

3.4

3.48

1.00

4.09

4.02

3.15

3.09

3.06

3.15

1.00

4.02

4.05

3.21

3.11

3.16

3.21

1.00

4.05

3.83

3.19

3.11

3.11

3.19

1.00

3.83

3.91

3.13

2.98

2.99

3.13

1.00

3.91

4.16

4.55

4.48

4.49

4.55

1.00

4.16

4.01

3.76

3.69

3.69

3.76

1.00

4.01

4.68

4.24

4.22

4.2

4.24

1.00

4.68

4.27

3.13

3.1

3.11

3.13

1.00

4.27

4.33
4.60

4.05
4.38

4.03
4.34

4.02
3.35

4.05
4.38

1.00
1.00

4.33
4.60

4.62

3.20

3.18

3.16

3.20

1.00

4.62

4.39

3.09

3.08

3.11

3.11

1.01

4.43

4.06

-

-

-

4.06

1.00

4.06

3.65

-

-

-

3.65

1.00

3.65

3.86

-

-

-

3.86

1.00

3.86
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นาน
24. มีบรรจุภัณฑ์ท่ี
สวยงาม
25. บอกวันที่และแหล่ง
ผลิตที่ชัดเจน
26. แสดงสัญลักษณ์
เครื่องหมายอาหารและ
ยาของผลิตภัณฑ์ท่ี
ชัดเจน
27. ราคาเหมาะสมกับ
ขนาดและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
28. มีการส่งเสริมการ
ขาย
29. หาซื้อได้ง่าย
30. สินค้าเป็นที่รู้จัก มี
ตราสินค้า

3.74

-

-

-

3.74

1.00

3.74

3.86

-

-

-

3.86

1.00

3.86

3.84

-

-

-

3.84

1.00

3.84

4.20

3.03

2.99

2.99

3.03

1.00

4.2

4.03

3.47

3.38

3.39

3.47

1.00

4.03

4.31

3.47

3.24

3.21

3.47

1.00

4.31

3.93

-

-

-

3.93

1.00

3.93

4.2 ผลการนําเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาประยุกต์ในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
เมื่อได้ข้อมูลคะแนนของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค (IMP) และค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบและร้านอื่นๆ จึงนําข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ขั้นตอนวางแผนการผลิตภัณฑ์ภายใต้เมทริกซ์บ้าน
คุณภาพ (House of Quality: HOQ)
4.2.1 ความต้อ งการของผู้ บ ริโภคในแต่ ล ะข้อ ที่ ได้ จากข้อ 4.1.1 จะถู ก แปลงให้ เป็ น ข้ อ กํ าหนดทางเทคนิ ค ของ
ผลิตภัณ ฑ์ (Technical Requirements) ที่เกี่ยวข้องที่สามารถวัดค่าได้ จากความต้องการของผู้บริโภคจํานวน 30 ปัจจัย
ซึ่งถูกแปลงให้เป็นข้อกําหนดทางเทคนิคได้ 28 ข้อ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการแปลงความต้องการของผู้บริโภคให้เป็นข้อกําหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
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ความต้องการของผู้บริโภค
(Customer Requirements)
1. ไส้กรอกมีสีตามธรรมชาติ
2. ไส้กรอกมีรสชาติหวาน
3. ไส้กรอกมีรสชาติเค็ม
4. ไส้กรอกมีรสชาติเปรี้ยว
5. ไส้กรอกมีรสชาติเผ็ด
6. ไส้กรอกไขมันต่ํา
7. ไส้กรอกมีรสชาติแปลกใหม่
8. ไส้กรอกมีกลิ่นหอม
9. ไส้กรอกไม่มีกลิ่นคาว
10. ไส้กรอกไม่มกี ลิ่นอับ
11. ไส้กรอกมีหลากหลายขนาด
12. ส่วนผสมของไส้กรอกเหมาะสม
13. ทําจากไส้หมูแท้
14. ไส้กรอกมีขนาดพอเหมาะ
15. ทําจากเนื้อหมูสด
16. เนื้อหมูมีความละเอียด
17. เนื้อหมูมสี ีธรรมชาติ
18. ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
19. สะอาดถูกหลักอนามัย
20. เก็บรักษาได้ยาวนาน
21. มีป้ายบอกราคาชัดเจน
22. แสดงข้อมูลวิธีการรับประทาน
23. บรรจุภัณฑ์สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงเดิมได้นาน
24. มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
25. บอกวันที่และแหล่งผลิตที่ชัดเจน
26. แสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายอาหารและยา ของผลิตภัณฑ์ท่ี
ชัดเจน
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ข้อกําหนดทางเทคนิค
(Technical Requirements)
อายุของเนื้อ (ชั่วโมง)
ปริมาณน้ําตาล (กรัม)
ปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต (กรัม)
ปริมาณเกลือ (กรัม)
ปริมาณข้าว (กรัม)
ปริมาณพริก (กรัม)
ปริมาณไขมันจากเนือ้ หมู (กรัม)
ปริมาณผงปรุงรสอื่นๆ (กรัม)
ปริมาณกระเทียม (กรัม)
ปริมาณกระเทียม (กรัม)
ความชื้นของเนือ้ หมู (%)
เส้นผ่านศูนย์กลางของไส้หมู (มิลลิเมตร)
ปริมาณเนื้อหมู (กรัม)
ปริมาณข้าว (กรัม)
ปริมาณไขมันจากเนือ้ หมู (กรัม)
ไส้หมูแท้
ความยาวของไส้กรอก (มิลลิเมตร)
อายุของเนื้อ (ชั่วโมง)
ความละเอียดของเนื้อหมู (มิลลิเมตร)
เนื้อหมูท่ีมีสีแดงสด (ค่าสีแดง)
ไม่มีวัตถุกันเสีย (กรัม)
เนื้อหมูสะอาด (สะอาด)
มาตรฐานอาหารและยา
อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ (เดือน)
มีป้ายบอกราคาชัดเจน
แสดงข้อมูลวิธีการรับประทาน
อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ (เดือน)
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
บอกวันที่และแหล่งผลิตที่ชัดเจน
มาตรฐานอาหารและยา
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27. ราคาเหมาะสมกับขนาดและคุณภาพผลิตภัณฑ์
28. มีการส่งเสริมการขาย
29. หาซื้อได้ง่าย
30. สินค้าเป็นที่รู้จัก มีตราสินค้า

ราคาต่อข้อ (บาท)
ส่งเสริมการขาย (ครั้ง/เดือน)
สถานที่จัดจําหน่าย (จํานวนร้าน)
ตราสินค้า

4.2.2 ผลการกําหนดค่าระดับเป้าหมายที่วางแผนจะพัฒนา (Planned Level) พบว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Aมีคะแนน
สูงกว่าผลิตภัณฑ์ร้าน B และ ร้าน C ซึ่งมี 18 ปัจจัย ในส่วนผลิตภัณฑ์ร้าน B ที่มีคะแนนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Aซึ่งมี 3
ปัจจัย ในส่วนของผลิตภัณฑ์ร้าน C ที่มีคะแนนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งมี 3 ปัจจัย และส่วนผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม่มีและ
คูแ่ ข่งไม่มี ซึ่งมี 8 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยทั้ง 30 ปัจจัยนี้จะนําไปพิจารณาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ดังตารางที่ 1
4.2.3. ผลการกําหนดค่าอั ตราส่วนการพั ฒ นา (Improvement Ratio) พบว่า ความต้องการของผู้บริโภคที่ มีค่า
อัตราส่วนการพัฒนามากกว่า 1.0 จะเป็นความต้องการที่สําคัญควรจะให้พิจารณาเพื่อทําการพัฒนา ได้แก่ ไส้กรอกมี
รสชาติเปรี้ยว (1.07) ไส้กรอกมีรสชาติเผ็ด (1.14) เก็บรักษาได้ยาวนาน (1.01) ดังตารางที่ 1
4.2.4 ผลการกําหนดค่าน้ําหนักการพัฒนา (Improvement Weight) พบว่า ค่าความสําคัญของความต้องการของ
ผู้บริโภค (IMP) ทั้ง 30 ปัจจัย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้แก่ 3 ปัจจัย ดังนี้ ไส้กรอกมีรสชาติเปรี้ยว ไส้กรอกมี
รสชาติเผ็ด เก็บรักษาได้ยาวนาน ดังตารางที่ 1
4.2.5 ผลการกํ า หนดค่ า ความสํ า คั ญ ของความต้ อ งการหรื อ ข้ อ กํ า หนดทางเทคนิ ค (Important Weight of
Technical Requirement) พบว่า ระดับค่าความสําคัญของข้อกําหนดทางเทคนิคสมบูรณ์และค่าความสําคัญข้อกําหนดทาง
เทคนิคสัมพันธ์ท่ีถูกแปลงในอยู่ในรูปสเกล 1-5 โดยเรียงลําดับจากค่ามากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลค่าความสําคัญของข้อกําหนดทางเทคนิคสัมพันธ์
ค่าความสําคัญ
ข้อกําหนดทางเทคนิค
ข้อกําหนดทางเทคนิค
สัมพันธ์
(Technical Requirements)
(%) Relative
เนือ้ หมูสะอาด (สะอาด)
11.33
อายุของเนื้อ (ชั่วโมง)
10.31
อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ (เดือน)
9.01
ไส้หมูแท้
6.27
มาตรฐานอาหารและยา
5.3
เนือ้ หมูท่มี ีสีแดงสด (ค่าสีแดง)
4.82
ปริมาณกระเทียม (กรัม)
4.46
เส้นผ่าศูนย์กลางไส้หมู (มิลลิเมตร)
4.43
ปริมาณไขมันจากเนื้อหมู (กรัม)
3.76
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คะแนน
ความสําคัญ
IMP
5.00
4.55
3.98
2.77
2.34
2.13
1.97
1.95
1.66
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ราคาต่อข้อ (บาท)
ไม่มวี ัตถุกันเสีย (กรัม)
ความยาวของไส้กรอก (มิลลิเมตร)
ความละเอียดของเนื้อหมู (มิลลิเมตร)
ปริมาณเนื้อหมู (กรัม)
ปริมาณข้าว (กรัม)
บอกวันที่และแหล่งผลิตที่ชัดเจน
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
ตราสินค้า
แสดงข้อมูลวิธกี ารรับประทาน
ปริมาณน้ําตาล (กรัม)
มีป้ายบอกราคาชัดเจน
ส่งเสริมการขาย (3 ครั้ง/เดือน)
สถานที่จัดจําหน่าย (จุดขาย)
ความชื้นของเนื้อหมู (%)
ปริมาณเกลือ (กรัม)
ปริมาณผงปรุงรสอื่นๆ (กรัม)
ปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต (กรัม)
ปริมาณพริก (กรัม)

3.15
3.06
2.71
2.67
2.65
2.64
2.55
2.53
2.53
2.49
2.35
2.17
1.78
1.42
1.34
1.3
1.15
1.01
0.81

1.39
1.35
1.20
1.18
1.17
1.17
1.13
1.12
1.12
1.10
1.04
0.96
0.79
0.63
0.59
0.57
0.51
0.45
0.36

4.3 ผลการกําหนดส่วนผสมผลิตภัณฑ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ สามารถกําหนดปัจจัยที่จะต้องพัฒนาได้ 12
ปัจจัย ซึ่งเป็นข้อกําหนดทางเทคนิคจํานวน 15 ข้อ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลปัจจัยความต้องการและข้อกําหนดทางเทคนิคที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน
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ปัจจัยความ
ต้องการของ
ผู้บริโภค

BMRC

ข้อกําหนดทางเทคนิค ค่าเป้าหมาย
(Technical
(Targets
เหตุผลในการพัฒนา
Requirements)
Value)
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีคะแนนความพึงพอใจน้อย
ปริมาณน้ําตาล (กรัม)
3.44 (กรัม)
1.ไส้กรอกมี
กว่าคู่แข่ง (B) และมีความสัมพันธ์ในระดับ 9
ปริมาณโมโนโซเดียมกลูตา
รสชาติหวาน
1.14 (กรัม)
(มีความสัมพันธ์มาก)
เมต (กรัม)
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีคะแนนความพึงพอใจน้อย
2.ไส้กรอกมี
กว่าคู่แข่ง (B) และ (C)
ปริมาณข้าว (กรัม)
5.72 (กรัม)
รสชาติเปรี้ยว
-และมีความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์
มาก)
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม่มีแต่คู่แข่ง (B) และ (C) มี
3.ไส้กรอกมี
ปริมาณพริก (กรัม)
0.50 (กรัม)
- และมีความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์
รสชาติเผ็ด
มาก)
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่า
เนื้อหมูสะอาด (สะอาด)
สะอาด
คูแ่ ข่ง (C)
อายุของเนื้อ (ชั่วโมง)
24 ชั่วโมง
- เนื้อหมูสะอาดมีค่าความสัมพัทธ์ของข้อกําหนด
ทางเทคนิคมาก 11.33 % มีคะแนนความสําคัญของ
ค่า IMP 5.00 และมีความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มี
ความสัมพันธ์มาก)
4.เก็บรักษาได้
- อายุของเนื้อ มีค่าความสัมพันธ์ของข้อกําหนด
อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
ยาวนาน
ทางเทคนิคมาก 10.31 % มีคะแนนความสําคัญของ
(เดือน)
1 เดือน
ค่า IMP 5.00 และมีความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มี
ความสัมพันธ์มาก)
- อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์มีค่าความสัมพันธ์ของ
ข้อกําหนดทางเทคนิคมาก 9.01 % มีคะแนน
ความสําคัญของค่า IMP 4.04 และมีความสัมพันธ์
ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก)
5.ไส้กรอกมี
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี
ผงปรุงรสอื่นๆ (กรัม)
1.00 (กรัม)
รสชาติแปลกใหม่
ความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก)
6.มีป้ายบอกราคา
มีป้ายบอก
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี
มีป้ายบอกราคาชัดเจน
ชัดเจน
ราคาชัดเจน ความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก)
7.แสดงข้อมูล
แสดงข้อมูลวิธีการ
มีขอ้ มูล
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี
วิธีการรับประทาน รับประทาน
วิธีการ
ความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก)
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รับประทาน
อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
8.บรรจุภัณฑ์
1เดือน
สามารถรักษา
(เดือน)
คุณภาพของ
มาตรฐาน
สินค้าให้คงเดิมได้ มาตรฐานอาหารและยา
อาหารและยา
นาน
บรรจุภัณฑ์ที่
9.มีบรรจุภัณฑ์ที่ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม
สวยงาม
สวยงาม
ตราสินค้า
มีตราสินค้า
10.บอกวันที่และ
มีวันที่และ
บอกวันที่และแหล่งผลิตที่
แหล่งผลิตที่
แหล่งผลิตที่
ชัดเจน
ชัดเจน
ชัดเจน
11.แสดง
สัญลักษณ์
มาตรฐาน
มาตรฐาน
เครื่องหมายของ อาหารและยา
อาหารและยา
ผลิตภัณฑ์ที่
ชัดเจน
12.สินค้าเป็นที่
ตราสินค้า
มีตราสินค้า
รู้จักมีตราสินค้า

- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี
ความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก)

- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี
ความสัมพันธ์ใน
ระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก)
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี
ความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก)
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี
ความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก)

- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี
ความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก)

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลข้อกําหนดทางเทคนิคที่พัฒนาเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานต่อ1ข้อ
ส่วนผสมเดิม
%
ส่วนผสมใหม่
%
ปริมาณน้ําตาล 2.87 กรัม
6.40
ปริมาณน้ําตาล 3.44 กรัม *
7.12
ปริมาณเกลือ 0.89 กรัม
1.98
ปริมาณเกลือ 0.89 กรัม
1.84
ปริมาณโมโนโซเดียมลูตาเมต 0.90 กรัม
2.01
ปริมาณโมโนโซเดียมลูตาเมต 1.14 กรัม * 2.36
ปริมาณกระเทียม 1.14 กรัม
2.54
ปริมาณกระเทียม 1.14 g
2.36
ปริมาณข้าว 4.59 กรัม
10.23
ปริมาณข้าว 5.72 กรัม *
11.84
ปริมาณเนื้อหมู 17.24 กรัม
38.42
ปริมาณเนื้อหมู 17.24 g
35.69
ปริมาณไขมันจากเนื้อหมู 17.24 กรัม
38.42
ปริมาณไขมันจากเนื้อหมู 17.24 กรัม
35.69
ปริมาณผงปรุงรสอื่นๆ 0 กรัม
0
ปริมาณผงปรุงรสอื่นๆ 1.00 กรัม*
2.07
ปริมาณพริก 0 กรัม
0
ปริมาณพริก 0.50 กรัม *
1.03
หมายเหตุ : * คือ ข้อกําหนดและส่วนผสมที่พัฒนา
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ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลข้อกําหนดทางเทคนิคอื่นๆที่พัฒนาเพิ่มเติม
ข้อกําหนดทางเทคนิค
ค่าเป้าหมาย
เนื้อหมูสะอาด *
สะอาด
อายุของเนื้อ *
24 ชั่วโมง
อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ *
1 เดือน
ราคาต่อข้อ *
4 บาท
ป้ายบอกราคาชัดเจน*
มีป้ายบอกราคาที่ชัดเจน
ข้อมูลวิธีการรับประทาน *
มีขอ้ มูลวิธีการรับประทาน
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม *
มีบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสวยงาม
วันที่และแหล่งผลิตที่ชัดเจน *
มีวันที่และแหล่งผลิตชัดเจน
ตราสินค้า *
มีตราสินค้าที่ชัดเจน
รับรองมาตรฐานอาหารและยา *
ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารและยา
หมายเหตุ : * คือ ข้อกําหนดและส่วนผสมที่พัฒนา

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความต้องการของผู้บริโภคมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานและเพื่อ
วางแผนและออกแบบส่วนผสมผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไส้กรอกอีสาน โดยกลุม่ ประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้บริโภคไส้กรอกอีสานในพื้นที่อําเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 100 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality
Function Deployment หรื อ QFD) ซึ่งวิธี ก ารดํ าเนิ นงานเริ่ม จากการสั ม ภาษณ์ แบบใช้คํ าถามปลายเปิ ด เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริโภค
จํานวน 50 คนแสดงความคิดเห็นแล้วนําเสียงของผู้บริโภค (Voice of Customer) มาเรียบเรียงถ้อยคําและจัดกลุ่มใหม่เพื่อ
นําไปเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 สํารวจระดับคะแนนของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานและชุดที่ 2 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานของร้านต่างๆ จากนั้น
นํ า ข้ อ มู ลที่ ได้ ทั้ ง หมดจากการตอบแบบสอบถามเติ ม ลงในเมทริก ซ์ บ้ านคุ ณ ภาพ (House of Quality : HOQ) เพื่ อ นํ ามา
วิเคราะห์ผล คํานวณ วางแผนและออกแบบส่วนผสมผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
มากยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
5.1 การค้นหาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน เริ่มด้วยการสํารวจความต้องการ
ของผู้บริโภคและสํารวจระดั บคะแนนของปั จจัยที่ มีผลต่ อความพึ งพอใจในผลิตภั ณ ฑ์ ไส้กรอกอีสาน โดยสํ ารวจกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างที่บริโภคไส้กรอกอีสานในพื้นที่อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 100 คน ได้ความ
ต้อ งการของผู้ บ ริโภคทั้งหมด 30 ปั จจั ย โดยแบ่งเป็ น 5 ด้าน คือ ด้านคุ ณ ลั ก ษณะทั่ วไป ด้านลั ก ษณะเนื้อ ด้านความ
ปลอดภัยและเก็บรักษา ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการตลาด
5.2 จากการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน สามารถ
วิเคราะห์ผล คํานวณ วางแผนและออกแบบส่วนผสมผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยได้เลือก
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พัฒนาข้อกําหนดทางเทคนิคจํานวน 15 ข้อ ได้แก่ ปริมาณน้ําตาล ปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต ปริมาณข้าว ปริมาณ
พริ ก เนื้ อ หมู ส ะอาด อายุ ข องเนื้ อ อายุ ก ารเก็ บ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผงปรุ ง รสอื่ น ๆ มี ป้ า ยบอกราคาชั ด เจน ราคาต่ อ ข้ อ
แสดงข้อมูลวิธีการรับประทาน มาตรฐานอาหารและยา บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ตราสินค้า บอกวันที่และแหล่งผลิตที่ชัดเจน
โดยข้อกําหนดทางเทคนิคของผลิตภัณ ฑ์ทั้ง 15 ข้อนี้จะเป็นส่วนผสมและบรรจุภัณ ฑ์ใหม่ของผลิตภัณ ฑ์ไส้กรอกอีสาน
เพื่อที่จะเสนอต่อสถานประกอบการให้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานต่อไป
ตารางที่ 7 : ส่วนผสมใหม่ของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน
ส่วนผสมใหม่
ปริมาณน้ําตาล 3.44 กรัม
ปริมาณเกลือ 0.89 กรัม
ปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต 1.14 กรัม
ปริมาณกระเทียม 1.14 กรัม
ปริมาณข้าว 5.72 กรัม
ปริมาณเนื้อหมู 17.24 กรัม
ปริมาณไขมันจากเนื้อหมู 17.24 กรัม
ปริมาณผงปรุงรสอื่นๆ 1.00 กรัม
ปริมาณพริก 0.50 กรัม

%
7.12
1.84
2.36
2.36
11.84
35.69
35.69
2.07
1.03

รูปที่ 1 : บรรจุภัณฑ์ไส้กรอกอีสานใหม่
งานวิจัย นี้ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ในทางปฏิ บั ติ ที่ ส ถานประกอบการสามารถนํ าวิ ธีก ารและแนวทางไปใช้พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานได้จริงและยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางทฤษฎีโดยพบว่า เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมีข้อดี
คือ สามารถประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่มีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้งาน ตามความจําเป็นและความ
เหมาะสมของแต่ละกรณี นอกจากนั้นยังสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ได้หลากหลายรูปแบบและทําการ
วิเคราะห์ได้ในหลายมิติ โดยสามารถทําการแยกวิเคราะห์เฉพาะส่วนต่างๆ เช่น การวางแผนผลิตภัณ ฑ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การวางแผนกระบวนการและการวางแผนควบคุมกระบวนการ
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ในส่วนของข้อจํากัดของเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ คือ ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน
และมีข้อกําหนดทางเทคนิคจํานวนมาก รวมถึงในส่วนของการให้คะแนนค่าความสัมพันธ์ต่างๆ ในตารางเมทริกซ์ ซึ่ง
ค่าคะแนนอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้
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การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทาง
สายมีนบุรี–แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ 27
Study Factors For Selection and Decision to Use a Public Bus Service of
Minburi – Happyland Number 27
ชิดชนก อัจฉริยนิติ1 สมศักดิ์ พรมศร2 และเจลี่ วอลลิส2
บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้ มีวัต ถุประสงค์เพื่ อศึกษาปัจ จั ยข้อมู ล ส่วนบุ ค คล ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการ
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทาง สายมีนบุรี-แฮปปี้แลนด์ หมายเลข
เดิ น รถ 27 โดยทํ า การเก็ บ ข้ อ มู ล แบบสอบถามจํ า นวน 400 คน ระหว่ า งช่ ว งเดื อ นมี น าคม ถึ ง เมษายน พ.ศ. 2560
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยรูปแบบทางสถิติพรรณนา ดังนี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยที่สําคัญต่อการใช้บริการอยู่ใน
ระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด และทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย พบว่ า การเปรี ย บเที ย บความสํ า คั ญ ของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
การตัดสินใจด้านระยะเวลาและด้านผู้ให้บริการ ในแต่ละด้านนั้นแตกต่างกันที่นัยสําคัญ 0.05 ส่วนด้านความปลอดภัย
ด้านความสะดวกสบาย และด้านประสิทธิภาพของพนักงานขับรถนั้นไม่แตกต่างกัน ที่นัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ: รถโดยสารประจําทาง, ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล, ความพึงพอใจ

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the factors of personal. Difference in service behavior and the
satisfaction of the service users that affect the choice of Public bus service case study route Minburi-Happyland
(Number 27). The questionnaire was used to collect 400 questionnaires between March and April 2017. Statistical
analysis was performed with the following Statistical data : mean, percentage and standard deviation. The data
include testing hypotheses by statistical t-test. The average rate factors of the service were high level. The
Hypothesis testing by the researchers found, passenger had factors for selection and Decision with time and services
provider, there was different of satisfaction at 0. 05 level of significant. Safety comfortable and performance of
driver, there was the not different of satisfaction at 0.05 level of significant.
Key words: Bus Service, Personal factors, Satisfaction

1
2

อาจารย์ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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บทนํา
การคมนาคมขนส่งทางบก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยทางรถยนต์หรือทางรถไฟ ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง
ทางน้ํา ต่างมีบทบาทสําคัญ อย่างยิ่งสําหรับประชาชน ในการเดินทางไปยังสถานที่ทํางานสถานศึกษาหรือเดินทางเพื่อ
ติดต่อธุรกิจ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดถือว่าการคมนาคมขนส่งทางบก
นั้น มีบทบาทสําคัญมากเนื่องจากมีความสะดวกสบาย และรวดเร็ว รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ไม่สูงจนเกินไป จึง
ทําให้เป็นที่นยิ มของประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยว
ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีการจราจรในเมืองค่อนข้างหนาแน่นมาก จึงมียานพาหนะที่จดทะเบียน
กับกรมการขนส่งทางบกทั้งหมดประมาณ 9,118,154 คัน มีพื้นที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ กว่า 5 ล้านคน ความเป็นมาของกิจการรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานคร ตามประวัติกล่าวว่ารถโดยสาร
ประจําทางในสมัยก่อนเรียกว่า “รถเมล์” เข้าใจว่าคงเรียกชื่อตาม “เรือเมล์” รถโดยสารประจําทางที่มีครั้งแรกนั้น ใช้กําลัง
ม้าลากจูง ไม่ต้องอาศัยน้ํามันเชื้อเพลิงให้เป็นภาระเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการเช่นในปัจจุบัน โดยมีพระยาภักดีนรเศรษฐ
(เลิศ เศรษฐบุตร) เป็นผู้ริเริ่มกิจการรถโดยสารประจําทาง เมื่อราว พ.ศ. 2450 วิ่งระหว่างสะพานยศเส สะพานกษัตริย์ศึก
ในปัจจุบัน ถึงประตูนํ้า สระปทุม แต่เนื่องจากใช้ม้าลาก จึงไม่รวดเร็วทันใจ และไม่สามารถให้ความสะดวกแก่ผู้โดยสารได้
เพีย งพอ ต่อ มาในปี 2456 พระยาภั กดีนรเศรษฐ จึงได้ป รับ ปรุงกิจ การใหม่ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินรถ โดยนํ า
รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด มาวิ่งแทนรถม้าลากและขยายเส้นทางให้ไกลขึ้น จากประตูน้ํา สระปทุ ม ถึงบางลําพู (ประตูใหม่
ตลาดยอด)
ธุรกิจการให้บริการการขนส่งผู้โดยสารนั้น จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า ธุรกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นั้น เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการ ดังนั้น การทราบถึง
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการรถโดยสารประจําทางจะทําให้บริษัทฯ สามารถนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้มาใช้บริการและทําให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างของการบริการจนเกิดความประทับใจ
และเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการเพื่อให้ได้บริการที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้มาใช้บริการและยังสามารถทํา
ให้บริษัทสามารถได้รับทราบคําร้องเรียนหรือความไม่พอใจจากผู้ใช้บริการในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากได้โดยตรง
ดังนั้น ประโยชน์ของการวิจัยในครั้งนี้ทําให้ทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการรถโดยสารประจําทาง
ร่วมบริการ สาย 27 เส้นทางมีนบุรี-แฮปปี้แลนด์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ การวิจัยครั้งนี้จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ท่ีใช้รถโดยสารประจําทางร่วมบริการสาย 27 เส้นทางมีนบุร-ี แฮปปี้แลนด์เพื่อจะได้นํา
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้บริการให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึก ษาปั จจั ยข้อมูลส่วนบุ คคลที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะกรณี ศึกษา เส้นทาง
มีนบุรี-แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ 27 กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ างของพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารสาธารณะกรณี ศึ ก ษา เส้ น ทางมี น บุ รีแฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ กรุงเทพมหานคร 27
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจําทางร่วมบริการ สาย 27 เส้นทางมีนบุรีแฮปปี้แลนด์
2. ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมู ลหลั ก ศึกษาและเก็บ ข้อมู ลจากผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจําทางร่วมบริการ
สาย 27 เส้นทางมีนบุรี-แฮปปี้แลนด์ โดยการใช้แบบสอบถามและลงพื้นที่สัมภาษณ์ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ใช้บริการรถ
โดยสารประจําทางร่วมบริการ สาย 27 เส้นทางมีนบุรี-แฮปปี้แลนด์
3. ขอบเขตด้านเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
- แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
- ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจตามโมเดล SERVQUAL ของ Parasuraman
- แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ผู้บริหารของ ขสมกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผน และแก้ไข .
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง ร่วมบริการ หมายเลขเดินรถ 27
เส้นทาง มีนบุรี –แฮปปี้แลนด์
2. ทําให้ทราบระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง ร่วมบริการ หมายเลข
เดินรถ เส้นทาง มีนบุรี –แฮปปี้แลนด์ 27
3. ทําให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง ร่วมบริการ
หมายเลขเดินรถ เส้นทาง มีนบุรี –แฮปปี้แลนด์ 27
4. ทําให้ทราบปัญหาและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง
ร่วมบริการ หมายเลขเดินรถ เส้นทาง มีนบุรี –แฮปปี้แลนด์ 27

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การประเมินและการวัดคุณภาพของการให้บริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้จึงยากที่จะประเมินคุณภาพของ
งานบริการเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินและการวัดคุณภาพของสินค้าเนื่องจากผู้บริโภคจะมีส่วนร่วมในการผลิตบริการ
(Service Production) ซึ่งการประเมินคุณภาพของการบริการจะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการส่งมอบบริการ (Process of
Service Delivery) และประเมินจากผลลัพธ์ (Output) ของการบริการ อีกทั้งคุณภาพของบริการที่ผู้บริโภครับรู้ (Perceived
Quality of Service) จะเป็นผลมาจากกระบวนการประเมินผลของผู้บริโภคโดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ถึง
การส่งมอบบริการ (Perception of Service Delivery) และผลลัพธ์ (Output)ของการส่งมอบบริการเปรียบเทียบกับความ
คาดหวัง (Expectation) ของผู้บริโภคทีมาอยู่แต่เดิม (Lovelock, 1996: p. 464)
ผลที่ได้จะแบ่งเป็น 2 ขั้ว คือคุณ ภาพการบริการที่ไม่เป็นที่พ อใจ ลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่ยอมรับ (Unacceptable
Quality) และคุ ณ ภาพการบริก ารแบบอุ ดมคติ (Ideal Quality) ซึ่ งระหว่าง 2 ขั้ว นี้ จะมี ระดั บ ของคุ ณ ภาพการบริการที่

Page 83

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ผู้บริโภคหรือลูกค้าแต่ละคนพึงพอใจ (Satisfactory Quality) ซึ่งแต่ละคนอาจจะพึงพอใจในระดับของคุณภาพการบริการที่
ไม่เหมือนกัน ดังนั้น เราสามารถวัดการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของแต่ละคน (Ghobadian et al., 1994)
ระบบการให้บริการสาธารณะ หมายถึง กระบวนการให้บริการซึ่งมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเป็นพลวัต (Dynamic)
โดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้ เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบใช้ทรัพยากรและผลิตการบริการเป็นไปตามแผนงาน
และเข้ า ถึ ง การรั บ บริ ก าร จากความหมายดั่ ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า เป็ น การพิ จ ารณาโดยใช้ แ นวคิ ด เชิ ง ระบบ (System
Approach) ที่ ว่า หน่ ว ยงานมี ห น้ าที่ ให้ บ ริก ารใช้ ปั จ จั ย นํ า เข้ า (Input) เข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต (Process) และออกมาเป็ น
ผลผลิตหรือบริการ (Output) โดยทั้งหมดจะต้องเป็นไปตาม แผนงานที่กําหนดไว้ดังนั้น การประเมินผลจะช่วยทําให้ทราบ
ถึงผลผลิตหรือการบริการที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรด้วยเหตุนร้ี ะบบการให้บริการสาธารณะจึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (Verma, 1997)

การทบทวนวรรณกรรม
วัลลภา ชายหาด (2532) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะด้านการรักษาความสะอาด
ของกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะด้าน
การรั ก ษาความสะอาด ได้ แ ก่ บริ ก ารเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอย บริ ก ารกวาดถนน และบริ ก ารตั้ ง ถั ง รองรั บ ขยะมู ล ฝอย
โดยสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจํ า นวน 400 คน ผลการศึ ก ษาพบว่ า อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และลั ก ษณะของเขต
มีความสัมพั นธ์กับความพึงพอใจในการบริการสาธารณะด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง 3
บริ ก ารย่ อ ย สํ า หรั บ ในส่ ว นของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ บริ ก ารด้ า นการรั ก ษาความสะอาดของ
กรุงเทพมหานครนั้น เมื่อพิจารณาบริการย่อย 3 ประเภทรวมกัน ไม่สามารถสรุปได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่มี
ความพึงพอใจในบริการ
มริษา ไกรงู (2552) การวิจัยมีวัตถุ ประสงค์คือ 1) เพื่ อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการใช้
บริ ก ารของรถตู้ โดยสารประจํ า เส้ น ทางสายกรุง เทพ – เพชรบุ รี (หมายเลขเส้ น ทางเดิ น รถ 73) 2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการใช้บริการรถตู้ โดยสารประจําทาง 3) เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับ
การเดิ น ทางที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ งพอใจของผู้ โดยสารที่ มี ต่ อ การใช้ บ ริก ารรถตู้ โดยสารประจํ า ทางกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้โดยสารที่ใช้ บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศประจําเส้นทางสายกรุงเทพ –เพชรบุรี (หมายเลข
เส้นทางเดินรถ 73) จํานวน 400 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ Accidental Sampling ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากร ในขณะ
ที่ใช้บริการรถตู้โดยสารประจําทาง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ สถิตทิ ี่ ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อย
ละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการ ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ T – test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) นวลจันทร์ กาญจนวิบูลย์ (2556) การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
มีต่อรถโดยสารประจําทาง สาย กรุงเทพฯนครปฐม (997) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
รถโดยสารประจําทาง สาย กรุงเทพฯ นครปฐม (997) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ประชากรที่
ใช้ในการศึกษาคือ ประชากรเขต อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาจํานวน 100 ราย โดยมี
ค่ าเฉลี่ย สู งสุ ด ในแต่ ล ะด้ านดั งนี้ด้านการส่งเสริมการจั ด จํ าหน่ าย ด้ านกระบวนการ ด้ า นสถานที่ แ ละช่ อ งทางการจั ด
จําหน่าย ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ
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สิริวงษ์ เอียสกุล (2557) วิจัยเรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้และรถโดยสาร กรณีศึกษาจุดผ่านแดน
สะพานมิ ต รภาพไทย-ลาว จั ง หวั ด หนองคาย โดยการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research)
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สํารวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจที่ มีต่อการใช้บริการรถตู้และรถโดยสาร บริเวณจุดผ่านแดน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย 2) สํารวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ
รถตู้ และรถโดยสาร บริ เวณจุ ด ผ่ า นแดนสะพานมิ ต รภาพไทย-ลาว จั ง หวั ด หนองคาย เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจั ย คื อ
แบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการรถตู้และรถโดยสารกรณีศึกษาจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย จํานวน 360 คน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจั ย คื อ ผู้ โดยสารที่ ใช้บ ริก ารรถโดยสารประจํ าทางร่ว มบริก าร สายมีนบุ รี – แฮปปี้ แลนด์
(หมายเลขเส้นทางเดินรถ 27)
กลุ่มตัวอย่าง ที่ศกึ ษาใช้หลักการกําหนดขนาดตัวอย่างตามสูตรยามาเนะ ทาโร่ (Yamane, 1960) ดังนี้
n

จากสูตร

N
1  Ne 2

โดยที่

n = ขนาดของตัวอย่างประชากร
N=
ขนาดของประชากรหาได้ จ าก จํ า นวนรถ×จํ า นวนวิ่ ง เฉลี่ ย ต่ อ คั น ×จํ านวนผู้ โดยสารเฉลี่ ย ต่ อ เที่ ย ว
(37×4×25 = 3,700)
e=
ความคาดเคลื่อน (ของข้อมูลที่รวบรวมได้จากตัวอย่างประชากร) เท่าที่สามารถยอมรับได้ในการวิจัย
ครั้งนี้กําหนดให้ e = 5%
แทนค่า n =

3,700

1+3,700(0.05)2

n = 361
ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจะต้องไม่น้อยกว่า 361 คน ซึ่งในที่น้ีผู้วิจัยจําทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) การสร้า งแบบสอบถามมี ส่ว นประกอบ
ด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคําถามเป็นแบบให้เลือกตอบ
(Check - list)
ส่วนที่ 2 เป็นคําถามด้านปัจจัยเกี่ยวกับการเดินทาง มีลักษณะคําถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check - list)
ส่วนที่ 3 เป็นคําถามวัดความพึงพอใจต่อการบริการของรถโดยสารประจําทาง ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความพอใจ มากที่สุด
=
5 คะแนน
ระดับความพอใจ มาก
=
4 คะแนน
3 คะแนน
ระดับความพอใจ ปานกลาง
=
ระดับความพอใจ น้อย
=
2 คะแนน
ระดับความพอใจ น้อยที่สุด
=
1 คะแนน
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย โดยถือกฎของเบสท์ (Best,1996)
คะแนนเฉลี่ย
4.50 – 5.00
แสดงว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.50 –4.49
แสดงว่ามีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย
2.50 – 3.49
แสดงว่ามีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.50 – 2.49
แสดงว่ามีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.49
แสดงว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทาง สายมีนบุรี-แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ
27 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean: X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ของคําถามเป็นรายด้าน
และรายข้อ
3. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการ
รถตู้โดยสารสาธารณะ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยใช้สถิติ One – Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง สายมีนบุรี –แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ
27 ได้ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและผลการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, การศึกษา,อาชีพ,รายได้,วัตถุประสงค์ใน
การเดินทาง,ความถี่ในการใช้บริการรถโดยสาร,ระยะเวลารอรถโดยสาร

Page 86

BMRC

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จํานวน (400 คน)

ร้อยละ

ชาย

172

43.0

หญิง

228

57.0

ต่ํากว่า 20 ปี

114

28.5

21 - 30 ปี

112

28.0

31 - 40 ปี

56

14.0

41 - 50 ปี

40

10.0

มากกว่า 50 ปี

78

19.5

ประถมศึกษา

70

17.5

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

106

26.5

57
48

14.3
12.0

91
28

22.8
7.0

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

50

12.5

พนักงานบริษัทเอกชน

82

20.5

กิจการส่วนตัว/ค้าขาย

72

18

นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต

123

30.8

ว่างงาน

35

8.8

อื่นๆ

38

9.5

ต่ํากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท

115
82

28.8
20.5

10,001-15,000 บาท

82

20.5

1. เพศ

2. อายุ

3. การศึกษา

อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ

5.รายได้ต่อเดือน
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จํานวน (400 คน)

ร้อยละ

15,001-20,000 บาท

67

16.8

20,001-25,000 บาท

21

5.3

มากกว่า 25,000 บาท

33

8.3

ไปศึกษาเล่าเรียน

93

23.3

ไปทํางาน
ไปติดต่อธุรกิจ
ไปทําธุระส่วนตัว

103
20
34

25.8
5.0
8.5

เดินทางกลับบ้าน

80

20.0

ไปเที่ยว

70

17.5

นานๆ ครั้ง

94

23.5

1-2 วันต่อสัปดาห์
3-4 วันต่อสัปดาห์

52
139

13.0
34.8

5-6 วันต่อสัปดาห์

60

15.0

ใช้ทุกวัน

55

13.8

ประมาณ 1-10 นาที

79

19.8

ประมาณ 11-20 นาที

249

62.3

ประมาณ 21-30 นาที

68

17.0

ประมาณ 31-60 นาที

4

1.0

6. วัตถุประสงค์

7. ความถี่ในการใช้บริการรถโดยสาร

8. ระยะเวลาในการรอรถโดยประมาณ

4.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสําคัญ ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทาง สายมีนบุรี –
แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ 27
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจั ยที่มีความสําคั ญ ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารประจํ าทาง สายมีนบุ รี –
แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ 27
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ความสําคัญต่อการตัดสินใจ

ความหมาย

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน

1.ความตรงต่อเวลาถึงสถานีปลายทาง

4.49

0.534

มาก

2.ความเหมาะสมของระยะห่างของเวลารถมินิบัส สาย 27 ที่
สถานีต้นทางและสถานีระหว่างทาง

4.59

0.493

มากที่สุด

รวม

4.54

0.399

มากที่สุด

1.ความเหมาะสมของเส้นทางที่ใช้บริการรถมินิบัสสี สาย 27
ระหว่างเส้นทางมีนบุรี - แฮปปี้แลนด์

4.70

0.563

มากที่สุด

2.ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน /ความระแวงในการใช้
รถมินิบัส สาย 27 จากสถานการณ์ความรุนแรงจากกลุ่ม
นักศึกษา

4.57

0.567

มากที่สุด

รวม

4.63

0.386

มากที่สุด

1.ความปลอดภัยสําหรับการจอดเฉพาะป้ายรถโดยสาร

4.72

0.481

มากที่สุด

2.ความปลอดภัยขณะขึ้น – ลงรถที่สถานีต้นทางและสถานี
ระหว่างทาง

4.66

0.504

มากที่สุด

3.ความปลอดจากการขับขี่รถบนท้องถนน (เฉพาะเส้นทางมีน
บุรี - แฮปปี้แลนด์)

4.68

0.493

มากที่สุด

4.69

0.260

มากที่สุด

ด้านระยะเวลาในการเดินทาง

ด้านผู้ให้บริการรถโดยสารประจําทางระหว่างเส้นทางมีน
บุรี –แฮปปี้แลนด์

ด้านความปลอดภัยในการให้บริการ

รวม
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ด้านความสะดวกสบายในขณะให้บริการ
1.ประตูขึ้น -ลง มี 2 ด้าน และมีราวจับที่มั่นคง

4.61

0.574

มากที่สุด

2.ที่นั่งมีความแข็งแรงและมีระยะห่างระหว่างเบาะอย่าง
พอเหมาะ

4.68

0.480

มากที่สุด

3.บรรยากาศภายในรถสะอาดปลอดโปร่ง

4.65

0.536

มากที่สุด

รวม

4.64

0.296

มากที่สุด

1.พนักงานขับรถ ขับรถด้วยความเร็วที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง /
ด้วยความไม่ประมาท

4.74

0.441

มากที่สุด

2.พนักงานขับรถ มีจังหวะในการหยุดรถและการออกตัวของรถ
ด้วยความนุ่มนวล

4.73

0.445

มากที่สุด

3.การสื่อสารของพนักงานขับรถ สื่อสารด้วยวาจาที่สุภาพ

4.64

0.51

มากที่สุด

4.พนักงานขับรถมีความรับผิดชอบในการส่งผู้โดยสารจนถึง
สถานีปลายทางสุดท้าย

4.64

0.491

มากที่สุด

รวม

4.69

0.197

มากที่สุด

ด้านประสิทธิภาพของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง
สายมีนบุรี -แฮปปี้แลนด์ สาย 27
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รู ป ที่ 1 การวิ เคราะห์ ปั จ จัย ที่ มีค วามสํ าคั ญ ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารรถโดยสารประจํ าทาง (มิ นิ บั ส )
สายมีนบุรี – แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ 27 ทั้ง 5 ด้าน
4.3 เปรียบเที ย บความแตกต่ างของปั จ จั ย ที่ มี ความสํ าคั ญ ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริการรถโดยสาร
ประจําทาง (มินิบัส) สายมีนบุรี – แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ 27 โดยจําแนกตามอาชีพ
ค่าเบี่ยงเบน
ค่า ค่ากําลังสอง อัตรา
ระดับ
ตัวชี้วัดด้าน
แหล่งความแปรปรวน
ยกกําลัง
อิสระ
เฉลี่ย
ส่วน นัยสําคัญ
สอง
ด้านระยะเวลา
5.725
5
1.145
7.807
0.000*
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
57.785
394
147
ความแตกต่างภายในกลุ่ม
รวม
63.510
399
ด้านผู้ให้บริการ
3.042
5
0.608
4.248
0.001*
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
56.435
394
143
ความแตกต่างภายในกลุ่ม
รวม
59.478
399
ด้านความปลอดภัย
0.318
5
0.064
0.942
0.453
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ความแตกต่างภายในกลุ่ม
26.605
394
0.068
รวม
26.923
399
ด้านความสะดวกสบาย
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
0.771
5
0.154
1.774
0.117
ความแตกต่างภายในกลุ่ม
34.249
394
0.087
รวม
35.020
399
ด้านประสิทธิภาพของพนักงานขับรถ
0.097
5
0.019
0.497
0.778
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ความแตกต่างภายในกลุ่ม
15.341
394
0.039
รวม
15.438
399
ผลรวมความพึงพอใจทุกๆ ด้าน
0.02
5
0.004
0.639
0.670
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ความแตกต่างภายในกลุ่ม
2.468
394
0.006
รวม
2.488
399
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H : ความพึงพอใจต่อการบริการด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกสบาย และด้านประสิทธิภาพของ พนักงาน
ขับรถ ไม่แตกต่างกัน
H : ความพึงพอใจต่อการบริการด้านระยะเวลา และด้านผู้ให้บริการ แตกต่างกัน
จากตารางแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของรถโดยสารประจําทาง (มินิบัส)
สายมีนบุรี – แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ 27 จําแนกตามอาชีพ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านระยะเวลา และ
ด้านผู้ให้บริการ นั้นแตกต่างกัน แต่ในส่วนของด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกสบาย และด้านประสิทธิภาพของ
พนักงานขับรถไม่แตกต่างกัน

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทางสายมีนบุรี-แฮปปี้
แลนด์ หมายเลขเดิ น รถ 27 โดยใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจกั บ กลุ่ ม ประชากรที่ เป็ น ผู้ ที่ ใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารประจํ า ทาง
รวมทั้งหมด 400 ราย และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมื อในการการศึกษาปั จจั ยที่มีอิทธิพลต่อการเลื อกใช้บ ริการรถ
โดยสารประจําทางสายมีนบุรี-แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ 27
สรุปผลการวิจัย
1. จากผลการสํารวจถึงการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพ ลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทางสายมีนบุรีแฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ 27 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในแต่ละด้านนั้นเมื่อนําแต่ละปัจจัยมา
หาค่าเฉลี่ยพบว่า ในแต่ละปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยูใ่ นระดับมากที่สุดในทุกๆ ด้าน
2. จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีความสําคัญ ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทางสายมีนบุรี-แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ 27 โดยจําแนก
ตามอาชีพ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านระยะเวลา และด้านผู้ให้บริการ นั้นแตกต่างกัน แต่ในส่วนของด้าน
ความปลอดภัย ด้านความสะดวกสบาย และด้านประสิทธิภาพของพนักงานขับรถไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากความพึงพอใจ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของบุคคลไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถาวร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม ดังนั้นการทําวิจัยซ้ําในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากระทําเป็นอย่างยิ่งโยมีระยะเวลาห่างกัน
พอสมควร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางด้านต่างๆ ให้เกิดมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานได้
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทางกับรถโดยสารประจําทาง สาย
อื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารรถประจําทาง
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ปัจจัยในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย*
Professional Accountants Retention factors in Thai accounting firm
สุวลักษณ์ อ้วนสอาด**
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย ในมุมมอง
ของนักวิชาชีพบัญชีและผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี อันมีส่วนช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การดูแลรักษาแรงงานวิชาชีพ
บัญชีที่มีคุณภาพให้คงอยู่ในองค์กร วิธีดําเนินการวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัยได้แก่ การสํารวจความคิดเห็น
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารทั้งสํานักงานบัญชีคุณภาพและทั่วไป จํานวน 252 ตัวอย่าง ประเด็นปัจจัยดึงดูดและปัจจัยจูงใจใน
ความสําเร็จด้านการดูแลรักษาพนักงานวิชาชีพบัญชี และการสํารวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพบัญชีต่อการได้รับปัจจัย
จูงใจและปัจจัยดึงดูดเพื่อการดําเนินดูแลรักษาพนักงานของสถานประกอบการ จํานวน 408 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
ความคิดเห็นของสํานักงานบัญชีคุณภาพต่อระดับความสําเร็จการนําปัจจัยดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีไปใช้มีความแตกต่าง
กับสํานักงานบัญชีทั่วไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในประเด็นการกําหนดภาระงานที่เหมาะสม สามารถทํางานเสร็จได้ใน
เวลา การให้อิสระในการทํางานและบริหารจัดการเวลาการทํางานเอง การกําหนดระยะเวลาการเลื่อนขั้นในการทํางานที่
ชัดเจน และทําได้รวดเร็ว การมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมเป็นไปตามผลจากการประเมินผลงาน
การมีโปรแกรมวางแผนเกษียณอายุ และการสร้างองค์กรแห่งความสุข ที่มคี วามสมดุลชีวิตส่วนตัวและการทํางาน
ในขณะที่ ผ ลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก บั ญ ชีจํ า นวน 408 ตั ว อย่ า งเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย จู งใจในการทํ า งานใน
สํานักงานบัญชีไทยพบว่า นักวิชาชีพบัญชีได้รับการเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในงาน โอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะใน
การทํางาน และโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าทางสายอาชีพนักบัญชี ซึ่งมีส่วนทําให้พนักงานกระตือรือร้น มุ่งความสําเร็จ
ในอาชีพและการทํางานในสํานักงานบัญชี ในส่วนของปัจจัยรักษาที่องค์กรจัดหาให้กับพนักงานนั้น ได้แก่ การให้ความ
เชื่อถือและมั่นใจต่อผู้นํา การมีระบบการเรียนรู้และพัฒนางาน (เช่น ระบบพี่เลี้ยง คู่มือปฏิบัติงาน) ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานและหัวหน้าสํานักงานที่ดี ผลการศึกษาจากมุมมองผู้ประกอบการสํานักงานบัญชีและนักวิชาชีพบัญชี สามารถ
เป็นแนวทางสําคัญไปสู่ข้อเสนอแนะในการกลยุทธ์การดูแลรักษาพนักงาน (Retention Strategy) เพื่อให้พนักงานอยากอยู่
อยากคิด อยากทํางานกับองค์กรให้ยาวนานที่สุด อันเป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งรักษาพนักงานที่มีผลงานดีไว้กับองค์กรต่อไป
คําสําคัญ: การดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชี ปัจจัยจูงใจพนักงาน ปัจจัยการดึงดูดพนักงาน ปัจจัยการรักษาพนักงาน
* บทความนี้เป็นการศึกษาเฉพาะปัจจัยในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย เพื่อสนับสนุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อศึกษา

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญ ชีของสํานักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการดูแลรักษานักวิชาชีพบั ญ ชี ในชุดโครงการวิจัยเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญ ชีไทยระหว่างประเทศในภูมิภาค
อาเซียน
** อาจารย์ประจําหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ABSTRACT
This article aimed to study the professional accountant retention factors in Thai accounting firms in the view
of professional accountants and accounting firm entrepreneurs. That could help plan professional accounting labor
retention strategy with high quality in the organization. The research methodology used questionnaires as a research
tool, such as opinion surveys of entrepreneurs/executives in both quality and general accounting offices with 252
samples on the issue of attracting and motivating factors of the success for professional accountant retention and
opinion surveys of professional accountants towards attracting and motivating factor-taking for operating enterprise
employees’ retention with 408 samples. The results showed that the opinions of the quality accounting office
towards the level of success for the application of professional accountant retention factors were significantly different
from those of the general accounting office on the issue of determining appropriate workload, being able to finish
work in time, giving them the freedom to work and managing the time themselves, determining the period of work
promotion clearly and fast, having fair and appropriate compensation system based on the job evaluation results,
having a retirement plan program and creating a happy organization with the balance of personal life and work.
According to the study results of 408 accountants' opinions on job motivation in Thai accounting firms
showed that professional accountants were a part of the success in the job with opportunity to learn and develop
work skills and opportunity and growth of professional accountants which made the staff enthusiastic, focused on
career success and worked in accounting offices. The retention factors that the organization provided to its
employees, such as giving trust and being confident in leaders, having a learning and work development system
(such as mentoring system, procedure manual) and good relationship with colleagues and office heads. The results
from the perspective of accounting entrepreneurs, professional accountants were able to use as an important
approach for suggestions for the retention strategy to make employees want to stay, think and work with the
organization for the longest. This was a strategy focusing on good employees’ retention with the organization
further.

บทนํา
การเปิดเสรีตลาดแรงงานวิชาชีพ เป็นหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นการขยายข้อตกลงการยอมรับร่วมทางด้านแรงงาน (MRAs) ที่ครอบคลุมสาขา
อื่นๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดอาเซียน ซึ่งวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีการเปิดเสรีภายใต้แผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นักบัญชีสามารถขึ้นทะเบียนบุคลากรวิชาชีพอาเซียนจากคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อโอกาสในการทํางานที่ดีข้ึนได้ นอกจากนั้นยังผลกระทบเชิงบวกสําหรับประเทศไทย ได้แก่ อัตรา
การจ้างแรงงานนั ก บั ญ ชีและผู้ ส อบบั ญ ชีไทยจะสู ง ขึ้น เกิ ด การพั ฒ นาเทคโนโลยีด้า นระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี
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เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้สอบบัญชีไทย จํานวนผู้ให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีมีมากขึ้น และผู้บริโภคมี
ทางเลือกมากขึ้นและได้รับบริการที่มีคุณภาพดีขึ้นในอัตราค่าบริการที่ถูกลง ส่วนผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ สํานักงานบัญชี
ไทยอาจสู ญ เสี ย แรงงานให้ กั บ สํ า นั ก งานต่ า งชาติ สํ า นั ก งานบั ญ ชี ไทยอาจไม่ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ จ ากขนาดกิ จ การ
สํานักงานบัญชีไทยอาจไม่สามารถให้บริการที่หลากหลายและมีมาตรฐานระดับสากล และสํานักงานบัญชีต่างชาติอาจมี
การควบรวมกิจการมากขึ้นเพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด (ดนุพล อริยสัจจากร และสมประวิณ มันประเสริฐ, 2557)
จากการศึกษาลักษณะธุรกิจสํานักงานบัญชีในประเทศไทยส่วนมากเป็นการจัดทําบัญชีและภาษีโดยนําเอกสาร
ประกอบการจัดทําบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ท่ีสํานักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการ
นําส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จึงจําเป็นต้องอาศัยนักวิชาชีพบัญชีท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง
และเป็นแรงงานคุณภาพที่มีความรู้ (Knowledge Workers) แต่ปัจจุบันกลับพบปัญหาพนักงานลาออกบ่อย อายุการทํางาน
ของพนักงานเฉลี่ยเพียง 1-2 ปี ทําให้การทํางานสะดุด ขาดความต่อเนื่องในการวางแผนการทํางาน ยากต่อการขยายงาน
ซึ่งสํานักงานบัญชีต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากเพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาทํางานทดแทน
โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาการปิดบัญชี จัดทํางบการเงินประจําปีให้ลูกค้าของทุก ๆ ปี จะเกิดปัญหาพนักงานมีไม่เพียงพอ
หรือมีเพียงพอ แต่พนักงานมีประสบการณ์น้อยเกินไป อีกทั้งยังมีข้อจํากัดเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานที่ขึ้นอยู่
กับอัตราค่าบริการของลูกค้า ที่ค่อนข้างน้อยกว่าธุรกิจอื่น ๆ ถึงแม้สํานักงานบัญชีอยากจะจ่ายให้เท่ากับธุรกิจอื่นก็ตาม
จึงเป็ น เห ตุ ให้ นั ก วิ ช าชีพ บั ญ ชี อ ย าก ล าอ อ ก จ าก งาน ใน สํ านั ก งาน บั ญ ชี ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ผ ล งาน วิ จั ย ขอ ง
แสงระวี อยู่ทอง (2556) ที่ศึกษาปัญหาในการให้บริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย ได้เสนอแนะว่าควรจัดการใน
เรื่องของการเปลี่ยนงานของพนักงานบัญ ชี เนื่องจากเมื่อพนักงานบัญ ชีมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งแล้ว ก็ต้องมองหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และทางสํานักงานบัญชีก็จะประสบปัญหาเรื่องการต่อเนื่องในการทํางานและประสานงานกับลูกค้า
ฉะนั้นควรเพิ่มสิ่งตอบแทนและงานที่แปลกใหม่เพื่อให้พนักงานได้มีประสบการณ์ในแต่ละธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น นักบัญชีท่ีมี
ศักยภาพสูงจึงมีบทบาทและความสําคัญอย่างมากต่อองค์กร ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ที่การเปลี่ยนแปลงมีมากและมีปัญหา
ซั บ ซ้ อ น ทํ าให้ ผู้ป ระกอบการวิชาชีพ บั ญ ชียิ่งสํ าคั ญ มากขึ้น ไปอี ก เพราะการเปลี่ย นแปลงที่ เกิดขึ้นทํ าให้ ผู้บ ริห ารต้ อ ง
ตัดสินใจและวางกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขันที่เติบโตและความอยู่รอด (ขนิฐา นิลรัตนานนท์, 2559)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ทั้ ง สภาพปั ญ หาการดํ า เนิ น งานสํ า นั ก งานบั ญ ชี ในปั จ จุ บั น รวมทั้ ง การเปิ ด เสรี
ตลาดแรงงานวิชาชีพ อาจนําไปสู่ปัญหาสมองไหลและการขาดแคลนแรงงานวิชาชีพบัญ ชีได้ การดูแลรักษานักวิชาชีพ
บัญ ชีที ่ม ีค ุณ ภาพจึง เป็น แนวทางหนึ ่ง ที ่สํ า คัญ เนื ่อ งจากนัก วิช าชีพ บัญ ชีที ่ม ีป ระสบการณ์แ ละมีค ุณ ภาพสูง นั ้น
เป็นปัจจัยสําคัญ ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของการให้บริการทางบัญ ชีข องไทยทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ หากสํานักงานบัญชีหรือองค์กรที่ให้บริการทางบัญชี มีการรับรู้ มีความเข้าใจ และมีการดําเนินการ
ในการดูแลรักษาในประเด็นปัจจัยการดึงดูดพนักงานและปัจจัยในการรักษานักวิชาชีพ บัญ ชีทั้งที่เป็นพนักงานประจํา
พนักงานทํางานบางช่วงเวลา หรือการรับงานอิสระจากสํานักงานบัญ ชี ได้อย่างเหมาะสมแล้ว นักวิชาชีพ บัญ ชีก็จะมี
แรงผลัก ดัน ให้ไปทํา งานในอาเซีย นน้อ ยลง หรือ ชะลอการลาออกไปทํา งานสํา นัก งานบัญ ชีต่า งชาติในไทยได้ ดังนั้น
การศึก ษาวิจัยถึง ปัจ จัยในการดูแลรัก ษานัก วิชาชีพ บัญ ชีในสํา นัก งานบัญ ชีไทย ในมุม ของพนัก งานบัญ ชีแ ละมุม ของ
ผู้ประกอบการสํานัก งานบัญ ชี จะได้ข้อมูลและผลการวิจัยมาใช้เป็น แนวทางและกลยุท ธ์ในการดูแลรักษานัก วิช าชีพ
บัญ ชีที ่อ ยู ่ในความดูแ ลของสํ า นัก งานบัญ ชีห รือ องค์ก รที ่ให้บ ริก ารทางบัญ ชีซึ่ง จะเป็น การช่ว ยบรรเทาปัญ หาการ
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ขาดแคลนแรงงานฝีมือ นัก วิช าชีพ บัญ ชีได้อีก ทางหนึ่ง และยัง มีส ่ว นสํา คัญ ในการช่ว ยรัก ษาพนัก งานวิช าชีพ บัญ ชี
ให้คงอยู่กับองค์การต่อไปได้

วัตถุประสงค์การศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ในการดู แ ลรัก ษานั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชีในสํ านั ก งานบั ญ ชีไทย ในมุ ม มองของนั ก วิช าชี พ บั ญ ชีแ ละ
ผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ในบทความนี้ได้ให้ความหมายของการรักษาพนักงาน ว่าหมายถึง การที่สํานักงานบัญชีไทยมีความต้องการให้
นักบัญชีท่ีมีคุณค่าเหล่านั้น สามารถที่จะคงอยู่ในสํานักงานบัญชีได้ยาวนาน ทําให้นักบัญชีมีความมั่นใจและไม่คิดจะไป
จากสํานักงานฯ ทําให้นักบัญชีคงอยู่ในสํานักงานบัญชีได้อย่างมีความสุขและเกิดความพึงพอใจ โดยบทความนี้ได้นําเสนอ
ผลเปรียบเทียบความสําเร็จการนําเอาปัจจัยดึงดูดและปัจจัยรักษาไปใช้ระหว่างสํานักงานบัญชีทั่วไปกับสํานักงานบัญชี
คุ ณ ภาพ เนื่ อ งจากสํา นั ก งานบั ญ ชีคุณ ภาพ หมายถึ ง สํา นั ก งานบั ญ ชีที่ผ่านการรับ รองคุ ณ ภาพสํ านั ก งานบั ญ ชีตาม
ข้อกําหนดการรับรองคุณ ภาพสํานักงานบัญ ชีตามประกาศกรมพั ฒ นาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ.ศ. 2555 เป็นสํานักงานบัญชีคุณภาพที่มกี ารให้บริการด้านการทําบัญชี ซึ่งอาจไม่ว่าจะ
จัดตั้งในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ ที่ผ่านการตรวจประเมินตามข้อกําหนดการรับรองคุณภาพ
สํานักงานบัญชี (สํานักงานบัญชีคุณ ภาพที่ได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สํารวจ ณ เดือนสิงหาคม
2559 มีจํานวน 127 แห่ง) การได้รับรองเป็นองค์กรที่มีคุณภาพจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือว่ามีแนวปฏิบัติด้านการบริการ
บัญชีที่ดี (Best Practice) จึงทําให้ผู้ศึกษาเลือกให้กลุ่มสํานักงานบัญชีคุณภาพเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความเป็น
เลิศและตั้งเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ ทั้งการบริหารสํานักงานเพื่อบริการด้านบัญชีและ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย
แนวคิดการรักษาพนักงานให้คงอยู่ ทุกองค์กรปรารถนาให้พนักงานเก่งและดีที่ทุ่มเททํางานอยู่กับองค์กร
นาน ๆ องค์กรจึงต้องสรรหาวิธีการที่จะทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้นโดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ
เช่น ค่าตอบแทน ความมั่นคงในงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การสนับสนุนจากหัวหน้างาน สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน เป็นต้น การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์การนั้นจึงมีความสอดคล้องกับการสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานเกิดความรู้สึกดีต่อองค์กรและยังคงปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่อไป ก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนงาน ส่งผลให้องค์กร
สามารถรักษาพนักงานไว้ได้ (สุนดิ า เพ็งลี และมณฑล สรไกรกิตกิ ูล, 2560)
การคงอยู่ คื อ การตั ดสินใจของคนเก่ งที่จ ะทํ างานอยู่กับองค์กร โดยไม่คิ ดที่ จะเปลี่ยนงานหรือ ลาออกจาก
องค์กร และคงอยู่กับองค์กรไปจนเกษียณอายุ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวันเพ็ญ เพ็ชร รัตน์ (2556) ที่พบว่า
ปัจจัยการธํารงรักษาคนเก่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ของคนเก่ง การธํารงรักษาหรือดูแลคนเก่งให้คงอยู่ใน
องค์กร (Talent Retention) จึงนับว่าเป็นงานที่ท้าทายและมีคุณค่าต่อองค์กร ซึ่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้มี
ศักยภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูด ค้นหา พัฒนา ถือเป็นหน้าที่สําคัญของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อเกิดประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ส่ิงที่สําคัญในการที่จะดูแลรักษาคนเก่งให้คงอยู่กับองค์กร คือ ต้องเข้าใจว่าปัจจัยอะไรเป็น
สิ่งจูงใจคนเก่งเหล่านี้ให้คงอยู่กับองค์กร (Kulesa, 2003 อ้างใน ธันย์ชนก ศรีสวัสดิ์, 2556: 51)
กลยุทธ์การดูแลรักษาพนักงาน (Retention Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังต่อไปนี้ ได้แก่
การฝึกอบรมและพัฒนา การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจต่าง ๆ การดูแลสุขภาพ
ความปลอดภัย และสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีระวุฒิ ตรีประสิทธิ์ชัย (2558)
ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรมากที่สุด 3 ลําดับ ได้แก่ การมีเกณฑ์การให้รางวัลและ
ผลตอบแทนที่ชัดเจน และมีความเหมาะสมต่อความสามารถในการทํางาน รองลงมาคือ การมีเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพและนโยบายการเลื่อนตําแหน่งงานที่ชัดเจน และความหวังที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งงานสูงขึ้นเมื่อ
ผลงานที่ทาํ แสดงออกถึงประสิทธิภาพ
ดังนั้นองค์กรต้องให้ความสําคัญกับการรักษาและจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงทํางานต่อไปในองค์กร เพื่อให้พนักงาน
อยากอยู่ อยากคิด อยากทํางานกับองค์กรให้ยาวนานที่สุด อันเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีผลงานดีไว้กับ
องค์กร ดังเช่นผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดึงดูดพนักงานในและนอกองค์การของ Berger & Berger (2004) ได้แก่
การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการสุขภาพที่แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน โอกาสก้าวหน้าในองค์การ ความสมดุลระหว่างชีวิต
ส่วนตัวกับงาน โปรแกรมเกษียณอายุ การตระหนักความสําคัญของงาน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาพนักงาน ได้แก่
การพั ฒ นาทั ก ษะของพนั ก งาน ความเข้า ใจต่ อ ความต้ อ งการของพนั ก งาน การจ่ ายเงิน เดื อ นที่ แข่งขั น ได้ ในตลาดได้
โปรแกรมด้าน HR สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ การชี้แจงความคาดหวังที่มีต่อพนักงานและความคาดหวัง
ผลตอบแทนจากองค์การของพนักงาน
อย่ างไรก็ ต ามการดู แลรัก ษาพนั ก งานศั ก ยภาพสู ง จํ า เป็ น ต้ อ งคํ า นึ งถึ ง ลั ก ษณะและประเภทขององค์ ก รด้ วย
ดังผลการศึก ษาของ สุรเดช แสนนิล (2554) ได้เปรียบเทียบวิธีการที่ องค์กรที่ไม่ใช่ธุรกิจเอกชนใช้รัก ษาพนั กงานด้วย
สวัสดิการที่ครอบคลุมพนักงานและสมาชิกในครอบครัว สวัสดิการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ํา และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
ในขณะที่องค์กรธุรกิจเอกชนรักษาพนักงานด้วยการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เหมาะสมกับบริบท
ของธุรกิจ ส่งเสริมให้พนักงานศึกษาต่อและเข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
และตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ อย่ า งไรก็ ดี ทั้ ง สององค์ ก รก็ มี วิ ธี ก ารดู แ ลรั ก ษาพนั ก งานที่ เหมื อ นกั น คื อ
สร้ า งบรรยากาศภายในองค์ ก รให้ มี ค วามเป็ น กั น เอง สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท่ี แ นบแน่ น ระหว่ า งพนั ก งานด้ ว ยกั น และ
ผู้บังคับบัญ ชากับพนักงาน สนับสนุนผู้มีความสามารถให้ได้เลื่อนตําแหน่ง จัดสรรคนให้เหมาะสมกับลักษณะงานและ
ปริมาณงาน
นอกจากงานวิจัยข้างต้นที่กล่าวถึงการดูแลรักษาพนักงานศักยภาพสูงแล้ว ยังมีการศึกษาของนักวิชาการหลาย
ท่าน ที่ศึกษาปัจจัยจูงใจที่ทําให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรดังเช่น งานวิจัยของ ชุติมา อิสระพิทักษ์กุล (2548) ที่ได้ทํา
การสํารวจถึงแนวทางในการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้ทํางานอยู่กับองค์กรต่อไปในระยะยาว พบว่าปัจจัยจูงใจที่ให้
พนั กงานยั งคงปฏิ บั ติ งาน คื อ ปั จ จั ยจู งใจเกี่ย วกั บ องค์ ก ร เช่น ความมี ชื่อ เสียงขององค์ ก ร เงิน เดื อ นและค่าตอบแทน
ปัจจัยจูงใจเกี่ยวกับงาน เช่น โอกาสความก้าวหน้าในงาน สภาพแวดล้อมในการทํ างาน และลักษณะของงาน เป็ นต้น
วิธีการรักษาพนักงานให้คงอยู่นั้น คือ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้โอกาสพนักงานได้แสดงความคิดเห็นและ
มีสว่ นร่วมตัดสินใจบ้างอย่างเหมาะสม
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ขณะที่ ผลสํ ารวจของ พลากร ศิริมงคลวิชย์ (2554) พบว่า ปัจจั ยจูงใจ ซึ่งประกอบด้วยความสํ าเร็จของงาน
การได้รับการยอมรับ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อการธํารงรักษาบุคลากรไว้กับองค์กรของสํานัก CallService บริษัทโกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ส่วนปัจจัยสุขอนามัย
หรื อ ปั จ จั ย รั ก ษาซึ่ งประกอบด้ วยเงินเดื อ น ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา นโยบายและการบริห ารงานขององค์ ก ร
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สถานภาพการทํางาน ความมั่นคงในงาน และวิธีการปกครองบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์
ต่อการธํารงรักษาบุคลากร รวมทั้งควรเพิ่มการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานและวิธีการประเมินผลงานให้
เป็นไปตามาตรฐานด้วย
จากการสรุปผลการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้เขียนจึงได้ให้ความหมายของปัจจัยจูงใจ ปัจจัยดึงดูดและ
ปัจจัยรักษาพนักงาน เพื่อนําไปสู่การสร้างแบบสอบถามการดําเนินการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในประเด็นปัจจัยจูงใจ
ปัจจัยดึงดูดและปัจจัยรักษาพนักงานสําหรับนักวิชาชีพบัญชีและผู้ประกอบการสํานักงานบัญชีดังนี้ สําหรับนักวิชาชีพบัญชี
ปัจจัยจูงใจในการทํางานในสํานักงานบั ญ ชี หมายถึง นโยบาย รูปแบบและลักษณะการบริหารงานด้าน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในสํานักงานบัญชีที่มีผลต่อความตั้งใจทํางานของนักวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่
ลั ก ษณะงานมี ค วามสํ า คั ญ และท้าทายความสามารถ โอกาสได้รับ มอบหมายงานสํา คั ญ ความมีอิ สระในการทํ างาน
การได้ รับ ความเชื่ อ ถื อ และไว้ว างใจในงานที่ รับ ผิ ด ชอบ การเป็ นส่วนหนึ่ งของความสํ าเร็ จในงาน โอกาสเจริญ เติ บ โต
ก้าวหน้าทางสายอาชีพนักบัญชี โอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทํางาน การฝึกอบรม การได้รับการยกย่องชมเชย
ภายในองค์การ และการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน
ปัจจัยรักษาพนักงานในสํานักงานบัญชี หมายถึง นโยบาย รูปแบบและลักษณะการบริหารงานด้านบริหาร
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ท่ี สํ านั ก งานบั ญ ชี ค วรจั ดหาให้ กั บ พนั ก งาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานบั ญ ชี เกิ ด ความพึ ง พอใจและสบายใจใน
การทํ างาน ได้แก่ เงินเดื อน ค่ าจ้างและการเลื่ อนขั้นเงินเดือนเป็ นธรรมและเหมาะสมกั บ งานที่ทํ า ความมั่ นคงในงาน
สวัสดิการที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับงานที่ทํา ระบบการประเมินผลการทํางานที่ยุติธรรม บรรยากาศที่สนับสนุนการทํางานที่
ยุติธรรม จัดชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่น มีระบบการเรียนรู้และพัฒนางาน เช่น ระบบพี่เลี้ยง คู่มือปฏิบัติงาน การเป็นส่วน
หนึ่งขององค์ ก ารที่ ภาพลั ก ษณ์ ดี มี ชื่อ เสี ยง โอกาสได้ รับ ความก้าวหน้ าและเจริญ เติ บโตในอนาคต การได้ เดิ น ทางไป
ต่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าสํานักงานที่ดี สังคมการทํางานแบบครอบครัว การเป็นองค์การที่
สนับสนุนการสมดุลระหว่างความต้องการในชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและการทํางานได้
สําหรับผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี
ปั จจัยดึงดูดนักวิชาชีพ บัญ ชี หมายถึง กลยุทธ์ในการบริหารงานบุคคลที่สํานักงานบัญ ชีออกแบบขึ้นเพื่ อ
กระตุ้นจูงใจให้นักวิชาชีพ บัญ ชีมีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทให้กับการทํางานวิชาชีพ บัญ ชี อันนําไปสู่การมีประสิทธิภาพใน
การทํางานเพิ่มขึ้น ได้แก่ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมเป็นไปตามผลจากการประเมินผลงาน
การให้อิสระในการทํางานและบริหารจัดการเวลาการทํางานเอง การมอบหมายงานที่มีคุณค่าความสําคัญและท้าทาย
การกําหนดภาระงานที่เหมาะสม สามารถทํางานเสร็จได้ในเวลา การกําหนดระยะเวลาการเลื่อนขั้นในการทํางานที่ชัดเจน
และทําได้รวดเร็ว การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ การมีโปรแกรมวางแผนเกษียณอายุ และการสร้างองค์กรแห่งความสุข
ที่มีความสมดุลชีวิตส่วนตัวและการทํางาน
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ปัจจัยรักษานักวิชาชีพบัญชี หมายถึง กลยุทธ์ในการบริหารงานบุคคลที่สํานักงานบัญชีกําหนดขึน้ เป็นพื้นฐาน
สําหรับการดูแลนัก วิชาชีพบัญ ชีให้พ ร้อมในการทํ างาน ได้แก่ การจ่ายเงินเดือนที่คุ้มค่าและแข่งขันในตลาดแรงงานได้
การจัดปฐมนิเทศและวางระบบโปรแกรมพัฒนาสายอาชีพนักบัญชี การพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
งานบัญ ชีและนอกเหนืองานบัญชีให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เจ้าของหรือหัวหน้าสํานักงานบัญชีประชุมชี้แจงตัวชี้วัดใน
การประเมินผลงาน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในงานเป็นประจําทุกเดือน การเปิดโอกาสการเป็นหุ้นส่วนของบริษัท
หลังจากปิดงบให้โบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษตามผลประกอบการของบริษัท จัดกิจกรรมสันทนาการท่องเที่ยวต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศ การมีสังคมการทํางานแบบครอบครัว การสร้างบรรยากาศการทํางานเป็นทีม การสร้างระบบพี่เลี้ยงใน
การทํางาน การมีระบบการประเมินผลการทํางานที่ยุติธรรมและโปร่งใส

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ศึกษาปั จจัยดึงดูดและปัจจัยรักษา
ในกลุม่ พนักงานบัญชีและ
ผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี
(เปรี ยบเทียบสํานักงานบัญชี
คุณภาพกับสํานักงานบัญชีทวั่ ไป)
เพื่อนําไปสูก่ ลยุทธ์การดูแลรักษา
นักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย

มุม มองนัก วิช าชีพ บัญชี
ปั จ จัย จูงใจ

ปั จ จัย รั ก ษา

มุม มองผู้ป ระกอบการ
Employee Retention

การดูแ ลรั ก ษา
พนัก งานบัญชี
ในสํานัก งานบัญชี
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สนง.
บัญชี
คุณภาพ

ปั จ จัย ดึงดูด

GAP

สนง.
บัญชี
ทั่วไป

ปั จ จัยรั ก ษา
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยโครงการวิจัยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชี
หมายเหตุ : ในบทความนี้นําเสนอผลการศึกษาปั จ จั ยในการดู แลรัก ษานัก วิ ชาชีพ บั ญ ชีในมุ มมองนั กวิชาชีพบั ญ ชีและ
ผู้ประกอบการสํ านัก งานบั ญ ชี (เปรีย บเทียบสํ านั กงานบัญ ชีคุ ณ ภาพกั บสํ านักงานบั ญ ชีทั่ วไป) อั นไปสู่แนวทางกํ าหนด
กลยุทธ์การดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีรายละเอียดวิธีการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตเนื้ อ หาการศึ ก ษาปั จ จั ย ในการดู แลรั ก ษานั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี ในสํ านั ก งานบั ญ ชี ไทย ในมุ ม มองของ
นักวิชาชีพบัญชีและผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี ประเด็นปัจจัยจูงใจ ปัจจัยดึงดูดและปัจจัยรักษาพนักงาน ตามแนวคิด
ปั จ จั ย ดึ งดู ด และปั จ จั ย รั ก ษาพนั ก งานของ Berger & Berger (2004) และทฤษฎี ส องปั จ จัย ของ Herzberg (Herzberg’s
two-factor theory) (อมรพรรณ พัทโร, 2558) อันนําไปสู่กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันการดึงดูดและการ
รักษาพนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษานักบัญชีที่มีคุณ ภาพ โดยผู้เขียนได้ดําเนินการศึกษาดังนี้ 1) รวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล 4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอ
รายงาน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษานี้มี 2 กลุ่มคือ 1) ผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ประกอบการ
สํานักงานบัญชีไทย (ไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน) และสํานักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จํานวน 129 แห่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559) (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2558) และ 2) ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีไทย ซึ่งงานวิจัยนี้กําหนดขอบเขตเฉพาะผู้ทําบัญชีฯ ผู้สอบบัญชีฯ และผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
และได้ กํ า หนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น จํ า นวน 400 ตั ว อย่ า งโดยคํ า นวณ เที ย บเคี ย งจากจากข้ อ มู ล สถิ ติ ใ นปี 2559
มีจํานวนผู้ทําบัญชีแห่งประเทศไทย 57,544 คน และในปี 2557 มีผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย 6,193 คน และผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรแห่งประเทศไทย 2,790 คน (ขนิฐา นิลรัตนานนท์ , 2559) รวมเทียบเคียงเป็ นประชากรนักวิชาชีพบั ญ ชีในปี
2559 ประมาณจํานวน 66,527 คน
การศึกษาครั้งนี้กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร
หรื อ ตั ว แทนสํ า นั ก งานบั ญ ชีท่ี เข้า ร่ว มอบรมของกองกํ า กั บ บั ญ ชี ธุ รกิ จ กรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้ า และหลั ก สู ต รที่ ผ่ า น
การรับรองจากสภาวิชาชีพบั ญ ชี จํ านวน 252 ตั วอย่าง แบ่งเป็ นตัวอย่างจากสํ านั กงานบั ญ ชีคุณ ภาพ จํานวน 99 คน
และสํานักงานบัญชีทั่วไป 153 คน และเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักบัญชีท่ีเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรักษาสถานภาพ
นักบัญชี จึงสมัครเข้าร่วมการอบรมเพื่อเก็บชั่วโมงบัญชีในชุดโครงการวิจัยการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีไทยระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 – กรกฎาคม 2559 จํานวน 408 ตัวอย่าง
3. เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการศึกษา การสร้างเครื่องมื อและการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่องมื อ มีขั้นตอน ดังนี้
(1) ศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยดึงดูด ปัจจัยรักษา และการดูแลรักษา
พนักงาน (2) กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา กําหนดโครงสร้างของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา (3) ดําเนินการสร้าง
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แบบสอบถามให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งของแบบสอบถามที่ กํ า หนดไว้ (4) การตรวจสอบความตรง (Validity)
ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถาม เสนอผู้เชี่ยวชาญ (ที่ปรึกษาชุดโครงการฯ และนักวิชาการด้านบัญชี) จํานวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording) และด้านอื่น ๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นสมควรแก้ไข
จากนั้ น ผู้ ศึ ก ษาได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของผู้ เ ชี่ ย วชาญ (5) การตรวจสอบความเที่ ย ง (Reliability)
ของแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้นําแบบสอบถามที่มีความตรงและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปรนัย (Objectivity) ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอไว้ นํ า ไปทดลองใช้กั บ นั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชีและตั ว แทนผู้ ป ระกอบการสํ านั ก งานบั ญ ชี จํ า นวนชุ ด ละ 30 คน ซึ่ ง มี ค่ า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.959 และ 0.936
ตามลําดับ
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 2 ชุด ชุดที่ 1) แบบสอบถามสําหรับนักวิชาชีพบัญ ชี
ประกอบด้วยข้อคําถาม 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และตําแหน่งงานในปัจจุบัน
ตอนที่ 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการดําเนินการด้านการรักษานักวิชาชีพ บัญชีด้านปัจจัยจูงใจ และปัจจัย
รั ก ษา มี ลั ก ษณะเป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ ตั้ ง แต่ 1 (การดํ าเนิ นการน้ อ ยที่ สุ ด ) ถึ ง 5
(การดําเนินการมากที่สุด) ชุดที่ 2) แบบสอบถามสําหรับผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี ประกอบด้วยข้อคําถาม 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วยรูปแบบ
การจัดตั้งสํานักงานบัญชี ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ (ปลายเปิด) ทุนจดทะเบียนของสํานักงาน ลักษณะงานให้บริการ
ด้านบัญชี จํานวนพนักงานในสํานักงาน จํานวนลูกค้าเฉลี่ยต่อปีในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ตอนที่ 2 สภาพการดําเนินการดูแล
รักษานักวิชาชีพบัญชี คําถามได้แก่ ปัญหาที่พบในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชี และความคาดหวังหรือความต้องการ
ได้รับการดูแลจากสํานักงานบัญ ชี ตอนที่ 3 ระดับความสําเร็จต่อการนําปัจจัยดึงดูดและปัจจัยรักษาไปใช้ในการดูแล
รักษานักวิชาชีพบัญ ชี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ไม่มีโอกาสสําเร็จ)
ถึง 5 (สําเร็จดีมาก) ซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ และหลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับ
ค่าเฉลี่ย (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี, 2548) ไว้ท้ายตารางที่ 1 และ 2
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล สําหรับแบบสอบถามผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี มีดังนี้ (1) ทําหนังสือจากผู้วิจัยถึง
กองกํ ากั บ บั ญ ชีธุรกิ จ กรมพั ฒ นาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์ในการเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล
ผู้ประกอบสํานักงานบัญชีคุณ ภาพในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพสํานักงานบัญชีคุณ ภาพและเชื่อมโยง
เครือข่ายสํานักงานบัญชีคุณภาพ ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559 (2) ดําเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี
ทั่วไปและคุณ ภาพเข้าร่วมการอบรมการดูแลรักษาและพั ฒ นาศักยภาพบุคลากรบัญ ชีเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC เดือน
ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต โครงการสัมมนาทิศทางของวิชาชีพบัญชี
และสํานักงานบัญชี เดือนพฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (3) ได้รับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการ
อบรมสัมมนา ทําการตรวจสอบความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม (4) แบบสอบถามผู้ประกอบการ
สํานักงานบัญชีเก็บรวบรวมได้ทั้งหมด 260 ชุด เป็นแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ 8 ชุด จึงเหลือแบบสอบถามที่สามารถ
นํ า ไปวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ 252 ชุ ด ส่ ว นแบบสอบถามนั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี สามารถเก็ บ รวบรวมได้ ทั้ ง หมด 428 ชุ ด
ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ 20 ชุด จึงเหลือแบบสอบถามที่สามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ 408 ชุด
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ โดยนําข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์โดยใช้ (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic
Analysis) เพื่ อ บรรยายคุ ณ ลั ก ษณะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งและตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (2) สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสอง
กลุ่มประชากร (T-Test) แล้วสรุปผลการศึกษานําเสนอในรูปลักษณะของการใช้ตารางประกอบ

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและสภาพการดําเนินการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชี
จากการสรุ ป ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจากแบบสอบถามที่ ได้ รั บ การตอบกลั บ สมบู ร ณ์ จํ า นวน 408 ฉบั บ พบว่ า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90.2) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 53.7) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรื อ เที ย บเท่ า (ร้ อ ยละ 77.6) และพบว่ า ร้ อ ยละ 22.3 มี อ ายุ อ ยู่ ในช่ ว ง 31 – 35 ปี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ระยะเวลาใน
การประกอบอาชีพโดยกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ทํางานด้านบัญชีมากกว่า 15 ปี นั่นคือ ร้อยละ 35.7 แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างน่าจะมีประสบการณ์ด้านการทํางานด้านบัญชีพอสมควร นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทํางาน
ตําแหน่งพนักงานบัญชี ร้อยละ 47.5 รองลงมาเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี ร้อยละ 27.5 นักบัญชีอิสระ ร้อยละ 9.8
หัวหน้าสํานักงานบัญชี/เจ้าของสํานักงานบัญชี ร้อยละ 7.4 ตามลําดับ
ส่วนที่ 2 ผลการสํารวจปัจจัยจูงใจและปัจจัยรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย
ผู้ เขีย นได้ ทํ าการประเมินระดั บ การนํ ามาใช้ดํ าเนิ นการด้ านการรัก ษานั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชีในสํ านั ก งานบั ญ ชี ไทย
โดยพิจารณาเกณฑ์การประเมินระดับการรับรู้ ความเข้าใจ และการดําเนินการ 5 เกณฑ์ คือ (5) มากที่สุด (4) มาก (3)
ปานกลาง (2) น้อย (1) น้อยที่สุด ได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับการนํามาใช้ดําเนินการด้านการรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย
(N = 408)
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับการ
ค่าเฉลี่ย มาตรฐาน
ตัวแปรที่ศึกษา
นํามาใช้
(S.D.)
ดําเนินการ
X
1. ด้านปัจจัยจูงใจการทํางานในสํานักงานบัญชีไทย
- โอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทํางาน
- การเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในงาน
- โอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าทางสายอาชีพนักบัญชี
- การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบ
- โอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการได้รับการฝึกอบรม
- โอกาสได้รับมอบหมายงานสําคัญ
- ลักษณะงานมีความสําคัญและท้าทายความสามารถ
- การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน
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- การสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานสําเร็จตามความต้องการ
- ความมีอสิ ระในการทํางาน
- การได้รับการยกย่องชมเชยภายในองค์การ
ตัวแปรที่ศึกษา

3.86
.380
3.78

0.71
0.74
0.76
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย มาตรฐาน
(S.D.)
X

มาก
มาก
มาก
ระดับการ
นํามาใช้
ดําเนินการ

2. ด้านปัจจัยรักษาพนักงานในสํานักงานบัญชีไทย
- ความเชื่อถือและมั่นใจต่อผู้นํา
- มี ร ะบบการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นางาน เช่ น ระบบพี่ เ ลี้ ย ง คู่ มื อ
ปฏิบัตงิ าน
- ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าสํานักงานที่ดี
- การเป็นองค์การที่สนับสนุนการสมดุลระหว่างความต้องการใน
ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการทํางานได้
- ความสําคัญของตําแหน่งงานต่อองค์การ
- สังคมการทํางานแบบครอบครัว
- โอกาสได้รับความก้าวหน้าและเจริญเติบโตในอนาคต
- เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง และการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นเป็ น ธรรมและ
เหมาะสมกับงานที่ทํา
- การเป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่ภาพลักษณ์ดี มีชื่อเสียง
- ความมั่นคงในงาน
- สวัสดิการที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับงานที่ทํา
- ระบบการประเมินผลการทํางานที่ยุติธรรม
- บรรยากาศที่สนับสนุนการทํางานให้สําเร็จ
- มีระบบจัดการความเครียดในการทํางาน ให้เกิดความสบายใจ
- นโยบายสนับสนุนวิถีชีวิตการทํางานแบบ Telecommuting
- จัดชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่น
- โอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศ
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3.84
.384
3.83
3.81
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3.72
3.71
3.66
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0.82
0.82
0.85
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0.80
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0.78
0.85
1.06

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

รวม

3.86

0.60

มาก

หมายเหตุ : ช่วงคะแนน 1.00-1.50 น้อยที่สุด 1.51-2.50 น้อย 2.51-3.50 ปานกลาง 3.51-4.50 มาก 4.51-5.00 มากที่สุด
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จากผลการศึกษาระดับการนํามาใช้ดําเนินการด้านการรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทยโดยรวมและ
แต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86) ปัจจัยจูงใจการทํางานในสํานักงานบัญชีไทย ( X = 3.92) และปัจจัยรักษา
พนักงานในสํานักงานบัญชีไทย ( X = 3.80)
ด้านปัจจัยจูงใจการทํางานในสํานักงานบัญชีไทย เรียงระดับระดับการนํามาใช้ดําเนินการดังนี้ โอกาสเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะในการทํางาน การเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในงาน โอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าทางสายอาชีพนักบัญชี
การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบ โอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการได้รับการฝึกอบรม โอกาส
ได้รับมอบหมายงานสําคัญ ลักษณะงานมีความสําคัญและท้าทายความสามารถ การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
หัวหน้างาน การสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานสําเร็จตามความต้องการ ความมีอิสระในการทํางาน การได้รับการยกย่อง
ชมเชยภายในองค์การ ตามลําดับ ( X =4.02, 4.01, 4.00, 4.00, 3.97, 3.92, 3.87, 3.87, 3.86, 3.80, 3.78)
ด้านปัจจัยรักษาพนักงานในสํานักงานบัญชีไทย เรียงระดับระดับการนํามาใช้ดําเนินการดังนี้ ความเชื่อถือและ
มั่นใจต่อผู้นํา มีระบบการเรียนรู้และพัฒนางาน เช่น ระบบพี่เลี้ยงคู่มือปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
หั ว หน้ า สํ า นั ก งานที่ ดี การเป็ น องค์ ก ารที่ ส นั บ สนุ น การสมดุ ล ระหว่า งความต้ อ งการในชี วิต ส่ ว นตั ว ครอบครั ว และ
การทํางานได้ ความสําคัญของตําแหน่งงานต่อองค์การ สังคมการทํางานแบบครอบครัว โอกาสได้รับความก้าวหน้าและ
เจริญเติบโตในอนาคต เงินเดือน ค่าจ้าง และการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นธรรมและเหมาะสมกับงานที่ทํา การเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์การที่ภาพลักษณ์ ดี มีชื่อเสียง ความมั่นคงในงาน สวัสดิการที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับงานที่ทํา ระบบการ
ประเมินผลการทํางานที่ยุติธรรม บรรยากาศที่สนับสนุนการทํางานให้สําเร็จ มีระบบจัดการความเครียดในการทํางาน
ให้เกิดความสบายใจ นโยบายสนับสนุนวิถีชีวิตการทํางานแบบ Telecommuting จัดชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่น โอกาสใน
การเดินทางไปต่ างประเทศ ตามลําดั บ ( X = 4.01, 3.98, 3.94, 3.86, 3.86, 3.85, 3.85, 3.85, 3.84, 3.84, 3.83,
3.81, 3.80, 3.72, 3.71, 3.71, 3.66, 3.43)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลและสภาพการดําเนินการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชี
จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและความเกี่ยวข้องกับสํานักงานบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรูปแบบ
การจัดตั้งสํานักงานแบบนิติบุคคล (ร้อยละ 64.3) มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจระหว่าง 6-10 ปี (ร้อยละ 30.2) โดยมี
ทุนจดทะเบียนต่ํากว่าหรือเท่ากับ 1,000,000 บาท (ร้อยละ 55.2) มีการให้บริการในด้านการจัดทําบัญชีและงบการเงิน
(ร้อยละ 20.3) ซึ่งสํานักงานบัญชีส่วนใหญ่มีจํานวนพนักงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 คน (ร้อยละ 47.6) และจํานวนลูกค้า
เฉลี่ยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ท่ี 101-300 ราย (ร้อยละ 45.2)
สภาพนักวิชาชีพบัญชีในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่านักวิชาชีพบัญชีควรมี
ความพร้อมและพัฒ นาความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีให้ทันต่อเหตุการณ์ (ร้อยละ 66.7) ส่วนปัญ หาที่พ บใน
การดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีภายในสํานักงานบัญชี ได้แก่ อัตราการลาออกจากงานของนักบัญชีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 35.8)
โดยสาเหตุ ก ารลาออกของนั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชีในสํ านั ก งานบั ญ ชีได้ แก่ สอบบรรจุ ได้ ในหน่ วยงานราชการ (ร้ อ ยละ19.2)
และในส่วนความเข้าใจถึงความต้องการหรือความคาดหวังของนักวิชาชีพบัญชีต่อการได้รับการดูแลจากสํานักงานบัญชีนั้น
ร้อยละ 13.6 เห็นว่าการได้ทํางานในองค์กรที่มั่นคงเป็นปัจจัยสําคัญ และเป็นสิ่งคาดหวังที่จะได้รับจากสํานักงานบัญ ชี
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รองลงมาคือ การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม การได้รับสวัสดิการที่ดี การได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีความก้าวหน้า
และการมีเพื่อนร่วมงานที่ดี ตามลําดับ
ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาความแตกต่างในปั จจัยที่มีผลต่อระดั บความสําเร็จการนําไปใช้เป็นกลยุทธ์ดูแลรักษา
นักวิชาชีพบัญชีระหว่างสํานักงานบัญชีคุณภาพและสํานักงานบัญชีทั่วไป
จากการสอบถามความคิดเห็นของตัวอย่างสํานักงานบัญชีคุณภาพ และสํานักงานบัญชีทั่วไป เกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่ อ ระดั บ ความสํ าเร็จ การนํ าไปใช้เป็ น กลยุ ท ธ์ดู แ ลรัก ษานั ก วิ ชาชี พ บั ญ ชี ของสํ า นั ก งานบั ญ ชี ทั้ ง สองกลุ่ ม ตั วอย่ าง
โดยแสดงได้ดังตารางที่ 2 และได้สรุปผลการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 2 ความแตกต่างในปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสําเร็จการนําไปใช้เป็นกลยุทธ์ดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีระหว่าง
สํานักงานบัญชีคุณภาพ และสํานักงานบัญชีทั่วไป

ตัวแปรที่ศึกษา
ด้านปัจจัยดึงดูด
การกําหนดภาระงานที่เหมาะสม สามารถ
ทํางานเสร็จได้ในเวลา
การให้อิสระในการทํางานและบริหารจัดการ
เวลาการทํางานเอง
การมีโปรแกรมวางแผนเกษียณอายุ เช่น
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
การสร้างองค์กรแห่งความสุข ที่มีความสมดุล
ชีวิตส่วนตัวและการทํางาน
การกําหนดระยะเวลาการเลื่อนขั้นในการ
ทํางานที่ชัดเจน และทําได้รวดเร็ว
มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เหมาะสมเป็นไปตามผลจากการประเมินผล
งาน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตาม
โครงสร้างของบริษัท และเป็นไปตามสภาพ
ตลาดแรงงาน
การมอบหมายงานที่มคี ุณค่าความสําคัญ และ
ท้าทาย

สํานักงานบัญชี สํานักงานบัญชี
คุณภาพ (n = 99) ทั่วไป (n = 153)
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.

t

Sig

4.20

0.65

4.00

0.80

2.18

**0.030

4.15

0.78

3.94

0.88

1.97

**0.050

3.64

1.11

3.37

1.06

1.87

*0.063

4.11

0.78

3.91

0.97

1.82

*0.070

4.07

0.75

3.88

0.90

1.78

*0.076

4.14

0.71

3.97

0.87

1.66

*0.097

4.06

0.80

3.99

0.90

0.65

0.51

4.03

0.77

3.99

0.81

0.42

0.67

Page 106

BMRC

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ

ตัวแปรที่ศึกษา

4.32

0.81

4.21

0.77

1.11

0.265

t

Sig

สํานักงานบัญชี สํานักงานบัญชี
คุณภาพ (n = 99) ทั่วไป (n = 153)
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.

ปัจจัยรักษา
การเปิดโอกาสการเป็นหุ้นส่วนของบริษัท
3.46
การมีระบบการประเมินผลการทํางานที่
4.26
ยุติธรรม และโปร่งใส
การมีสังคมการทํางานแบบครอบครัว
4.15
การจ่ายเงินเดือนที่คุ้มค่า และแข่งขันใน
4.03
ตลาดแรงงานได้
จัดปฐมนิเทศและวางระบบโปรแกรมพัฒนา
3.90
สายอาชีพนักบัญชี
การพั ฒ นาทั ก ษะและความรู้ ท่ี เกี่ ย วข้ อ งกั บ 4.19
มาตรฐานงานบัญชี และนอกเหนืองานบัญชีให้
เป็นปัจจุบันและทันสมัย

1.28
0.66

3.01
4.06

1.24
0.79

2.8
2.19

***0.006
**0.029

0.70
0.83

3.95
3.93

0.92
0.81

1.98
0.96

**0.049
0.330

0.827

3.81

0.90

0.78

0.435

0.80

4.08

0.83

1.00

0.315

หลั งจากปิ ด งบ ให้ โบนั สหรื อ ค่ าตอบแทนพิ เศษ 4.09
ตามผลประกอบการของบริษัท

0.75

4.00

0.91

0.82

0.412

หลั ง จากปิ ดงบ จั ด กิ จ กรรมสั น ทนาการ 3.82
ท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ

1.18

3.85

1.05

0.22

0.825

การสร้างบรรยากาศการทํางานเป็นทีม

4.22

0.67

4.12

0.81

0.99

0.320

การสร้างระบบพี่เลี้ยงในการทํางาน

4.10

0.81

4.02

0.80

0.77

0.437

เจ้ า ของหรื อ หั ว หน้ า สํ า นั ก งานบั ญ ชี ป ระชุ ม 4.01
ชี้ แ จงตั ว ชี้ วั ด ในการประเมิ น ผลงาน รวมทั้ ง
ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในงานเป็ น ประจํ า ทุ ก
เดือน

0.82

3.90

0.89

1.02

0.305

ที่มา: จากการสํารวจ
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หมายเหตุ

***มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความแตกต่างในปั จจัยที่มีผลต่อระดับความสําเร็จการนําไปใช้เป็นกลยุทธ์ดูแล
รักษานักวิชาชีพบัญชีระหว่างสํานักงานบัญชีคุณภาพ และสํานักงานบัญชีทั่วไป โดยได้ผลการศึกษาดังนี้ ด้านปัจจัยดึงดูด
ซึ่งมีอยู่ 9 ประเด็นย่อย โดยค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างสํานักงานบัญชีคุณภาพและสํานักงานบัญชีทั่วไป มีค่าคะแนนเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติใน 6 ประเด็นดังนี้ การกําหนดภาระงานที่เหมาะสม สามารถทํางานเสร็จได้ในเวลา
การให้อิสระในการทํางานและบริหารจัดการเวลาการทํางานเอง การกําหนดระยะเวลาการเลื่อนขั้นในการทํางานที่ชัดเจน
และทํ าได้ รวดเร็ ว การมี ร ะบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ เป็ น ธรรมและเหมาะสมเป็ น ไปตามผลจากการประเมิ น ผลงาน
การมีโปรแกรมวางแผนเกษียณอายุ เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ และการสร้างองค์กรแห่งความสุข
ที่มีความสมดุลชีวิตส่วนตัวและการทํางาน
ด้านปัจจัยรักษา ซึ่งมีอยู่ 11 ประเด็นย่อย โดยค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างสํานักงานบัญชีคุณภาพและสํานักงานบัญชี
ทั่วไป มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติใน 3 ประเด็น ดังนี้ การเปิดโอกาสการเป็นหุ้นส่วนของบริษัท
การให้อิสระในการทํางานและบริหารจัดการเวลาการทํางานเอง และการมีระบบการประเมินผลการทํางานที่ยุติธรรม
และโปร่งใส

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากความมุ่ งมั่ น ยกระดั บ สํ านั ก งานบั ญ ชีคุ ณ ภาพของกรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้ า ตั้ งแต่ ปี พ .ศ . 2558 ส่ ง ผลให้
มาตรฐานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริห าร จรรยาบรรณ กระบวนการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ลู ก ค้ า การจั ด การทรั พ ยากร
การปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบ และการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชีคุณภาพเข้าสู่ความเป็นสากล ทั้งนี้จะ
พบว่าลักษณะการบริหารงานของผู้บริหารสํานักงานบัญชีที่ให้ความสําคัญกับการดูแลรักษานักบัญชี (Retention) ซึ่งถือว่า
เป็นคนเก่ง (Talent employee) นั้น จะสร้างให้เกิดความรักความผูกพัน ความเต็มใจทุ่มเทเพื่อให้ตัวเองและองค์กรมีความ
เจริญเติบโตก้าวหน้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน (2558) ที่ศึกษาถึงการบริการจัดการคนเก่งเพื่อ
เพิ่มความสามารถให้กับองค์กร โดยกล่าวถึงคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ของคนเก่ง 3 ประการคือ การเป็นผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี (High Performance) เป็นผู้ท่ีมีศักยภาพในการทํางานและเอื้อต่อการพัฒนา (High Potential) และเป็นผู้ท่ีมี
จิตสํานึกดี (Conscientiousness) พร้อมทั้งเสนอแนะว่าผู้บริหารควรพยายามที่จะสนับสนุนพนักงานอย่างเต็มที่ มีกิจกรรม
พัฒนาคนเก่งในองค์กรซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท่ีถือว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการคนเก่ง หรือเรียกได้ว่านโยบาย
หรือระบบการบริหารจัดการของสํานักงานบัญชีคุณ ภาพเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการดูแลรักษา
นักวิชาชีพบัญชี
เมื่อสํารวจความคิดเห็นของนักบัญชีจํานวน 408 ตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการทํางานในสํานักงานบัญชีไทย
พบว่า ผลการศึกษาพบว่า นักวิชาชีพบัญชีได้รับการเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในงาน โอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะใน
การทํางาน และโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าทางสายอาชีพนักบัญชี ซึ่งมีส่วนทําให้พนักงานกระตือรือร้น มุ่งความสําเร็จ
ในอาชี พ และการทํ า งานในสํ า นั ก งานบั ญ ชี ในส่ ว นของปั จ จั ย รั ก ษาที่ อ งค์ ก รจั ด หาให้ กั บ พนั ก งานนั้ น ได้ แ ก่ การให้
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ความเชื่อถือและมั่นใจต่อผู้นํา การมีระบบการเรียนรู้และพัฒนางาน (เช่น ระบบพี่เลี้ยง คู่มือปฏิบัติงาน) ความสัมพันธ์กับ
เพื่ อนร่วมงานและหั วหน้าสํ านั กงานที่ดี ผลการศึกษาจากมุ มมองผู้ประกอบการสํ านั กงานบั ญ ชีและนัก วิชาชีพบั ญ ชี
สามารถเป็นแนวทางสําคัญไปสู่กลยุทธ์ในการรักษาพนักงานในองค์การ (Talent Retention) ที่มุ่งปฏิบัติต่อพนักงานด้วย
ความเคารพและให้ เกี ย รติ เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี แ ละยึ ด มั่ น ต่ อ องค์ ก ร รั ก องค์ ก ร พร้ อ มที่ จ ะใช้ ค วามรู้
ความสามารถที่มอี ยู่มาปฏิบัติงานให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า
ดังนั้นการทําให้นักวิชาชีพบัญชีอยากอยู่ทํางานกับองค์กรของเรา สํานักงานบัญชีควรวางแนวทางหรือกลยุทธ์
ในการรัก ษาพนั ก งานนั้ น ดั งเช่นงานวิจัยของ Maclean (2013) ที่ ศึ ก ษาถึ ง ทฤษฏี แรงจู งใจต่าง ๆ เพื่ อ สร้างกลยุ ท ธ์ ใน
การรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้กับองค์กรต่อไปและลดอัตราการลาออกจากงาน อันนําไปสู่การลดต้นทุนการ
จัดสรรทรัพยากรบุคคลและต้นทุนการฝึกอบรมพนักงานบัญชีใหม่ได้ ซึ่งตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการเป็นสํานักงาน
บั ญ ชี คุ ณ ภาพ จะต้ อ งผ่ านเกณฑ์ พิ จ ารณาด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล การปฏิ บั ติ งาน การติ ด ตามตรวจสอบ
และการจัดการเอกสารภายในสํานักงานบัญชี จึงเห็นได้ว่าเมื่อนักวิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างในปัจจัยในปัจจัยที่มี
ผลต่ อระดั บ ความสํ าเร็จ และการนํ าไปใช้ข องกลยุ ท ธ์ ดู แลรั ก ษานั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชีระหว่า งสํ านั ก งานบั ญ ชีคุ ณ ภาพและ
สํ า นั ก งานบั ญ ชี ทั่ ว ไป พบว่ าความคิ ด เห็ น ของสํ า นั ก งานบั ญ ชี คุ ณ ภาพต่ อ ระดั บ ความสํ า เร็ จ การนํ า ปั จ จั ย ดู แลรั ก ษา
นักวิชาชีพบัญชีไปใช้มีความแตกต่างกับสํานักงานบัญชีทั่วไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในประเด็นการกําหนดภาระงานที่
เหมาะสม สามารถทํางานเสร็จได้ในเวลา การให้อิสระในการทํางานและบริหารจัดการเวลาการทํางานเอง การกําหนด
ระยะเวลาการเลื่อนขั้นในการทํางานที่ชัดเจน และทําได้รวดเร็ว การมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
เป็นไปตามผลจากการประเมินผลงาน การมีโปรแกรมวางแผนเกษียณอายุ และการสร้างองค์กรแห่งความสุข ที่มีความ
สมดุ ลชีวิตส่วนตัวและการทํ างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ รเดช แสนนิล (2554) ที่เสนอแนะแนวทางการรักษา
พนักงานว่า ควรปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และปรับปรุงสวัสดิการให้ครอบคลุม
ครอบครัวของพนักงาน ให้ความสําคัญเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิด
ความผูกพันหรือความสัมพันธ์ท่ีดรี ะหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้ น กลยุ ท ธ์ ห รื อ แผนการรั ก ษาพนั ก งานให้ อ ยู่ กั บ องค์ ก รนั้ น ควรดึ ง พนั ก งานเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
การกําหนดกลยุทธ์หรือแผนการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิดา เพ็ งลี และมณฑล สรไกรกิติกูล (2560) เสนอแนะ
แผนการรักษาพนักงานโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานสายงานธุรกิจและลูกค้าผู้ประกอบการ 3 แผนงานคือ (1) แผนการ
ปรับเปลี่ยนแผนเส้นทางการเรียนรู้ (Training Roadmap) ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของตําแหน่งผู้ดูแลความสัมพันธ์
ลูกค้าผู้ประกอบการ (2) แผนการคัดเลือกตําแหน่งผู้นําทีม การพัฒนาและฝึกอบรมทักษะความเป็นผู้นํา และ (3) แผนงาน
ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี ซึ่งผลลัพ ธ์ที่ได้มาก็จะตอบสนองความต้องการและทําให้พนักงานยังคง
ทํางานอยู่ในองค์กรต่อไป

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้
ควรกําหนดกลยุทธ์การดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชี ดังนี้
1. สํ า นั ก งานบั ญ ชี ค วรพิ จ ารณาระดั บ ค่ า ตอบแทน โบนั ส การเลื่ อ นตํ า แหน่ ง ความก้ า วหน้ า ในอาชี พ
และอํานาจหน้าที่ภายในสํานักงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
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2. ควรปรับปรุงสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ควรปรับปรุงสวัสดิการให้
ครอบคลุมครอบครัวของพนักงาน โดยเฉพาะนโยบายมุ่งเน้นที่สวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานบัญชีเพศหญิง เช่น
การลาคลอดโดยได้เงินเดือนจากองค์กรครบทั้ง 3 เดือน วันหยุดพักฟื้นจากการคลอดลูก 6 เดือน หรือเงินสนับสนุนดูแล
บุตรประจําเดือน เป็นต้น
3. นอกจากนั้นสํานักงานบัญชีควรที่จะมีนโยบายสวัสดิการหรือปัจจัยดึงดูดที่มุ่งเน้นพนักงานบัญชีที่เข้ามา
ทํางานใหม่ ซึ่งไม่ใช่มุ่งเน้นเพียงพนักงานบัญชีท่ีมีประสบการณ์ทํางานมานานเพียงเท่านั้นเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึก
มั่นคง พึงพอใจในการทํางาน ช่วยลดอัตราการลาออกจากงานของนักบัญชีได้
4. สํานักงานบัญชีควรเปิดโอกาสการเป็นหุ้นส่วนของบริษัท อันเป็นการวางแผนพัฒนาศักยภาพดูแลรักษา
นักวิชาชีพบั ญ ชีได้ เปิดโอกาสให้พ นักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายขององค์กรเพื่ อผลประโยชน์
ร่วมกัน
5. มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลงานที่เป็นธรรมเพื่อจัดสรรคนให้เหมาะสมกับตําแหน่ง หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ รวมถึงควรมีนโยบายชักจูงใจเพื่อการรักษานักบัญชีท่ีมีความสามารถอยู่คู่กับองค์กรพร้อมทั้งมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ผลตอบกลับจากผู้ควบคุมงาน และข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อ พิจารณาประเด็ นการทําตามนโยบาย
มาตรฐานการจัดทําบัญชี
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความผูกพันหรือความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับ
ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
7. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีผลงานที่ดีออกมา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการทํางาน
เวลาและกําลังใจในการทํางาน เมื่อนักบัญ ชีรู้สึกว่าทํางานในองค์กรนี้แล้ว ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการสร้าง
ผลงานที่ ดี ความรู้ สึ ก สนุ ก และอยากทํ า งานก็ เกิ ด ขึ้ น ทํ า ให้ นั ก บั ญ ชี ไม่ อ ยากออกจากสํ า นั ก งานบั ญ ชี ไปง่ า ย ๆ
การสนับสนุนส่งเสริมนักบัญชีให้มีผลงานที่ดอี อกมา จึงมีความสําคัญกว่าการยกย่องชมเชยเมื่องานสําเร็จแล้ว
8. ควรมีการทําข้อตกลงหรือนโยบายแลกเปลี่ยนพนักงานกับสํานักงานบัญ ชีต่างชาติ เพื่อสร้างกําลังใจใน
การรับโอกาสการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางานดังกล่าว และลดอัตราการลาออกของพนักงานที่เพิ่งจบใหม่ได้

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
นอกจากการศึกษาถึงปัจจัยในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีแล้วการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา
เกี่ยวกับ
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งใจทํางานและลดอัตราการลาออกของพนักงานบัญ ชีรุ่นใหม่เพิ่มเติม เนื่องจากสภาพ
การทํางานในสํานักงานบัญชีมีความกดดัน ต้องทํางานให้ทันเวลา ส่งผลต่อความเครียดในการทํางานสูงกว่าการทํางาน
บัญ ชีที่สังกัดภาครัฐหรือสถานประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ การเพิ่มค่าตอบแทนวิชาชีพ บัญ ชีในสํานักงานบัญ ชีให้
เหมาะสม อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยได้ และควรศึกษาปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลเพิ่มเติมต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานด้านนโยบายการดูแลพนักงานบัญ ชีระหว่างสํ านักงานบัญ ชี
คุณภาพกับสํานักงานบัญชีทั่วไป เพื่อวิเคราะห์ผลของการให้ค่าตอบแทน สวัสดิการ การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน
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รวมถึงการสร้างสังคมการทํางานแบบครอบครัว ที่ส่งผลต่ออัตราการคงอยู่และความสุขในการทํางานของนักบัญชีใน
สํานักงานบัญชี

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์
ประดิษฐ์ นั กบั ญ ชีอาวุโส บริษัทปู นซิเมนต์ไทย จํ ากั ด (มหาชน) รองศาสตราจารย์เศกสิน ศรีวัฒ นานุ กูลกิจ นั กวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย ผู้อํานวยการแผนงานชุดโครงการวิจัยเรื่อง
การเคลื่ อ นย้า ยแรงงานวิชาชีพ บั ญ ชีไทยระหว่างประเทศในภู มิ ภาคอาเซี ย น ที่ ให้ ข้อ เสนอแนะและคํ า แนะนํ าอั นเป็ น
ประโยชน์ทําให้การเขียนบทความวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลว่ งด้วยดี
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การศึกษาความเสี่ยงที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชี
ในสํานักงานบัญชี เขตอําเภอธัญบุรีและอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Risk study that causes errors in the practice of accountant in accounting offices
in Thanyaburi and Klong Luang PathumThani Province
ภารดี นึกชอบ* ธัญวลัย พันธ์เพ็ชร์* และยามีละฮ์ ชื่นกมล*
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษาปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ทํ า ให้ เกิ ด ข้อ ผิ ด พลาดในการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ทําบัญชี 2) ศึกษาแนวทางในการจัดการความเสี่ยง โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทําบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภอธัญบุรี
และอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 110 คน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มจํานวน 3 กลุ่ม
และสนทนากลุ่มจํานวน 5 คน เพื่อระบุความเสี่ยงและหาปัจจัยเสี่ยง จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจาก
1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านบุคคล, ด้านระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี, ด้านสภาพแวดล้อม 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่
ด้านกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี, ด้านลูกค้า, ด้านสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม จากนั้นได้นําปัจจัยความเสี่ยงมา
สร้างแบบสอบถาม เพื่อหาระดับความเสี่ยงและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความเสี่ยง
ที่มีระดับความเสี่ยงสูง ได้แก่ ทักษะความรู้ทางด้านบัญชีของผู้ทําบัญชี , สัดส่วนปริมาณงานมากกว่าจํานวนผู้ทําบัญชี,
ลูกค้าส่งเอกสารล่าช้า และลูกค้าส่งเอกสารไม่ครบถ้วน
คําสําคัญ : ความเสี่ยง, ข้อผิดพลาดในการทําบัญชี, ผู้ทําบัญชี

ABSTRACT
This research aims to 1) study to risk factors that cause errors in the performance of the accountant. 2)
Study the risk management approach. The sample was accountant in accounting office Thanyaburi and Khlong
Luang. There were 110 respondents. To interviews Three group interviews were conducted, and focus group to five
people to identify risk factors . According to studies, it has been found that Risk Factors 1)Internal factors include
personnel, operating systems and technology, Environment and facilities 2) External factors included legal policy and
accounting standards, customer, social economic and environmental The risk factors were used to construct the
questionnaire. And then, collect data from the sample. The study indicated that Risk factors with high levels of risk
include skill to accounting of accountant, workloads greater than to accountant, The customer send the document
time delays and the customer send the document are missing
Key word : risk, mistake to accounting, accountant

*

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทนํา
สํานักงานบัญชี เป็นธุรกิจการให้บริการงานด้านบัญชีและภาษีอากร โดยมีลักษณะงาน ได้แก่ การรับจัดทําบัญชี
และภาษีอากร การจัดทํางบการเงิน รวมถึงการให้คําปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี การวางแผนภาษี การจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท
ทั้งนี้รายได้หลักของสํานักงานบัญชี เป็นรายได้ที่เกิดจากการรับจัดทําบัญชี ดังนั้นการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี
จึงเป็นงานที่ต้องมีความระมัดระวัง ถูกต้อง แม่นยํา และทันต่อเวลา เพื่อสามารถนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า แต่ บ่ อ ยครั้ ง พบว่า การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ทํ า บั ญ ชี ในสํ า นั ก งานบั ญ ชี มี ค วามผิ ด พลาดใน
การปฏิบัติงาน เช่น การจัดทําบัญชีและภาษีไม่ถูกต้องหรือไม่ทันต่อเวลา การยื่นแบบภาษีอากรผิดพลาด เป็นต้น ซึ่ง
ถือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสํานักงานบัญชี และอาจส่งผลให้ลูกค้าขาดความมั่นใจ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อสํานักงาน
บัญชีได้
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้มีการป้องกันและลดความสูญเสียสามารถเพิ่มมูลค่าแก่
องค์กร ผู้มีส่วนได้เสียความสมดุลระหว่างต้นทุนและผลลัพธ์ที่ได้และมีการพัฒนาการดําเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
(นฤมล สอาดโฉม, 2550) ซึ่งการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจในปัจจุบันให้ความสนใจเป็น
อย่างมาก เพราะการที่ธุรกิจลงทุนในสิ่งใดแล้วผลที่ธุรกิจต้องการก็คือผลตอบแทนสูงสุดหรือมีกําไรสูงสุด แต่การที่ธุรกิจ
จะมีกําไรสูงสุดหรือผลตอบแทนสูงสุดเท่านั้นยังคงไม่พอ แต่ยังต้องรวมถึงผลการดําเนินงานที่ออกมาแล้วไม่เป็นไปดังที่
คาดเอาไว้ แสดงว่าการคาดการณ์ของบริษัทมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงศึกษาความเสี่ยงที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชีในสํานักงานบัญ ชี
โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างได้แก่ สํานักงานบัญชีในเขตอําเภอธัญบุรีและอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อหาสาเหตุ
ของความผิดพลาดในการการปฏิบัติงานด้านบัญชีและหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดต่อการปฏิบัตงิ านต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชี
2) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทราบปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัตงิ านของผู้ทําบัญชี
2) มีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง

ขอบเขตการศึกษา
คณะผู้วิจัยได้ศึ กษาความเสี่ ยงด้านการดํ าเนินงาน (Operation Risk) เท่านั้น ซึ่งเป็ นการศึก ษาด้ านปฏิบั ติงาน
ทางการจัดทําบัญชีของผู้ทําบัญชีในสํานักงานบัญชี โดยการศึกษาได้ใช้แนวคิด COSO – ERM บางส่วน ซึ่งได้แก่ การระบุ
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ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และแนวทางการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง (Risk Response)

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการพิจารณาความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk)
สมชาย ไตรรัตนภิรมย์ (2549) ได้กล่าวว่า ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีจะ
ส่ ง ผลกระทบทํ า ให้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายเบี่ ย งเบนไป ซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต และมี ผ ลกระทบหรื อ ทํ า ให้
การดําเนินงาน ไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการวัดจากผลกระทบ
(Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยต้องระบุได้
ด้วยว่าเหตุการณ์ นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุท่ี
แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนด มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
ความหมายของ COSO - ERM
COSO เป็นคณะกรรมการองค์กรการกุศล “The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission” มี ค วามริ เริ่ ม ร่ ว มกั น ของห้ า องค์ ก รภาคเอกชน คื อ สถาบั น ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า
(American Institute of Certified Public Accountants : AICPA) สถาบั นนั ก บั ญ ชีแห่ งสหรั ฐอเมริกา (American Accounting
Association : AAA) สถาบั น ผู้ บ ริ ห ารการเงิ น (Financial Executives Institute : FEI) สถาบั น ผู้ ต รวจสอบภายใน (The
Institute of Internal Auditors : IIA) สถาบั น นั ก บั ญ ชี เพื่ อ การบริ ห าร (Institute of Management Accountants : IMA) โดย
มุ่งมั่นที่จะให้ความเป็นผู้นําด้านความคิดผ่านการพัฒนากรอบและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรการควบคุม
ภายในและการป้องกันการฉ้อโกง (Committee of Sponsoring Organizations, 2013
จั น ทนา สาขากร (2550) ได้ ให้ ค วามหมายของ COSO - ERM เป็ น กระบวนการซึ่ ง เป็ น ผลจากการที่
คณะกรรมการ ผู้บ ริห ารและบุ คลากรขององค์กรร่วมกั นกําหนดขึ้น เพื่ อนํ าไปประยุ ก ต์ ใช้ในการกํ าหนดกลยุ ท ธ์แ ละ
วางแผนขององค์กรในทุกระดับ โดยการออกแบบให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ซ่ึงมีผลกระทบต่อองค์กร
และการจั ด การความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจอย่ างสมเหตุ ส มผลว่ า จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวมได้ โดยมีองค์ประกอบของ COSO ERM ทั้งหมด 8 ด้าน ซึ่งเมื่อแตกต่างจากองค์ประกอบ
ของ COSO แบบเดิม (จันทนา สาขากร และคณะ, 2558) ดังนี้
COSO (แบบเดิม)
COSO ERM (แบบใหม่)
1. ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง ก า ร ค ว บ คุ ม (Control 1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment : IE)
Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
2. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting : OS)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
3. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification : EI)
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COSO (แบบเดิม)
COSO ERM (แบบใหม่)
4. สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment : RA)
Communication)
5. การติดตามผลและประเมินผล (Monitoring)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses : RR)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities : CA)
7. ส ารส น เท ศ แ ล ะก ารสื่ อ ส าร (Information and
Communication : IC)
8. การติดตามผลและประเมินผล (Monitoring)
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและ
ปั จ จั ย เสี่ ย ง โดยต้ อ งคํ า นึ ง ความเสี่ ย งที่ มี ส าเหตุ ม าจากปั จ จั ย ภายในและภายนอก ซึ่ ง ปั จ จั ย เหล่ า นี้ มี ผ ลกระทบต่ อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง
จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด โดยสาเหตุของความเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้
1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบั งคับภายใน
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทํางาน
ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่อง/อุปกรณ์ เป็นต้น
ลักษณะความเสี่ยง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ความเสี่ยงจําแนกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์และกาปฏิบัติ
ตามแผนกลยุ ท ธ์ อ ย่ า งไม่ เหมาะสม ความไม่ ส อดคล้ อ งกั น ระหว่ า งนโยบาย เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ โครงสร้ า งองค์ ก ร
สภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากร สภาพแวดล้อมและภัย (Peril) อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risk: O) ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน
ขาดการกํ า กั บ ดู แลที่ ดี ห รื อ ขาดการควบคุ ม ภายในที่ ดี โดยครอบคลุ ม ถึ ง ปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัตงิ าน ความปลอดภัยของทรัพย์สิน
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถใน
การทํากําไร และการรายงานทางการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk: C) ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่บริษัทต้องปฏิบัติ และสัญญาผูกพันที่บริษัทฯต้องรับผิดชอบ
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หมายถึ ง กระบวนการระบุ ค วามเสี่ ย ง และจั ด ลํ า ดั บ ความเสี่ ย ง โดยการประเมิ น จากโอกาสที่ จ ะเกิ ด
(Likelihood)และผลกระทบ (Impact)
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยงการประเมินความเสี่ยงทําการประเมินทั้งเชิงภาพและเชิงมาณ
ตัวอย่างเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบมีดังนี้ (มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556)
ตารางที่ 1 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กําหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ
ดังนี้
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
โอกาสที่
คําอธิบาย
คําอธิบาย
ระดับ
จะเกิด
(เชิงปริมาณ)
(เชิงคุณภาพ)
5
สูงมาก 1 เดือนต่อครัง้ หรือมากกว่า
มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
4
สูง
1 – 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
3
ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง
มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
2
น้อย
2 – 4 ปีต่อครั้ง
อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
1
น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง
แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กําหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง
ระดับ ผลกระทบ
คําอธิบาย
ผลกระทบ
คําอธิบาย
(เชิงปริมาณ)
(เชิงคุณภาพ)
5
สูงมาก มากกว่า 500,000 บาท
รุนแรงที่สุด มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่าง
มหันต์
4
สูง
มากกว่า 50,000 บาท – 500,000
ค่อนข้าง
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก
บาท
รุนแรง
3
ปานกลาง มากกว่า 10,000 บาท – 50,000
ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินปาน
บาท
กลาง
2
น้อย
มากกว่า 1,000 บาท – 10,000
น้อย
มีการสูญเสียทรัพย์สิน
บาท
พอสมควร
1
น้อยมาก ไม่เกิน 1,000 บาท
น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5
ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก
Degree of Risk (ระดับความเสี่ยง) = Likelihood (ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) X Impact (ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ)
การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
เมธา สุวรรณสาร (2553) ได้กล่าวถึง การประเมินระดับความเสี่ยง โดยแบ่งระดับของความเสี่ยงออกเป็น
5 ระดับ และมีค่าความเสี่ยงรวมเท่ากับ 25 คะแนน (Level of Risk) โดยการนําผลที่ได้จากการประเมินความเป็นไปได้และ
ผลกระทบ มาจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)
ผลกระทบ
(Impact)
10
5 5
(1X5)

4 4
(1x4)

3 3
(1x3)

2 2
(1X2)

1 1
(1X1)

(2X5)

15

20

25

(3X5)

(4X5)

(5X5)

8

12

16

20

(2X4)

(3X4)

(4X4)

(5X4)

6

9

12

15

(2X3)

(3X3)

(4X3)

(5X3)

4

6

8

10

(2X2)

(3X2)

(4X2)

(5X2)

2

3

4

5

(2X1)

(3X1)

(4X1)

(5X1)

ระดับ
ความ
เสี่ยง

สี

ความหมาย

ต่ํา

ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ตอ้ งควบคุมไม่
ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

ปาน
กลาง

ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม
เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้าย
ไปยังระดับที่รับไม่ได้

สูง

สูงมาก

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้อง
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่
ในระดับที่ยอมได้
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้อง
เร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ทันที

1
2
3
4
5
โอกาสที่เกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ภาพที่ 1 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)
ที่มา : คูม่ ือการบริหารความเสี่ยง กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
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การตอบสนองความเสี่ยง (กระทรวงศึกษาธิการ)
สามารถจําแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. การยอมรับความเสี่ยง (Take : Risk Acceptance) หากวิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีวิธีการจัดการความเสี่ยงใด
เลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี
มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลทีจะเกิดขึ้น
2. การลด/ การควบคุมความเสี่ยง (Treat : Risk Reduction) พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมที่นําไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยง
3. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Transfer : Risk Sharing) ยกภาระในการเผชิญหน้ากับ
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น โดยมิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate : Risk Avoidance) ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โดยการหยุดยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่จะนําไปสูปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่จะนําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
ความหมายของผู้ทําบัญชี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับผู้ทําบัญชี คือ ผู้รับผิดชอบในการทําบัญชีของผู้มีหน้าที่
จัด ทํ าบั ญ ชี ไม่ ว่าจะได้ ก ระทํ าในฐานะเป็ นลู กจ้างของผู้มีหน้ าที่ จัดทํ าบั ญ ชีห รือไม่ก็ ตาม (มาตรา 4) ผู้ทํ าบั ญ ชีต้อ งมี
คุ ณ สมบั ติ แ ละปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ อ ธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กํ า หนดตามประกาศ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
เรื่อง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
หน้าที่ของผู้ทําบัญชี ได้แก่
จัดทําบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มี
หน้าที่จัดทําบัญชีท่ีเป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้
ถูกต้องครบถ้วน (มาตรา 20)
สํานักงานบัญชี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้คําจํากัดความของสํานักงานบัญชี คือ สํานักงานที่มีการให้บริการด้านการทํา
บัญชี ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปของนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาริษา ทิพย์อักษร (2554) ได้ทําวิจัยศึกษาเรื่อง “ปัญหาของผู้ทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบว่า 1) ปัญหาของผู้ทําบัญชีในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปัญหาปานกลาง เรียงตามลําดับ คือ ในด้านความรับผิดชอบใน
การทํ า บั ญ ชี ปั ญ หาด้า นการอบรมพั ฒ นาความรู้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ านภาษี อ ากร ด้ านลู ก ค้า ด้านมาตรฐานการบั ญ ชี
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกําหนดของผู้ทําบัญชีต่อปัญหาธุรกิจการค้า อยู่ในระดับปานกลาง
เรี ย งตามลํ า ดั บ คื อ ในด้ า นความรู้ ค วามสามารถและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานในหน้ า ที่ ด้ า นความสามารถพิ เศษ
ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ ด้า นทั ก ษะการสื่ อ สารและการต่อ รอง ด้ า นการมี ม นุ ษ ย์ สั ม พั นธ์และการมีส่วนร่วมในวงการวิชาชี พ
3) ข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินการของผู้ทําบัญชีต่อวิชาชีพบัญชีด้านลูกค้า ลูกค้าควรจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบและ
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จั ดหมวดหมู่ เอกสารให้ ถูก ต้อ งเพื่ อ ความสะดวกและรวดเร็ว ควรให้ ความร่วมมื อและทํ าเอกสารทางบั ญ ชีให้ถูก ต้ อ ง
ด้านเพื่อนร่วมงาน ผู้ทําบัญชีควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมโดยเฉพาะด้านภาษีอากรจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และทํา
ความเข้าใจกั บลูกค้าเรื่องด้านภาษีอากรให้ชัดเจน ควรถ่ายทอดความรู้ท่ีมีให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรเพิ่มอุปกรณ์ให้มากขึ้น และควรมีความทันสมัย รวมทั้งควบคุมรักษาการบํารุงอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์
มากขึ้น ควรมีการอัพเดทโปรแกรมให้ทันสมัยขึ้น ด้านความรับผิดชอบ ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ มากขึ้น ไม่ทิ้งงานที่รับผิดชอบกลางคัน
สุภาพร เพ่งพิศ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัญหาในการจัดทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร”
ผลการวิจัยพบว่า การใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีของผู้ทําบัญชีในสํานักงานบัญชี มีการใช้ความรู้ทางด้านการทําบัญชีมาก
ที่สุด ในการจัดทํ างบการเงิน ได้แก่ งบกําไรขาดทุ น งบดุ ล งบกระแสเงินสด เป็ นต้น รองลงมาเป็ นการใช้ความรู้ด้าน
วิชาชีพด้านการบัญชีภาษีอากรในการยื่นแบบภาษีเพื่อนําส่งกรมสรรพากร และการใช้ความรู้วิชาชีพด้านการศึกษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี ในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ สําหรับปัญหาในการจัดทําบัญชี พบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีมีปัญหามากที่สุด รองลงมาเป็นปัญหาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําบัญชีและปัญหาความยุ่งยากจาก
การถูกตรวจสอบการทําบัญชีโดยเจ้าพนักงานกรมสรรพากร การเปรียบเทียบการใช้ความรู้ที่มีผลต่อปัญหาในการจัดทํา
บัญชีได้แก่ การใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีบริหาร และการใช้ความรู้ด้านการวางระบบบัญชีมีผลต่อปัญหาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านการประสานงานกับลูกค้า ด้านการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชี ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทําบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําบัญชีนอกจากนี้

ระเบียบวิธีวิจัย
คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) ได้แก่
1. การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เป็ น การค้ น หาปั ญ หา ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง และการระบุ
ความเสี่ยง โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชี เพื่อนํามากําหนด
ประเด็นคําถามเพื่อสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) จํานวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ซึ่งได้แก่ เจ้าของสํานักงานบัญชีจํานวน
1 กลุ่ม และผู้ทําบัญชีของสํานักงานเรืองหิรัญการบัญ ชีและกฎหมาย จํานวน 1 กลุ่ม และผู้ทําบัญชีของบริษัท สหร่วม
กิจการบัญ ชี จํากัด จํานวน 1 กลุ่ม จากนั้นรวบรวมคําตอบ พร้อมกับตั้งประเด็นคําถามต่อไปเพื่อสนทนากลุ่ม (Focus
Group) จํานวน 5 คน ซึ่งได้แก่ ผู้ทําบัญชีของสํานักงานเรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย
2. การวิจัย เชิ งปริม าณ (Quantitative Research) เป็ นการรวบรวมคํ าตอบจากการสั มภาษณ์ กลุ่ ม โดย
การสกัด จําแนก และจัดหมวดหมู่ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น และระดับความเสี่ยง โดยการสร้างแบบสอบถาม และให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ได้แก่ ผู้ทําบัญชี เจ้าของสํานักงานบัญชี และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม เพื่ อ หาความเที่ ย งตรงและความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ คํ า ถามแต่ ล ะข้ อ กั บ จุ ด ประสงค์ (Index of
Item-Objective Congruence : IOC) โดยข้อคําถามแต่ละข้อมีค่าเกิน 0.5
ทั้งนี้เมื่อแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว คณะผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
จากกลุ่ ม ตั ว อย่ างและทํ าการทดสอบแบบสอบถามเพื่ อ หาความเชื่ อ มั่ น โดยใช้สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์อั ล ฟาของครอนบั ค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990: 204) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.747 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
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3. ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผู้ทําบัญชีในสํานักงานบัญชี เขตอําเภอธัญบุรีและอําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เนื่องจากเขตดังกล่าวเป็นย่านอุตสาหกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจ มีความหนาแน่นของประชากรอยู่มาก ทําให้เกิด
ธุรกิจมากมายที่ตอ่ เนื่องกัน ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ มีการว่าจ้างสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญชี
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลจากประชากรในสํานักงานบัญชีที่เป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก ประเภทบริษัท
จํากัด มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5,000,000 บาท มีรายได้รวมไม่เกิน 30,000,000 บาท (ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ช ย์ ณ 29 ตุ ล าคม 2559) จํ า นวน 68 แห่ ง ทั้ ง นี้ ได้ ใช้ สู ต รเครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie & Morgan)
ในการคํานวณเพื่อหาจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเท่ากับจํานวน 58 แห่ง โดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างผ่านทาง
ไปรษณีย์ แล้วให้กลุ่มตัวอย่างส่งจดหมายกลับมายังคณะผู้วิจัยต่อไป

ผลการวิจัย
คณะผู้ วิจั ย ได้ ร วบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตั วอย่างที่ ตอบแบบสอบถามกลั บ มา จํ านวน 59 แห่ ง คิด เป็ นจํ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 110 คน โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาอัตราร้อยละ ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน

จํานวน

ร้อยละ

99
11

90.00
10.00

27
46
26
6
3
2
-

24.55
41.82
23.64
5.45
2.73
1.81
-

9
96
5

8.18
87.27
4.55

47
50
10

42.73
45.45
9.09

1. เพศ
หญิง
ชาย
2. ช่วงอายุระหว่าง
20 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
50 ปี ขึน้ ไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. ประสบการณ์ทํางาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
11 – 15 ปี
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ข้อมูลพื้นฐาน

จํานวน
1
2

16 – 20 ปี
21 ปี ขึน้ ไป

ร้อยละ
0.91
1.82

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
เป็นการวิเคราะห์เพื่ อหาค่าระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ตามแนวทาง COSO – ERM ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากปั จจัยภายใน ได้แก่ ด้านบุ คคล ด้านระบบการปฏิบัติงานและ
เทคโนโลยี ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน
การบัญชี ด้านลูกค้าด้านสังคมและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม โดยนําข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 110 คน มาหา
ค่าเฉลี่ยแต่ละข้อทั้งในส่วนของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความเสี่ยง
โอกาสที่จะ ผลกระทบของ คะแนน
ระดับ
เกิดความ
ความเสี่ยง
(L X I) ความเสี่ยง
เสี่ยง
(Impact)*
(Likelihood)*
ปัจจัยภายใน
1. ด้านบุคคล
1.1 ความกดดันจากผู้บังคับบัญชา
3
3
9
ปานกลาง
1.2 ทักษะความรู้ทางด้านบัญชีของผู้ทําบัญชี
3
4
12
สูง
1.3 ทักษะความรู้ทางด้านภาษีอากรของผู้ทําบัญชี
3
3
9
ปานกลาง
1.4 ประสิทธิภาพในการทํางานของผู้ทําบัญชี
3
3
9
ปานกลาง
1.5 ประสบการณ์ในการทํางานของผู้ทําบัญชี
2
3
6
ปานกลาง
2. ด้านระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี
2.1 สัดส่วนปริมาณงานมากกว่าจํานวนผู้ทําบัญชี
3
4
12
สูง
2.2 ความซับซ้อนของงานบัญชีและภาษีอากร
3
3
9
ปานกลาง
2.3 การใช้งานผ่านระบบ LAN / WIFI ไม่เสถียร
3
3
9
ปานกลาง
2.4 ระบบ Windows ไม่ ร องรั บ การทํ า งานของ
3
3
9
ปานกลาง
โปรแกรมสําเร็จรูป
2.5 ระบบการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
3
3
9
ปานกลาง
บัญชีขัดข้องบ่อยครั้ง
3. ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 จํานวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
2
3
6
ปานกลาง
3.2 สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ
2
2
4
ปานกลาง
3.3 พืน้ ที่จัดเก็บเอกสารที่ไม่เพียงพอ
2
2
4
ปานกลาง
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ความเสี่ยง

3.4 สภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการทํางาน
3.5 วัสดุและอุปกรณ์สํานักงานไม่เพียงพอ
ปัจจัยภายนอก
4. ด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการบัญชี
4.1 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
4.2 การเปลี่ ย นแปลงของกฎหมายประมวล
รัษฎากร
4.3 ข้อบังคับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชี
4.4 การอบรมพัฒ นาความรู้ต่อเนื่องของผู้จัดทํา
บัญชี
4.5 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายประกันสังคม
5. ด้านลูกค้า
5.1 ระยะเวลาการส่งเอกสารล่าช้า
5.2 การส่งเอกสารไม่ครบถ้วน
5.3 การจัดทําเอกสารไม่ถูกต้อง
5.4 ไม่ได้รับความร่วมมือจากลูกค้า
5.5 การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
6. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม
6.1 การรับ-ส่งเอกสารของ Massager
6.2 สภาพการจราจรที่ติดขัด
6.3 สภาพ ดิน ฟ้า อากาศ เช่น ฝนตก,น้ําท่วม
6.4 ความไม่สงบทางการเมือง
6.5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล

โอกาสที่จะ
เกิดความ
เสี่ยง
(Likelihood)*
2
2

ผลกระทบของ
ความเสี่ยง
(Impact)*

คะแนน
(L X I)

ระดับ
ความเสี่ยง

2
1

4
2

ปานกลาง
ต่ํา

2
3

2
2

4
6

ปานกลาง
ปานกลาง

2
2

2
2

4
4

ปานกลาง
ปานกลาง

2

2

4

ปานกลาง

4
4
3
3
3

4
4
3
3
3

16
16
9
9
9

สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2
2
1
1
2

3
2
2
3
2

6
4
2
3
4

ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา
ปานกลาง

* ค่ าเฉลี่ย เป็ นทศนิยมจึงปั ด ให้ เ ป็ นจํานวนเต็ม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผลและการอภิปรายผล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาปัจจัยความเสี่ยงที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชีใน
สํานักงานบัญ ชี โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างได้จํานวน 59 แห่ง คิดเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 110 คน แบ่งเป็นเพศหญิ ง
จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และเพศชาย จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00
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โดยอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 – 25 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55 ช่วงอายุระหว่าง 26 – 30 ปี จํานวน
46 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.82 ช่วงอายุระหว่าง 31 - 35 ปี จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 ช่วงอายุระหว่าง 36 – 40
ปี จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ช่วงอายุระหว่าง 41 – 45 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 และ ช่วงอายุระหว่าง
46 - 50 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.81
มีระดับการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.18 ปริญญาตรี จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.27 สูงกว่าปริญญาตรี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ทําบัญชี น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 47
คน คิดเป็ นร้อยละ 42.73 ประสบการณ์ ทํางาน 5 – 10 ปี จํ านวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.45 ประสบการณ์ ทํ างาน
11 – 15 ปี จํ า นวน 10 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 9.09 ประสบการณ์ ทํ า งาน 16 – 20 ปี จํ า นวน 1 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.91
และประสบการณ์ทํางาน 21 ปีขน้ึ ไป จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ตาม
แนวคิด COSO – ERM ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) พบว่า
1. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน
1.1 ด้านบุ ค คล ทั กษะความรู้ทางด้ านบั ญ ชีของผู้ ทํ าบั ญ ชี มี ค วามเสี่ยงอยู่ในระดั บ สู ง ความกดดั นจาก
ผู้บังคับบัญชา ทักษะความรู้ทางด้านภาษีอากรของผู้ทําบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางานของผู้ทําบัญชี และประสบการณ์
ในการทํางานของผู้ทําบัญชี มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง
1.2 ด้านระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี สัดส่วนปริมาณงานมากกว่าจํานวนผู้ทําบัญชี มีความเสี่ยงอยู่
ในระดั บ สู ง ความซั บ ซ้ อ นของงานบั ญ ชี แ ละภาษี อ ากร การใช้ ง านผ่ า นระบบ LAN/ WIFI ไม่ เสถี ย ร ระบบ Windows
ไม่รองรับการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูป และระบบการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีขัดข้องบ่อยครั้ง มีความ
เสี่ยงอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.3 ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก จํานวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ สถานที่ปฏิบัติงานคับ
แคบ พื้นที่จัดเก็บเอกสารที่ไม่เพียงพอ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการทํางาน มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง วัสดุและ
อุปกรณ์สํานักงานไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ํา
2. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก
2.1 ด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการบัญชี การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี การเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายประมวลรัษฎากร ข้อบังคับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชี การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้จัดทําบัญชี (CPD)
และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายประกันสังคม มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง
2.2 ด้านลูกค้า ระยะเวลาการส่งเอกสารล่าช้า และการส่งเอกสารไม่ครบถ้วน มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
การจัดทําเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับความร่วมมือจากลูกค้า และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีความเสี่ยง
อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.3 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม การรับ – ส่งเอกสารของ Massager สภาพการจราจรที่ติดขัด
และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง สภาพดิน ฟ้า อากาศ และความไม่สงบทาง
การเมือง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ํา
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จากผลสรุป พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชี ที่มีความเสี่ยง
อยูใ่ นระดับสูงของแต่ละด้าน
ปัจจัยภายใน
1) ด้านบุคคล ได้แก่ ทักษะความรู้ทางด้านบัญชีของผู้ทําบัญชี
2) ด้านระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี ได้แก่ สัดส่วนปริมาณงานมากกว่าจํานวนผู้ทําบัญชี
ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านทักษะความรู้ทางด้านบัญชีของผู้ทําบัญชี และด้านระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี
สอดคล้องกับสุภาพร เพ่งพิศ (2553) ที่ได้กล่าวว่า ผู้ทําบัญ ชีมีการใช้ความรู้ด้านวิชาชีพ บั ญ ชีในการจัดทําบัญ ชี และ
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงาน มากที่สุด
ปัจจัยภายนอก
1) ด้านลูกค้า ได้แก่ ระยะเวลาการส่งเอกสารล่าช้า และ การส่งเอกสารไม่ครบถ้วน โดยมีความสอดคล้อง
กับ มาริษา ทิพย์อักษร (2554) ที่ได้กล่าวว่า ด้านลูกค้า เป็นปัญหาของผู้ทําบัญชีในการปฏิบัตงิ าน
ดังนั้นตามแนวคิดของ COSO – ERM เรื่องการจัดการความเสี่ยง เมื่อค้นพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จะต้อง
มี แ นวทางการตอบสนองความเสี่ ย ง (4T) ได้ แ ก่ 1) การยอมรั บ ความเสี่ ย ง 2) การลด/การควบคุ ม ความเสี่ ย ง
3) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง 4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยง คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง
ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ตอ้ งจัดการอันดับแรกและให้ความสําคัญ ดังนี้
กิจกรรมการควบคุม
ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
ความเสี่ยง
การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง
ด้านบุคคล
ทักษะความรู้
การควบคุม
1. สร้างระบบพี่เลี้ยง โดยกําหนดให้ สํานักงานบัญชีควรกําหนดแผนการ
ทางด้านบัญชีของ
ความเสี่ยง
ผู้ทําบัญชีที่มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาบุคลากรของสํานักงาน โดย
ผู้ทําบัญชี
จัดทําบัญชีตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป เป็นพี่
จัดทําแผนการพัฒนา แบ่งเป็นระยะ
เลี้ยงให้คําแนะนําในการจัดทําบัญชี สั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดย
ให้กับผู้ทําบัญชีที่มีประสบการณ์นอ้ ย กําหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI)
2. มอบหมายงานที่เหมาะกับ
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ประสบการณ์ในการทํางานและทักษะ
ความรู้แก่ผู้ทํา เช่น มอบหมายงาน
ธุรกิจบริการให้กับผู้ทําบัญชีท่ียังมี
ประสบการณ์น้อย
3. กําหนดให้ผู้ทําบัญชีมีการอบรม
พัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะความรู้ทางการบัญชี
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ความเสี่ยง

การ
กิจกรรมการควบคุม
ตอบสนอง
ความเสี่ยง
ด้านระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี
สัดส่วนปริมาณงาน การควบคุม
1. กําหนดสัดส่วนของปริมาณงานให้
มากกว่าจํานวนผู้ทํา ความเสี่ยง
เหมาะสมกับจํานวนผู้ทําบัญชี
บัญชี
2. เมื่อปริมาณงานมีสัดส่วนมากกว่า
จํานวนผู้ทําบัญชี ควรพิจารณาการ
รับสมัครผู้ทําบัญชีเพิ่มเติม หรือรับ
นักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาบัญชีมา
ช่วยงานเอกสารต่าง ๆ
ด้านลูกค้า
ระยะเวลาการส่ง
การควบคุม
สร้างระบบการรับ- ส่ง เอกสาร
เอกสารล่าช้า
ความเสี่ยง
ลูกค้า โดยกําหนดวัน รับ-ส่งเอกสาร
จากลูกค้าโดยมอบหมายให้ผู้ทําบัญชี
แจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนวันส่งมอบ
เอกสาร เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียม
เอกสารได้ทันเวลาที่กําหนด และลด
ความล่าช้าในการส่งโดยส่งใบ
รายการการส่งเอกสารทางบัญชี
(Document Checklist) ล่วงหน้าให้กับ
ลูกค้า ผ่าน Fax หรือ E-mail
การส่งเอกสารไม่
การควบคุม
ระบบ checklist
ครบถ้วน
ความเสี่ยง
โดยเมื่อเอกสารได้ส่งมายังสํานักงาน
บัญชี ผู้ทําบัญชีจะต้องมีการ
ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าทุกครั้ง
ว่าครบถ้วนตรงตามใบแจ้ง
รายละเอียดการนําส่งเอกสารหรือไม่
ถ้าไม่ครบถ้วนพนักงานบัญชีจะต้อง
ดําเนินการแจ้งลูกค้าทันที เพื่อให้
ลูกค้าได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อไป
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กําหนดเกณฑ์สัดส่วนของปริมาณ
งานกับผู้ทําบัญชี และกําหนดแผน
อัตรากําลังของผู้ทําบัญชี

การกําหนดนโยบายและ แผนการ
ให้บริการลูกค้า รวมถึงการกําหนด
ขั้นตอนการรับเอกสารจากลูกค้า
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
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แนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม
Guideline for Development Buddhism Marketing in Industrial Business
พรรษวดี พงษ์ศิริ*
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและ
ความต้ อ งการในการพั ฒ นาแนวทางการพั ฒ นาการตลาดเชิ ง พุ ท ธของธุ รกิ จ อุ ต สาหกรรม โดยใช้ รู ป แบบการวิ จั ย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารด้านการตลาดหรือผู้รับผิดชอบด้านการตลาดของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง จํานวน 500 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรวัด Likert 5 อันดับ
โด ยข้ อ คํ าถ าม ที่ ใช้ป ระยุ ก ต์ ม าจ าก งาน วิ จั ย ซึ่ งเลื อ ก ข้อ คํ าถ าม ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ ตั วแป รที่ ทํ าก ารศึ ก ษ า
และการวิเคราะห์ ข้อมู ล ซึ่งตรวจสอบความตรงของโมเดลความสั มพั นธ์เชิงสาเหตุ ของทุ ก ตั วแปร โดยการใช้สมการ
เชิงโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า การตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวทางการพั ฒ นา
การตลาดเชิงพุ ทธในธุ รกิจอุ ตสาหกรรม มีความสอดคล้องกลมกลืนกั บข้อมู ลเชิงประจั กษ์ ในเกณฑ์ ดี เมื่ อ พิ จารณา
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม พบว่า
คุ ณ ธรรม มี อิ ท ธิพ ลต่ อ คุ ณ ภาพ ค่ า เท่ ากั บ 0.71 คุ ณ ธรรม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสั ม พั นธ์ ค่ าเท่ ากั บ 0.54 คุ ณ ธรรม มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ค่ า เท่ า กั บ 0.66 คุ ณ ภาพ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ค่ า เท่ า กั บ 0.78 และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ ค่าเท่ากับ 0.86 ซึ่งตัวแปรของคุณ ธรรม พบว่า ค่าอิทธิพ ลของ
ความซื่อสัตย์ มีค่าเท่ากับ 0.90 มีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบ มีค่าเท่ากับ 0.85 และค่า
อิทธิพลของความสุภาพ มีค่าเท่ากับ 0.79 ตามลําดับ ตัวแปรของคุณภาพ พบว่า ค่าอิทธิพลของการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเท่ากับ 0.95 มีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพการผลิต โดยใช้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับประสบการณ์ ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.89 และค่าอิทธิพลของการส่งเสริม
บุ คลากร มีค่าเท่ ากั บ 0.81 ตามลํ าดั บ ตัวแปรของความรับผิดชอบต่อสั งคม พบว่า ค่าอิทธิพ ลของความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า มีค่าเท่ากับ 0.91 มีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อธุรกิจ มีค่าเท่ากับ 0.87 และ
ค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อพนักงาน มีค่าเท่ากับ 0.86 ตามลําดับ และตัวแปรของความสัมพันธ์ พบว่า ค่าอิทธิพล
ของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีค่าเท่ากับ 0.87 ค่าอิทธิพลของการดูแลติดต่อกับลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ มีค่า
เท่ากับ 0.86 และค่าอิทธิพลของการจัดสรรงบประมาณ มีค่าเท่ากับ 0.84 ตามลําดับ สรุปได้ว่า การตลาดเชิงพุทธคือ
การทําธุรกิจที่เน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า
และผูท้ ่มี สี ว่ นเกี่ยวข้อง
คําสําคัญ : การตลาดเชิงพุทธ ธุรกิจอุตสาหกรรม

*

ดร. อาจารย์ภาควิชาบริ หารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
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ABSTRACT
This research is guideline for Development Buddhism Marketing in Industrial Business. The purpose of this
study is 1) to study the state and need of developing the approach helping in enhancing the Buddhist market in
industrial business and 2) to propose the medium of developing Buddhist market in industrial business. To address
the aim, quantitative research approach was conducted. The sample size in this research was 500 people who are
marketing executive officers or officer related to industrial business in Rayong. The research instrument was a fivepoint Likert scale questionnaire. The questionnaires and the data analysis were adapted from previous studies which
were related to the variables of this research. They data analysis examines the causal relationship model of all
variables. The results of this study show that the directness of the causal relationship model of the approach of
Buddhist market development in the industrial business. When considering the relationship and the influence of the
variables on the development of Buddhist market development in industrial business, it was found that the virtue had
a positive influence on the quality (0.71). Morality influenced the relationship (0.54). Moral influencing on social
responsibility was 0. 66. Quality influenced the relationship ( 0. 78) and the correlation coefficient of Social
Responsibility Influence was 0.86. The variable of the virtue revealed that the value of loyalty was 0.90, followed
by value of influence of responsibility 0.85 and politeness influence 0.79. Respectively, the quality variables showed
that the influence of product quality development was 0.95 which was the highest value. The latter was decisions
about production quality. The data analysis also revealed that the experience gained from the operation was 0.89
and the influence of personnel promotion was 0.81 respectively. The value of social responsibility showed that the
influence of customer responsibility was 0. 91. The value of business responsibility was 0. 87 and the value of
employee responsibility was 0.86, respectively. The correlation coefficient was 0.87. The influence of customer
service was 0.86 and the influence of budget allocation was 0.84. In conclusion, Buddhist marketing is a business
that emphasizes the quality of products that satisfy the customer. This will influence good relationships with
customers and those who are involved.
Keyword : Buddhism Marketing Industrial Business

บทนํา
1) ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย
การประกอบอาชีพทางธุรกิจในปัจจุบันนั้น มีบทบาทสําคัญ ยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาประเทศชาติทางด้านเศรษฐกิจ จริยธรรมทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการดําเนินธุรกิจขององค์กรทางธุรกิจ
ต่าง ๆ นักธุรกิจโดยเฉพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่จึงควรได้รับการปลูกฝังให้ดําเนินธุรกิจต่างๆ ของตนให้อยู่ในกรอบ ในแนวทาง
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ที่ดี ไม่ผิดต่อกฎหมาย และไม่ผิดต่อศีลธรรมและวัฒ นธรรมอันดีงามของชาติ ถ้าการดําเนินธุรกิจนั้นอยู่ในกรอบของ
จริยธรรมแล้ว ย่อมส่งผลทําให้ธุรกิจนั้น ๆ ดํ าเนินไปด้วยความราบรื่นมีความเจริญ รุ่งเรืองในระยะยาว มิเช่นนั้นแล้ว
หากการดําเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามกรอบของความชอบธรรม จะทําให้ธุรกิจนั้นๆ ขาดความเชื่อถือและส่งผลต่อสังคม
ประเทศชาติ รวมถึงประชาคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณรงค์ ชุมสุพรรณวารี, 2550)
จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจาก 5 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ คือ Moody’s Investor
Service, Standard and Poor’s, Fitch Rating, Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) แ ล ะ Rating and Investment
Information (R&I) โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ 4 หลักเกณฑ์ คือ 1) การจัดการและผลการดําเนินงาน พิจารณาจากอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ความมีเสถียรภาพของค่าเงิน ฐานะการคลัง ตลอดจนภาวะการค้า การลงทุน
รวมถึ ง ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ โดยรวม 2) ฐานะทางการเงิ น พิ จ ารณาจากสภาพคล่ อ ง
ภายในประเทศ ความเข้ม แข็ งของระบบการเงินการธนาคาร เงินทุ น สํ ารองระหว่างประเทศ รวมถึ งภาระหนี้ ต่าง ๆ
3) ขนาดของระบบเศรษฐกิจ พิจารณาจาก GDP ของประเทศ และ 4) ความเสี่ยงภายนอก พิจารณาจากสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จและการเมื อ งทั้งในและต่างประเทศ ความมี ป ระสิท ธิภ าพและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของรัฐบาลและราชการที่เกี่ยวข้อง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงหรือสงคราม ซึ่งได้สรุปว่า
ในปี ค.ศ. 2014 ประเทศไทยมีอันดับความน่าเชื่อถือเท่าเดิม เช่นเดียวกับปี ค.ศ. 2013 แต่เมื่อพิจารณาแนวโน้มอันดับ
เครดิตในอนาคต (Outlook) พบว่ามี 2 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ให้แนวโน้มในทาง Negative คือ Japan Credit
Rating Agency, Ltd. (JCR) และ Rating and Investment Information (R&I) รายละเอียดดังนี้
Year
Sovereign Rating
Moody's Investors Service
2013 Foreign Government Bond Rating
Local Government Bond Rating
2014 Foreign Government Bond Rating
Local Government Bond Rating
Standard & Poor's
2013 Foreign Currency Rating
Local Currency Rating
ASEAN Regional Scale
2014 Foreign Currency Rating
Local Currency Rating
ASEAN Regional Scale
Fitch Ratings
2013 Foreign Currency Issuer Default Rating
Local Currency Issuer Default Rating

Long-Term
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Outlook

Short-Term

Baa1
Baa1
Baa1
Baa1

Stable
Stable
Stable
Stable

-

BBB+
AaxAA
BBB+
AaxAA

Stable
Stable
Stable
Stable
Stable
Stable

A-2
A-2
axA-1
A-2
A-2
axA-1

BBB+
A-

Stable
Stable

F2
-
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Year

Sovereign Rating
Country Ceiling
2014 Foreign Currency Issuer Default Rating
Local Currency Issuer Default Rating
Country Ceiling
Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)
2013 Foreign Currency Senior Debts Rating
Local Currency Senior Debts Rating
2014 Foreign Currency Senior Debts Rating
Local Currency Senior Debts Rating
Rating and Investment Information (R&I)
2013 Foreign Currency Issuer Rating
Domestic Currency Issuer Rating
2014 Foreign Currency Issuer Rating
Domestic Currency Issuer Rating

Long-Term
ABBB+
AA-

Outlook
Stable
Stable
-

Short-Term
F2
-

AA
AA

Stable
Stable
Negative
Negative

-

BBB+
ABBB+
A-

Stable
Stable
Negative
Negative

a-2
a-2
-

ที่มา : สํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง, 2558: ออนไลน์
อี ก ทั้ ง จากการพิ จ ารณาเงิ น ลงทุ น จากต่ า งประเทศ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2551 – 2557 พบว่ า เงิ น ลงทุ น จาก
ต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่มีจํานวนเงินลงทุนจากต่างประเทศแต่ละปีไม่คงที่ ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 มีจํานวนเงินจาก
ต่างประเทศลดลงมาก เนื่องจากประสบสภาวะจากการถอดเงินลงทุนจากประเทศในสหภาพยุโรป และแนวโน้มการลงทุน
จากต่างประเทศในปี พ.ศ. 2557 ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 รายละเอียด ดังนี้
พ.ศ.
เงินลงทุนจากต่างประเทศ (ล้านดอลล่าห์สหรัฐ)
2551
281,653
2552
166,436
2553
289,822
2554
70,392
2555
400,903
2556
446,734
2557
416,298
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558: ออนไลน์

จากความสําคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ให้แนวโน้มที่ลดลงและจํานวนเงิน
ลงทุ นจากต่ างประเทศลดลง ดั งนั้น การดํ าเนินธุรกิจของประเทศไทย ควรดํ าเนินการโดยนํ าหลัก พระพุ ท ธศาสนามา
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ประยุ ก ต์ ใช้ในองค์ ก ร เพื่ อ เป็ นการสร้างเสถี รภาพ และเกิ ด ความยั่ ง ยื น ในการดํ าเนิ นธุ ร กิ จ ผู้ วิ จั ย จึงสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
แนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาแนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธของธุรกิจอุตสาหกรรม
3) ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ
(1) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในเชิงวิจัย
- การนําแนวความคิดวิถีเชิงพุทธมาพั ฒ นาเป็นแบบจําลองสมการโครงสร้าง โดยบูรณาการเข้ากับ
แนวทางการบริหารธุรกิจและการตลาด ที่เน้นการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากกว่ากําไรในระยะสั้น
- ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกันในแบบจําลองสมการโครงสร้างในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีทฤษฎีที่ทันสมัยใน
ปัจจุบันมารองรับ ให้เกิดแนวทางการบริหารงานในธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมกับการนําการตลาด
เชิงพุทธเข้ามาบูรณาการ
(2) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับในเชิงการประยุกต์ใช้ในการจัดการ
- ด้านผู้ประกอบการ
เพื่ อ เป็ น ข้อมู ล สํ าหรั บ สถานประกอบการธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม หรื อ ธุร กิ จ อื่น ๆ ได้ นํ าข้อ มู ลแนวทาง
การพัฒนาการตลาดเชิงพุทธไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กร
- ด้านหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ความรู้ดา้ นการตลาดเชิงพุทธ เพื่อเป็น
แนวทางการเพิ่มเสถียรภาพการดําเนินธุรกิจของธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย
(3) ด้านการศึกษา
เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ส ถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนในวิ ช าการด้ า นการตลาด
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการเรียนการศึกษาต่อ ๆ ไป

แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตลาด
ความหมายของการตลาด
Porter (1989) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการที่
ทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อเป็นผู้นําตลาด หรือความสามารถของธุรกิจที่จะเอาชนะบริษัท
คูแ่ ข่งเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
Kotler & Keller (2012) ได้ ให้ ค วามหมายว่ า การตลาด หมายถึ ง กระบวนการของการสื่ อ สารคุ ณ ค่ า ของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า การตลาดอาจถูกตีความว่าเป็นศิลปะแห่งการขายสินค้าในบางครั้ง แต่การขายนั้นเป็น
เพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของการตลาด การตลาดอาจถูกมองว่าเป็นหน้าที่ขององค์การและกลุ่มกระบวนการเพื่อการผลิต
การส่งสินค้าและการสื่อสารคุณค่าไปยังลูกค้า และการจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้า ในทางที่เป็นประโยชน์แก่องค์การ
และผู้ถือหุ้น การจัดการการตลาดเป็นศิลปะของการเลือกตลาดเป้าหมาย ตลอดจนการได้มาและการรักษาลูกค้า ผ่าน
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ทางการจัดหาคุณค่าของลูกค้าที่เหนือกว่า มีมโนทัศน์ห้าอย่างหลัก ๆ ที่องค์การสามารถเลือกเพื่อนําไปดําเนินการธุรกิจ
ได้ แก่ ม โน ทั ศ น์ เน้ น ก ารผ ลิ ต เน้ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เน้ น ก ารขาย เน้ น ก ารต ล าด แล ะเน้ น ก ารต ล าด อ งค์ รวม
ซึ่งองค์ประกอบสี่อย่างของการตลาดองค์รวม คือ การตลาดความสัมพันธ์ การตลาดภายใน การตลาดครบวงจร และ
การตลาดรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มของภาระหน้าที่ท่ีสําคัญต่อการจัดการการตลาดที่ประสบผลสําเร็จประกอบไปด้วย
การมองการตลาดเชิงลึก การติดต่อเชื่อมโยงกับลูกค้า การสร้างตราสินค้าที่มั่นคง การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลูกค้า
การส่งสินค้าและการสื่อสารคุณค่า การสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และการพัฒนากลยุทธ์และแผนการตลาด
มนัสนันท์ พงษ์ประเสริฐชัย (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทรัพยากรด้านการตลาด หมายถึง ทรัพยากรที่สร้าง
คุ ณ ค่ าทางการตลาด และนํ ามาใช้เพื่ อ ประโยชน์ ท างการตลาด นั่ นคื อ การมี ห รื อการครอบครองสิ นทรั พ ย์ ท่ี อํ านวย
ประโยชน์ทางการตลาดให้แก่องค์กร ได้แก่ ตราสินค้า เครื่องหมายรับรองคุณภาพ เช่น Thailand’s Brand เอกสารรับรอง
มาตรฐานคุณภาพสินค้า เช่น เอกสารรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP สัมพันธภาพกับลูกค้า ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือ
ขององค์กร
อระนุช โกศล (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการด้านการตลาด หมายถึง การวางแผนที่จะตอบสนอง
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ด้ ว ยการกํ า หนด และวิ เคราะห์ ต ลาดเป้ า หมาย แล้ ว พั ฒ นาแผนการตลาดเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และสนองความพึงพอใจหรือความต้องการของลูกค้า ความสําเร็จของการจัดการด้านการตลาด
คือ การเติบโตของยอดขาย หรือส่วนแบ่งตลาด ดั งนั้น การบริหารการตลาดที่ประสบความสํ าเร็จต้องมีกลยุทธ์ด้าน
การตลาดที่ดี การใช้เครื่องมือการตลาดที่สําคัญ 4 ประการ เรียกว่า 4 P’s ปรกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) การจัด
จําหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด ซึ่งประสิทธิภาพการตลาด เกิดจากการวางกลยุทธ์การตลาดด้าน 4 P’s ดังกล่าว และ
ต้องมีการวางแผนที่ตอบสนองความพึงพอใจของบุคคล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มมี
การวางแผน 4 P’s จึงต้องเริ่มต้นด้วยการกําหนด และวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย แล้วพัฒนาแผนการตลาดเพื่อให้ตลาด
เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและสนองความพึงพอใจของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า โดยผู้บริหารต้อง
วิเคราะห์ คู่แข่ง ลูกค้า และวิเคราะห์ตัวเอง เพื่ อการกําหนดตลาดเป้าหมาย และตําแหน่งทางการตลาด เพื่ อวางแผน
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จะทํ า ให้ อ งค์ ก รเดิ ม เกิ ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น และนํ า ไปสู่
ความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป
ชาญยุทธ บุ้งทอง (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด หมายถึง กระบวนการหรือ
วิธีการที่ทําให้เกิดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเป็นผู้นําตลาด เป็นความสามารถของ
กิจการในด้ านต่าง ๆ อัน เอื้อ อํ านวยให้ แข่งขัน กั บ ผู้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จเดี ย วกั นและเป็ น การสร้า งความได้เปรีย บใน
การแข่งขันทางธุรกิจหรือผลประกอบการของกิจการเป็นส่วนใหญ่
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด
Philip Kotler (2003: 16) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด เป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาด หมายถึง
การสนองความต้องการเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุม และสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 29) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง องค์ประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน
การตลาดเป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวาง
กลยุทธ์ทางการตลาด
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กุลวดี คู หะโรจนานนท์ (2545:16) กล่าวสรุปไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็ นปั จจัยที่สามารถควบคุ มได้
และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม เพื่อทําให้กิจการอยู่รอดหรืออาจเรียกได้ว่า
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทําให้ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได้
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) สรุปว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้ที่องค์กรจะต้องนํามาใช้ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมายด้วยเครื่องมือ
การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่วนสําคัญในการตลาดมาก เพราะการที่จะเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับ
ตลาดเป้ าหมายได้ถู ก ต้ อ งนั้ น จะต้ อ งสร้างสรรค์ส่ วนประสมทางการตลาดขึ้น มาในอั ต ราส่ วนที่ พ อเหมาะกั น ซึ่ ง ใน
การกําหนดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ (4P’s) นั้น ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้
1. ผลิตภั ณ ฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอเพื่ อขายโดยธุรกิจ เพื่ อตอบสนองความต้องการของลู กค้าให้เกิด
ความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด
สถานที่ องค์กรหรือบุคคล โดยผลิตภัณ ฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณ ค่า(Value)ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผล
ทําให้ผลิตภัณฑ์ขายได้
2. ราคา (Price) จํ า นวนเงิน ที่ ต้ อ งชํ าระเพื่ อ ให้ ได้ สิ นค้ าหรื อ บริก าร หรือ มี ส่ิ งที่มีค่า อื่ นๆ ที่ ผู้บ ริโภคต้ อ งนํ าไป
แลกเปลี่ยนกับประโยชน์ที่ได้รับ จากการมีหรือได้ใช้สินค้าหรือบริการ (Kotler and Armstrong, 1996) หรือเป็นสิ่งที่กําหนด
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปของเงินตราผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์ และราคา (Price)
ผลิตภัณฑ์นั้น โดยถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาจะตัดสินใจซื้อ
3. ช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ย (Place or Distribution Channel) หมายถึ ง เส้ น ทางที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกรรมสิ ท ธิ์ ท่ี
ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วยผู้ผลิตคนกลาง ผู้บริโภคคนสุดท้าย
หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระจายสินค้า ประกอบด้วย (1) การขนส่ง (Transportation)
(2) การเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้ า คงคลั ง (Storage) และการคลั ง สิ น ค้ า (Warehousing) และ (3) การบริ ก ารสิ น ค้ า คงเหลื อ
(Inventory Management)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ
หรือความคิด หรือต่อบุคคล เพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมี
อิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อหรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับ
ผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย ทําการขาย และการติดต่อสื่อสารโดย
ไม่ใช้คน ซึ่งเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ อาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้
เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication: IMC.) โดยพิ จ ารณาถึ ง
ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่สําคัญ
ประกอบด้ ว ย การโฆษณ า(Advertising) การขายโดยใช้ พ นั ก งานขาย (Personal selling) การส่ ง เสริ ม การขาย
(Sales promotion) การให้ ข่ า วและการประชาสั ม พั น ธ์ (Publicity and Public Relations: PR) และการตลาดทางตรง
(Direct marketing)
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิถีพุทธ
ความหมายของวิถีพุทธ
“วิถีพุทธ” คือ “วิถีแห่งการประจักษ์แจ้งสัจจะ” หรือ “วิถีแห่งการทําความจริงให้ปรากฏ” ซึ่งความจริงที่ต้อง
ประจักษ์แจ้งหรือทําให้ปรากฏนั้น มีอยู่ 4 มิตหิ ลัก ๆ คือ (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2552: 24-25)
1) ความจริงของทุกข์หรือปัญหาต่าง ๆ (ทุกขสัจจะ) เป็นความจริงที่เราต้องรู้หรือเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทุกข์หรือ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ นั้น คืออะไร มีขอบเขต และผลกระทบอย่างไร
2) ความจริ ง ของสาเหตุ แ ห่ ง ทุ ก ข์ ห รื อ ปั ญ หาต่ า ง ๆ (สมุ ทั ย สั จ จะ) เป็ น ความจริ ง ที่ เราต้ อ งรู้ แ ละแก้ ไขให้ ได้
หรือจัดการแก้สาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาให้ได้
3) ความจริงของความพ้นทุ กข์หรือเป้าหมายของการแก้ปัญ หา (นิโรธสั จจะ) เป็ นความจริงที่ เราต้อ งบรรลุ ถึง
หรือทําให้เกิดความชัดเจนว่าเป้าหมายในการแก้ปัญหาคืออะไร ประโยชน์สุขที่แท้จริงที่เราต้องการคืออะไร
4) ความจริงของทางพ้นทุกข์หรือทางแก้ปัญหา (มัคคสัจจะ) เป็นความจริงของทางแก้ปัญหาที่เราต้องสร้างขึ้นและ
ใช้ปฏิบัตเิ พื่อขจัดสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา และบรรลุเป้าหมาย หรือประโยชน์สุขที่แท้จริง
ประเด็ นสํ าคั ญ ของวิถีพุ ท ธตามหลั ก อริย สั จ 4 คื อ ในการจะแก้ ปั ญ หาได้สําเร็จเราต้อ งรู้เข้าใจ “สั จ จะ” หรื อ
ความจริงของปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย และแนวทาง โดยมีวิธีปฏิบัติต่อความจริงแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไป ความจริง
ของปัญหาจะต้องถูกระบุออกมาให้ชัดแจ้งว่าคืออะไร สาเหตุของปัญหาจะต้องถูกขจัดให้หมดไป เป้าหมายของปัญหา
จะต้องบรรลุถึง และแนวทางแก้ปัญหาจะต้องสร้างขึ้นและใช้ปฏิบัติให้สามารถขจัดสาเหตุของปัญหาและบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้จริง
สุคนธ์ สิธพานนท์ และวัธนีย์วรรณ อุราสุข (2544: 100) การปฏิบัติตนของบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนา จึงต้อง
ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่ง สอนของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ทั้งทางด้านกาย วาจา ใจ ตลอดจนปฏิบัติตนต่อ
พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามเวลาและโอกาส
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2548: 72) ชาวพุทธคือผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติตนตามแบบแผน
ประเพณี และพิธีกรรมทางพระศาสนาอย่างแท้จริง นอกจากการปฏิบัติตามหลักธรรมแล้ว ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตาม
หน้ า ที่ อั น ได้ แ ก่ การปฏิ บั ติ ต นอย่ า งเหมาะสมต่ อ พระภิ ก ษุ การมี ส่ ว นร่ ว มในพิ ธี ก รรมทางพระศาสนา การเข้ า ค่ า ย
การแสดงตนเป็นพุทฒามกะ
ประชาไท (2552: 1) ได้กล่าวถึงวิถีพุทธว่า เมื่อวิถีพุทธ คือหนทางแห่งการดับทุกข์ ทุกข์ที่เกิดซ้ํา ๆ ของสัตวโลก
ที่ ยั ง ต้ อ งเวีย นว่า ยตาย เกิ ด อยู่ ในภพ 3 ที่ เปรีย บเสมื อ นคุ ก หรื อ กรงขัง ของสั ต วโลก เมื่ อ หนทางแห่ งการดั บ ทุ ก ข์ คื อ
การละชั่ว ทําดี ทําจิตใจให้แจ่มใส เมื่อการละชั่วคือ ศีล การไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ประพฤติ ปฏิบัติตนตามครรลอง
แห่งหลักธรรมเมื่อการทําดี คือ สมาธิ ความหมั่นเพียร ตั้งมั่นทําจิตใจให้เป็นสุข เมื่อการทําจิตใจให้แจ่มใส คือ ปัญญา
รู้ แ จ้ ง ในผลสํ า เร็ จ และรู้ห นทางแห่ งความสํ า เร็ จ เมื่ อ ความสํ า เร็ จ นั้น เริ่ม ที่ ค วามเห็ น ถู ก มี สั ม มาทิ ฏ ฐิ ทั้ ง ที่ เป็ น อุ ป ธิ
ยั ง มี อ าสวะเป็ น ส่ ว นแห่ ง บุ ญ ให้ ผ ล ต่ อ การเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด รวมทั้ ง ที่ เป็ น อริ ย ะ ไม่ มี อ าสวะเป็ น ส่ ว นแห่ ง บุ ญ ให้ ผ ล
ต่อการไม่กลับมาเกิดอีก เริ่มต้นที่
1) ทานที่ให้แล้วมีผล หมายเอาการแบ่งปันปัจจัย 4 ให้แก่กันและกันระหว่างผู้คนในครอบครัว หมู่คณะ ในชุมชน
ในสังคมน้อยใหญ่ทั่วประเทศและทั่วโลก เป็นสังคมสวัสดิการ
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2) การสงเคราะห์ท่ีทําแล้วมีผล
3) การยกย่องบูชามีผล
4) กรรมดีและชั่วที่ทําแล้วมีผล
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสังคมต้องทําร่วมกับคณะสงฆ์ ให้เป็ นผู้นําวิถีพุ ทธกลับคืนสู่ชุมชนอีกครั้ง เป็ นชุมชน
เป็ น สั ง คมประชาธิ ป ไตย ด้ ว ยการบั ญ ญั ติ ห ลั ก ธรรมคํ า สั่ ง สอนของพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ให้ อ ยู่ ในรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ ให้นําวิถีพุทธมาเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน
ของสังคมไทย
ความหมายของสังคหวัตถุ 4
คลังปัญญาไทย (2552: 8-10) สังคหวัตถุ 4 แปลว่า วิธีสงเคราะห์ หมายถึง วิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้ําใจคนอื่นที่
ยังไม่เคยรักใคร่นับถือ หรือที่รักใคร่นับถืออยู่แล้วให้สนิทแนบยิ่งขึ้น พู ดง่าย ๆ สังคหวัตถุ ก็คือ เทคนิควิธีทําให้คนรัก
หรือมนต์ผูกใจคน นั่นเอง มีทงั้ หมด 4 ประการ ดังนี้
1) ทาน คือ การให้ ได้แก่ การเสียสละ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ การให้ทานให้เพื่อ
ขจัดกิเลส เช่น การบริจาคทานแก่นสมณชีพราหมณ์ ผู้ทรงศีล เพื่อขจัดความโลภหรือความตระหนี่ เป็นการชําระจิตใจให้
สะอาด ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น และการให้เพื่อสงเคราะห์หรือเพื่อยึดเหนี่ยวน้ําใจคนอื่น การทําทานโดยให้สังคหวัตถุน้ีใน
แง่ปฏิบัติ หมายถึง การเฉลี่ยหรือแบ่งให้จากส่วนที่คนมีอยู่ มิใช่ให้มากมายจนไม่เหลือ หรือให้จนผู้รับรํ่ารวย จุดประสงค์
เน้นที่การแสดงอัธยาศัยไมตรีมากกว่าความมากหรือน้อยของวัตถุท่ีให้ เพราะฉะนั้น คนยากจนหรือคนที่มีวัตถุสิ่งของ
เล็กน้อยก็สามารถแบ่งปันให้ทานผู้อื่นได้ตามอัตภาพของตน เช่น การแบ่งปันอาหารให้เพื่อน แบ่งปันเครื่องเขียนให้เพื่อน
เป็นต้น คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรคํานึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้มิใช่สิ่ง
จีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะนําติดตัวเอาไปได้
2) ปิยวาจา ได้แก่ การพูดคําสุภาพ อ่อนหวาน เพื่อให้เกิดความสมานสามัคคี ปิยวาจาทําได้ง่าย เพราะวาจานั้นมี
ในตัวเรา เพียงเรามีสติ มีเมตตาในใจก็สามารถพูดออกมาได้คําพูดมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
2.1) คํ า พู ด ที่ พู ด ออกไปแล้ ว คนฟั ง เกลี ย ด เช่น คํ าหยาบ คํ าด่า คํ าประชด คํ ากระทบกระเที ยบ คํ าแดกดั น
คําสบถ เป็นต้น คําพูดเหล่านี้เรียกว่า “อัปปิยวาจา”
2.2) คําพูดที่พูดออกไปแล้วทําให้คนฟังรัก เช่น คําอ่อนหวาน คําชมเชยจากใจจริง คําพูดที่ชวนให้เกิดความ
สมัครสมานไมตรี เป็นต้น
3) อั ตถจริยา หมายถึง การบํ าเพ็ ญ ประโยชน์ ช่วยเหลื อกั นและกั นในวงแคบและบํ าเพ็ ญ สาธารณประโยชน์ใน
วงกว้าง หลั ก ธรรมข้ อ นี้ ม่งุ สอนให้ค นพั ฒ นาตน 2 ด้า น คื อ การทํ าตนให้ เป็ นประโยชน์ และทํ า ในสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์
การทําตนให้เป็นประโยชน์ หมายถึง ทํ าตนให้มีคุณ ค่าในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ อย่างคํ าพั งเพยที่ ว่า “อยู่บ้านท่านอย่าง
นิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูก “ท่านเล่น” หรือ “อยู่ก็ให้เขาไว้ใจไปก็ให้เขาคิดถึง” คนที่ไม่น่ิงดูดายมีอะไรพอจะช่วยเหลือ
คนอื่นและสังคมได้ก็เอาใจใส่ขวนขวายช่วยเหลือตามสติกําลัง ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า “คนทําหมู่คณะให้งดงาม”
อยู่ท่ีไหนก็สร้างความเจริญที่นั้น วิธีทําตนให้เป็นประโยชน์ และทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ อาจทําได้หลายวิธี เช่น การตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนเจริญด้วยความรู้ ความสามารถ เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครู
อาจารย์เป็นนักเรียนที่ดีของสถานศึกษา เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนเป็นศาสนิกชนที่ดขี องพระพุทธศาสนา
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4) สมานัตตตา การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย หมายถึง การวางตนได้เหมาะสม มีความหมาย 2 ประการ คือ
(1) วางตนได้เหมาะสมกับฐานะที่ตนมีอยู่ในสังคม เช่น เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นบิดามารดา เป็นครูอาจารย์ เป็นเพื่อน
บ้าน เป็นต้น ตนอยู่ในฐานะอะไรก็วางตนให้เหมาะสมกับฐานะที่เป็นอยู่ และทําได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติตน
อย่างสม่ํ าเสมอต่อคนทั้งหลาย ให้ความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรีย บผู้อื่น เสมอในสุขและทุ กข์ คือ ร่วมสุ ขร่วมทุ กข์
ร่วมรับรู้ปัญหา และร่วมแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ของสังคม
ประโยชน์ของสังคหวัตถุ 4
สังคหวัตถุ 4 ประการดังกล่าวมาแล้ว อํานวยประโยชน์ท่ีมองเห็นได้เป็นรูปธรรม ดังต่อไปดังนี้
1) ช่วยให้บุคคลดํารงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข
2) เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจ สมานไมตรีระหว่างกัน
3) เป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มคี วามเคารพนับถือกันตามสมควรแก่ฐานะ
4) เป็นเครื่องประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของสังคมให้คงรูปอยูแ่ ละดําเนินไปได้ดว้ ยดี
5) ช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความประพฤติเสื่อมเสียในสังคม
สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการ
สงเคราะห์ซ่งึ กันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่
1. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถ่ีเหนียว
ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรคํานึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของ
ที่เราหามาได้ มิใช่ส่งิ จีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะนําติดตัวเอาไปได้
2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคําที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่
เป็นประโยชน์เหมาะสําหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้น
แรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
2.1 เว้นจากการพูดเท็จ
2.2 เว้นจากการพูดส่อเสียด
2.3 เว้นจากการพูดคําหยาบ
2.4 เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผอู้ ื่น
4. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ําเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เรา
เป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย
ความหมายของมรรค 8
มรรค 8 (อัฏฐังคิกมรรค) (มรรค = อริยมรรค = มั ชฌิ มาปฏิ ปทา = มรรคแปด= ทางดํ าเนินชีวิตอั นประเสริฐ
= ทางสายกลาง)
แนวทางดําเนินอันประเสริฐของชีวิตหรือกาย วาจา ใจ เพื่ อความหลุ ดพ้นจากทุก ข์เรียกว่า อริยมรรค แปลว่า
ทางอันประเสริฐ เป็นข้อปฏิบัติท่ีมีหลักไม่อ่อนแอ จนถึงกับตกอยู่ใต้อํานาจ ความอยากแห่งใจ แต่ก็ไม่แข็งตึงจนถึงกับเป็น
การทรมานกายให้เหือดแห้งจากความสุขทางกาย เพราะฉะนั้นจึงได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางดําเนินสายกลาง
ไม่หย่อนไม่ตึง แต่พ อเหมาะเช่นสายดนตรีท่ีเทียบเสียงได้ที่แล้ว คําว่ามรรค แปลว่าทาง ในที่น้ีหมายถึงทางเดินของใจ
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เป็นการเดินจากความทุกข์ไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งมนุษย์หลงยึดถือและประกอบขึ้นใส่ตนด้วยอํานาจของ
อวิชชามรรคมีองค์แปด คือต้องพร้อมเป็นอันเดียวกันทั้งแปดอย่างดุจเชือก ฟัน่ แปดเกลียวองค์แปด คือ
1) สัมมาทิฐิ คือ ความเข้าใจถูกต้อง
2) สัมมาสังกัปปะ คือ ความใฝ่ใจถูกต้อง
3) สัมมาวาจา คือ การพูดจาถูกต้อง
4) สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําถูกต้อง
5) สัมมาอาชีวะ คือ การดํารงชีพถูกต้อง
6) สัมมาวายามะ คือ ความพากเพียรถูกต้อง
7) สัมมาสติ คือ การระลึกประจําใจถูกต้อง
8) สัมมาสมาธิ คือ การตั้งใจมั่นถูกต้อง
การปฏิ บั ติ ธ รรมทุ ก ขั้ น ตอน รวมลงในมรรคอั น ประกอบด้ ว ยองค์ แ ปดนี้ เมื่ อ ย่ น รวมกั น แล้ ว เหลื อ เพี ย ง 3 คื อ
ศีล-สมาธิ-ปัญญา สรุปสั้น ๆ คือ การปฏิบัติธรรม(ศีล-สมาธิ-ปัญญา) คือการเดินตามมรรค สัมมาทิฐิ (ปัญญา) คือ
ความเข้า ใจถู ก ต้อ ง ย่ อ มต้ อ งการใช้ในกิ จ การทั่ ว ไปทุ ก ประเภททั้ งทางโลกและทางธรรม แต่ สํ า หรั บ ฝ่ า ยธรรมชั้ น สู ง
อันเกี่ยวกับการเห็นทุกข์หรืออาสวะซึ่งจัดเป็นการเห็นอริยสัจนั้นย่อมต้องการฝึกฝนอย่างจริงจังเป็นพิเศษ ความเข้าใจ
ถู ก ต้ อ ง คื อ ต้ อ งเข้ าใจอย่ า งทั่ ว ถึ ง ว่าทุ ก ข์ นั้ นเป็ น อย่ า งไร อย่ า งหยาบ ๆ ที่ ป รากฏชั ด ๆ เป็ นอย่ างไร อย่ างละเอี ย ดที่
แอบแฝงเป็นอย่างไร เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไร ความดับสนิทของทุกข์มีภาวะอย่างไร มีลําดับอย่างไร ทางให้ถึงความดับ
ทุกข์คืออะไร เดินให้ถึงได้อย่างไร
สัมมาทิฐิมีทั้งที่เป็นโลกิยะ คือ ของบุคคลที่ต้องขวนขวายปฏิบัติก้าวหน้าอยู่และสัมมาทิฐิท่ีเป็นโลกกุตตระ คือของ
พระอริยบุคคลต้นๆ ส่วนของพระอรหันต์นั้นเรียกเป็นวิชชาไปและไม่เรียกว่าองค์แห่งมรรค เพราะท่านถึงที่สุดแล้ว
สัมมาสังกัปปะ (ปัญญา) คือ ความใฝ่ใจถูกต้อง คือคิดหาทางออกไปจากทุกข์ตามกฎแห่งเหตุผล ที่เห็นขอบมาแล้ว
ข้อสัมมาทิฐินั่นเอง เริ่มตั้งแต่การใฝ่ใจที่น้อมไปในการออกบวช การไม่เพ่งร้าย การไม่ทําทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแม้เพราะเผลอ
รวมทั้งความใฝ่ใจถูกต้องทุก ๆ อย่างที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งที่มนุษย์ไม่ประสงค์
สัมมาวาจา (ศีล) คือ การพูดจาถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเอง และผูอ้ ื่น
สัมมากัมมันตะ (ศีล) คือ การกระทําถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเอง และผูอ้ ื่น
สัมมาอาชีวะ (ศีล) คือ การดํารงชีพถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเอง และผูอ้ ื่น
สัมมาวายามะ (สมาธิ) คือ ความพากเพียรถูกต้อง เป็นส่วนของใจที่บากบั่นในอันที่จะก้าวหน้า ไม่ถอยหลังจากทาง
ดําเนินตามมรรค ถึงกับมีการอธิษฐานอย่างแรงกล้า
สัมมาสติ (สมาธิ) คือ การระลึกประจํ าใจถูกต้อง ระลึกแต่ในสิ่ งที่เกื้อหนุนแก่ปั ญ ญาที่จ ะแทงตลอด อวิชชาที่
ครอบงําตนอยู่ โดยเฉพาะได้แก่กายนี้ และธรรมอันเนื่องเกี่ยวกับกายนี้ เมื่อพบความจริงของกายนี้ อวิชชาหรือหัวหน้าแห่ง
มูลทุกข์ก็ส้ินไป
สัมมาสมาธิ (สมาธิ) คือ การตั้งใจมั่นถูกต้อง ได้แก่สมาธิ เป็นของจําเป็นในกิจการทุกอย่าง สําหรับในที่นี้เป็น
อาการของใจที่รวมกําลังเป็นจุดเดียว กล้าแข็งพอทีจะให้เกิดปัญญา ทําการแทงตลอดอวิชชาได้ และยังเป็นการพักผ่อน
ของใจ ซึ่งเป็นเหมือนการลับให้แหลมคมอยู่เสมอด้วย ฯลฯ
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องค์มรรคบางองค์ เป็นส่วนหยาบและสะสมขึ้นในตัวเราได้โดยง่าย คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สามองค์น้ีถูกอบรมให้สําเร็จเป็นวิรัติเจตสิกจําพวกกุศลเจตสิกเป็นเชื้อนอนนิ่งอยู่ในสันดาน เตรียมพร้อมที่จะมาผสมจิต
คราวเดียวกันกับมรรคองค์อื่น ๆ เมื่ อได้โอกาสอันเหมาะ แม้องค์มรรคที่ยาก ๆ เช่นสัมมาทิฐิ-สติ-สมาธิ ก็เหมือนกั น
ได้ฝึกอบรมมาเท่าใดก็เข้าไปนอนเนื่องติดอยู่ในสันดานเป็นกุศลเจตสิกอยู่อย่างเดียวกัน รอคอยกันจนกว่าจะครบทุกองค์
และมีสัดส่วนพอดีกัน ก็ประชุมกันเป็นอริยมรรคขึ้น ตัดกิเลสหรือสัญโญชน์ให้หมดไปได้คราวหนึ่งตามกําลังหรือชั้นของตน
อาการสะสมกําลังแห่งองค์มรรคนี้ตรัสเรียกว่า “การอบรมทําให้มาก” สัมมาทิฐิเป็นตัวนํา เกิดขึ้นอ่อน ๆ ก่อน เกิดขึ้น
เท่าใดก็จูงองค์อื่น ๆ ให้เกิดขึ้นตามส่วน องค์ที่เกิดขึ้นนั้นกลับช่วยสัมมาทิฐิให้คมกล้าขึ้นไปอีก สัมมาทิฐินั้นก็่จูงองค์นั้น ๆ
ให้กล้าขึ้นอีก และส่งเสริมชักจูงกันไปอีกทํานองนี้ จนกว่าจะถึงขีดที่เพียงพอและสามัคคี พร้อมกันได้ครบองค์ การอบรม
ทําให้มากอยู่เสมอนี้เองคือระยะแห่งการปฏิบัติธรรมยิ่งมากก็ยิ่งเร็ว ยิ่งอธิษฐานใจกล้าก็ย่ิงแรง ยิ่งที่วิเวกก็ย่ิงสุขุมลึกซึ้ง
ยิ่งชํานาญก็ย่งิ คมกล้า
ความหมายของอิทธิบาท 4
คําว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้ลุถึงความสําเร็จตามที่ตน
ประสงค์ ผูห้ วังความสําเร็จในสิ่งใด ต้องทําตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจําแนกไว้เป็น 4 คือ
1) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
2) วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
3) จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
4) วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น
ธรรม 4 อย่างนีย้ อ่ มเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน
ฉั น ทะ คื อ ความพอใจ ในฐานะเป็ น สิ่ ง ที่ ต นถื อ ว่ า ดี ที่ สุ ด ที่ ม นุ ษ ย์ เราควรจะได้ ข้ อ นี้ เป็ น กํ า ลั ง ใจอั น แรก
ที่ทําให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไปทุกข้อ
วิริยะ คือ ความพากเพียร หมายถึง การการะทําที่ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาวจนประสบความสําเร็จ คํานี้
มีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง
จิตตะ หมายถึง ความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัว ทําสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์นั้นให้เด่นชัดอยู่ในใจเสมอ
คํานี้ รวมความหมายของคําว่าสมาธิอยู่ด้วยอย่างเต็มที่
วิมังสา หมายถึง ความสอดส่องใน เหตุและผลแห่งความสําเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ให้ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดเวลา
คํานี้ รวมความหมาย ของคําว่าปัญญาไว้อย่างเต็มที่

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีตัวแปรอิสระเป็น
สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถามขององค์ ก รธุ รกิ จอุ ตสาหกรรม ซึ่ งได้ แก่ รู ป แบบธุ รกิ จ ขนาดธุ รกิ จ ระยะเวลาใน
การดํ า เนิ น ธุ รกิจ และจํา นวนเงิ น ทุ น จดทะเบี ย น และตั ว แปรตาม คื อ คุ ณ ธรรม คุ ณ ภาพ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
และความสัมพันธ์
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ลูกค้ า

ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ

คุณธรรม

ต่อสังคม

ความสุภาพ
พัฒนาคุณภาพ
การตัดสินใจ

ธุรกิจ
พนักงาน
การตอบสนอง

คุณภาพ

ความสัมพันธ์

บุคลากร

การดูแลติดต่อ
งบประมาณ

ตัวแปรคุณธรรม ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความสุภาพ
ตั ว แปรคุ ณ ภาพ ประกอบด้ว ย การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ การตั ด สิ น ใจเกี่ย วกั บ คุ ณ ภาพการผลิ ต
โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมบุคลากร
ตั วแปรความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม ประกอบด้ วย ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ ลู ก ค้า ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ ธุ ร กิ จ และ
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
ตั วแปรความสั ม พั น ธ์ ประกอบด้ ว ย การตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้ า การดูแ ลติ ด ต่ อ กั บ ลู ก ค้ าอย่ า ง
สม่ําเสมอ และการจัดสรรงบประมาณ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารด้านการตลาดหรือผู้รับผิดชอบด้านการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง โดยคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการคํานวณของ Comrey and Lee (1992) ได้ให้ข้อเสนอแนะขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมที่ระดับดีมาก (very good) ไว้ที่ระดับ 500 ตัวอย่าง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) การวิจัยนี้ ผู้วิจัย
จึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 500 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับใช้และพัฒนาเครื่องมือมาจากแบบสอบถามที่นักวิชาการได้ศึกษาไว้แล้ว และนําเครื่องมือวัดเหล่านั้นมา
ปรับข้อคําถามบางคําถามบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่ศึกษาในครั้งนี้ ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะแบ่ง
ออกเป็น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยคํ า ถามมี ห ลายคํ าตอบ
(Multiple scale) ให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสมที่สุด
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ความซื่ อ สั ต ย์ ความรั บ ผิ ด ชอบ
และความสุภาพ โดยลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด (Close-Ended Questions) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Likert’s Five Rating Scale) ตามมาตราส่วน
ตอนที่ 3 เป็ น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า น ได้ แ ก่ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณ ภาพการผลิต โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับประสบการณ์ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
และการส่งเสริมบุคลากร โดยลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด (Close-Ended Questions) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Likert’s Five Rating Scale) ตามมาตราส่วน
ตอนที่ 4 เป็นคําถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ ธุ ร กิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบต่อ พนั ก งาน โดยลั ก ษณะคํ า ถามเป็ น แบบปลายปิ ด (Close-Ended
Questions) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Five Rating Scale) ตามมาตราส่วน
ตอนที่ 5 เป็ นคําถามเกี่ยวกั บความสัมพั นธ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ การตอบสนองความต้องการของ
ลู ก ค้ า การดู แ ลติ ด ต่ อ กั บ ลู ก ค้ า อย่ า งสม่ํ าเสมอ และการจั ด สรรงบประมาณ โดยลั ก ษณะคํ าถามเป็ น แบบปลายปิ ด
(Close-Ended Questions) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Five Rating Scale) ตามมาตราส่วน
ตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 5 ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Five Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
คะแนน
ระดับความคิดเห็น
5 คะแนน
หมายถึง
สําคัญมากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง
สําคัญมาก
3 คะแนน
หมายถึง
สําคัญปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
สําคัญน้อย
1 คะแนน
หมายถึง
สําคัญน้อยที่สุด
จากเกณฑ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้กําหนดการแปลความหมายตามลําดับคะแนนประเมินความคิดเห็นของแบบสอบถามเพื่อ
การวิจัย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความสําคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความสําคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความสําคัญน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความสําคัญน้อยที่สุด
3. การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) การพิจารณาด้านเนื้อหา ความหมาย และการใช้ภาษาจากผู้ทรงคุณ วุฒิ ตรวจสอบความครอบคลุมตาม
โครงสร้างของเนื้อหา ความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) ว่าข้อคําถามที่
นํามาศึกษาเป็นข้อคําถามที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการวิจัย มีความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาเชิงทฤษฏีที่ได้ศึกษา ตรวจสอบ
ใช้ถ้อยคํ าภาษามีความเหมาะสมและสื่อความหมายที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะสอบถามหรือไม่ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน
5 ท่านพิจารณาให้ค่าคะแนนความเหมาะสมของข้อคําถาม
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2) การทดสอบเบื้องต้น (Try-Out) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชน จํานวน 30 ราย
และวิเคราะห์โดยตรวจสอบการจัดองค์ประกอบของข้อคําถาม ด้วยวิธีสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยตรวจสอบว่าข้อคําถามสามารถวัดตัวแปรตามที่ต้องการหรือไม่ และตรวจสอบ
ว่าข้อคําถามที่ใช้วัดตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หากข้อคําถามใดไม่สอดคล้องกับข้อคําถามอื่นจะถูก
ตัดออก
3) การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งเป็นการหาค่าความเชื่อมั่นของชุดแบบสอบถามแต่ละตัวแปร
หรื อ แต่ ล ะปั จ จั ย และหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า
(Alpha Coefficient) โด ย ใช้ วิ ธี ก า ร ห า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ อั ล ฟ า ข อ ง ค ร อ น บั ค (Cornbach’ alpha Coefficient)
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) โดยค่าความเชื่อมั่น (Reliability) อยู่ระหว่าง 0.75-0.89
ผู้วิจั ย นํ าแบบสอบถามที่ ป รับ ปรุง แก้ ไขแล้ ว ไปปรึก ษาผู้เชี่ย วชาญ เพื่ อ รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะ
จนได้รับความเห็นชอบ จึงนําไปจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนําไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไป สถิตทิ ่ใี ช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
2) การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ อ นุ ม าน วิ เคราะห์ แ นวทางการพั ฒ นาการตลาดเชิ ง พุ ท ธในธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม โดย
การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model)

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารด้านการตลาดหรือผู้รับผิดชอบด้าน
การตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง จํานวน 500 คน โดยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้
ลักษณะขององค์กร
รูปแบบธุรกิจ

ขนาดธุรกิจ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ของธุรกิจ

ประเภท
ห้างหุ้นส่วนจํากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ
บริษัท จํากัด
บริษัทมหาชน จํากัด
ขนาดย่อม
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
น้อยกว่า 10 ปี
11 – 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
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จํานวน
19
496
5
64
88
368
119
126
152
44

ร้อยละ
3.65
95.39
0.96
12.30
16.90
70.80
22.90
24.20
29.20
8.50
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ลักษณะขององค์กร

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน

ประเภท
41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
น้อยกว่า 10 ล้านบาท
11 – 50 ล้านบาท
มากกว่า 51 ล้านบาท

จํานวน
60
19
115
171
234

ร้อยละ
11.50
3.70
22.10
32.90
45.00

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม
เป็ น รู ป แบบธุ ร กิ จ แบบบริ ษั ท จํ า กั ด มากที่ สุ ด จํ า นวน 496 คน (ร้ อ ยละ 95.39) รองลงมาเป็ น ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด /
ห้างหุ้นส่วนสามัญ จํานวน 19 คน (ร้อยละ 3.65) และบริษัทมหาชน จํากัด จํานวน 5 คน (ร้อยละ 0.96) ขนาดธุรกิจ
ขนาดใหญ่ มี จํ า นวนมากที่ สุ ด จํ า นวน 368 คน (ร้ อ ยละ 70.80) รองลงมา คื อ ขนาดกลาง จํ า นวน 88 คน
(ร้อยละ 16.90) และขนาดย่อม จํานวน 64 คน (ร้อยละ 12.30) ตามลําดับ ระยะเวลาในการดําเนินงานของธุรกิจ ระหว่าง
21 – 30 ปี มี จํ า นวนมากที่ สุ ด จํ า นวน 152 คน (ร้ อ ยละ 29.20) รองลงมา คื อ ระหว่ า ง 11 – 20 ปี จํ า นวน 126 คน
(ร้อยละ 24.20) และน้อยกว่า 10 ปี จํานวน 119 คน (ร้อยละ 22.90) ตามลําดับ และมากกว่า 50 ปี มีจํานวนน้อยที่สุด
จํ านวน 19 คน (ร้อ ยละ 3.70) จํ า นวนเงิ น ทุ น จดทะเบี ย น มากกว่ า 51 ล้ า นบาทมี จํ า นวนมากที่ สุ ด จํ านวน 234 คน
(ร้อยละ 45.00) รองลงมา คือ ระหว่าง 11 – 50 ล้านบาท จํานวน 171 คน (ร้อยละ 32.90) และน้อยกว่า 10 ล้านบาท
จํานวน 115 คน (ร้อยละ 22.10) ตามลําดับ
2. การวิเคราะห์สถิติอนุมาน
ดําเนินการปรับแบบจําลองโดยยึดการทดสอบเพื่อพัฒนาตัวแบบจําลอง (Model generating – MG) โดยมีการ
ปรับแบบจําลอง (Model modification) ซึ่งอาศัยค่าดัชนีตัวแปรตัวแบบ (Model modification indices) และคํานึงถึงเหตุผล
เชิงทฤษฎี แบบจําลองสุดท้ายซึ่งตัวแบบสุดท้ายได้ค่าสถิติ คือ Chi-Square/df = 1.89, p-value = 0.03, RMSEA = 0.04,
SRMR = 0.07, CFI = 0.99, NNFI = 0.99, RFI = 0.98 และ GFI = 0.98, AGFI = 0.93 และ CN = 305.34 แสดงว่ า
แบบจําลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตาราง
ตาราง ดัชนีความสอดคล้อง/กลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานตั้งต้นและแบบจําลองสุดท้ายของการวิจัย
ค่าดัชนี
เกณฑ์
ค่าสถิติใน
ค่าสถิติใน
แบบจําลองตั้งต้น แบบจําลองสุดท้าย
ไค-สแควร์/องศาอิสระ (Chi-Square/df)
<2.00
305.57/23 = 13.28
32.28/17=1.89
ความน่าจะเป็นทางสถิติ (P-value)
p>0.01
0.00
0.03
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง
เข้าใกล้ 0
0.21
0.04
ของการประมาณค่า (Root Mean Square Error of
(<0.05)
Approximation : RMSEA)
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ค่าดัชนี

เกณฑ์
<0.08

ค่าสถิติใน
แบบจําลองตั้งต้น
0.04

ค่าสถิติใน
แบบจําลองสุดท้าย
0.07

ค่ามาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่วนที่
เหลือ (Standardized Root Mean Square Residual :
SRMR)
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative
Fit Index : CFI)
ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (Non-Normal Fit
Index : NNFI)
ดัชนีวัดระดับความสัมพันธ์ (Relative Fit Index : RFI)
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index :
GFI)
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted
Goodness of Fit Index : AGFI)
ดัชนีระบุขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Critical N :CN)

>0.90

0.96

0.99

เข้าใกล้ 1
(>0.90)
เข้าใกล้ 1
>0.90

0.93

0.99

0.93
0.87

0.98
0.98

เข้าใกล้ 1
(>0.90)
>200

0.73

0.93

45.31

305.34

เมื่ อ พิ จ ารณาค่า อิ ท ธิพ ลของตั ว แปรแฝง ความสั ม พั น ธ์ แ ละอิ ท ธิ พ ลของตั วแปรที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาการตลาด
เชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม พบว่า คุณธรรม มีอิทธิพลต่อคุณภาพ ค่าเท่ากับ 0.71 คุณธรรม มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์
ค่าเท่ากับ 0.54 คุณ ธรรม มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ค่าเท่ากับ 0.66 คุณ ภาพ มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์
ค่าเท่ากับ 0.78 และความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ ค่าเท่ากับ 0.86
1) เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของคุณธรรม พบว่า ค่าอิทธิพลของความซื่อสัตย์ มีค่าเท่ากับ 0.90 มีค่ามากที่สุด
โดยมี ค่ าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานเท่ากั บ 0.57 รองลงมา คื อ ค่ า อิ ท ธิ พ ลของความรั บ ผิ ด ชอบ มีค่า เท่ ากั บ 0.85
โดยมี ค่ าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานเท่ากั บ 0.54 และค่ า อิท ธิพ ลของความสุ ภ าพ มี ค่ า เท่ากั บ 0.79 โดยมี ค่ าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 ตามลําดับ
2) เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของคุณ ภาพ พบว่า ค่าอิทธิพลของการพัฒนาคุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์ มีค่าเท่ากับ
0.95 มีค่ามากที่สุด โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของการตัดสินใจเกี่ยวกับ
คุณภาพการผลิต โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.89 โดยมีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และค่าอิทธิพลของส่งเสริมบุคลากร มีค่าเท่ากับ 0.81 โดยมีค่า ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ตามลําดับ
3) เมื่ อ พิ จ ารณาค่ าอิ ท ธิพ ลของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม พบว่า ค่าอิ ท ธิพ ลของความรับ ผิ ด ชอบต่อ ลู ก ค้า
มี ค่ า เท่ า กั บ 0.91 มี ค่ า มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานเท่ า กั บ 0.74 รองลงมา คื อ ค่ า อิ ท ธิ พ ลของ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ ธุ ร กิ จ มี ค่ า เท่ า กั บ 0.87 โดยมี ค่ าความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานเท่ า กั บ 0.67 และค่ าอิ ท ธิพ ลของ
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน มีค่าเท่ากับ 0.86 โดยมีคา่ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ตามลําดับ
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4) เมื่ อพิ จารณาค่าอิทธิพ ลของความสัมพั นธ์ พบว่า ค่าอิทธิพ ลของการตอบสนองความต้องการของลู กค้ า
มีค่าเท่ากับ 0.87 มากที่สุด โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ค่าอิทธิพลของการดูแลติดต่อกับลูกค้า
อย่างสม่ํ าเสมอ มี ค่าเท่ากั บ 0.86 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อ นมาตรฐานเท่ากั บ 0.84 และค่าอิ ทธิพ ลของการจั ดสรร
งบประมาณ มีคา่ เท่ากับ 0.84 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ตามลําดับ

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล
1) ขอบเขตการวิ จั ย ผู้ วิจั ย ศึ ก ษาเฉพาะในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด ระยอง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ศึ ก ษาเป็ น ผู้ บ ริ ห ารด้ า น
การตลาดหรือผู้รับผิดชอบด้านการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดระยองจํานวน 500 คน โดยใช้วิธกี ารสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระเป็นสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ รูปแบบธุรกิจ ขนาดธุรกิจ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ และจํานวนเงินทุนจด
ทะเบียน และตัวแปรตาม คือ คุณธรรม คุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Rating Scale) ที่ผ่านขั้นตอนการปรับปรุง
และทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน การวิเคราะห์แบบสอบถามหาค่าสถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบความเป็นโค้งปกติ ตรวจสอบความสอดคล้องและ
กลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจั กษ์ โดยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation
Model)
2) สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถามเป็น
รูปแบบธุรกิจแบบบริษัท จํากัดมากที่สุด จํานวน 496 คน (ร้อยละ 95.39) รองลงมาเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด/ห้างหุ้นส่วน
สามัญ จํานวน 19 คน (ร้อยละ 3.65) และบริษัทมหาชน จํากัด จํานวน 5 คน (ร้อยละ 0.96) ขนาดธุรกิจขนาดใหญ่
มี จํ า นวนมากที่ สุ ด จํ า นวน 368 คน (ร้ อ ยละ 70.80) รองลงมา คื อ ขนาดกลาง จํ า นวน 88 คน (ร้ อ ยละ 16.90)
และขนาดย่อม จํานวน 64 คน (ร้อยละ 12.30) ตามลําดับ ระยะเวลาในการดําเนินงานของธุรกิจ ระหว่าง 21 – 30 ปี
มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 152 คน (ร้อยละ 29.20) รองลงมา คือ ระหว่าง 11 – 20 ปี จํานวน 126 คน (ร้อยละ 24.20)
และน้อยกว่า 10 ปี จํานวน 119 คน (ร้อยละ 22.90) ตามลําดับ และมากกว่า 50 ปี มีจํานวนน้อยที่สุดจํานวน 19 คน
(ร้ อ ยละ 3.70) จํานวนเงินทุ นจดทะเบี ยน มากกว่ า 51 ล้า นบาทมี จํานวนมากที่ สุ ด จํานวน 234 คน (ร้อ ยละ 45.00)
รองลงมา คือ ระหว่าง 11 – 50 ล้านบาท จํานวน 171 คน (ร้อยละ 32.90) และน้อยกว่า 10 ล้านบาท จํานวน 115 คน
(ร้อยละ 22.10) ตามลําดับ
3) สถิตอิ นุมาน
(1) การทดสอบความสอดคล้องของแบบจําลองเชิงทฤษฎีกับแบบจําลองเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจําลองสุดท้าย
ซึ่งตัวแบบสุดท้ายได้ค่าสถิติ คือ Chi-Square/df = 1.89, p-value = 0.03, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.07, CFI = 0.99,
NNFI = 0.99, RFI = 0.98 และ GFI = 0.98, AGFI = 0.93 และ CN = 305.34 แสดงว่ า แบบจํ า ลองเชิ ง ทฤษฎี มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับแบบจําลองเชิงประจักษ์ (Model Fit) ระดับดี
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(2) ค่าอิทธิพลของตัวแปรแฝง พบว่า คุณธรรม มีอิทธิพลต่อคุณภาพ ค่าเท่ากับ 0.71 คุณธรรม มีอิทธิพลต่อ
ความสัมพันธ์ ค่าเท่ากับ 0.54 คุณธรรม มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ค่าเท่ากับ 0.66 คุณภาพ มีอิทธิพลต่อ
ความสัมพันธ์ ค่าเท่ากับ 0.78 และความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ ค่าเท่ากับ 0.86 ตามลําดับ
(3) เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของคุณธรรม พบว่า ค่าอิทธิพลของความซื่อสัตย์ มีค่าเท่ากับ 0.90 มีค่ามากที่สุด
รองลงมา คื อ ค่ าอิ ท ธิพ ลของความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค่ า เท่ า กั บ 0.85 และค่ า อิ ท ธิ พ ลของความสุ ภ าพ มี ค่ า เท่ า กั บ 0.79
ตามลําดับ
(4) เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของคุณภาพ พบว่า ค่าอิทธิพลของการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีค่าเท่ากับ
0.95 มีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณ ภาพการผลิต โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.89 และค่าอิทธิพลของส่งเสริมบุคลากร มีค่าเท่ากับ 0.81
ตามลําดับ
(5) เมื่ อพิ จ ารณาค่ าอิทธิพ ลของความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม พบว่า ค่าอิ ท ธิพ ลของความรับ ผิด ชอบต่อ ลู กค้า
มีค่าเท่ากับ 0.91 มีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อธุรกิจ มีค่าเท่ากับ 0.87 และค่าอิทธิพล
ของความรับผิดชอบต่อพนักงาน มีคา่ เท่ากับ 0.86 ตามลําดับ
(6) เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของความสัมพั นธ์ พบว่า ค่าอิทธิพลของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
มีค่าเท่ากับ 0.87 ค่าอิทธิพลของการดูแลติดต่อกับลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ มีค่าเท่ากับ 0.86 และค่าอิทธิพลของการจัดสรร
งบประมาณ มีคา่ เท่ากับ 0.84 ตามลําดับ
อภิปรายผล
(1) การเชื่ อ งโยงเครื อ ข่ ายพั น ธมิ ต ร พบว่ า พั น ธมิ ต รทางธุ รกิ จ ประกอบด้ ว ย ความไว้ ว างใจ ความผู ก พั น
และความร่วมมือ สอดคล้องกับมนัสนันท์ มณีขัติย์ (2551) โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ตลอดจนทรัพยากร
ต่ า งๆ ระหว่างผู้ ท่ี เกี่ ย วข้ อ งในเครื อ ข่ า ยเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหรือ ผลิ ต ภาพโดยรวมของเครื อ ข่ า ยวิส าหกิ จ และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับอระนุช โกศล (2551)
(2) คุ ณ ภาพ พบว่า เป็ น การดํ าเนินงานให้ เป็ น ไปตามข้อ กํ า หนดที่ ต้อ งการโดยสร้ างความพอใจให้ กั บ ลู ก ค้ า
และมีต้นทุนการดําเนินงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับกําพล กิจชระภูมิ และสุชาติ ยุวรี (2546) และคุณภาพของสินค้าและ
บริการต้องสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า ลูกค้าจะเลือกใช้สินค้าและบริการต่อไป สอดคล้องกับสมชาย วณารักษ์ (2546: 2-3)
อีกทั้งการบริหารคุณภาพได้กลายมาเป็นกลยุทธ์สําคัญ จึงควรมีการประยุกต์และพัฒนาเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
ขั้ น พื้ น ฐานในสั ง คมธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บั น นี้ สอดคล้ อ งกั บ กมลวรรณ รอดหริ่ ง (2546: 8) คุ ณ ภาพ เป็ น กุ ญ แจสํ า คั ญ สู่
การแข่งขันในตลาดเสรี และเป็นแนวทางพื้นฐานในการจัดการธุรกิจ เพื่อนําไปสู่เป้าหมายระยะสั้นในด้านผลิตภาพและ
การเติบโตของรายได้ท่ียั่งยืนในระยะยาวต่อไป สอดคล้องกับจักร ติงศภัทิย์ (2549: 131-132)
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(3) ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1) จากผลการวิ จั ย พบว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ม ากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ แรก
ธุรกิจอุตสาหกรรมจึงควรมีการส่งเสริมให้องค์ธุรกิจดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าและ
สังคม
2) จากผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์มากเป็นอันดับสอง ดังนั้นในการผลิตสินค้านั้นควร
เน้นให้ความสําคัญในเรื่องสินค้าที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและ
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในสินค้า
3) จากผลการวิจัยพบว่า คุณธรรม มีอิทธิพลต่อคุณภาพมากเป็นอันดับสาม ดังนั้นองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมที่
เติบโตควรยึดถือคติทําธุรกิจที่ว่าจะค้าขายด้วยความยุติธรรมด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและการจําหน่ายสินค้าต้องยึดถือ
คุณธรรมเป็นสําคัญด้วยหลักการคุณภาพคู่คุณธรรมนี่เอง จึงทําให้เราชาวสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของทั้งลูกค้า และคนใน
ชุมชน
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1) การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยมุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม ในการวิจัย
ครั้ ง ต่ อ ไปควรวิ จั ย ในการพั ฒ นาประเภทกิ จ การอื่ น ๆ เช่ น แนวทางการพั ฒ นาการตลาดเชิ ง พุ ท ธในธุ ร กิ จ บริ ก าร
แนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจการค้า เป็นต้น
2) การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเฉพาะจังหวัดระยอง ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทําวิจัยในจังหวัดอื่น ระดับ
กลุม่ จังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ
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พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค: ผลการสํารวจออนไลน์
Consumer Behaviour and Factors Affecting
Dietary Supplement Consumption:An Online Survey
อรุณี เลิศกรกิจจา*

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดและกลุ่มอ้างอิงที่มี
ผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผ่านทางออนไลน์ จํานวน 1,025 คน
ทํ า การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา ค่ า สถิ ติ ท่ี ใช้ ได้ แ ก่ ความถี่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
การทดสอบไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี โสด การศึกษาระดับปริญญาโท อาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001
บาทขึ้นไป 2) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริโภคมากที่สุด คือ วิตามิน
เพื่ อ บํ า รุ ง ร่ า งกาย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ ต่ อ ครั้ ง อยู่ ในช่ ว ง 501-1,000 บาท มี ค วามถี่ ในการซื้ อ น้ อ ยกว่ า เดื อ นละครั้ ง
ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมคือ ตนเอง และเป็นการซื้อสําหรับตัวเองบริโภค โดยเลือกซื้อจากร้านขายยา
รวมถึงร้านค้าปลีกเฉพาะทางที่มีแผนกยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เปิดรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 3) ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมเลื อกซื้อผลิตภัณ ฑ์ เสริมอาหาร มีค่าเฉลี่ยรวมในระดั บ มาก ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่ายในระดับมากและให้ความสําคัญระดับปานกลาง
ต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนปัจจัยกลุ่มอ้างอิงคือการซื้อตามญาติ/เพื่อนและผู้มีชื่อเสียง มีความสําคัญระดับ
ปานกลาง 4) ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า 4.1) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ์ ด้ า นบวกกั บ ความถี่ ในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน 4.2) อายุ อาชีพ ระดับรายได้มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน
เสริมอาหารและแร่ธ าตุ เครื่องดื่ ม เพื่ อ ประโยชน์ เฉพาะทาง สมุ นไพรไทย และสมุน ไพรจีน 4.3) สถานภาพและระดั บ
การศึกษามีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท วิตามิน เสริมอาหารและแร่ธาตุ สมุนไพรไทย และสมุนไพร
จีน 4.4) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์ด้านบวกกับความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน
4.5) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ด้านบวกกับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริโภค 4.6) ปัจจัยด้านราคา
ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ด้านบวกกับผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารประเภทเสริม
อาหารและแร่ธาตุ เครื่องดื่มเพื่อประโยชน์เฉพาะทาง สมุนไพรไทย และสมุนไพรจีน 4.7) ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง คือ ญาติ/
เพื่อนมีความสัมพันธ์ด้านบวกกับผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารประเภทเสริมอาหารและแร่ธาตุ สมุนไพรไทยและสมุนไพรจีน

*

อาจารย์สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
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และ 4.8) ผู้มีชื่อเสียง มีความสัมพันธ์ด้านบวกกับผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

ABSTRACT
This survey research aimed to study the consumer behaviour, the marketing mix, and the reference group
factors affecting dietary supplement consumption. An online questionnaire was used to collect data from 1,025
samples. The descriptive statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,
Chi-square test and the Pearson correlation coefficient. The research results showed that 1) most of respondents
were women, aged between 36-45 years old, single, with a master's degree, worked in private sectors and having
average income more than 60,001 Baht per month. 2) Regarding to the consumer behaviour towards dietary
supplement consumption, the most chosen dietary supplement was vitamin in order to improve health. Purchase
frequency was less than once a month with the range of spending 501-1000 Baht/time. The person influenced their
buying decision was themselves and bought for their own consumption. The respondents used internet as their main
source of information and bought dietary supplements from pharmacy and specialty retailers that have a department
of drugs and supplements. 3) The factors affecting consumer buying behaviour towards dietary supplements showed
that the importance level of the overall marketing mix factors was high. The ranking of marketing mix factors
respond with high importance were product, price, and distribution channel factors respectively. The promotion factor
was rated at a moderate level. Whereas the importance level of relative/ friend and celebrity toward dietary
supplements consumption were moderate. 4) Hypotheses testing results revealed that 4.1) gender, age, marital
status, occupation, education level and income level had positive relationship with purchasing frequency, 4.2) age,
occupation, and income levels had relationship with type of dietary supplements; vitamin, supplements and minerals,
functional beverages, Thai and Chinese herbs, 4.3) marital status and education level had relationship with type of
dietary supplements; vitamin, supplements and minerals, Thai and Chinese herbs, 4. 4) there was positive
relationship between the marketing mix factors in term of distribution channels and purchasing frequency, 4.5) there
was positive relationship between product factor and type of dietary supplements consumed, 4.6) price, distribution
channel, and promotion factors had positive relationship with type of dietary supplements; supplements and
minerals, functional beverages, Thai and Chinese herbs, 4.7) there was positive relationship between the reference
group factor in term of relative/friend and type of dietary supplements consumed; supplements and minerals, Thai
and Chinese herbs, and 4.8) there was positive relationship between the celebrity and Thai and Chinese herbs at
the statistically significant level of .05.
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บทนํา
ผลการสํารวจออนไลน์เกี่ยวกับการรับประทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผู้บริโภค ใน 52 ประเทศทั่วโลก
ของนีลเส็น เมื่อปลายเดือนกันยายน 2551 โดยในประเทศไทยผลการสํารวจมาจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชาย
และหญิงที่ใช้อินเทอร์เน็ตจํานวน 500 คน อายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า ผูบ้ ริโภคชาวไทยสนใจการรับประทานวิตามินและอาหาร
เสริม มากที่ สุ ดในโลกในอั ตราร้อยละ 66 แต่ มีเพี ย งร้อยละ 30 ที่ รับ ประทาน “ทุ ก วันเป็ นประจํ า” โดยเหตุ ผลหลั ก ใน
การรับประทานวิตามินหรือผลิตภัณ ฑ์อาหารเสริมคือ “เพื่อช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรค” ร้อยละ 52 เหตุผลถัดมาคือ
“เพื่อช่วยเสริมความไม่สมบูรณ์ ของการรับประทานอาหาร” และ “เพื่ อให้แน่ใจว่าการรับประทานของพวกเขามีความ
สมดุล” สัดส่วนร้อยละ 50 และ 43 ตามลําดับ ซึ่งสวนทางกับประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นที่รับประทานวิตามินหรือ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อให้แน่ใจว่าการรับประทานของพวกเขามีความสมดุลเป็นสําคัญ หรือเพื่อชดเชยนิสัยการบริโภค
อาหารที่ไม่ดีของพวกเขา (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2552)
ประเทศไทยนั้น การใช้ชีวิตและพฤติกรรมของประชากรเปลี่ยนไป มีความรีบเร่งมากขึ้นจนไม่ค่อยมีเวลาที่จะให้
ความสําคัญกับเรื่องความสมดุลของอาหารที่รับประทานซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูง
วัย การย้ายถิ่นเข้าสู่สังคมเมือง และวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงค่านิยมการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
ซึ่งประกอบด้วย เนื้อสัตว์ ไขมัน นมและเนย หรืออาหารจานด่วน การรับประทานอาหารว่างจําพวกขนมกรุบกรอบจํานวน
มากต่ อ วั น พฤติ ก รรมดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ค นไทยมี สุ ข ภาพและร่ า งกายเปลี่ ย นไปเป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด โรค เช่ น
โรคเบาหวาน โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด และโรคมะเร็ ง เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ดั งนั้ น ปั ญ หาพฤติ ก รรม
การบริโภคนั้นสําคัญมากเพราะการกินดีจะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี ส่งผลให้อาหารเพื่อสุขภาพเป็นที่ต้องการมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้บริโภคหันมาให้ความสําคัญกับอาหารและสุขภาพมากขึ้น จึงทําให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
เช่ น การเสริ ม วิ ต ามิ น แร่ ธ าตุ เส้ น ใยและกรดไขมั น ที่ จํ า เป็ น ต่ อ ร่ า งกาย (ธี ร วี ร์ วราธรไพบู ล ย์ , 2014) ข้ อ มู ล จาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่าอุตสาหกรรมอาหารเสริมเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญของประเทศที่มีมูลค่า
ทางการตลาดโดยเฉพาะมูลค่าส่งออกสมุนไพรกลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าการใช้และส่งออกรวมกว่า 80,000 ล้านบาท จาก
การวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ในปี 2551 มีการคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น
18,000 ล้านบาท มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับ ปี 2550 ซึ่งผลิตภัณฑ์บํารุงร่างกายชนิดเครื่องดื่มชนิดน้ําและ
เครื่องดื่มผสมสารอาหารมีมูลค่าตลาดรวมสูงถึง 7,560 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่ม
วิตามินมีสัดส่วนร้อยละ 16 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 2,880 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 12-15 อย่างต่อเนื่อง จําแนกได้
เป็น วิตามินรวม วิตามิน C, B, E และ A เรียงลําดับตามมูลค่าตลาดของวิตามินแต่ละชนิด ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั่วไป
(ชนิดเม็ดและชนิดผง ไม่รวมวิตามิน) มีมูลค่า 6,300 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 35 กลุ่มวิตามิน และผลิตภัณ ฑ์อาหาร
เสริมสําหรับเด็ก มีมูลค่าตลาด 1,260 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 โดยประมาณการว่ากําลังซื้อของกลุ่มประชากร
อายุ 15-50 ปี จะคิ ดเป็ นร้อ ยละ 50 และกลุ่มอายุ ม ากกว่า 50 ปี หรือ ผู้สู งวั ย จะคิดเป็ นร้อยละ 30 ของมู ลค่าตลาด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม เมื่อคิดมูลค่าการตลาดของสองกลุ่มนี้ จะเป็นมูลค่าทางการตลาดที่สูงมากถึงร้อยละ 80
ดังนั้นผู้บริโภคสองกลุ่มนี้ จัดเป็นกลุ่มสําคัญในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยสรุป ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
นับว่าเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง เนื่องจากยังคงมีโอกาสในการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2550) โดย
ตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริม ความงามมี อั ตราการเติ บ โตที่ โดดเด่ น ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากการตลาดและการส่ ง เสริม การตลาดของ
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในยุคโลกอินเทอร์เน็ต ที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วจากสื่อออนไลน์
ต่างๆ ประกอบกับมีแหล่งซื้อสินค้าได้หลายช่องทาง ไม่เพียงร้านค้าปลีก แต่ยังมีช่องทางการขายตรงผ่านสื่อออนไลน์และ
รายบุคคล (ชัยวัฒน์ สิงห์หริ ัญนุสรณ์ และอรุณรัตน์ อรุณเมือง, 2013)
จากข้อมูลข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญและมูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี
จํานวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จําหน่ายในตลาดและจํานวนผู้บริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นใน
ทุกเพศ ทุกวัย อันส่งผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนโครงสร้างทางสังคมและวิถีชีวิตของคนในประเทศ
จึงเกิดประเด็นคําถามว่า ปัจจุบันผู้บริโภคในช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงสุดส่วนใหญ่บริโภคผลิตภัณฑ์
เสริ ม อาหารประเภทใด มี พ ฤติ ก รรมการบริ โภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริม อาหารอย่ า งไร และปั จ จั ย ใดที่ ส่ งผลต่ อ การบริ โภค
ผลิตภัณ ฑ์ เสริม อาหารของผู้ บ ริโภค ดั งนั้น ในงานวิจั ยครั้งนี้ ผู้วิจั ยจึงสนใจที่จะศึก ษาพฤติก รรมและปั จ จั ยที่มีผลต่ อ
การบริโภคผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินสถานการณ์การบริโภคผลิตภัณ ฑ์
เสริมอาหารและเพื่อนําข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางสําหรับผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกว่า 1,000 ราย ซึ่ง
ร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคและเป็นแนวทางในวางกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อให้สามารถแข่งกับกับคู่แข่งในตลาด ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อการส่งออกได้เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง
ที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค

นิยามศัพท์
ผลิตภั ณ ฑ์ เสริมอาหาร (Dietary supplement) หมายถึง สารอาหารที่ ใช้รับ ประทานเข้าไปโดยตรง นอกเหนื อ
จากการรับประทานอาหารปกติ เพื่อเติม เสริม ป้องกัน หรือบําบัด โดยมีสารอาหารหรือสารอื่นๆ เป็นองค์ประกอบอยู่
อาจจะอยู่ในรูปของเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอื่นๆ โดยที่มีจุดมุ่งหมายสําหรับผู้บริโภคโดยทั่วไปที่มี
สุขภาพปกติ มิใช่เป็นผู้ป่วย โดยมีการคาดหวังประโยชน์ในทางส่งเสริมสุขภาพให้ดีข้ึนหรือทรงตัว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สามารถจําแนกออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํารุงสุขภาพ 2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันและ
รักษา 3) ผลิตภั ณ ฑ์ เสริมอาหารลดน้ําหนั กและความงาม 4) ผลิตภั ณ ฑ์ เสริมอาหารนักกีฬา และ 5) ผลิตภั ณ ฑ์ เสริม
อาหารที่เสริมหรือเติมสารอาหารบางชนิดให้มากขึ้น (จิราภา โฆษิตวานิช, 2554)
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้
ดังแผนภาพที่ 1
ปั จจัยส่วนบุคคล - เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
การศึกษา รายได้

พฤติก รรมการบริ โภค
ผลิต ภัณฑ์ เ สริ ม อาหาร

- ความถี่ในการบริ โภค
- ประเภทของผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่บริโภค

ปั จ จัย ภายนอก
สิง่ กระตุ้นทางการตลาด กลุม่ อ้ างอิง
ผลิตภัณฑ์
ราคา
กระแสนิยม

ญาติ/เพื่อน
ผู้มีชื่อเสียง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค
1. แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและแบบจําลองพฤติกรรมการบริโภค
Solomon (2009) (อ้ างอิ งใน ชู ชั ย สมิ ท ธิไกร, 2553) ได้ นิ ย าม พฤติ ก รรมผู้ บ ริโภค (Consumer Behaviour)
ว่าหมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก (select) การซื้อ (purchase) การใช้ (use) และการกําจัด
ส่วนที่เหลือ (dispose) ของสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตน ในปี 2012
Kotler & Armstrong ได้เสนอแบบจําลองสิ่งกระตุ้น-การตอบสนองของพฤติกรรมผู้ซื้อ (Stimulus - Response Model of
Buyer Behaviour หรือ S-R Model) เพื่อเป็นการศึกษาเหตุจูงใจผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจาก
สิ่งกระตุ้น คือสิ่งที่ผลักดันให้บุคคลเกิดการตอบสนองหรือตัดสินใจ ประกอบด้วย 1) สิ่งกระตุ้นภายนอก ได้แก่ สิ่งกระตุ้น
ทางการตลาด (4P’s) และสิ่งกระตุ้นอื่นๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและสังคม ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง
ชั้ น สั ง คมและวั ฒ นธรรม และ 2) สิ่ ง กระตุ้ น ภายในหรื อ สั ญ ชาติ ญ าณที่ ติ ด ตั ว มาแต่ กํ า เนิ ด หรื อ มาจากการเรี ย นรู้
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ การศึกษา อาชีพ รูปแบบการดําเนินชีวิตและแนวคิดส่วนบุคคล
และปั จจัยทางด้านจิตวิทยาประกอบด้วยการจูงใจ บุ คลิกภาพ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ และทั ศนคติ สิ่งกระตุ้น
เหล่านี้ก่อให้เกิดความต้องการผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดํา (Black Box) ที่ผู้ผลิตหรือ
ผู้ขายไม่สามารถคาดเดาได้ จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่มีผลต่อการตอบสนองหรือการตัดสินใจของ
ผู้ซื้อ เช่น การตั ดสินใจเกี่ย วกั บ เรื่องยี่ห้ อ ราคาและการลดราคา และการตั ดสินใจด้ านร้านค้า เป็ นต้น ดังนั้ น ในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อกําหนดตลาดเป้าหมายต้องตั้งคําถาม 7 ข้อ (7 O’s) เพื่อหาคําตอบว่า ใครอยู่ในตลาด
เป้ า หมาย (Occupant) ผู้ บ ริ โภคซื้ อ อะไร (Object) ทํ า ไมผู้ บ ริ โภคจึ ง ซื้ อ (Objective) ใครมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจซื้ อ
(Organization) ซือ้ เมื่อใด (Occasion) ซือ้ ที่ไหน (Outlet) และซื้ออย่างไร (Operation) (Kotler, 2003)
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2. ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix)
เสรี วงษ์ มณฑา (อ้ า งถึง ใน เสกสรรค์ วีระสุ ข และวรางคณา อดิ ศ รประเสริฐ, 2557) ได้ให้ ค วามหมาย
ส่วนประสมทางการตลาดว่า การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับ
ได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองว่าคุ้ม รวมถึงการมีการจัดจําหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหา
เพื่อให้สะดวกแก่ลูกค้าด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ส่วนประสมทาง
การตลาดในความหมายของ Kotler & Armstrong (2012) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้แก่ตลาด 2) ราคา 3) การจัดจําหน่าย และ 4) การส่งเสริมการตลาด ซึ่งประกอบด้วยการโฆษณา
การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์และการใช้พนักงานขาย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พเยาว์ สมหมาย (2546) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของผู้ บ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ อาชี พ และรายได้ ข องผู้ บ ริ โภคมี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นอกจากนี้ ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัยด้านราคา ด้าน
การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีผลในระดับปานกลาง ส่วนสุกัญญา เปลี่ยมทรัพย์ (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า อิทธิพลจากเพื่อน จุดมุ่งหมายในการรักษาโรคและแรงจูงใจจากสื่อ
โฆษณาเป็นตัวแปรที่มีนัยสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท
วิตามินเพื่อบํารุงร่างกายมากที่สุด ส่วนภาวิณี ตันติผาติ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ได้ศึกษาการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นอกจากปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค
แล้ว ยังพบว่า เหตุผลในการรับประทานและประเภทของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เลือกซื้อมารับประทานบ่อย
ที่สุดที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแตกต่างกัน ขณะที่ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์ ราคาและสถานที่จัดจําหน่ายที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพั นธ์กับ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหาร แต่ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาดที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณ ฑ์ ผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีการศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่ง ศึกษาโดยชนิดาภา หิรัญสุรงค์
(2557) พบว่า ปัจจัยบุคคล และปัจจัยสถานที่ในการซื้อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับความตั้งใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเชิงบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
ส่วนของงานวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะประเภท พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านสรรพคุณ คุณภาพ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ยี่ห้อตราสินค้าส่งผลต่อการบริโภคอาหารเสริม
จากสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งทําการศึกษาโดยภูรพัฒ น์
หาญไกรพงศ์ (2554) ขณะที่การศึกษาของเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทวิตามิน ทัศนคติด้านราคาและด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทวิตามินในรอบ 6 เดือน
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรม ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารของ
ผู้ บ ริ โภค พบมี ง านวิ จั ย บางส่ ว นได้ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลจากกลุ่ ม เพื่ อ นที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรม โดยการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษา
เชิง เปรีย บเที ย บ มี เพี ย งบางส่ ว นที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ข องปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การบริโภคผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริม อาหาร ดั งนั้ น
ในการครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย อาศั ย แบบจํ า ลองสิ่ ง กระตุ้ น -การตอบสนองของพฤติ ก รรมผู้ ซื้ อ ของ Kotler & Armstrong (2012)
และการศึกษาของเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) และภาวิณี ตันติผาติ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์
เกี ย รติ (2554) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ บ ริ โภคและปั จ จั ย ภายนอก ได้ แ ก่ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดและกลุ่มอ้างอิงที่มีความสัมพันธ์ต่อความถี่ในการซื้อและประเภทของผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารที่ผู้บริโภคเลือก
บริโภค ดังสรุปไว้ในกรอบแนวคิดในการศึกษาตามแผนภาพที่ 1

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและ
ปัจจัยกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อและบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อายุ 15 ปี ขึ้นไป ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดําเนินการระหว่าง 15 กรกฎาคม 2558 – 31
กรกฏาคม 2559
2. ขั้นตอนการศึกษา
ประกอบด้ ว ย 1) รวบรวมข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น และทบทวนวรรณกรรม 2) สร้ า งแบบสอบถามให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุ ประสงค์ นําแบบสอบถามเสนอต่อผู้สนับ สนุ นทุ นวิจั ย เพื่ อปรับ ปรุงแก้ไข 3) ตรวจสอบความถู กต้องของคํ าถาม
โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจริง 56 ราย ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่เป็น Likert Scale
ได้ค่าความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha = 0.94 4) เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางออนไลน์ 5) ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลการวิจัย 6) จัดทําและนําเสนอรายงาน
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่เคยซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งนี้
เนื่องจากไม่สามารถทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยกําหนดขนาดตัวอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย ตัวอย่างจํานวน 1,000 ราย โดยทําการเลือกตัวอย่างแบบไม่ยึดหลักความน่าจะเป็น (non-probability
sampling) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) ซึ่งทําการเก็บข้อมูลผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากงานวิจัย
ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ต้ อ งการตั ว อย่ า งจํ านวนมากจึ ง ได้ ใช้ วิ ธี ให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามแนะนํ า ตั ว อย่ างเพิ่ ม (respondent-driven
sampling) แบบเครือข่าย (Salganik & Heckathorn, 2004) ได้จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,025 ราย
4 วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถามชนิ ด ตอบด้ว ยตนเองทางออนไลน์ ข้อ มู ล ที่ รวบรวมได้ นํ า มา
วิ เคราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบด้ ว ยค่ า ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และการใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดย

Page 155

BMRC

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

ใช้ค่าไคว์สแควร์ (Chi-square test) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม
ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจะใช้โปรแกรม วิเคราะห์ทางสถิติ spss ในการวิเคราะห์

ผลการศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1,025 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 62 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 33.7 สถานภาพโสด ร้อยละ 54.6 มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 39 การศึกษาระดับปริญญาโทหรือกําลังศึกษา ร้อยละ 46.8 และมีระดับรายได้ต่อเดือน มากกว่า
60,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 27.3
ด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผู้ตอบแบบสอบถามบริโภคมาก
ที่สุด คือ วิตามิน ร้อยละ 33.2 เหตุผลหลักในการบริโภค คือ เพื่อบํารุงร่างกาย ร้อยละ 45.7 ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 24.9 ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เสริมคือตนเอง ร้อยละ 51 โดยเลือกซื้อจากร้านขายยา (รวมถึงร้านค้าปลีกเฉพาะทางที่มีแผนกยาและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร) ร้อยละ 51.1 เป็นการซื้อสําหรับตัวเองบริโภค ร้อยละ 46.9 มีความถี่ในการซื้อน้อยกว่าเดือนละครั้ง ร้อยละ 54.7
และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งอยู่ในช่วง 501-1,000 บาท ร้อยละ 36.5 (รายละเอียดดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สรุปผลวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จํานวน 1,025 คน
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ผลิตภัณฑ์
วิตามิน
ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเสริมและแร่ธาตุ
อาหารที่เลือกซื้อ
เครื่องดื่มบํารุงร่างกายเพื่อประโยชน์
บ่อยที่สุดเป็น
เฉพาะทาง
ประจํา
สมุนไพรไทย
(เรียงลําดับ 1-3)
สมุนไพรจีน
อื่น ๆ
เหตุผลที่เลือกซื้อ
เพื่อบํารุงร่างกาย
ผลิตภัณฑ์
เพื่อเสริมความงาม
ผลิตภัณฑ์เสริม
เพื่อหวังผลเฉพาะทาง เช่น ลด
อาหาร (ตอบได้
คอเลสโตรอล ลดความดันโลหิต ต้านทาน
มากกว่า 1 ข้อ)
โรค
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ แพทย์
ผลิตภัณฑ์
เภสัชกร
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Responses
จํานวน
ร้อยละ
701
33.2%
619
29.3%
373
17.7%

Percent of
Cases
68.5%
60.4%
36.4%

272
141
5
698
421
409

12.9%
6.7%
.2%
45.7%
27.6%
26.8%

26.6%
13.8%
.5%
68.1%
41.1%
39.9%

156
243

6.3%
9.9%

15.2%
23.7%
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ตอบ
ผลิตภัณฑ์เสริม
พนักงานขาย
อาหารที่เปิดรับ
ญาติ/เพื่อน
(เรียงลําดับ 1-3)
อินเตอร์เน็ต
โทรทัศน์/วิทยุ
สิ่งพิมพ์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
เอกสารทางวิชาการจากสถาบันที่เชื่อได้
งานแสดงสินค้า
อื่น ๆ
ผูท้ ่ีมีอิทธิพลต่อการ ตนเอง
ตัดสินใจซื้อ
แพทย์/เภสัชกร
ผลิตภัณฑ์เสริม
ญาติ/เพื่อน
อาหาร (ตอบได้
บุคคลมีชื่อเสียง
มากกว่า 1 ข้อ)
อิทธิพลจากสื่อ วิทยุ โทรทัศน์
สถานที่ในการเลือก ร้านขายยา (รวมถึงร้านค้าปลีกเฉพาะทาง
ซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริม ที่มีแผนกยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
อาหารเป็นประจํา
คลินิก-โรงพยาบาล
ร้านสะดวกซือ้
อินเตอร์เน็ต
ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สั่งซื้อทางไปรษณีย์
พนักงานขายตรง
บุคคคลที่ซ้ืออาหาร ตนเอง
เสริมให้บริโภค
ผู้อื่น
ทั้งตนเองและผู้อื่น
ความถี่ในการซื้อ
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
ผลิตภัณฑ์เสริม
เดือนละครั้ง
อาหารต่อเดือน
มากกว่าเดือนละครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อ น้อยกว่า 500 บาท
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เส ริ ม 500-1,000 บาท
อาหารต่อครั้ง
1,001-2,000 บาท
2,001-3,000 บาท
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Responses
212
8.6%
440
17.9%
614
24.9%
276
11.2%
245
10.0%
156
6.3%
115
4.7%
4
.2%
739
51.0%
217
15.0%
300
20.7%
61
4.2%
131
9.0%
524
51.1%
41
53
146
200
21
41
470
65
485
540
375
105
95
395
325
80

4.0%
5.2%
14.2%
19.5%
2.0%
4.0%
46.1
6.4
47.5
52.7
36.6
10.2
9.3
38.5
31.7
7.8

Percent of
20.7%
43.0%
60.0%
27.0%
23.9%
15.2%
11.2%
.4%
72.9%
21.4%
29.6%
6.0%
12.9%
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ตอบ
มากกว่า 3,000 บาท ขึ้นไป

Responses
125
12.2

Percent of

ผลสํารวจปัจจัยภายนอกได้แก่ส่วนประสมทางการตลาดและกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่า ค่า เฉลี่ ยรวมของแต่ ละปั จจั ย อยู่ในระดับ สํา คั ญ มาก โดยมีค่าเฉลี่ ยรวม 3.66
โดยประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยรวม 3.98 โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด และ
การได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐาน ในระดับมาก (2) ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้าน
ราคาโดยรวมในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย รวม 3.81 โดยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ปั จ จั ย ย่ อ ยด้ า นราคาที่ เหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพ
และราคาที่เหมาะสมกับปริมาณ ในระดับมากเช่นกัน (3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
ต่อปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.61 โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้าน
การจัดจําหน่ายระดับมากเช่นกัน ได้แก่ การหาซื้อได้ตลอดเวลาและการมีวางขายทั่วไป (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.31
โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดระดับมาก ในเรื่องการแนะนําของพนักงานขาย และมีการลด
ราคาสินค้า (5) ญาติ/เพื่อนและผู้มีชื่อเสียง มีความสําคัญในระดับปานกลาง มีคา่ เฉลี่ย 3.05 และ 2.94 ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ าน 1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ ระดั บ การศึ ก ษาและระดั บ รายได้ มี
ความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน ดังสรุปในตารางที่ 2
สมมติ ฐ าน 2 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ ระดั บ การศึ ก ษาและระดั บ รายได้ มี
ความสัมพันธ์กับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริโภค ดังสรุปในตารางที่ 3
สมมติฐาน 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน ดังสรุปในตารางที่ 4
สมมติ ฐ าน 4 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดและปั จ จั ย ด้ า นกลุ่ ม อ้ า งอิ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริโภค ดังสรุปในตารางที่ 5
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการทดสอบความสัมพั นธ์ของปั จจัยส่วนบุ คคลของผู้ตอบแบบสอบถามกั บความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
อาชีพ

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน
Chi square (P)
Sig.
**
10.52
.01
**
70.76
.00
59.30**
.00
115.67**
.00
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24.41**
121,74**

การศึกษา
รายได้

.00
.00

มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามและประเภทของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่บริโภค
ปัจจัย
ส่วน
บุคคล
เพศ

วิตามิน
r
2.20

เสริมอาหารและแร่
ธาตุ
r
แปลผล
0.73
13.86 มีความ
**
สัมพันธ์

แปลผล
มีความ
สัมพันธ์
มี
12.23*
ความสัมพั
*
นธ์
มีความ 60.78
**
สัมพันธ์

อายุ

49.16**

สถานภา
พ

35.42**

อาชีพ

92.88**

การศึกษ
า

24.98**

มีความ
สัมพันธ์

รายได้

50.44**

มีความ
สัมพันธ์

มีความ
สัมพันธ์

เครื่องดื่มเพื่อ
สมุนไพรไทย
ประโยชน์เฉพาะทาง
r
แปลผล
r
แปลผล
0.07
0.64
มีความ 65.99 มีความ
9.70**
**
สัมพันธ์
สัมพันธ์
6.35**

มีความ 51.82*
*
สัมพันธ์
มี
**
8.27 ความสัมพั 0.48
นธ์
16.06 มีความ 28.08
**
**
สัมพันธ์

มีความ
สัมพันธ์
มีความ
สัมพันธ์
มีความ
สัมพันธ์

8.05**

มีความ
สัมพันธ์

46.41*

สมุนไพรจีน
r
1.00
100.4
4**

แปลผล
มีความ
สัมพันธ์

47.42*

มีความ
สัมพันธ์

*

มีความสั 54.32
**
มพันธ์
มี
46.77
38.89
ความสัมพั
**
**
นธ์
30.77 มีความ 96.81
**
**
สัมพันธ์
*

มีความ
สัมพันธ์
มีความ
สัมพันธ์
มีความ
สัมพันธ์

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยภายนอกได้แก่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้าน
กลุ่มอ้างอิงกับความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน
ปัจจัยภายนอก
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจําหน่าย
การส่งเสริมการตลาด
ญาติ/เพื่อน
ผู้มีชื่อเสียง

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
0.06
.12
-0.07
.14
0.08**
.03
0.03
.44
0.03
.36
-0.06
.07
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยภายนอกได้แก่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้าน
กลุ่มอ้างอิงกับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริโภค
ปัจจัย
ภายนอก

วิตามิน

r

เสริมอาหารและแร่
ธาตุ

แปลผล
มีความ
สัมพันธ์

r

แปลผล
มีความ
สัมพันธ์
มีความ
สัมพันธ์

เครื่องดื่มเพื่อ
ประโยชน์เฉพาะ
ทาง
r
แปลผล
มีความ
.14**
สัมพันธ์
มีความ
13**
สัมพันธ์

สมุนไพรไทย

r

แปลผล
มีความ
สัมพันธ์
มีความสั
มพันธ์

สมุนไพรจีน

r

แปลผล
มีความ
สัมพันธ์
มีความ
สัมพันธ์

ผลิตภัณ
ฑ์

.07**

ราคา

.06

-

.16**

-.05

-

.17**

มีความ
สัมพันธ์

.12**

มีความ
สัมพันธ์

.21**

มีความ
สัมพันธ์

.22**

มีความ
สัมพันธ์

-.00

-

.15**

มีความ
สัมพันธ์

.10**

มีความ
สัมพันธ์

.14**

มีความ
สัมพันธ์

.15**

มีความ
สัมพันธ์

-.06

-

.08**

มีความ
สัมพันธ์

.00

-

.14**

-.02

-

.03

-

.03

-

.09**

ช่อง
ทางการ
จําหน่าย
การ
ส่งเสริม
การ
ตลาด
ญาติ/
เพื่อน
ผู้มี
ชื่อเสียง

.17**

.13**
.24**

มีความ
สัมพันธ์
มีความ
สัมพันธ์

.18**
.19**

.10**
.11**

มีความ
สัมพันธ์
มีความ
สัมพันธ์

การอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค สามารถนําผลการศึกษา
มาอภิปรายเชื่อมโยงตามกรอบแนวคิด ได้ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาโท
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 60,001 บาทขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับหลายงานวิจัยที่พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง แสดงให้เห็นว่าเพศหญิงบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากกว่าเพศชาย แต่แตกต่าง
จากงานวิจัยอื่น ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานรับราชการและรัฐวิสาหกิจและมี
รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท (จอมขวัญ ครุการุณวงศ์, 2542; รุจีลาวัณย์ ศรีจินดา, 2546; สุกัญญา เปลี่ยมทรัพย์,
2548; ญาณิศา แสงทวี และคณะ, 2549; ศรากุล สุโคตรพรหมมี และคณะ, 2550) สะท้อนให้เห็นว่าในการเก็บข้อมูล
แบบออนไลน์ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มเป็นผู้มีระดับการศึกษาและมีรายได้สูง
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2. พฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน ด้วยเหตุผลเพื่อบํารุงร่างกายเป็นหลัก เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่รีบเร่งทําให้
ไม่สามารถแน่ใจได้ว่า การรับประทานอาหารของเขามีความสมดุลแล้วหรือไม่ในแต่ละวัน ดังนั้น จึงนิยมบริโภควิตามินเพื่อ
ชดเชยวิตามินที่อาจได้รับไม่เพียงพอจากการรับประทานอาหาร ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทํ าให้วิตามินเป็ นผลิตภัณ ฑ์เสริม
อาหารที่กลุ่มตัวอย่างซื้อและบริโภคมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา เปลี่ยมทรัพย์ (2548) และ Jong et al.,
(2003) ที่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคคือ วิตามินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบํารุงร่างกาย
เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคกับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมเสริมอาหาร พบว่า อายุ
อาชีพ ระดับรายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน เสริมอาหารและแร่ธาตุ
เครื่องดื่มเพื่อประโยชน์เฉพาะทาง สมุนไพรไทย และสมุนไพรจีน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สถานภาพและ
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ
แร่ธาตุ สมุนไพรไทย และสมุนไพรจีน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ Eliason, Kruger,
& Mark (1997); Jong et al., (2003); Hearty et al., (2007) ที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร
ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือ ตนเองและเป็นการซื้อสําหรับตัวเองบริโภค สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพเยาว์ สมหมาย (2546) และอนุชา ผิวผ่องและคณะ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินซื้ออาหาร
เสริมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการคือประโยชน์ของอาหารเสริมเพื่อบํารุงร่างกายตาม
ความรับรู้ความต้องการของตน ดังนั้น ผู้บริโภคจึงตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยตนเองและเพื่อบริโภคเอง
โดยเลือกซื้อจากร้านขายยารวมถึงร้านค้าปลีกเฉพาะทางที่มีแผนกยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และมีความถี่ในการซื้อ
น้อยกว่าเดือนละครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) ทําการศึกษา
เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อวิตามิน คือ ตนเอง และนิยมซื้อ
จากร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่าง มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารวิตามินโดยเฉลี่ย 2.54 ครั้งในรอบ 6
เดือนหรือน้อยว่าเดือนละครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารต่อครั้งอยู่ในช่วง 5011,000 บาท สอดคล้องกับการศึกษาของสุกัญญา เปลี่ยมทรัพย์ (2548) พบว่าผู้บริโภคใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณ ฑ์เสริม
อาหารไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน อันเป็นผลของกระแสตื่นตัวทางด้านสุขภาพ ส่งผลให้ตลาดผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารมี
อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วงปี 2554 – 2558 สูงถึง 12% ต่อปี (ศู นย์วิจัยเศรษฐกิจและธุ รกิจ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ,
2559)
ด้านการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
อินเทอร์เน็ต แตกต่างจากผลการศึกษาของสุกัญญา เปลี่ยมทรัพย์ (2548) ญานิศา แสงทวี (2549) และอนุชา ผิวผ่องและ
คณะ (2550) ที่ว่าผู้ตอบแบบสอบถามรับทราบข้อมูลผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารจากโทรทัศน์ ขณะที่การศึกษาของฟ้าแผ้ว
รุ่งหิรัญ (2548) และเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) พบว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เสริ ม อาหารประเภทวิ ต ามิ น ของผู้ ต อบแบบสอบถาม คื อ จากบุ ค คลที่ รู้ จั ก เช่ น พ่ อ -แม่ พี่ -น้ อ ง ญาติ และเพื่ อ น
ส่ว นการศึ ก ษาของรุจีลาวั ณ ย์ ศรีจินดา (2546) พบว่า แหล่งที่ ได้รับ ข้อ มู ลผลิตภั ณ ฑ์ เสริมอาหารส่วนใหญ่ ได้รับ จาก
บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละ ร้ า นขายยา เห็ น ได้ ว่า ผู้ บ ริโภคมี ก ารแสวงหาข้ อ มู ล ก่ อ นการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริม อาหาร
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Armstrong (2003) และ Belch & Blech (2012) ว่า ประเภทของสินค้าที่แตกต่างกันจะมี
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ระดับความพยายามในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน สินค้าที่มีระดับการรับรู้ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างตรา
ยี่ห้อและเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงภัย ผู้บริโภคจะมีทําการเสาะแสวงหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความต้องการมากขึ้น บุคคลมี
แนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภั ณ ฑ์ที่เขาได้ค้นคว้าและศึกษาจากแหล่งข้อมู ลหลากหลาย (Eliason, Kruger, & Mark, 1997)
ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่รวดเร็วมาก ผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกดูสินค้า ค้นหา
ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบราคา รายละเอียดของสินค้าและข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบกาตตัดสินใจซื้อได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อ
กําจัดด้านเวลา (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงจะแสวงหาข้อมูลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทความด้าน
อาหารและสุขภาพและปรับเข้ากับรูปแบบการดําเนินชีวิตของตน (Eliason, Kruger, & Mark, 1997) นอกจากนี้ ความสนใจ
ในด้านสุขภาพและสารอาหารยังเพิ่มขึ้นตามวัยที่เพิ่มขึ้น (Hearty et al., 2007)
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดมีความสําคัญต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3.1 ด้านผลิตภัณ ฑ์ ผู้บริโภคให้ความสําคัญด้านคุณ ภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณ ฑ์มากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ การรับรองจากสถาบันมาตรฐานมีผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และการมีรายละเอียดส่วนผสมและ
ฉลากที่ชัดเจน ในระดับมาก เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความความสัมพันธ์กับประเภท
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เลือกบริโภคในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดความรู้สึก
เกี่ยวพันของผู้บริโภคที่ว่า ความรู้สึกเกี่ยวพัน (involvement) หมายถึง ภาวะที่ผู้บริโภครับรู้ว่าสิ่งเร้าหนึ่งๆ มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับตนเอง โดยประเมินจากความต้องการ ค่านิยมและความสนใจของตน หากผู้บริโภคมีความรู้สึกเกี่ยวพันสูง
มากเท่าไร ก็จะให้ความใส่ใจและการทําความเข้าใจข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์มากยิ่งขึ้น (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันกับผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกั บ สุ ขภาพและเป็ นการรับประทานเข้าสู่ร่างกาย ผู้บริโภคจึงต้องทํ าการแสวงหาข้อมู ลข่าวสาร เพื่ อ ทําการ
ประเมินทางเลือก ซึ่งผู้บริโภคจะให้ความสําคัญกับลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ในระดับที่แตกต่างกันตามความต้องการ
ของเขา กล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณประโยชน์ด้านการบํารุงร่างกาย มีคุณภาพ ซึ่งผลิตและจัดจําหน่ายโดย
บริษัทที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ รวมถึงการได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัยจากองค์กรอาหารและยา จึงจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีแรงจูงใจด้านเหตุผลในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้
ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมักมีขนาดบรรจุ 30 - 60 เม็ด
และผู้บริโภคไม่ได้รับประทาน”ทุกวันเป็นประจํา” ดังผลการสํารวจของนีลเส็น ที่ว่าผู้บริโภคชาวไทยมีเพียงร้อยละ 30
ที่รับประทาน”ทุกวันเป็นประจํา”
3.2 ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสํ าคัญ กับราคาที่เหมาะสมกับคุ ณ ภาพ และราคาที่เหมาะสมกับ
ปริมาณที่บรรจุมีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในระดับมาก เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านราคาไม่มี
ความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารต่อเดือน แต่มีความความสัมพันธ์กับประเภทผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่เลือกบริโภคประเภทเสริมอาหารและแร่ธาตุ เครื่องดื่มเพื่อประโยชน์เฉพาะทาง สมุนไพรไทย และสมุนไพรจีน
ในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดการกําหนดเป้าหมาย (Goal Setting) ที่ว่า การที่
ผู้บริโภคจะมีแรงจูงใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ เกิดจากความเชื่อที่ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นมีประโยชน์และคุ้มค่า จึงมีความ
เป็นไปได้ท่ีผู้บริโภคจะสามารถซื้อผลิตภัณ ฑ์นั้นมาใช้ (Schiffman & Kanuk, 2007; ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) ดังนั้น ในยุค
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อินเตอร์เน็ต ที่ผู้บริโภคสามารถแสวงหาข้อมูลเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจได้รวดเร็ว ราคาที่เหมาะสมกับคุณประโยชน์
และปริมาณจึงมีความสําคัญต่อประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริโภค
3.3 ด้ า นช่ อ งทางการจํ า หน่ า ย ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การหาซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริม อาหารได้
ตลอดเวลาและมี ก ารวางขายทั่ ว ไป ในระดั บ มาก เมื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจํ า หน่ า ยมี
ความสัมพันธ์ด้านบวกกับความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน และมีความความสัมพันธ์กับประเภทผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่ เลือกบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์ เสริมอาหารและแร่ธาตุ เครื่องดื่มเพื่ อประโยชน์เฉพาะทาง สมุ นไพรไทย
และสมุนไพรจีน ในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ
เสรี วงษ์ มณฑา (2542 อ้างถึงใน เสกสรรค์ วีระสุข และวรางคณา อดิศรประเสริฐ, 2557) กล่าวว่า การมีสินค้าเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ รวมถึงมีการจัดจําหน่าย กระจายสินค้าอย่างทั่วถึง ทําให้มีความ
สะดวกในการซื้อหาแก่ลูกค้าจึงเกิดพฤติกรรมการซื้อ และงานวิจัยของ พเยาว์ สมหมาย (2546) ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช
และมณฑา เก่งพานิช (2007) จรวยพร แก้วเสมอ (2551) และเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557)
ว่าการจัดจําหน่ายที่ทั่วถึงและหาซื้อง่ายมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ตอบแบบสอบถาม
และ ชนิดาภา หิรัญสุรงค์ (2557) ว่า ปัจจัยสถานที่ในการซื้อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเชิงบวก ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพร่หลายมากขึ้น ผู้บริโภคมีข้อ
เปรียบเทียบในการเลือกซื้อมากขึ้น การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และให้ผู้บริโภคหาซื้อได้ง่ายจึงมีความสําคัญมาก
4) ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการมีส่วนลดและการแนะนําของพนักงานขาย
ในระดับมาก เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีความความสัมพันธ์กับประเภทผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ เลื อ กบริ โภค ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหารและแร่ ธ าตุ เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ประโยชน์ เฉพาะทาง สมุ น ไพรไทย
และสมุนไพรจีน ในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดด้านการส่งเสริมการตลาดว่าการ
ลดราคาเป็นเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่ช่วยกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นที่สําคัญ และยังเป็นการชักชวนผู้บริโภคราย
ใหม่ให้ทดลองซื้อผลิตภัณ ฑ์ เพราะราคาที่ลดลงเป็นการลดความเสี่ยงด้านการเงินในการซื้อผลิตภัณ ฑ์ให้กับผู้บริโภค
และยังเป็นเครื่องมือทําให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแบรนด์ หากผู้บริโภคมีความจงรักภักดีในแบรนด์ไม่สูง (Clow & Baack, 2007)
และแนวคิดเรื่องพนักงานขาย ว่าเป็นองค์ประกอบหลักของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยน
ทางธุรกิจเสร็จสิ้น เกิดการซื้อ-ขายผลิตภัณ ฑ์ เนื่องจากพนักงานงานเป็นการสื่อสารการตลาดแบบสองทาง สามารถ
แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ตลอดจนนํ าเสนอประโยชน์ ที่ ผู้ บ ริโภคจะได้ รับ (Clow & Baack, 2007) สอดคล้ อ งกั บ งานวิจัย ของ
จรวยพร แก้ ว เสมอ (2551) ว่ า ส่ ว นลดและรายการแถมมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในระดั บ มาก
และเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) ว่าผู้ตอบแบบสอบถามซื้อผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารประเภท
วิตามินจากร้าน Watson/Boots มากที่สุดเพราะ มีเภสัชกรและพนักงานขายคอยให้คําแนะนํา
ส่วนประเด็น ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน
แต่มีความความสัมพันธ์กับประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เลือกบริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สามารถ
อธิบายได้เช่นเดียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ว่า เพราะบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมักมีขนาดบรรจุ 30 - 60 เม็ด
และผู้บริโภคไม่ได้รับประทาน”ทุกวันเป็นประจํา” จึงทําให้การส่งเสริมการตลาดไม่มีผลกับความถี่ในการซื้อผลิตภัณ ฑ์
เสริมอาหารต่อเดือน
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4. กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ การซื้อตามกลุ่มเพื่อน-คนรู้จักและการซื้อตามกระแสนิยม มีความสําคัญต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า ญาติ/เพื่อนและผู้มีชื่อเสียงไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน แต่มีความความสัมพันธ์กับประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เลือกบริโภค
ได้แก่ สมุนไพรไทยและสมุนไพรจีน ในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา
เปลี่ย มทรัพ ย์ (2548) ที่ว่า ตัวแปรที่ สามารถอธิบ ายปั จจัย ที่มีผ ลต่ อการตั ดสินใจเลื อกซื้อผลิตภั ณ ฑ์ เสริมอาหาร คื อ
บริโภคตามเพื่อน และเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) ที่ว่า บุคคลที่รู้จักมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน โดยกลุ่มอ้างอิงสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ 3 ลักษณะ คือ
1) อิ ท ธิ พ ลเชิ งข้อ มู ล คื อ ผู้ บ ริโภคใช้ พ ฤติ ก รรมหรื อ ความคิ ด เห็ น ของสมาชิก ในกลุ่ ม อ้ า งอิ ง เป็ น ข้ อ มู ล สํ า คั ญ สํ า หรั บ
การตัดสินใจจะซื้อ/ไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ 2) อิทธิพลเชิงบรรทัดฐาน คือการที่บุคคลทําตามความคาดหวังของกลุ่ม เพื่อให้ได้รับ
รางวัลหรือหลีกเลี่ยงการถูกต่อต้านจากกลุ่มอ้างอิง และ 3) อิทธิพลเชิงแสดงค่านิยม อิทธิพลแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ยอมรับและใช้ค่านิยมและบรรทัดฐานของกลุ่ม เป็นแนวทางสําหรับการคิดและการกระทําของตน (Schiffman & Kanuk,
2007; ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันใกล้ชิด เช่น สมาชิกครอบครัว ญาติหรือ
กลุ่ ม เพื่ อ น มี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหารในเชิ ง ข้ อ มู ล ต่ อ ความคิ ด และพฤติ ก รรมของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพร เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรยังขาดแคลน
งานวิจัย เอกสารอ้างอิงและการได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัยจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับเชื่อถือ ข้อมูลที่มาจาก
กลุ่มคนมีความสนิทและคนที่มีความน่าเชื่อถือในการกล่าวถึงสรรพคุณต่างๆ จึงมีความสัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทสมุนไพร

ข้อเสนอแนะและข้อจํากัด
1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อ
เดือนและประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริโภค นักการตลาดและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถนําข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้กําหนดกลุ่มเป้าหมาย วางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ และกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริโภค ดังนั้น นักการ
ตลาดและผู้ผลิตผลิตภั ณ ฑ์ เสริมอาหารจึงควรให้ความสํ าคั ญ กั บคุ ณ ภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณ ฑ์ การได้รับ
การรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และระบุรายละเอียดส่วนผสมและฉลากที่ชัดเจน เนื่องจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็น
สินค้าที่ผู้บริโภคมีความรู้สึกเกี่ยวพัน มีการแสวงหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตก่อนการซื้อ นักการตลาดและผู้ผลิตจึงควร
จัดทํา website หรือสื่อออนไลน์เพื่อให้ความรู้กับผู้บริโภค มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนฉลากและในแผ่น
พับ ตลอดจนอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขาย เพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รวมถึง
ใช้การลดราคาเป็นเครื่องมือส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการทดลองซื้อ
3. ปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อ นักการตลาดและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จึงควรให้ความสําคัญกับการกระจายสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ง่าย ตลอดเวลาและใน
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ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ เนื่องจาก ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากความคุ้มค่าคุณภาพหรือประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการบริโภค
4. ในการทําวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเสนอให้ศึกษาเพิ่มเติมปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การรับรู้ ทัศนคติ การเรียนรู้ประสบการณ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ค่านิยมและวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อผลิตภัณ ฑ์
เสริมอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรไทย เพื่อเป็นแนวทางนักการตลาดและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
เสริ ม อาหารในการพั ฒ นาแปรรู ป สมุ น ไพรเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหาร อั น นํ า ไปสู่ ก ารสร้ า งอาชี พ และรายได้ ให้ กั บ
ผู้ประกอบการรายย่อย ยกระดับความเป็นอยู่ รวมถึงสุขภาพประชาชนในประเทศให้ดีขึ้น
5. ข้ อ กํ า จั ด ของงานวิ จั ย เนื่ อ งจากงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ผ่ า นทางออนไลน์ อ าจส่ ง ผลให้ เกิ ด
การเบี่ ย งเบนของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง อั น เกิ ด จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ก ารใช้ ห รื อ บางกลุ่ ม ไม่ ใช้ อิ น เตอร์ เน็ ต และเมื่ อ ได้ รั บ
แบบสอบถามออนไลน์ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกตัดสินใจว่าจะตอบหรือไม่ตอบแบบสอบถามตามความสนใจของตนที่มี
ต่อหัวเรื่องวิจัยนั้นๆ ส่งผลให้ข้อมูลไม่เป็นแบบสุ่ม (non-random sampling) ผลการศึกษาที่ได้จึงจะเบี่ยงเบนเข้าหากลุ่มที่
นิยมไปในทางเดียวกันมากเกินไป เช่น เกิดการกระจุกตัวของผู้ท่ีชื่นชมและสนใจผลิตภัณฑ์หรือหัวข้อวิจัยนั้นมากกว่าผู้ที่
เป็นกลาง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการตลาดและการให้บริการ
ของสายการบินต้นทุนต่ําของไทย: กรณีศึกษาผู้โดยสารสูงอายุชาวไทย
Factors Determining Marketing and Service Satisfaction
of Thai Low –cost Carriers: Case Study of Thai Elderly Passengers
วสวัตติ์ สุติญญามณี1
บทคัดย่อ
จากการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของไทยที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงขึ้น ดังนั้น แนวโน้มของ
ผู้บริโภคจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสของสังคม ผู้สูงอายุจึงมีบทบาทสําคัญและกําลังเป็นฐานผู้บริโภคใหม่ท่ีหลาย
องค์ ก รธุ รกิจ กํ าลั ง ให้ค วามสนใจ เช่น เดี ยวกั บ อุ ต สาหกรรมการบิ น ที่ ผู้ใช้บ ริ ก ารเดิ น ทางทางอากาศจะมี สั ด ส่ ว นของ
ผู้ โดยสารที่ เป็ น ผู้ สู ง อายุ จํ า นวนมากขึ้ น อี ก ทั้ งในสายการบิ น เองก็ ต ามก็ ต้ อ งทํ า การรัก ษาฐานลู ก ค้ า และสร้ า งความ
พึงพอใจในการให้บริการของผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินต้นทุนต่ําที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน
ดังนั้นการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในด้านการตลาดและการให้บริการ
ของสายการบินต้นทุนต่ําของผู้โดยสารสูงอายุชาวไทย โดยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรผู้โดยสารสูงอายุท่ี
เป็นผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จํานวน 500 คน
วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา และการใช้สถิติขั้นสูง Ordered Logistic Regression ในการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ําใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาพรวมของด้านการตลาดสายการบิน บุคลากร
ของสายการบิน และการให้บริการของสายการบิน โดยพบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ข้อจํากัดทางกายภาพของ
ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ํา ซึ่งเป็นสิ่งที่สายการบินต้นทุนต่ําต้อง
คํานึงถึงปัจจัยดังกล่าวเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของสายการบินเพื่อรักษาฐานลูกค้าของและภาพลักษณ์ท่ีดี
ของสายการบินต่อไป
คําสําคัญ: สายการบินต้นทุนต่ํา, ผู้สูงอายุ, การตลาด, การให้บริการ

ABSTRACT
1

อาจารย์ประจําสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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Thailand is stepping into the Ageing Society which the proportion of the elderly population in the country is
getting higher. Consequently, consumer trends are changing with the social flow. Elderly people are important and
new consumer bases which many businesses have to pay attention to them. As with the aviation industry, air
travelers have a higher proportion with elderly passengers. As airlines, they also have to maintain their customer
bases and satisfy their passengers. Especially low-cost airlines are competing intensively at this time. Therefore, this
research aims to study on factors determining satisfaction of low cost airline marketing and services of Thai elderly
passengers. The samples used were 500 elderly passengers of low cost airlines at Don Muang International Airport.
This study use advanced statistics Ordered Logistic Regression for the analysis of the factors affecting the satisfaction
of the services of low cost airlines in three aspects which are the airline marketing, airline personnel, and airline
services. The results were found that age, average monthly incomes and physical limitations of the elderly
passengers are correlated with the satisfaction of using low cost airline services. This is what low cost airlines need
to take into consideration in order to improve their services to maintain their passenger bases and image of the
airlines.
Keywords: Low-Cost Airlines, Ageing, Marketing, Services

บทนํา
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาการแพทย์ แ ละสาธารณสุขส่งผล
ให้การรักษาพยาบาล การบริโภค อาหาร การดําเนินชีวิตได้รับความสนใจและให้ความสําคัญมากขึ้น ทําให้ประชากรมี
อายุยืนยาวขึ้นขณะที่ อัตราการเกิดลดน้อยลง เพราะสภาวะทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต และทัศนคติของคนในยุคปัจจุบันที่มี
แนวโน้มที่จะมีคนโสดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมี การแต่งงานช้าลง และนิยมมี บุตรน้อยลง (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553)
ดังนั้นจึงส่งผลต่อสัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีกําลังขยับตัวเพิ่มสูง ขึ้นทุกปี โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ได้ ค าดการณ์ ไว้ ว่ า ประชากรของประเทศไทยจะเพิ่ ม ขึ้ น จาก 66.48 ล้ า นคน ใน พ.ศ. 2551
เป็ น 70.65 ล้านคน ใน พ.ศ. 2568 แล้วจะเริ่มลดลงเป็น 70.63 ล้านคน ใน พ.ศ. 2573 โดยมีสัดส่วนที่ประเมินได้จาก
ประชากรวั ย เด็ ก อายุ 0-14 ปี จะลดลงจาก 15.95 ล้ านคนใน พ.ศ. 2533 เป็ น 9.54 ล้า นคนใน พ.ศ. 2573 ขณะที่
ประชากรวัยสูงอายุ คือ ประชากรที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นจาก 4.02 ล้านคนเป็น 17.74ล้านคน ในช่วงเดียวกันจาก
จํานวนประชากรแต่ ละช่วงวัย ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society )” ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และจะเป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ใน พ.ศ. 2567
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ภาพที่ 1 จํานวนสัดส่วนผู้สูงอายุเมื่อเปรียบเทียบกับวันเด็กและวัยแรงงานของไทย
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553
การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง สํ า หรั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น ของผู้ สู ง อายุ
เพราะผู้ สู งอายุ ในปั จจุ บัน ชอบการเดิ น ทาง ดั งนั้ น ระบบการคมนาคมและการสื่ อ สารที่ มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย จะ
สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของผู้สูงอายุ ดังนั้นการเดินทางทางอากาศ (Air Travelling) ถือได้ว่าเป็น
รูปแบบการเดินทางที่สอดคล้องกับลักษณะและข้อจํากัดทางกายภาพของผู้สูงอายุมากกว่าการเดินทางรูปแบบอื่นๆ โดย
สามารถช่วยย่นระยะเวลาในการไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่าการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทาง
เดียวกัน
การให้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา เป็นการเดินทางทางอากาศรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นพัฒนาการของระบบธุรกิจ
สายการบิ น ที่ มุ่ ง เน้ น การบริก ารกิ จ การ เพื่ อ ให้ มี ต้ น ทุ น รวมทั้ ง หมดที่ ต่ํ ากว่ าสายการบิ น ปกติ ทั่ ว ไป โดยการใช้วิ ธี ล ด
ค่าใช้จ่ายในด้านการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นสําหรับผู้โดยสารลง ทําให้รูปแบบ
การให้บริการโดยทั่ วไปของสายการบินชนิดนี้แตกต่างไปจากสายการบินปกติ อาทิ งดหรือลดการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยการใช้วิธีจําหน่ายให้กับผู้โดยสารแทน นอกจากนี้บางสายการบินยังมีการจําหน่ายสินค้าต่างๆ บนเครื่องบิน
ซึ่งเป็นวิธีการสร้างรายได้ให้กับสายการบินด้วยอีกทางหนึ่ง และบางสายการบินไม่มีห้องรับรองพิเศษหรือห้องวีไอพีไว้
สําหรับบริการลูกค้าบนภาคพื้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่สนามบิน ให้บริการชั้นโดยสารแบบชั้นเดียว คือ ชั้นประหยัด (Economy
Class) เพื่อลดระยะห่างระหว่างที่นั่งลงทําให้ได้ที่นั่งจํานวนมากขึ้นบนเครื่องบิน การใช้ระบบบัตรโดยสารอิเลคทรอนิกส์
แทนบัตรโดยสารกระดาษ และการให้บริการจองบัตรโดยสารออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์
บั ต รโดยสาร ลดค่ า คอมมิ ช ชั่ น ให้ ตั ว แทนจํ า หน่ า ยบั ต รโดยสาร และค่ า เช่ า พื้ น ที่ สํ า นั ก งานของสายการบิ น เป็ น ต้ น
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จํานวนผู้โดยสารที่ใช้ บริ การสายการบินต้ นทุนตํ่า
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ภาพที่ 2 แสดงจํานวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา
ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
จากภาพที่ 2 จะเห็ นได้ว่าสายการบินต้นทุ นต่ํ าได้รับการใช้บริการจากผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อ งในทุ กๆ เดื อ น
และมีแนวโน้มที่จะมีการใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นอีก
ด้วยเหตุน้ีทําให้สายการบินต้นทุนต่ําได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่การเดินทางทาง
อากาศถูกจํากัดไว้เฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูง เนื่องจากธุรกิจการบินยังไม่เป็นที่แพร่หลายและมีราคาที่สูง เพราะด้วยเหตุผล
ทางด้านราคาของสายการบินประเภทนี้ ทําให้ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้สามารถเข้าถึงการเดินทางทางอากาศได้ง่ายขึ้น
อีกทั้งทําให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น มีผลทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปโดยการหัน
มาใช้การคมนาคมทางอากาศมาขึ้น ประเภทของผู้ที่ใช้บริการของสายการบินต้นทุ นต่ํ านั้นมี ตั้งแต่ เด็ ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่
ผู้สูงอายุ แม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายในห้องโดยสารบนเครื่องบินจะมีผลต่อผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ แต่การเดินทางโดย
เครื่องบินก็ ถือว่าเป็ นการเดินทางที่ปลอดภั ยและประหยัดเวลาที่สุดและในปั จจุบัน จํานวนของผู้สูงอายุมีเพิ่ มมากขึ้น
นอกจากบัตรโดยสารของสายการบินในปัจจุบันราคาถูกลงมากแล้ว การเดินทางโดยเครื่องบินก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่
ปลอดภัยที่สุดและรวดเร็วที่สุดด้วยเช่นกัน จึงทําให้จํานวนผู้ท่ีเดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ
(กรมการขนส่งทางอากาศ, 2555) ดังนั้น ผู้วิจัยที่สนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การตลาด และการให้บริการ
สายการบินต้นทุนต่ําของผู้โดยสารสูงอายุ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ
ได้แก่ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ ได้แก่ระดับการศึกษา และ สถานภาพและข้อจํากัดทางกายภาพ มี
อิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจในด้านการตลาด และการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ําของไทยของผู้โดยสารสูงอายุ
ชาวไทย
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2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้โดยสารสูงอายุท่ีมีต่อ การตลาดและคุณภาพการบริการของสายการบิน
ต้นทุนต่ําของไทย
3. เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของผู้ โดยสารสู งอายุ มีต่อการตลาด และคุ ณ ภาพการบริก ารของสายการบิ น
ต้นทุนต่ําของไทย

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ลั กษณะทางประชากรของผู้สูงอายุ ปั จจัยทางด้านทุ นทางเศรษฐกิจ ปั จจัยทางด้านทุนมนุษย์
ข้อจํากัดทางกายภาพ และสายการบินที่ใช้บริการ
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจในด้านการตลาดของสายการบินโดยรวม ความพึงพอใจในด้านบุคลากรสายการบิน
และความพึงพอใจในการให้บริการ
จากการกํ าหนดตัวแปรข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐานของการศึกษานี้คือลั กษณะทางประชากร ปั จจัยทาง
ด้ า นทุ น ทางเศรษฐกิ จ ปั จ จั ย ทางด้ า นทุ น มนุ ษ ย์ ปั จ จั ย ด้ า นข้ อ จํ า กั ด ทางกายภาพ และปั จ จั ย ในด้ า นการใช้ บ ริ ก าร
สายการบิน ของผู้สูงอายุ มีผลต่อความพึงพอใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความพึงพอใจในด้านการตลาดสายการบินโดยรวม ความพึงพอใจในด้านบุคลากรสายการบิน และ
ความพึงพอใจในการให้บริการ

วิธีดําเนินการวิจัย
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระดั บ ความพึ ง พอใจในการตลาดและการให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ํ า ของไทย:
กรณีศึกษา ผู้โดยสารสูงอายุชาวไทย เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้การคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรของ Roscoe แทนค่าโดยใช้สูตรที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ค่าความคาดเคลื่อน 5% โดยจะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็น 500 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้โดยสารสูงอายุชาวไทยที่ใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่ํา ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยใช้วิธีทําการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างกรอกคําตอบเอง (Self-Administered) ซึ่งแบบสอบถาม
ในส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดั บการศึกษา รายได้ ข้อจํ ากั ดทางกายภาพ และสายการบินที่ ใช้บ ริการ ลั ก ษณะคํ าถามเป็ นแบบสํ ารวจรายการ
(Check list) ส่วนแบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็นแบบคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ํ า ได้ แ ก่ ด้ า นการตลาดสายการบิ น โดยรวม ด้ า นบุ ค ลากรของสายการบิ น และ
การให้บริการของสายการบินโดยรวม โดยเป็นลักษณะคําถามเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดับ แต่ถ้าในกรณีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่สามารถกรอกแบบสอบถามได้ผู้วิจัยจะทํ าการเก็บข้อมู ลโดยใช้วิธีสอบถามในแบบสอบถามและบั นทึกข้อมู ลลงใน
แบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่ได้มาทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ จากนั้นจึงนําผลคํานวณทางสถิติที่ได้ มาเขียนการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติสหสัมพันธ์แบบพหุดว้ ยวิธี Ordered Logistic Regression วิเคราะห์ รวมทั้งนําเสนอผลการวิจัยต่อไป
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ผลการศึกษา
สถิติเชิงพรรณนา
1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ โดยด้านเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่า เพศหญิง โดยมี
เพศชาย จํานวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 และเพศหญิง จํานวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ด้านอายุ พบว่า อายุ
เฉลี่ย 63.78 ปี ส่วนใหญ่ผู้ท่ีใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํา มีอายุระหว่าง 60 – 64 ปี จํานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ
43.4 น้อยที่สุดคือ อายุระหว่าง 80 – 84 ปี จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ต่ํากว่า
ระดับปริญญาตรี จํานวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 น้อยที่สุดคือ ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ทําอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ จํานวน 196 คน น้อยที่สุด คือ พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 18,567.78 บาท ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง
0 – 20,000 บาท จํานวน 263 คน น้อยที่สุดคือ รายได้ระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
0.2 ด้านสถานะภาพ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน จํานวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 น้อยที่สุด
คื อ สถานะภาพ หย่ า ร้า ง/หม้ า ย/แยกกั น อยู่ จํ า นวน 64 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 12.8 ด้ า นข้ อ จํ ากั ด ทางกายภาพ พบว่ า
ส่วนใหญ่เป็นโรคกระดูก จํานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 น้อยที่สุดคือ สุขภาพแข็งแรงดี จํานวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.0 และด้านของสายการบินที่ ใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย จํานวน 217 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 43.4 และสายการบินไทยไลออนแอร์น้อยที่สุด 73 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6
2.) ผลการวิเคราะห์ค วามพึงพอใจและปั จจัยที่มีอิทธิพ ลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุ นต่ํ า
ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่า ในส่วนประสมทางการตลาดบริการมีค่าเฉลี่ยรวมจัดอยู่ในระดับมาก โดยแต่ละด้านมี
ระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านสายการบิน ความพึงพอใจด้านราคาค่าบัตรโดยสาร มีค่าเฉลี่ยรวม 2.99 จัดอยู่ในระดับมาก
ความพึ ง พอใจด้ า นโปรโมชั่ น จู ง ใจในการซื้ อ มี ค่ า เฉลี่ ย รวม 2.82 จั ด อยู่ ในระดั บ มาก, ความพึ ง พอใจด้ า นช่ อ งทาง
การจําหน่ายบัตรโดยสาร มีค่าเฉลี่ยรวม 2.83 จัดอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านลักษณะแวดล้อมภายนอก มีคา่ เฉลี่ย
รวม 2.88 จัดอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านความทันสมัยของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยรวม 2.87 จัด
อยูใ่ นระดับมาก ความพึงพอใจด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสายการบิน มีคา่ เฉลี่ยรวม 2.93 จัดอยูใ่ นระดับมาก
ด้านบุคลิกภาพของบุคลากร ความพึงพอใจการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยรวม 2.96 จัดอยู่ในระดับมาก
ความพึ ง พอใจพู ด จาสุ ภ าพ มี ค วามเป็ น มิ ต ร และยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใสอยู่ เสมอ มี ค่ า เฉลี่ ย รวม 2.84 จั ด อยู่ ในระดั บ มาก
ความพึงพอใจให้คําแนะนําและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยรวม 2.80 จัดอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจมี
ความกระตื อรือร้น เอาใจใส่ และให้บริการด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยรวม 2.85 จัด อยู่ในระดั บมาก ความพึงพอใจ
สามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาที่ตอ้ งการได้ มีคา่ เฉลี่ยรวม 2.87 จัดอยูใ่ นระดับมาก
ด้านการให้บริการโดยรวม ความพึงพอใจได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยรวม 2.99 จัดอยู่ในระดับมาก
,ความพึงพอใจการบริการที่ตรงกับความต้องการ และถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยรวม 2.94 จัดอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจ
การบริการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจ มีค่าเฉลี่ยรวม 2.90 จัดอยู่ในระดับมาก,ความพึงพอใจได้รับการบริการที่
คุ่มค่า และเป็ นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยรวม 2.96 จัดอยู่ในระดั บมาก ความพึ งพอใจมีความสนใจที่ จะกลั บ มาใช้บ ริการ
อีกครั้ง มีคา่ เฉลี่ยรวม 2.97 จัดอยูใ่ นระดับมาก
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5.2 สถิติสหสัมพันธ์แบบพหุ ด้วยวิธี Ordered Logistic Regression
ตารางที่ 1 แสดงการประมาณค่า Oredered Logistic Regression ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจด้านการตลาด
สายการบินโดยรวม ความพึงพอใจด้านบุคลากรโดยรวม และความพึงพอใจด้านการบริการโดยรวม
ความพึงพอใจด้าน
ความพึงพอใจด้านการ
ความพึงพอใจด้าน
การตลาดสายการบิน บุคลากรโดยรวม
บริการโดยรวม
โดยรวม
ตัวแปรอิสระ
Odd Ratio
Odd Ratio
Odd Ratio
ปัจจัยทางด้านประชากร
เพศ
หญิง (กลุ่มอ้างอิง)
0.9876
0.9526
0.9413
ชาย
1.0231***
1.0145***
1.0176***
อายุ
สถานภาพสมรส
โสด (กลุ่มอ้างอิง)
สมรส/อยู่ด้วยกัน
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่

1.7601
4.1232

1.4565
4.8142

1.6458
4.7654

ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ว่างงาน (กลุ่มอ้างอิง)
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ค้าขาย/อาชีพอิสระ
รับจ้าง
เกษตร/ประมง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

12.0563**
8.4677**
3.1245
5.1456
1.4534
1.0000***

14.0745**
7.4579**
2.4589
4.9878
1.5673
1.0000***

13.4156**
9.6511**
4.6579**
6.1456
1.4564
1.0000***

1.1263
1.0659
1.0042
ความพึงพอใจด้าน

1.1432
1.0843
1.0062
ความพึงพอใจด้านการ

ปัจจัยด้านทุนมนุษย์
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก (กลุ่มอ้างอิง)
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

1.1453
1.0876
1.0055
ความพึงพอใจด้าน
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ตัวแปรอิสระ
ข้อจํากัดทางกายภาพ
แข็งแรงดี (กลุ่มอ้างอิง)
โรคปวดกระดูก
โรคประจําตัว
ต้องได้รับยาจากแพทย์เพื่อรักษา

การตลาดสายการบิน บุคลากรโดยรวม
โดยรวม
Odd Ratio
Odd Ratio
ปัจจัยด้านข้อจํากัดทางกายภาพ

0.8756**
0.9152**
0.9332**

0.9154**
0.9232**
0.9155**

บริการโดยรวม
Odd Ratio

0.8323**
0.9563**
0.9576**

ปัจจัยด้านการใช้บริการสายการบิน
สายการบินที่ใช้บริการ
ไทยไลออนแอร์ (กลุ่มอ้างอิง)
นกแอร์
ไทยแอร์เอเชีย
Sample size
Prob>chi2
Pseudo-R2
Log likelihood
**p-value=.05 ***pvalue=.01

1.2343
1.1321
500
0.0000
0.3153
-452.14324

1.3467
1.4534
500
0.0000
0.3262
-467.18765

1.4545
1.6786
500
0.0000
0.3075
-449.13423

จากตารางที่ 1 ซึ่ งเป็น ตารางสถิติส หสั ม พั น ธ์แบบพหุ ด้วยวิธี Ordered Logistic Regressionแสดงถึงปั จจั ยที่มี
ความสั มพั นธ์กับ ความพึ งพอใจในการให้ บริก ารสายการบิ น ต้นทุ นต่ํ าของผู้สูงอายุ ในด้านการตลาดของสายการบิ น
ด้า นบุ ค ลากรในการให้ บ ริก าร และ ด้านการให้ บ ริก าร พบว่า ปั จจั ยทางด้ านประชากรในเรื่อ งของอายุ ท่ี เพิ่ ม ขึ้น ของ
ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นทุกๆปีจะมีโอกาสทําให้มีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเพิ่มขึ้นใน
ทุกด้าน โดยในด้านการตลาดสายการบินโดยรวมจะมีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ 1.0231 เท่า
(ระดับนัยสําคัญ 0.01) รองลงมาคือด้านการให้บริการโดยรวมโดยจะมีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 1.0176 เท่า
(ระดับนัยสําคัญ 0.01) และ ด้านบุคลากรโดยจะมีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 1.0145 เท่า (ระดับนัยสําคัญ
0.01)
ปัจจัยทางด้านทุ นทางเศรษฐกิจในเรื่องของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่เพิ่ม ขึ้นของผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นทุกๆบาทจะมี
โอกาสทํ า ให้ มี สั ด ส่ ว นของระดั บ ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ํ า เพิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ด้ า น 1.000 เท่ า
(ระดับนัยสําคัญ 0.01) เรื่องของสถานภาพการทํางานหรืออาชีพพบว่าผู้สูงอายุท่ีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน
และค้าขาย/อาขีพอิสระ เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุท่ีว่างงานจะมีโอกาสที่มีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น โดยผู้สูงอายุ
ที่รับราชการ/รัฐวิสาหกิจจะมีสัดส่วนระดับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นในทุกๆด้านโดยสัดส่วนของระดับความพึงพอใจใน
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ด้านบุ คลากรเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ระดั บ 14.0745 เท่า (ระดั บนั ยสํ าคั ญ 0.05) รองลงมาในด้านการให้บริการโดยรวมมี
สั ด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ้น 13.4156 เท่ า (ระดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.05) และ ในด้ า นการตลาดสายการบิ น โดยรวมมี สัด ส่ว นของระดั บ
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 12.0563 เท่า (ระดับนัยสําคัญ 0.05) ตามลําดับ ผู้สูงอายุท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมี
สัดส่วนของระดับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นในทุกๆด้านโดยสัดส่วนของระดับความพึงพอใจในด้านการให้บริการเพิ่มขึ้น
มากที่สุดที่ระดับ 9.6511 เท่า (ระดับนัยสําคัญ 0.05) รองลงมาในด้านการตลาดสายการบินโดยรวมมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
8.4677 เท่า (ระดับนัยสําคัญ 0.05) และในด้านบุคลากรมีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 7.4579 เท่า (ระดับ
นั ย สํ า คั ญ 0.05) ตามลํ า ดั บ ส่ ว นอาชี พ ที่ เหลื อ เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุ ท่ี ไม่ ได้ ป ระกอบอาชี พ จะมี สั ด ส่ ว นของระดั บ
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ปัจจัยทางด้านทุนมนุษย์ในเรื่องของระดับการศึกษา โดยจะมีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในด้านของปัจจัยทางด้านข้อจํากัดทางกายภาพพบว่าผู้สูงอายุท่ีมีข้อจํากัดทางกายภาพทุก
ประเภทจะทําให้ระดับความพึงพอใจในทุกด้านลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และปัจจัยด้านการใช้บริการสายการบิน
พบว่าผู้สูงอายุมีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจในด้านการใช้บริการ ในด้านการตลาดสายการบินโดยรวม และบุคลากร
โดยรวม สายการบิ น นกแอร์ แ ละไทยแอร์ เอเชี ย เมื่ อ เที ย บกั บ สายการบิ น ไทยไลออนแอร์ จ ะมี สั ด ส่ ว นของระดั บ
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
จากการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการตลาดและการให้บริการของสายการบิน
ต้นทุ นต่ําของไทย: กรณี ศึกษา ผู้โดยสารสูงอายุชาวไทย ได้แก่ อายุของผู้สูงอายุ โดยเมื่ออายุท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจะมี
โอกาสที่จะมีความพึงพอใจในสายการบิน บุคลากรสายการบิน และการบริการของสายการบิน ปัจจัยต่อมาคือ สถานภาพ
การทํ า งาน/อาชี พ โดยพบว่ า ผู้ สู งอายุ ท่ี ยั ง คงประกอบอาชี พ รั บ ราชการ หรื อ พนั ก งานรัฐ วิ ส าหกิ จ พนั ก งานเอกชน
และค้ า ขาย/อาชีพ อิ ส ระ เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ กลุ่ ม ผู้ สู งอายุ ท่ี ไม่ ได้ ป ระกอบอาชี พ จะมี โอกาสที่ จ ะมี ค วามพึ ง พอใจใน
ด้านการตลาดของสายการบิน บุคลากรสายการบิน และการบริการของสายการบินมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่ประกอบ
อาชีพ ซึ่งผลของปัจจัยในด้านของระดับการศึกษาและสถานภาพการทํางาน/อาชีพสอดคล้องกับการศึกษาของวรารัตน์
วรรณะพาหุณ (2547) ที่ศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ําโดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาชีพค้าขาย/
อิสระ และพนักงานบริษัท รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําจะมีระดับความพึงพอใจในการใช้บิการ
มากที่ สุด น่า จะเป็ นเพราะในการเดิ นทางหากเป็ นการเดินทางเพื่ อธุ รกิ จของบริษั ท ออกค่ าใช้จ่ายให้ หรือ การเดิ นทาง
ท่องเที่ยวที่ทางผู้เดินทางเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง บริษัทหรือผู้เดินทางจะมี กระบวนการในการตัดสินใจมากขึ้น (วิทวัส
อุดมกิตติ, 2549) กล่าวคือมีการคิดประเมินค่าทางเลือกก่อนการซื้อไม่ว่าจะเป็นด้านราคาการบริการ ชื่อเสียงสายการบิน
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อมากกว่าคนเดินทางที่เป็นข้าราชการ ที่ส่วนหนึ่งคือระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางโดยเครื่องบิน
จะต้องเลือกสายการบินไทยเป็นอันดับแรก และการเบิกจ่ายสามารถเบิกได้เต็มจํานวนที่จ่ายไปถึงแม้ว่าราคาบัตรโดยสาร
ของการบินไทยโดยปกติจะมีราคาสูงกว่า สายการบินต้นทุนต่ําประมาณร้อยละ 20-50 ดังนั้นกลุ่มข้าราชการจึงไม่ค่อยได้
เดินทางโดยสายการบินต้นทุนต่ําอีกด้วย ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริการสายการบินต้นทุนต่ําของผู้โดยสาร
สูงอายุนั้นรวมไปถึงทุนทางเศรษฐกิจในด้านของรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในทุกๆบาทก็จะทําให้มีโอกาสมีความพึง
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พอใจในสายการบิน บุคลากรสายการบิน และการบริการของสายการบิน เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ปัจจัยในด้านข้อจํากัด
ทางกายภาพของผู้สูงอายุ นั้น เมื่ อเปรีย บเทียบกั บผู้สู งอายุท่ี มีสุขภาพแข็งแรงจะมีโอกาสที่ จะมีความพึงพอใจในด้าน
การตลาดของสายการบิน บุคลากรสายการบิน และการบริการของสายการบินลดลงอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการตลาดและการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ํา
ของไทย: กรณีศึกษา ผูโ้ ดยสารสูงอายุชาวไทย นั้น ผูว้ จิ ัยจึงข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. จากการศึกษาที่พบว่า อายุของผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นจะมีระดับของความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่ําในทุกๆ ด้านเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุซ่ึงจะเป็นกระแสของผู้โดยสารที่มีจํานวน
เพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ําในตัวของสายการบินควรมีการพั ฒ นาปรับปรุงทั้งทางด้านการตลาดของสายการบิน
บุคลากร และการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุท่ีอายุเพิ่มมากขึ้นที่ ต้องมีการบริการและให้การ
ช่วยเหลือในการเดินทางเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารดังกล่าวที่มีความต้องการในสิ่งอํานวยความสะดวกที่
มากกว่าผู้โดยสารกลุ่มอื่นๆเพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในการให้บริการของผู้โดยสารได้ต่อเนื่อง
2. จากการศึ ก ษาพบว่ า รายได้ ต่ อ เดื อ นเฉลี่ ย ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น รวมทั้ ง ผู้ สู ง อายุ ท่ี ยั ง คงทํ า งานจะมี ร ะดั บ ของ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําในทุกๆด้านเพิ่มขึ้น ดังนั้น สายการบินต้นทุนต่ําควรคํานึงถึงอํานาจใน
การใช้บริการของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีต้นทุนทางเศรษฐกิจ มีกําลังในการใช้จ่ายในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําเป็นอย่าง
ยิ่งดั งนั้นสายการบินจึงควรให้ความสํ าคั ญ กั บกลุ่มผู้โดยสารหลั กของสายการบินที่จ ะเป็ นผลต่อผลประกอบการของ
สายการบินต้นทุนต่ําและเป็นตัวชี้วัดถึงการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ําอีกด้วย
3. จากการศึกษาพบว่า ข้อจํากัดทางกายภาพของผู้โดยสารสูงอายุเป็นผลในทางลบกับความพึงพอใจในการใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่ําซึ่งหมายความว่ากลุ่มผู้สูงอายุท่ีมขี ้อจํากัดทางกายภาพยังมีไม่มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
สายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ํ าอยู่ ดั งนั้ น สายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ํ าจึ ง ควรพั ฒ นาปรั บ ปรุงสิ่ ง อํ านวยความสะดวก รวมทั้ งฝึ ก อบรม
บุคลากรสายการบิน เพื่ออํานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารสูงอายุท่ีจําเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่
สําคัญในอนาคตที่สังคมไทยกําลังก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มขั้นในอนาคต
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาล
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษา โรงแรมบุณฑริกา วิลล่า
Factors Marketing Mixs Affecting The Decision Toward Hotel Halal Service
Of Foreign Tourism In Phuket Province. A Case : Bundarika Hotel.
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ* วราพร กาญจนคลอด* และปัญจพร เกื้อนุ้ย**
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริก ารโรงแรมฮาลาลของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในจั งหวั ด ภู เก็ ต
มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารโรงแรม
ฮาลาล จั งหวัด ภู เก็ ต โดยวิธีก ารเก็ บ ข้ อ มู ลจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริก ารโรงแรมบุ ณ ฑทริก า วิล ล่ า และเป็ นผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ใช้ สู ต รการคํ า นวณกรณี ไม่ ท ราบขนาดประชากร โดยกํ า หนดสั ด ส่ ว นประชากร 0.2 กํ า หนดระดั บ
ค่าความเชื่อมั่น 95% จากการคํานวณได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 245 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศเพศชาย ร้อยละ 55.9 และเพศหญิ งร้อยละ 44.1
มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 58.4 สภาพส่วนใหญ่โสด ร้อยละ 57.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 73.5 อาชีพ
พนั กงานเอกชน ร้อยละ 51.0 และมีรายได้ต่อเดื อน 10,001-30,000 บาท ร้อ ยละ 65.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบุณฑริกา วิลล่า จังหวัดภูเก็ต พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญ ส่วนประสมทาง
การตลาดอยู่ ในระดั บ มาก โดยเรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปหาน้ อ ย 3 อั น ดั บ แรกคื อ (1) ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ย
(2) ด้านผลิตภัณฑ์ (3) ด้านราคา
คําหลัก: ส่วนประสมทางการตลาด โรงแรมฮาลาล

ABSTRACT
The purpose of this study is Factors Affecting The Decision Toward Hotel Halal Service Of Tourism In Phuket
Province. A questionnaire was used to collect the date form 245 hotel guests who were recruited by a formula
calculated with unknown population and preset proportion of population at 0.2 with 95% confidence level. The
collected data were analyzed using frequency, percentage, means, and standard deviation.

*
**
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หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
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The results of the study revealed that the majority of the respondents were male, aged 20-29, having the
amount of income of 10,001-30,000 baht and running their private employees. The level of the subjects’s opinions
towards factors influencing their decision in using the hotel services was found a hight level. (1) Place (2) Product
and (3) Price
Keywords: Marketing mix Halal Hotel

บทนํา
การท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมี ศักยภาพในการทํารายได้ให้กับประเทศ
ไทยสูง ดังนั้น นโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่จะต้องเร่งดําเนินการ คือ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวคุณภาพ มีมาตรฐานความ ปลอดภัยและการให้บริการระดับสากล โดยการเน้นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย
ควบคู่ กั บ การ อนุ รัก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และส่ ง เสริ ม การตลาดท่ อ งเที่ ย วเชิ งรุ ก ทั้ งในและต่ างประเทศเพื่ อ ดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก รวมทั้งการกําหนดแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้มี
มาตารฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในหลาย ประเทศที่ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวใน
ฐานะที่ เป็ นการค้าบริการที่มี ศัก ยภาพเพื่ อสร้างงาน กระจายรายได้ และหารายได้จากเงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้ ง
ตั้ ง เป้ า หมายที่ จ ะทํ า ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วแหล่ ง เอเชี ย (Tourism Capital of Asia) ที่ เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Tourism Destination) ดังนั้น สํานักพัฒนาบริการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ภารกิจ หลัก
ในการพัฒนาและจัดทํามาตรฐานสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวจึงได้เริ่มดําเนินโครงการตรวจประเมินและให้
การรับรองมาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม (Hotel) โฮมสเตย์(Homestay) สถานพักต่างอากาศ
(Resort) บริการห้องชุด (Serviced Apartment) เก็สต์เฮาส์ (Guest House) มาตรฐานกิจกรรมการท่องเที่ยวประเพศต่าง ๆ
เช่น ดูนก เดินป่า ปืนหน้า ผา ล่องแก่ง เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้ได้มาตรฐาน
ตามที่ สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้กําหนดไว้ซ่งึ จะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการมากที่สุด
การท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทย (2554) ได้ ส รุ ป แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ โรงแรมในประเทศไทยปี 2554 พบว่า ปั จ จุ บั น
ประเทศไทยมี โรงแรมทั้ ง หมด 8,000 แห่ ง มี ห้ อ งพั ก รวมประมาณ 390,000 ห้ อ ง ทํ า ให้ เกิ ด การช่ ว งชิ งในกลุ่ ม ตลาด
ท่องเที่ยว อํานาจในการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้านั้นส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความจําเป็นในการสร้างมูลค่าให้กับตัวสินค้า
หรือบริการโดยเฉพาะถ้าสินค้านั้นคือการบริการแล้วควรมีการสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ในธุรกิจโรงแรมควบคู่ไปกับการ
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับเข้ามาใช้บริการซ้ําอีก ทั้งนี้ในปี 2560 มีจํานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามา
เยี่ยมยืนในจังหวัด 14 ภาคใต้ จะเห็นได้ว่าในแต่ละจังหวัดจะมีจํานวนผู้เข้าพักเพิ่มขึ้นและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่ม
เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาจังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติเป็นมูลค่า 27,761.76 ล้านบาท และมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 23.11 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)
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ประเทศไทยมีโรงแรมที่อยู่ภายใต้บทบัญ ญั ติศาสนาอิสลามเพียงไม่กี่แห่งและยังไม่เป็นที่รู้จักกันในชื่อโรงแรม
ฮาลาลแต่มีการบริหารแบบมุสลิม อาทิ โรงแรมอัลฟารูคเชียงใหม่ที่มีเปิดกิจการมากว่า 17 ปี และโรงแรมนูโวซิตี้กรุงเทพฯ
เน้นให้บริการด้านการปฏิบัติศาสนกิจ งดบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้บริการร้านอาหารฮาลาล ปัจจุบันเมื่อ
กล่าวถึงคําว่าฮาลาล นั้นหนึ่งในภารกิจที่รัฐบาลกําลังผลักดัน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการผลิต
อาหารของโลกด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพอันเกิดจากรากฐานที่มั่นคงด้านการเกษตรโดยมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
กลไกสนับสนุนตลาดอาหารฮาลาล เป็นเป้าหมายสําคัญเนื่องจากประชากรมุสลิมที่มีกว่า 1,900 ล้านคนกระจายอยู่ในทุก
ภูมิภาคในโลก รัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในทุกขั้นตอนอย่างครบวงจร และได้แปลงนโยบายสู่การ
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมไม่ ว่ า จะเป็ น การก่ อ ตั้ ง ธนาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย สถาบั น มาตรฐานอาหารฮาลาล
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลปัตตานี ทั้งหมดนี้เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของประเทศไทยได้รับการยอมรับทั้งจากการนักการศาสนา สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลทั่ว
โลกและจากผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง ที่ เป็ น มุ ส ลิ ม และมิ ใ ช่ มุ ส ลิ ม ว่ า ถู ก ต้ อ งตามหลั ก การศาสนาอิ ส ลาม และสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากลทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์อาหาร ฮาลาลอย่างแท้จริง (สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, 2554)
การประกอบธุ รกิ จ โรงแรม มี ค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งทํ า การศึ ก ษาถึ ง ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ ม าใช้ บ ริก าร
เนื่องจากในปัจจุบันถือว่าธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงเห็นได้จากการเพิ่มปริมาณของจํานวนห้องพัก
และมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดโรงแรมมากขึ้น การประกอบธุรกิจโรงแรมให้ประสบความสําเร็จนั้นต้องพิจารณา
ถึงปัจจัยต่าง ๆ มากขึ้นซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยว ดังนั้น การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาล ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต เป็นการนําผลการวิจัยมาพัฒนา
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกใช้บริการในครั้งต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมฮาลาลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต

กรอบแนวคิดการวิจัย
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ความคิด เห็นของนักท่องเที่ ย วต่อ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มี อิ ท ธิ พ ลการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้
บริการ
1) ผลิตภัณฑ์
2) ราคา
3) สถานที่
4) ช่องทางการจัดจําหน่าย

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

Page 181

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

แนวคิดทฤษฎี
ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix) ของ Philip Kotler ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้ ว ย ผลิ ตภั ณ ฑ์
(Product) การกํ า หนดราคา (Price) การจั ด จํ า หน่ า ย (Place) การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) เราสามารถเรี ย ก
ส่ ว นประสมทางการตลาดได้ อี ก อย่ างหนึ่ งว่ า 4’Ps ส่ วนประกอบทั้ ง 4 ตั ว นี้ ทุ ก ตั ว มี ค วามเกี่ ย วพั น กั น P แต่ ล ะตั ว มี
ความสําคั ญ เท่าเทียมกั น แต่ข้ึนอยู่กับผู้บริหารการตลาดแต่ล ะคนจะวางกลยุ ทธ์ โดยเน้นน้ าหนั กที่ P ใดมากกว่ากั น
เพื่อให้สามารถ ตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คื อ ตัวผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องดังนี้
Wan Sahida, Suhaimi Ab Rahman Khairil Awang & Yaakob Che Man (2011) ส ถาบั น วิ จั ย สิ นค้ าฮาล าล
คณะเศรษฐศาสตร์การจัดการมหาวิทยาลัย Putra ประเทศมาเลเซียได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับ การนําแนวคิดหลักชารีอะฮ์
(Shariah) ไปประยุกต์ใช้กับโรงแรม De Palma Hotel Ampang, Malaysia โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อศึกษา
รูปแบบการให้บริการโรงแรม De Palma Hotel บนพื้นฐานของศาสนาอิสลามตามหลักชารีอะฮ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) ผู้จัดการโรงแรม และผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจโรงแรม De Palma Hotel Ampang, Malaysia และแบบ
บันทึกการสังเกตกิจกรรม และลักษณะสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีบริการภายในโรงแรม และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้จัดการ
ฝ่ายห้องพักของโรงแรม (Room Division Manager) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นแนวคิดด้านศาสนาอิสลาม
โดยใช้ในด้านต่างๆ ของโรงแรม อาทิส่ิงอํานวยความสะดวก กระบวนการทํางาน การออกแบบและตกแต่งห้องพัก รวมทั้ง
ระบบการเงิน ของโรงแรมเพื่ อ อยู่ ภ ายใต้ ข้อ บั ง คั บ หลั ก ชารี อ ะฮ์ และยั งมี ก ารให้ บ ริก ารแบบ Muslim-Friendly Service
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม โดยใช้รวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรม De Palma Hotel Ampang,
Malaysia รูปแบบการให้บริการโรงแรมชารีอะฮ์ (De Palma Hotel Ampang, Malaysia) ที่เป็นกันเองแสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมที่จะส่งมอบการให้บริการ และโรงแรมพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในมาเลเซียและ
ทุกประเทศ
ยุพิน หะสัน (2546) ศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต ความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของผู้บริโภค
มุสลิม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. รูปแบบการดําเนินชีวิตความรู้ในเรื่องอาหารฮาลาลและพฤติกรรม
ผู้ บ ริโภคอาหารฮาลาลของผู้ บ ริโภคมุ ส ลิ ม 2. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ความรู้ แ ละพฤติ ก รรม
การบริโภคอาหารฮาลาล กลุม่ ตัวอย่างมุสลิมที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปีจํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตของมุสลิมสามารถแบ่งได้เป็น 9 แบบคือ (1) กลุ่มชีวิตทันสมัยแต่
หัวใจอนุรักษ์นิยม (2) กลุ่มสนใจข่าวสาร (3) กลุ่มยึดหลัก การ (4) กลุ่มใส่ใจตนเอง (5)กลุ่มรักกีฬ าชอบความท้าทาย
(6) กลุ่มติดคอมติดเพื่อน (7) กลุ่มความคิดก้าวไกลหัวใจแบรนด์เนม (8) กลุ่มความสุขอยู่ในบ้าน และ (9) กลุ่มสนุกกับ
ชีวิตและยอมรับสิ่งใหม่ นอกจากนั้นพบว่า ผู้บริโภคมุ สลิมมีความรู้ในเรื่องบริโภคอาหารฮาลาลและมีพ ฤติกรรมการ
บริโภคอาหารฮาลาลในระดับสูง และกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบยึดหลักการและสนใจข่าวสาร ความสุขอยู่ในบ้าน
และรักกีฬา ชอบความท้าทาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้ในเรื่องอาหารฮาลาลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.054 กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบยึดหลักการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลอย่างมี
นัยสําคั ญ ทางสถิติท่ีระดั บ 0.055 และความรู้ในเรื่องอาหารฮาลาลมีความสัมพั นธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการโรงแรมบุณฑริกาวิลล่า จังหวัดภูเก็ต
เป็นผู้ตอบแบบสอบถามจากข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาล ใช้สูตรการคํานวณ
ของกรณี ไม่ทราบขนาดประชากรโดยกําหนดสัดส่วนประชากร 0.2 กําหนดระดับค่าความเชื่อมั่ น 95% และค่า
ความคลาดเคลื่อน 5% (Zikmund, 1999)
กลุม่ ตัวอย่าง
สําหรับประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คํานวณจาก
n
=
P(1-P)Z2/e2
โดย n
=
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
P
=
สัดส่วนประชากร
z
=
ค่าความเชื่อมั่น 1.96
e
=
ค่าความคลาดเคลื่อน
จากการคํานวณกลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจัยครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 245 คน และวิธีการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สําหรับงานวิจัยเรื่อง ปั จจัย ที่มีอิทธิพ ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาล จังหวัดภู เก็ ต ผู้วิจัยได้
กําหนดเครื่องมือสําหรับการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สํ า หรั บ การวิ จั ย ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง การวิ เคราะห์ เป็ น 2 ขั้ น ตอน โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์
ประมวลผลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แค่ ค่าความถี่ และ
ร้อยละ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรม ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เกณฑ์การแปรผล
ผู้วิจัยนําผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยมีเกณฑ์ในการแปรผล ดังนี้
ค่าสูงสุด-ค่าต่ําสุด
สูตรการหาค่าอันตรภาคชั้น =
---------------------จํานวนชัน้ ที่ตอ้ งการ
=
5-1/5
=
0.80
ซึ่งสามารถได้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
หมายถึง
ปัจจัยที่มคี วามสําคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20
หมายถึง
ปัจจัยที่มคี วามสําคัญมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40
หมายถึง
ปัจจัยที่มคี วามสําคัญปานกลาง
ปัจจัยที่มคี วามสําคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80
หมายถึง
ปัจจัยที่มคี วามสําคัญน้อยที่สุด
นําแบบวัดระดับไปทดสอบกั บกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกั บกลุ่มตัวอย่างเพื่ อหาค่าความเชื่อมั่ นของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยการวัดค่าความคงที่ภายใน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach
Alpha Coefficient) ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของแบบสอบถามแต่ ล ะด้ า นต้ อ งมี ค่ า อย่ า งน้ อ ย 0.7 ขึ้ น ไป (Pallant, 2007)
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา < 0.7 ผู้วิจัยจะตัดออกซึ่งจะทําให้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเพิ่มขึ้น สําหรับการตัดสินใจตัดข้อ
คําถามที่ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาน้อย < 0.7 นั้นอาจมีสาเหตุมาจากข้อคําถามที่เข้าใจยาก หรือข้อคําถามอาจไม่สื่อความถึง
ตัวแปรที่วัดได้คือ ด้านผลิตภัณ ฑ์ ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค = 0.891 ด้านราคา ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
ครอนบาค = 0.897 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค = 0.857 และด้านการส่งเสริม
การตลาด ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค = 0.86 (a < 0.5 = ไม่ยอมรับ, 0.5 ≤ a < 0.6 = อยู่ในเกณฑ์แย่, 0.6 ≤ a
< 0.7 = อยู่ในเกณฑ์น่าสงสัย, 0.7 ≤ a < 0.8 อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้, 0.8 ≤ a < 0.9 = อยู่ในเกณฑ์ดี, a ≥ 0.9 = อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก)
จากการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) โดยค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามสํ า หรั บ การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใช้ เกณฑ์ ข องเรเวลและซิ น บาร์ ค
(Revelle, W., Zinbarg, R., 2009) ซึ่งพบว่าค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.70 – 0.95 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมาะสมที่นําไปใช้กับงานวิจัยในครั้งนี้

ผลการวิจัย
สําหรับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาล จังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยได้สรุป
ผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย ร้อยละ 55.9 และเพศหญิงร้อยละ 44.1 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 58.4 สภาพส่วนใหญ่โสด ร้อยละ 57.1
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 73.5 อาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 51.0 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-30,000 บาท
ร้อยละ 65.3
ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ปีละ 3-4 ครั้งร้อยละ 56.3
ส่ ว นใหญ่ เลื อ กเดิ น ทางช่ ว งเวลาวั น พุ ธ -วั น ศุ ก ร์ ร้ อ ยละ 64.9 มี จํ า นวนวั น ที่ พั ก ค้ า งคื น 2-3 วั น ร้ อ ยละ 51.0
นิยมเดินทางด้วยเครื่องบิน ร้อยละ 75.9 มีจํานวนผู้ร่วมเดินทางต่อครั้ง 2-5 คน ร้อยละ 66.9 และผู้ท่ีร่วมเดินทางด้วย
บ่อยที่สุดคือเพื่อน ร้อยละ 44.5
ข้อมูลประเมินระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดจําแนกรายด้าน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
(n = 245)
ระดับ
SD
ลําดับ
ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
X
ความสําคัญ
1. การตกแต่งภายในห้องพักแต่ละห้องที่มีขอ้ บ่งชี้
3.85
0.65
มาก
6
ทิศ (กิบลัต) สําหรับการละหมาด
2. บริการผ้าละหมาด และพรมสําหรับละหมาด
3.86
0.77
มาก
5
ภายในห้องพักแต่ละห้อง
3. มีท่อน้ําที่ตอ่ ออกมาจากก๊อกน้ําภายในห้องน้ํา
3.87
0.68
มาก
4
ในการชําระล้าง
4. หลีกเลี่ยงการบริการเครื่องดื่มที่ปราศจาก
3.84
0.86
มาก
7
แอลกอฮอล์ภายในมินิบาร์แต่ละห้องพัก และ
ห้องอาหารของโรงแรม
5. การคืนกําไรให้กับชุมชน การบริจาคซากาต
3.97
0.87
มาก
1
(Zakat)
6. หลีกเลี่ยงการจัดงานเต้นรําที่ผิดกฎหมายทาง
3.94
0.76
มาก
2
เพศในการท่องเที่ยวหรือการเดินทาง และ
หลีกเลี่ยงการนําเสนอบริการที่ขัดกับหลักคํา
สอนของศาสนาอิสลาม
7. การจัดเตียงนอนนั้นปลายเตียง และห้องน้ํานั้น
3.91
0.63
มาก
3
ต้องไม่หันไปทางทิศเดียวกับทิศ (กิบลัต)
สําหรับการละหมาด
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ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์

X

SD

ระดับ
ความสําคัญ
มาก

ลําดับ

8. การเตรียมคัมภีร์อัล-กุรอาน และหนังสือยัสซีน
3.84
0.87
7
ภายในห้องพักแต่ละห้อง
9. การจัดพื้นที่ให้บริการแยกเป็นสัดส่วนระหว่าง
3.69
0.90
มาก
9
ชาย-หญิง
10. การบริการช่องทีวีต้องอยู่ภายใต้หลักคําสอน
3.56
0.83
มาก
10
ของศาสนาอิสลาม
0.80
มาก
8
11. การจัดโปรแกรมเรียนคัมภีร์อัล-กุรอานสําหรับ
3.60
พนักงาน หรือรวมไว้เป็นกิจกรรมสําหรับ
นักท่องเที่ยวมุสลิม
1.00
ปานกลาง
11
12. การตกแต่งห้องพักนั้นมีเพียงหลักคําสอน บทดุ
3.18
อาห์ (คําขอพร) บทความศาสนาอิสลาม หรือ
ภาพเขียนสิ่งไม่มีชีวิต ไม่ควรตกแต่ง
รูปภาพสิ่งมีชีวิต หรือรูปปั้น หรือถ้ามีต้องมีการ
จัดการตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม
รวม
3.76
0.80
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.76, SD = 0.80) เมื่อพิจารณารายด้านของแต่ละข้อคําถาม พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับ
ส่วนประสมทางการตลาดทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ (1) การคืนกําไร
ให้กับชุ มชน การบริจาคซากาต (Zakat) (2) หลีกเลี่ยงการจัดงานเต้นรําที่ ผิดกฎหมายทางเพศ ในการท่ องเที่ ยวหรือ
การเดินทาง และหลีก เลี่ยงการนํ าเสนอบริก ารที่ ขัด กั บ หลั กคํ าสอนของศาสนาอิ สลาม และ (3) การจัด เตียงนอนนั้ น
ปลายเตียง และห้องน้ํานั้นต้องไม่หันไปทางทิศเดียวกับทิศ (กิบลัต) สําหรับการละหมาด ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
ระดับ
ส่วนประสมการตลาดด้านราคา
SD
ลําดับ
X
ความสําคัญ
1. การกําหนดราคาพิเศษสําหรับการพัก
3.52
1.01
มาก
5
ระยะยาว
2. ราคามีความเหมาะสมกับห้องพัก
3.69
0.80
มาก
4
3. การแสดงราคาห้องพักไว้หลากหลายและ
3.77
0.72
มาก
3
ชัดเจน
4. วิธีการชําระเงินได้หลายช่องทาง
3.86
0.60
มาก
1
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ส่วนประสมการตลาดด้านราคา
5. การชําระเงินอยู่ภายใต้บทบัญญัตขิ อง
ศาสนาอิสลาม
6. การเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเทศกาล
วันหยุดยาว
รวม

X

SD

3.77

0.71

ระดับ
ความสําคัญ
มาก

3.78

0.66

มาก

3.73

0.75

มาก

ลําดับ
3
2

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.73, SD = 0.75) เมื่อพิจารณารายด้านของแต่ละข้อคําถาม พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญ
กับส่วนประสมทางการตลาดทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ (1) วิธีการชําระ
เงินได้หลายช่องทาง (2) การเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว และ (3) การแสดงราคาห้องพักไว้
หลากหลายและชัดเจน และการชําระเงินอยู่ภายใต้บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย
ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัด
ระดับ
SD
ลําดับ
X
จําหน่าย
ความสําคัญ
1. ลูกค้าเข้ามาใช้บริการด้วยตนเอง (Walk-in)
4.03
1.04
มาก
2
2. ระบบการจองห้องพักผ่านโทรศัพท์
3.64
0.87
มาก
5
3. ระบบการจองห้องพักผ่านบริษัทนําเที่ยว
3.86
0.84
มาก
4
4. ระบบการจองล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ต
4.04
0.69
มาก
1
5. ระบบการจองห้องพักผ่านหน่วยงานของรัฐ/
มาก
3
เอกชน
4.00
0.79
มาก
รวม
3.91
0.85
จากตารางที่ 3 พบว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ายอยู่ในระดับมาก ( X = 3.91, SD = 0.85) เมื่อพิจารณารายด้านของแต่ละข้อคําถาม พบว่า นักท่องเที่ยวให้
ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ (1)
ระบบการจองล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ต (2) ลูกค้าเข้ามาใช้บริการด้วยตนเอง (Walk-in) และ (3) ระบบการจองห้องพัก
ผ่านหน่วยงานของรัฐ/เอกชนตามลําดับ
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของระดับความสํ าคั ญ ส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริม
ทางการตลาด
ระดับ
SD
ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
ลําดับ
X
ความสําคัญ
1. การจัดแพ็คเก็จทัวร์เน้นกิจกรรมที่ไม่ขัดกับ
3.77
1.08
มาก
1
ศาสนาอิสลาม
2. กิจกรรมส่งเสริมการขายห้องพักในช่วงเทศกาลปี
3.62
1.11
มาก
3
ใหม่ เทศกาลฮารีรายอ ฯลฯ
3. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
3.64
1.09
มาก
2
4. การสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้รับส่วนลด
3.58
0.92
มาก
4
รวม
3.65
1.05
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริม
ทางการตลาดอยู่ในระดับมาก ( X = 3.65, SD = 1.05) เมื่อพิจารณารายด้านของแต่ละข้อคําถาม พบว่า นักท่องเที่ยวให้
ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ (1)
การจั ดแพ็ คเก็จ ทั วร์เน้นกิจกรรมที่ ไม่ขัดกั บ ศาสนาอิสลาม (2) การโฆษณาและประชาสั ม พั นธ์ผ่านสื่ อต่างๆ และ (3)
กิจกรรมส่งเสริมการขายห้องพักในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลฮารีรายอ ฯลฯ ตามลําดับ
ตารางที่ 5 ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านส่งเสริมการตลาด
รวม

X

(SD)

ระดับ
ความสําคัญ

3.76
3.73
3.91
3.65
3.76

0.80
0.75
0.85
1.05
0.86

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับ
2
3
1
4

จากตารางที่ 5 ระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาด พบว่า โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญส่วนประสม
ทางการตลาดอยู่ในระดับมาก ( X = 3.76, SD = 0.86) เมื่อพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้าน พบว่า
นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ
(1) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X = 3.91, SD = 0.85) (2) ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 3.76, SD = 0.80) (3) ด้านราคา
( X = 3.73, SD = 0.75)
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็น
เพศชายมากกว่าเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี สภาพส่วนใหญ่ โสด ระดั บการศึกษาปริญ ญาตรี อาชีพ พนักงาน
เอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-30,000 บาท
พฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ปีละ 3-4 ครั้ง ส่วนใหญ่เลือก
เดินทางช่วงเวลาวันพุธ-วันศุกร์ มีจํานวนวันที่พักค้างคืน 2-3 วัน นิยมเดินทางด้วยเครื่องบิน มีจํานวนผู้ร่วมเดินทางต่อ
ครั้ง 2-5 คน และผูท้ ่รี ่วมเดินทางด้วยบ่อยที่สุดคือเพื่อน
ประเมินผลระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านที่พักของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัด สุราษฎร์
ธานี พบว่าโดยภาพรวมนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาส่วนประสม
ทางการตลาดในแต่ละด้านพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ (1) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (2) ด้านผลิตภัณฑ์ (3) ด้านราคา

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในจั ง หวั ด ภู เก็ ต พบว่ า โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ธั ญ พรนภั ส แฟงสม (2556)
ได้ทําการศึกษาแนวทางการพัฒ นาการตลาดของโรงแรมระดับ 4 ดาวเครือภายในประเทศเขตเมืองพัทยา ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อความสําคัญ ของกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโดยรวมและ
รายด้านทุ กด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภั ณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจั ดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนั กงาน
ด้ า นกระบวนการและด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพอยู่ ในระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของมาลิ นี สนธิ มู ล และ
อิทธิกร ขําเดช (2557) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5
ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเที่ยว มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของแสงเดือน รตินธร (2555) ได้ทําการศึกษาปัจจัยผลักดัน
และปั จ จั ย ดึ ง ดู ด ที่ มี ผ ลต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กมาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย ผลการวิ จั ย พบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยผลักดันในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
คือ การมีประสบการณ์ในการมาเยือนประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวทุกอย่างด้วยตนเอง
กับบริษัททัวร์ มีญาติหรือเพื่อนเป็นผูร้ ว่ มเดินทาง และมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนวันหยุด

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาล ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัด
ภูเก็ตผลจากการศึกษา พบว่าด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่มีอิทธิพล
เลือกใช้บริการน้อยกว่าในด้านอื่น ๆ ทางโรงแรมจึงควรพัฒนาปรับปรุงด้านส่งเสริมการตลาดดังกล่าวโดยมุ่งเน้นประเด็น
(1) การสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้รับส่วนลด โดยทางโรงแรมควรมีการเสนอให้กับนักท่องเที่ยวสมัครสมาชิกเพื่อการเข้าพัก
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ในครั้งต่อไปนักท่องเที่ยวจะได้รับส่วนลด เช่น ส่วนลดห้องพั ก ส่วนลดห้อ งอาหาร ฯลฯ (2) กิจกรรมส่งเสริมการขาย
ห้องพักในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลฮารีรายอ ฯลฯ หมายความว่าทางโรงแรมควรมีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย เช่น
นั กท่องเที่ ยวจองที่พั กและชําระเงินล่วงหน้าในช่วงเทศกาลอาจมีส่ว นลดให้ และ (3) การโฆษณาและประชาสั มพั น ธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ในการตัดสินใจเลือกมาพักที่โรงแรมต่อไป เช่น การเพิ่มช่อง
ทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง นอกเหนือจาก Web Site ของโรงแรม เป็นต้น
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการพยากรณ์ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
Marketing Mix and Forecast of Marketing Mix Essence Affecting to Consumer Decision
Making for Using Beauty Salon Service in Bangkapi District, Bangkok
ธนกฤต ทองอิ่ม* และกาญจนาภรณ์ พลประทีป**
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการพยากรณ์การให้ความสําคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร
ใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าการแจกแจงแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 พบว่า กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ มี เพศต่ า งกั น มีค วามคิ ด เห็ นเรื่ อ งปั จ จั ย ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยแตกต่างกันในด้านกระบวนการให้บริการและด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ในขณะที่ อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็ นไม่แตกต่างกั นใน 2 ด้ านนี้ อายุ ต่ างกั นมีความคิ ดเห็ นแตกต่างกั น
ทุ ก ด้ า นยกเว้ น ด้ า นส่ ง เสริ ม การขาย สถานภาพต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก ารแตกต่ า งกั น
ระดับการศึกษาและรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันในทุกด้าน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล 8 ตัวแปรสามารถพยากรณ์การให้ความสําคัญ
ของส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นเสริม สวยได้ ร้อ ยละ 37 (Adjusted R2 = .377) มี ค่ า
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์เท่ากับ -.066-.568 โดยตัวแปรระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าสัมประสิทธิ์
สู ง สุ ด (Beta =.453) ในขณะที่ ตั ว แปรอาชี พ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษามี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ต่ํ า สุ ด (Beta = -.190) คํ า สํ า คั ญ :
ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด ร้านเสริมสวย

ABSTRACT
This research objective was to study the marketing mix and the forecast of marketing mix affecting to
consumer decision making for using beauty salon service. The sample size was totally 400 samples. The data were
analyzed by descriptive statistic and reference statistic using frequency, percentage, average, standard deviation, ttest, one-way ANOVA and Multiple regressions.
The first hypothesis testing revealed that the consumer in different gender had different opinion in service
process and physical evidence, whereas the consumer in different occupation had the same opinion in these two
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factors. In addition, different age had different opinion in every marketing mix factors except promotion. Meanwhile,
different marital status had different opinion in service process. Lastly, different educational background and revenue
per month had different opinion in all marketing mix factors.
The second hypothesis testing revealed that eight personal factor variables could forecast the essence of
marketing mix affecting to consumer decision making for using beauty salon service in 37 % (Adjusted R2 = .377)
and correlation value among predictive variables were -.066-.568 . The predictive variable which had the highest
coefficient value was higher than bachelor’s degree (Beta =.453). Meanwhile, student had the lowest coefficient
value (Beta = -.190).
Key words: Personal factor, Marketing mix and Beauty salon

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในยุ ค ปั จ จุ บั น ผู้ บ ริโภคให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ ภาพลั ก ษณ์ และลั ก ษณะทางกายภาพที่ ดูดี สวยงามเพื่ อ ใช้ เป็ น สิ่ ง
ดึงดู ดใจผู้ อื่น และมักจะมีค่านิ ยมว่าบุค คลที่ หน้าตาดีมัก จะเป็นคนฉลาด หรือคนที่นําแฟชั่นมั กจะเป็ นคนเก่งทั นสมั ย
ซึ่ง Michael R. Solomon (2015) ได้ยกตัวอย่างว่า บุคคลที่ถูกจัดอยู่ในระดับสูงของสังคมมักจะถูกมองว่ามีความฉลาดใน
เรื่องอื่น ๆ ด้วยหรืออะไรก็ตามที่สวยมักจะถูกมองว่าดีและเก่ง นอกจากนี้ Solomon ยังกล่าวว่าบุคคลมักจะมีอุดมคติต่อ
ตนเอง ซึ่งหมายถึงแนวความคิดที่ตนเองต้องการว่าตนเองควรจะเป็นเช่นไรหรืออยากเป็นอะไร จากค่านิยมของสังคมใน
ปั จ จุ บั น ที่ คิ ด ว่ า อะไรที่ ส วยมั ก จะดี จึ ง ทํ า ให้ อุ ด มคติ ข องคนในยุ ค ปั จ จุ บั น ต้ อ งการให้ ต นเองมี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ส วย
ดูดี อันจะนําไปสู่การถูกผู้อื่นมองว่าเป็ นคนฉลาดและเก่ง และภาพลักษณ์ ดังกล่าวมีส่วนช่วยสนับสนุ นหน้าที่การงาน
อีกด้วย
นอกจากนี้ Zeithaml และคณะ (2006) ได้แบ่งความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องของตลาดบริการไว้ 5 ประเภท
หนึ่งในความต้องการนั้นได้แก่ ความต้องการทางอัตตาและต้องการถูกยกย่อง (Ego & Self-esteem Need) ซึ่งหมายถึง
ความต้องการในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ตนเอง เพื่อเป็นการเสริมอัตตาและทําให้ผู้คนยกย่องชมเชยเมื่อเห็น
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ส วยงามปรากฎต่ อ สายตาผู้อื่ น การให้ ก ารบริ ก ารที่ จ ะสามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โภค
ในประเด็นนี้ ได้แก่ คลีนิกเสริมความงาม สถานออกกํ าลั งกาย สถาบั นพั ฒ นาบุ คลิกภาพ และร้านเสริมสวย เป็ นต้น
จากค่านิยมของสังคมอันส่งผลต่ออุดมคติของผู้บริโภค และ ความต้องการทางอัตตาและต้องการถูกยกย่องของผู้บริโภค
จึงมีส่วนช่วยทําให้ธุรกิจร้านเสริมสวยมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
มูลค่าตลาดรวมของร้านเสริมสวยในปี 2545 มีมูลค่าถึง 1,104 ล้านบาท (สรุปผลการศึกษาธุรกิจร้านเสริมสวย สืบค้นเมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2560) และมีการประมาณการจํานวนร้านเสริมสวยอยูท่ ่ี 300,000 ร้าน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
หากพิจารณาสถิติจํานวนประชากรในกรุงเทพมหานครพบว่า มีประชากรรวมประมาณ 5,701,394 คน คิดเป็น
ชาย 2,709, 568 คน หญิ ง 2,991,826 คน และกรุงเทพมหานคร มีทั้งสิ้น 50 เขต ในเขตบางกะปิ มีจํานวนประชากร
ทั้งสิ้น 148,030 คน แบ่งเป็นชาย 67,412 คน หญิง 80,618 คน (ข้อมูลจากเขตบางกะปิประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 8 สิ ง หาคม 2560) อั ต ราการขยายตั ว ของประชากรในเขตบางกะปิ ยั ง มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ งชุ ม ชนที่ มี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ สํ า คั ญ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงและมหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ
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และบริษัทเอกชนรวมไปถึงองค์กรใหญ่ เช่น โรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีร้านเสริมสวยเปิดให้บริการ
ในเขตนี้ เป็ น จํ า นวนมาก ทั้ ง ที่ เป็ น ร้ า นเสริ ม สวยที่ อ ยู่ ในห้ า งสรรพสิ น ค้ า และเป็ น ร้ า นที่ เปิ ด บริ เวณตึ ก แถวริ ม ถนน
การที่มีร้านเสริมสวยในเขตนี้เป็นจํานวนมากทําให้เกิดการแข่งขันสูง ร้านเสริมสวยต่าง ๆ จึงได้นํากลยุทธ์ทางการตลาด
ต่าง ๆ มาปรับใช้ โดยเฉพาะเรื่องราคามาเป็นจุดขาย เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของตน
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากร กระบวนการ
ให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย และศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคในการพยากรณ์การให้ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริม
สวย เพื่ อนํ าข้อมู ลที่ได้มาพั ฒ นาและปรับปรุงการให้บริการร้านเสริมสวยให้มีประสิทธิภาพและใช้เป็ นแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านเสริมสวย อีกทั้งยังทําให้ผู้บริโภคมีข้อมูล ความรู้และทราบถึงรายละเอียดของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อนําไปพิจารณาประกอบในการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย เพื่อเลือกใช้บริการ
ร้านเสริมสวยที่ให้บริการดีมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายในการใช้บริการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ
4. เพื่ อศึกษาการพยากรณ์ การให้ความสํ าคั ญ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลื อกใช้บ ริการ
ร้านเสริมสวยของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ

สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านเสริมสวยแตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนบุคคลสามารถพยากรณ์การให้ความสําคัญ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือก
ใช้บริการร้านเสริมสวย

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1. เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการร้าน
เสริมสวยให้มีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
2. ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถทําให้ผู้บริโภคได้รับความรู้และทราบถึงรายละเอียดของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่เหมาะสมเพื่อนําไปพิจารณาประกอบในการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเลือกร้าน
เสริมสวยที่มีการบริการที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับราคาที่ตอ้ งจ่ายไป
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ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยในครัง้ นี้ มีแนวคิด ทฤษฎี ที่นํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการทําวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ
Zeithaml และคณะ (2006) ได้กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing Mix) นั้น
ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และ การส่งเสริม
การขาย (Promotion) แต่หากจะกล่าวถึงตลาดบริการแล้ว จะต้องเพิ่มปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเข้าไปอีก 3 ปัจจัย
ได้ แ ก่ บุ ค ลากร (People) กระบวนการให้ บ ริ ก าร (Process) และสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ (Physical Evidence)
โดยส่วนประสมทางการตลาดทั้งหมดมีรายละเอียดคือ
1.1 ผลิตภัณ ฑ์หมายถึง สินค้าและบริการ โดยสินค้าหมายถึง วัตถุ อุปกรณ์ สิ่งของ ประกอบไปด้วยคุณ ภาพ
สินค้า ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให้บริการหลังการขาย และบรรจุภัณฑ์ภายนอกของสินค้า เครื่องหมายการค้า
ในขณะที่บริการหมายถึง การกระทํา ความพยายายามและศักยภาพ (Hoffman & Bateson, 1997: 5) ที่ผู้ให้การบริการ
ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค
1.2 ราคาหมายถึง ราคาของค่าบริการที่ลูกค้าต้องชําระแก่ผู้ให้การบริการ และราคายังเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของ
การบริการได้ด้วย การตั้งราคาค่าบริการที่สูงจนเกินไปจะไปสร้างความคาดหวังให้แก่ลูกค้าว่าจะต้องได้รับการบริการที่ดี
และหากตั้งราคาต่ําจนเกินไปก็อาจทําให้ลูกค้าเกิดความลังเลในคุณภาพของการให้การบริการ
1.3 ช่องทางการจัดจําหน่ายหมายถึง การมีส่วนร่วมและช่วยเหลือกันขององค์กรต่างๆ ในกระบวนการที่จะนํา
สินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค เป็นเส้นทางที่เกิดขึ้นหลังจากผลิตสินค้าเสร็จและเป็นช่องทางนําไปสู่การซื้อของผู้บริโภค
(Kotler & Keller, 2012: 415)
1.4 การส่งเสริมการขายหมายถึง กิจกรรมสนับสนุนในกระบวนการสื่อสารทางการตลาด โดยทําให้แน่ใจว่าตลาด
และผู้บริโภคเข้าใจและให้คุณ ค่าในสิ่งที่ผู้ขายเสนอโดยมีเครื่องมือที่สําคัญ 4 ชนิดคื อ การขายโดยพนักงาน (Personal
Selling) การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (Publicity and
Public Relations) (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543)
1.5 บุคลากรหมายถึง การกระทําของบุคคลที่ทําหน้าที่ให้การบริการแก่ลูกค้า และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
ลูกค้าซึ่งหมายถึง พนักงานในองค์กร ลูกค้าที่ใช้บริการขององค์กรนั้นๆ ในเรื่องของบุคลากร สามารถแบ่งออกได้เป็น
2 ส่วนหลั ก คื อ พนัก งานขององค์ ก รและลู กค้า (Zeithaml และคณะ, 2006) หากพิ จารณาในส่วนของลูก ค้ า Hoffman
และ Bateson (1997) ได้กล่าวในเรื่องของบุ คลากรไว้ว่า พนั กงานขององค์กรต้องจัดการการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วย
การทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือต่อองค์กร สนั บสนุนให้ลูกค้าทดลองใช้บริการขององค์ก รและต้องทํ าความเข้าใจกับ
ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า
1.6 กระบวนการให้ บ ริ ก ารหมายถึ ง กระบวนการในการให้ ก ารบริก ารทั้ ง หมด หมายรวมถึ ง วิ ธี ก ารทํ า งาน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบการดําเนินงานที่เกี่ยวพันกับการส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้า
1.7 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพหมายถึง สภาพแวดล้อมทั้งหมดของการให้การบริการและสถานที่ท่ีองค์กรและ
ลูกค้าต้องมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สามารถจับต้องได้ซึ่งจะสามารถอํานวยความสะดวกใน
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การให้การบริการและสื่อสารถึงการให้การบริการ เช่น การออกแบบของสิ่งอํานวยความสะดวก ป้าย อุปกรณ์ ต่าง ๆ
ในการให้การบริการ โบร์ชัวร์ นามบัตร การแต่งกายของพนักงาน
2. การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation)
Kotler และ Keller (2012) กล่าวว่าการแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นส่วน ๆ
โดยในแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยกลุ่มของลูกค้าซึ่งมีความต้องการและความปรารถนาที่คล้ายคลึงกัน
ในการแบ่ ง ส่ ว นตลาดมั ก จะพิ จ ารณาจากปั จ จั ย หลั ก 4 ประการของผู้ บ ริ โภคคื อ ปั จ จั ย ทางภู มิ ศ าสตร์
ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ถิ่นที่อยู่อาศัย ขนาดของเมือง
ความหนาแน่นของเมือง ในขณะที่ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ขนาดของครอบครัว วรจรชีวิตของครอบครัว
เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ยุคสมัยที่เกิด และชนชั้นทางสังคม ส่วนปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่
วิ ถี ชี วิ ต บุ ค ลิ ก ภาพ และพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โภคได้ แ ก่ การคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที่ ได้ รั บ จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องผู้ บ ริ โภค
สถานะการใช้ผลิตภัณฑ์ ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ความภักดีในผลิตภัณฑ์ ทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ งานวิจัยนี้ได้ใช้
ตัวแปร ปัจจัยทางประชากรศาสาตร์มาเป็นกรอบแนวคิด โดยเรียกว่าปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งแบ่งเป็นตัวแปรย่อยทั้งสิ้น 6 ตัว
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
3 พฤติกรรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าและบริการ
Zeithaml และคณะ (2006) ได้กล่าวถึงทางเลือกของผู้บริโภคในตลาดบริการไว้ว่า กระบวนการเลือกใช้บริการ
ของผู้บริโภคมีความแตกต่างกับสินค้าทั่วไปในบางเรื่อง โดยผู้บริโภคจะมีกระบวนการเลือกใช้บริการทั้งหมด 6 ขั้นตอน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การรับรู้ความต้องการของผู้บริโภค ความต้องการของผู้บริโภคจะแบ่งออกเป็น 5 แบบ ได้แก่ ความต้องการ
ทางกายภาพ (Physiological Needs) ความต้องการความปลอดภัย (Safety and Security Needs) ความต้องการทางสังคม
(Social Needs) ความต้องการทางอัตตาและต้องการถูกยกย่อง (Ego & Self-esteem Need) ความต้องการประสบการณ์
ที่มาเติมเต็มให้กับชีวิต (Self-actualization) และในงานวิจัยนี้ ความต้องการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการเสริมสวยนั้นจัดอยู่
ในประเภท ความต้องการทางอัตตาและความต้องการถูกยกย่อง การใช้บริการร้านเสริมสวยทําให้เกิดความสวยงาม
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ผู้บริโภค เป็นการเสริมอัตตาของตนเองและทําให้ผู้คนยกย่องชมเชยเมื่อเห็นภาพลักษณ์ที่สวยงาม
ปรากฏต่อสายตาผู้อื่น
3.2 การค้นหาข้อมูล ซึ่งผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยได้จากแหล่งข้อมูลที่เป็น
บุคคลและไม่ใช่บุคคล (Personal and Nonpersonal Source) ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลได้แก่ คนในครอบครัว ญาติ เพื่อน
และแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไม่ ใช่ บุ ค คล เช่ น สื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ โภคนิ ย มสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จาก
อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ มากขึ้น เพราะมีหลากหลายรูปแบบของข้อมูลเช่น ภาพ เสียง ผ่านทางเว็บไซต์
และแชท รวมไปถึงการให้ระดับความนิยมของผู้เคยใช้บริการผ่านทางออนไลน์ (Online rating)
3.3 การประเมินทางเลือก โดยผู้บริโภคมักจะเลือกพิจารณาการให้บริการจากร้านที่เป็นประเภทเดียวกัน เช่น
เลือกพิจารณาร้านทําผม เพียงแค่ 2 ร้านที่ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกัน และในเรื่องของการใช้บริการผู้บริโภคมักจะตัดสินใจ
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เลือกใช้บริการจากร้านที่ตนเองยอมรับในร้านแรก มากกว่าที่จะหาหลาย ๆ ร้านเพื่อมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะต่างจากการ
ประเมินทางเลือกของผู้บริโภคที่มีตอ่ สินค้าทั่วไป ที่มักจะมีการพิจารณาเปรียบเทียบสินค้าจากหลาย ๆ ตรายี่หอ้
3.4 การตัดสินใจเลือกใช้บริการ เมื่อพิจารณาประเมินทางเลือกแล้ว ผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจเลือกใช้บริการ
จากร้านที่ตนเองเลือกไว้
3.5 ประสบการณ์ ข องผู้ บ ริ โภค ในขณะที่ ใ ช้ บ ริ ก ารประสบการณ์ ข องผู้ บ ริ โภคจะเกิ ด ขึ้ น ตลอดเวลาโดย
ประสบการณ์อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาเพียงสั้น ๆ หรือยาว มีกระบวนการที่ง่ายหรือซับซ้อน เป็นกระบวนการที่น่าตื่นเต้น
หรือโดดเด่น
3.6 การประเมินประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการ ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นผู้ประเมินประสบการณ์ที่ได้รับเองว่าการ
ให้การบริการนั้นสามารถให้ความพึงพอใจแก่ตนเองได้มากน้อยเพียงไร หากพึงพอใจก็อาจนําไปสู่การใช้บริการ ในครั้ง
ต่อๆ ไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยและเพื่อศึกษาการพยากรณ์การให้ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตของตัวแปร
ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ตัวแปรตามคือ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขาย
บุคลากร กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ตัวแปรอิส ระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้

ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1.ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. สถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย
4. การส่งเสริมการขาย
5. บุคลากร
6. กระบวนการให้ บริ การ
7 สิง่ แวดล้ อมทางกายภาพ
การให้ความสําคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านเสริมสวย
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3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ทําการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน
400 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการร้านเสริมสวย
ในเขตบางกะปิ โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่
4. ขอบเขตระยะเวลาที่ทําการศึกษา
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เก็ บ ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ เดื อ นมี น าคมถึ ง เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2560 และวิ เคราะห์ แ ปรผลตั้ งแต่ เดื อ น
พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาในการทําการวิจัยทั้งสิ้น 6 เดือน

เครื่องมือที่ใช้ในการทําการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จัดทําขึ้นเพื่ อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมในการเข้ า ใช้ บ ริ ก าร
ร้านเสริมสวย
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ระดับมาตราส่วนของ Likert’s Scale
ที่ วั ด ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ า นการให้ ร ะดั บ ความสํ า คั ญ ของปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ
การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย
และทํ าการทดสอบแบบสอบถาม โดยให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อ หาและสํ านวนภาษา
จากนั้ น นํ า แบบสอบถามที่ ผู้ เชี่ ย วชาญได้ ต รวจสอบแล้ ว ไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ทดลอง 30 ตั ว อย่ า ง และนํ า มาหาค่ า
ความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่นรวม(Cronbach’s Alpha) 0.896 และค่าความเชื่อมั่นจําแนกตามตัวแปรย่อยดังตารางที่ 1
ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน
แบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Number of Items
Cronbach’s Alpha
ผลิตภัณฑ์
6
0.706
ราคา
5
0.701
สถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย
6
0.691
การส่งเสริมการขาย
6
0.742
บุคลากร
6
0.751
กระบวนการให้บริการ
6
0.834
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
10
0.893
รวม
45
0.896
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2. โปรแกรมสําเร็จรูปและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science)ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
แบ่งการวิเคราะห์ ออกเป็ น 2 ส่วนคื อ การวิเคราะห์ ผลเชิงพรรณนา ใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ผ ลเชิงอนุ ม านสํ าหรับ สมมติฐานที่ 1
ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ย t-test การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA)
เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม กรณี พบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม จะทําการทดสอบเงื่อนไข
ความแปรปรวนของปั จจัยด้วยการ Test of Homogeneity of Variances ถ้าปั จจั ยใดมีความแปรปรวนหรือการกระจาย
ข้ อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งกั น จะทํ า การทดสอบเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยวิ ธี Robust Tests of Equality of Means โดยใช้ Brown-Forsythe
เพื่อทดสอบและยืนยันความแข็งแกร่งในความแตกต่างทางสถิติ จากนั้นใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างนั้นเป็น
รายคู่ ในกรณีที่ความแปรปรวนไม่แตกต่างกันใช้วิธีทดสอบแบบ LSD หากความแปรปรวนแตกต่างกันใช้ Dunnett’s T3
และกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 การวิเคราะห์ผลเชิงอนุมานสําหรับสมมติฐานที่ 2 ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยตัวแปรอิสระที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคลทั้ง 6 ตัว เป็นตัวแปรระดับนามบัญ ญั ติ
(Norminal Scale) และตั ว แปรระดั บ เรี ย งอั น ดั บ (Ordinal Scale) ได้ ถู ก นํ า มาสร้ า งเป็ น ตั ว แปรหุ่ น (Dummy variable)
ก่อนเพื่อจะสามารถนําไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ โดยเลือกใช้วิธี Stepwise

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ มีอัตราส่วนของผู้ใช้บริการเป็ นเพศหญิ งมากกว่า
เพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 72.5 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 27.5 ในด้านของอายุเฉลี่ยนั้นพบว่าช่วงอายุท่ีเข้าใช้
บริก ารมากที่ สุ ด คื อ บุ ค คลที่ มีช่ ว งอายุ 21-30 ปี ร้อ ยละ 48.5 สถานะโสดมากที่ สุ ด ร้อ ยละ 52.3 ระดั บ การศึ ก ษา
ปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 41.75 อาชีพนักเรียน/นักศึกษามากที่สุดร้อยละ 30.25 มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000
บาทมากที่สุด ร้อยละ 29.8
พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการร้านเสริมสวยพบว่ามีการเข้าใช้บริการ 2 ครั้ง/สัปดาห์หรือน้อยกว่า
มากที่สุด ร้อยละ 78.50 และใช้บริการวันเสาร์-อาทิตย์มากที่สุด ร้อยละ 62.20 ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการไม่แน่นอนมาก
ที่ สุ ด ร้ อ ยละ 49.80 ใช้ บ ริ ก ารตั ด ผมมากที่ สุ ด ร้อ ยละ 21.86 ส่ ว นบริ ก ารที่ ใช้ บ่ อ ยที่ สุ ด คื อ สระไดร์ ร้ อ ยละ 52.50
ค่ า ใช้จ่ า ยในการใช้บ ริก ารต่ อ ครั้ งอยู่ ร ะหว่า ง 100-300 บาทมากที่ สุ ด ร้อ ยละ 79 อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารคื อ
ใกล้บ้านมากที่สุด ร้อยละ 39.25 บุคคลที่แนะนําและมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้ร้านเสริมสวยมากที่สุดคือ ตนเอง
ร้อยละ 81.75 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการนัดหมายจองคิวใช้บริการล่วงหน้า ร้อยละ 68.25 โดยนัดหมายจองคิวทาง
โทรศัพท์มากที่สุด ร้อยละ 92
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในภาพรวมและรายละเอียดแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก
ภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และรายละเอียดแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก
1. ภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์
- มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้การบริการเพียบพร้อม
- เป็นร้านมีชื่อเสียง
- มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้บริการเพียบพร้อม
2. ภาพรวมด้านราคา
- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพในการให้บริการ
- ราคาค่าบริการถูกกว่าร้านอื่น
- มีป้ายราคาค่าบริการแสดงชัดเจนและคิดราคาตรงตามป้าย
3. ภาพรวมด้านสถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย
- ที่ตั้งของร้านเสริมสวยอยู่ใกล้สถานที่พักอาศัย
- ที่ตั้งของร้านเสริมสวยอยู่ใกล้สถานที่ทํางาน
- ที่ตั้งของร้านเสริมสวยอยู่ใกล้ย่านธุรกิจหรือแหล่งชุมชน
4. ภาพรวมด้านการส่งเสริมการขาย
- มีโปรโมชั่นส่วนลด 10% หรือมากกว่า 10 %ให้แก่ลูกค้าที่แนะนําเพื่อนมาใช้บริการ
- มีโปรโมชั่นแถม เช่นสะสมแสตมป์ครบตามจํานวนได้ใช้บริการฟรี 1 ครั้ง
- มีโปรโมชั่นส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าต่างๆ ภายในร้าน
5. ภาพรวมด้านบุคลากร
- ช่างผู้ให้บริการมีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
- ช่างผู้ให้บริการมีฝมี ือและความชํานาญ
- ช่างผู้ให้บริการมีเครื่องแบบ แต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อย
6. ภาพรวมด้านกระบวนการให้บริการ
- มีการซักถามความต้องการของลูกค้าก่อนให้บริการ
- การบริการมีความรวดเร็ว
- มีการให้บริการที่สะอาดและได้มาตรฐาน
7. ภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- ความสะอาดภายนอกอาคาร เช่น หน้าร้าน ทางเดิน ที่จอดรถ
- ป้ายร้านเสริมสวยเห็นชัดเจน สะดุดตา
- การตบแต่งหน้าร้านทันสมัย สะดุดตา

3.99
4.11
4.10
4.07
3.85
4.00
3.92
3.84
3.71
4.06
3.89
3.70
3.18
3.57
3.42
3.40
3.88
4.17
4.05
3.86
3.80
3.90
3.77
3.68
3.69
3.94
3.87
3.70

SD

ความคิดเห็น

0.41
0.50
0.61
0.50
0.53
0.53
0.57
0.69
0.39
0.47
0.66
0.69
0.48
0.67
0.73
0.70
0.41
0.42
0.50
0.67
0.48
0.58
0.68
0.70
0.51
0.64
0.67
0.69

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทุกด้าน มีค่าสูงเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก โดยภาพรวมด้านผลิตภัณ ฑ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ท่ี 3.99 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า การมีเครื่องมือ/
อุปกรณ์ให้การบริการเพียบพร้อม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.11 จัดอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ภาพรวมด้านการส่งเสริมการขายมี
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ค่าเฉลี่ยที่ 3.18 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นแล้วจัดอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดของความคิดเห็น
ในด้านนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเรื่อง การมีโปรโมชั่นส่วนลด 10 % หรือมากกว่า 10 % ให้แก่ลูกค้าที่แนะนํา
เพื่อนมาใช้บริการของร้านเสริมสวย มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดอยู่ท่ี 3.57 จัดอยู่ในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยแตกต่างกัน
ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ เมื่อจําแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
ส่วนประสมทางการตลาด
t
Sig
SD
̅
̅
SD
ด้านผลิตภัณฑ์
3.99 0.40 3.98 0.41
0.11
0.91
ด้านราคา
3.78 0.37 3.86 0.43
-1.67
0.74
สถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย
3.66 0.35 3.73 0.39 -1.52
0.11
ด้านการส่งเสริมการขาย
3.23 0.43 3.15 0.50
1.25
0.21
ด้านบุคลากร
3.80 0.40 3.90 0.40
-2.10
0.36
ด้านกระบวนการให้บริการ
3.69 0.41 3.83 0.48 -2.59
0.00*
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
3.50 0.43 3.74 0.51 -3.93
0.00*
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
1) จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิไม่แตกต่างกันในด้านด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทาง
การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขายและบุคลากร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่า Sig = 0.91, 0.74, 0.11, 0.21 และ
0.36 ตามลําดับ ในขณะที่ความคิดเห็นด้านกระบวนการให้บริการและด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา่ Sig = 0.00 เท่ากันทั้งสองด้าน
ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ เมื่อจําแนกตามช่วงอายุ
ส่วนประสมทางการตลาด
SS
df
MS
F
Sig
ด้านผลิตภัณฑ์
ระหว่างกลุ่ม
4.23
3
1.41
8.55
0.00*
ภายในกลุ่ม
65.28
396
0.165
ด้านราคา
ระหว่างกลุ่ม
6.24
3
2.08
11.972 0.00*
ภายในกลุ่ม
68.84
396
0.174
ด้านสถานที่และช่องทาง
ระหว่างกลุ่ม
5.84
3
1.95
14.01
0.00*
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การจัดจําหน่าย

ภายในกลุ่ม

55.07

396

0.139

ด้านการส่งเสริมการขาย

ระหว่างกลุ่ม

1.20

3

1.95

ภายในกลุ่ม

94.08

396

0.139

ระหว่างกลุ่ม

2.63

3

1.95

ภายในกลุ่ม

65.55

396

0.877

ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ให้บริการ

ระหว่างกลุ่ม

7.03

3

2.34

ภายในกลุ่ม

86.92

396

0.219

ด้ านสิ่ งแวด ล้ อ ม ท าง
กายภาพ

ระหว่างกลุ่ม

5.24

3

1.74

ภายในกลุ่ม

102.16

396

0.258

ด้านบุคลากร

1.68

0.16

5.29

0.01*

10.68

0.00*

6.77

0.00*

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2) จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยด้านการส่งเสริมการขายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
Sig = 0.16 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และ
ช่องทางการจัดจําหน่าย บุคลากร กระบวนการให้การบริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีค่า Sig = 0.00 ทุกตัวยกเว้น
ด้านบุคลากรมีค่า Sig = 0.01 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 เท่ากับ Sig.
ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบความแปรปรวนที่ แตกต่างกันของความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างแต่ละช่วงอายุ
Test of Homogeneity of Variances
Levene Statistic

df1

df2

Sig.

ด้านผลิตภัณฑ์

17.93

3

396

0.00*

ด้านราคา

26.89

3

396

0.00*

ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย

10.54

3

396

0.00*

ด้านบุคลากร

5.50

3

396

0.00*

ด้านกระบวนการให้บริการ

7.64

3

396

0.00*

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

5.97

3

396

0.00*

จากตารางที่ 5 เมื่อทดสอบความแปรปรวนของปัจจัยที่มีค่าความแตกต่างทางสถิติพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่อ งทางการจั ด จํ าหน่ า ย ด้ า นบุ ค ลากร ด้ านกระบวนการให้ บ ริก ารและ
ด้านสิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ มีค่ า Sig = 0.00 ในทุ กด้าน ซึ่ งมี ค่าน้ อยกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมู ลในแต่ละด้านมี ความ
แปรปรวนหรือการกระจายของข้อมูลที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 6 แสดงการทดสอบค่ า ความแตกต่ า งของความคิ ด เห็ น เรื่ อ งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ า นเสริ ม สวยในเขตบางกะปิ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแต่ ล ะช่ ว งอายุ
โดยใช้ Brown-Forsythe
Robust Tests of Equality of Means
Statistica
df1
df2
Sig.
ด้านผลิตภัณฑ์
Brown-Forsythe 7.60
3
189.44
0.00*
ด้านราคา
Brown-Forsythe 9.79
3
180.42
0.00*
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย Brown-Forsythe 12.30
3
212.53
0.00*
ด้านบุคลากร
Brown-Forsythe 4.84
3
238.80 0.00*
ด้านกระบวนการให้บริการ
Brown-Forsythe 9.75
3
235.97 0.00*
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
Brown-Forsythe 6.12
3
238.54 0.00*
จากตารางที่ 6 เมื่ อ ทดสอบและยื น ยั น ความแข็ ง แกร่ ง ในความแตกต่ า งของปั จ จั ย แต่ ล ะด้ า นพบว่ า ปั จ จั ย
ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นสถานที่ แ ละช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ย ด้ า นบุ ค ลากร
ด้านกระบวนการให้บริการและด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีค่า Sig = 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นสรุปได้ว่าช่วงอายุท่ี
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ
ทั้ง 6 ด้านข้างต้นแตกต่างกัน
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างกันของความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยด้านผลิตภัณฑ์ จําแนกตามอายุเป็นรายคู่
น้อยกว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปีขึ้นไป
อายุ
3.84
3.97
4.00
4.20
̅
น้อยกว่า 20 ปี
3.84
0.13*
0.16*
0.35*
21-30 ปี
3.97
0.03
0.22*
31-40 ปี
4.00
0.19*
41-50 ปีขึ้นไป
4.20
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05
จากตารางที่ 7 เมื่ อ ทดสอบความแตกต่ างเป็ น รายคู่ พ บว่ ากลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี อ ายุ 41-50 ปี ขึ้น ไป (x̅ = 4.20)
มี ค วามคิ ด เห็ น เรื่ อ งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ากกว่ า กลุ่ ม ช่ ว งอายุ 31-40 ปี (x̅ = 4.00)
อายุ 21-30ปี (x̅ = 3.97) และ อายุน้อยกว่า 20 ปี (x̅ = 3.84) และกลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นมากกว่ากลุ่ม
อายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มช่วงอายุ 21-30 ปีมีความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05
3.) ผลการศึกษาพบว่าสถานะภาพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิไม่แตกต่างกันในด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากรและด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยมีค่า Sig = 0.38, 0.54, 0.37,
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0.42, 0.46 และ 0.34 ตามลํ า ดั บ ในขณ ะที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น เรื่ อ งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
ด้านกระบวนการให้ บริการแตกต่างกั น มีค่า Sig = 0.03 เมื่ อทดสอบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ พ บว่ากลุ่มตั ว อย่ างที่มี
สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง (x̅ = 4.08) มีความคิดเห็ นเรื่องปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ
มากกว่ากลุ่ม สถานภาพสมรส (x̅ = 3.76) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
4.) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญ โดยมีคา่ Sig = 0.00 ทุกด้าน
5.) อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้าน
เสริมสวยในเขตบางกะปิไม่แตกต่างกั นในด้านกระบวนการให้บ ริการและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีค่า Sig = 0.159
และ 0.108 ในขณะที่ปัจจัยด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการ
ขาย ด้านบุคลากรแตกต่างกันมีค่า Sig = 0.00 ทุกด้าน ยกเว้นด้านราคามีค่า Sig = 0.01 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ พ บว่ า อาชี พ อื่ น ๆ (x̅ = 4.37) มี ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ากกว่ า ข้ า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ (x̅ = 3.98)
เจ้าของธุรกิจ (x̅ = 3.92) มีความคิดเห็นด้านราคามากกว่านักเรียน/นักศึกษา (x̅ = 3.75) และเจ้าของธุรกิจมี(x̅ = 3.83)
มีความคิดเห็นด้านสถานที่และช่องทางการจัดจําหน่ายมากกว่านักเรียน/นักศึกษา (x̅ = 3.60) นอกจากนั้นเจ้าของธุรกิจ
(x̅ = 3.39) ยั ง มี ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นการส่ ง เสริ ม การขายมากกว่ า พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน (x̅ = 3.22) และอาชี พ อื่ น ๆ
(x̅ = 4.26) มีความคิดเห็นด้านบุคลากรมากกว่านักเรียน/นักศึกษา(x̅ = 3.77) อย่างมีระดับนัยสําคัญ
6.) รายได้ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีระดับนัยสําคัญ โดยมีคา่ Sig = 0.00 ทุกด้าน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลสามารถพยากรณ์การให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย
จากผลการวิ จั ย พบว่า ค่ า สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรพยากรณ์ มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง -.066-.568 ซึ่ ง ต่ํ า กว่ า .75
ไม่พบปัญหา Collinearity และ Multicollinearity จึงทําการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในลําดับต่อไปได้ ด้วยวิธี Stepwise
ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการพยากรณ์การให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย ในเขตบางกะปิ
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
20.397
8
2.550
31.161
0.000*
Regression
31.991
391
.082
Residual
52.388
399
Total
จากตารางที่ 8 พบว่าชุดของตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลสามารถพยากรณ์การให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคได้ด้วยความเชื่อมั่น 99 % หรือที่ระดับนัยสําคัญ
0.01 โดยมีคา่ F = 31.161และค่า Sig = 0.000
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ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้การบริการร้านเสริมสวย
ตัวแปร
B
SE
Beta
t
Sig.
ค่าคงที่

3.570

.034

-

106.176

.000*

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (X13)

1.050

.094

.453

11.218

.000*

รายได้ 40,001 บาทขึน้ ไป (X23)

.833

.119

.280

6.993

.000*

อายุ 41-50 ปีขน้ึ ไป (X6)

.231

.043

.228

5.327

.000*

การศึกษาระดับประถมศึกษา (X10)

.184

.045

.209

4.065

.000*

รายได้ 20,001-30,000บาท (X21)

.137

.040

.141

3.393

.001*

พนักงานบริษัทเอกชน (X15)

.077

.036

.101

2.159

.031*

เพศหญิง (X2)

.065

.033

.080

1.978

.049*

นักเรียน/นักศึกษา (X14)

-.150

.041

-.190

-3.678

.000*

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ = 0.05

R = .624

R2 = .389

Adjusted R2 = .377

SE = .28604

จากตารางที่ 9 ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์พ หุ R =.642 R2 = .389 และ Adjusted R2 = .377 หมายถึงตั ว แปรพยากรณ์
ปั จจัยส่วนบุคคลที่มีทั้งหมด 23 ตัวแปร พบว่ามีตัวแปร 8 ตั วที่สามารถร่วมกั นทํ านายการให้ความสําคั ญ ปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้การบริการร้านเสริมสวย ได้รอ้ ยละ 37
แล ะส าม าร ถ ส ร้างส ม ก ารทํ าน าย ได้ คื อ Y1 = B+ bX13+ bX23+ bX6+ bX10+ bX21+ bX15+ bX2-bX14 ดั งนั้ น
Y1 = 3.570+.453 X13+.280 X23+.228 X6+.209 X10+.141 X21+.101 X15+.080 X2-.190X14 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เรียงลําดับ
จากมากไปหาน้ อ ยได้ แ ก่ การศึ ก ษาสู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี (Beta = .453) รายได้ 40,001 บาทขึ้ น ไป (Beta = .280)
อายุ 41-50 ปี ข้ึ น ไป (Beta = .228) การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา (Beta = .209) รายได้ 20,001-30,000บาท
(Beta = .141) พนั ก งานบริษั ท เอกชน (Beta = .101) เพศหญิ ง (Beta = .080) และนั ก เรีย น/นั ก ศึ ก ษา (Beta = -.190)
ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาจากตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมดพบว่า ระดับการศึกษามีตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้ 2 ตัวแปรคือ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (X13) และการศึกษาระดับประถมศึกษา (X10) ซึ่งหมายถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงกว่า
ปริญ ญาตรีเพิ่ ม ขึ้น 1 หน่ว ย จะมีผลทํ าให้ก ลุ่มตั วอย่างให้ความสําคั ญ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อการ
เลือกใช้การบริการร้านเสริมสวยเพิ่มขึ้น .453 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
จะมีผลทําให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ เพิ่มขึน้ .209
เมื่อพิจารณาจากรายได้พบว่า มีตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้ 2 ตัวแปรเช่นกัน คือ รายได้ 40,001 บาทขึ้นไป
(X23) และรายได้ 20,001-30,000บาท (X21) ซึ่ ง หมายถึ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ร ายได้ 40,001 บาทขึ้ น ไป เพิ่ ม ขึ้ น 1 หน่ ว ย
จะมีผลทําให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ เพิ่มขึ้น .280 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
20,001-30,000 บาท ให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ เพิ่มขึน้ เพียง .141
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เมื่อพิจารณาจากอาชีพพบว่ามีตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้ 2 ตัวแปรเช่นกัน คือ พนักงานบริษัทเอกชน (X15)
และนั ก เรีย น/นั ก ศึ ก ษา (X14) ซึ่งหมายถึ งกลุ่มตั ว อย่ างที่ เป็ น พนั ก งานบริษั ท เอกชนเพิ่ ม ขึ้น 1 หน่ ว ย จะมี ผลทํ าให้ ก ลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ เพิ่มขึ้น .101 ในทางตรงข้ามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ ลดลง .190
และอายุมีเพียงตัวแปรเดียวที่พยากรณ์ได้คือ อายุ 41-50 ปีขึ้นไป (X6) หมายถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41-50 ปี
ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ เพิ่มขึ้น .228 ในขณะที่
เพศที่สามารถพยากรณ์ได้คือ เพศหญิง หมายถึงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ เพิ่มขึน้ .080

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สมมติฐานที่ 1
1) เพศชายและเพศหญิงมีความเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้าน
เสริมสวยในด้านกระบวนการให้บริการและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน โดยเพศหญิงเห็นว่าการให้การบริการและ
สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารมากกว่ า เพศชาย Kotler และ Keller (2012)
ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างเพศว่าเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยพื้นฐานมาจาก
พันธุกรรมและการถ่ายทอดทางสังคม เพศหญิงจะเก็บข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมที่ตนเองพบเจอในขณะที่เพศชายจะสนใจแต่
สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เขาบรรลุเป้าหมาย ในการพิจารณาซื้อรถยนต์เพศหญิงจะให้ความสนใจเรื่องผลกระทบที่มีต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มและใส่ ใจเรื่ อ งการตกแต่ ง ภายในของรถยนต์ ม ากกว่ า รู ป แบบภายนอก ซึ่ ง Kotler และ Keller กล่ า วว่ า
ความแตกต่างทางเพศระหว่างชายและหญิงนั้นยังถูกประยุกต์ใช้ในเรื่องการเลือกเสื้อผ้า ทรงผม เครื่องสําอางด้วย จาก
ความคิดเห็ นดังกล่าวของ Kotler & Keller จึงสอดคล้องกั บผลการวิจัยนี้ว่าเพศหญิ งมีความแตกต่างจากเพศชายด้าน
ทัศนคติและพฤติกรรม เพศหญิงจะให้ความสนใจและเก็บข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมเช่น การได้รับการบริการจากร้านเสริม
สวย ความใส่ใจของช่างที่มีต่อลูกค้า ทักษะความชํานาญของช่างมีเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น อีกทั้งเพศหญิงยังใส่ใจเรื่อง
รายละเอียดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของร้านเสริมสวยมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานเขียนของ Kotler & Keller
ที่กล่าวว่าเพศหญิงให้ความสนใจเรื่องการตกแต่งภายในของรถยนต์มากกว่ารูปแบบภายนอก
2) อายุท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านเสริม
สวยใน ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย บุคลากร กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพแตกต่างกัน นักการตลาดได้แบ่งผู้บริโภคออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ โดย Kardes และคณะ (2015) ได้กล่าวว่ากลุ่มเจน
เนอเรชั่น Z คือผู้บริโภคที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป กลุ่มนี้จะติดสมาร์ทโฟน ชอบการสื่อสารด้วยข้อความและ
ตอบสนองต่อสินค้าที่เป็นแบรนด์ท่ีมีชื่อเสียง ในขณะที่ Strauss และ Frost (2016) ได้กล่าวว่าผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น Y นั้น
คือกลุ่มที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2522-2537 มีลักษณะของความมั่นใจ เป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับมากและมี
พฤติกรรมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา เปิดรับการเปลี่ยนแปลง มีศักยภาพในการทํางานหลายอย่างไปพร้อมๆ กัน
และสามารถหาข้อมูล เรื่องการสื่อสาร บันเทิง ผ่านหลายเครื่องมือสื่อสาร ในขณะที่ Kotler และ Keller กล่าวว่ากลุ่มเจน
เนอรชั่น X เป็นกลุ่มที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2507- 2521 ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีลักษณะเน้นการปฏิบัติเป็นปัจเจกนิยม จะไม่เชื่อ
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โฆษณาเกินจริงหรือการให้ของสมนาคุณ สิ่งที่จูงใจผู้บริโภคกลุ่มนี้โดยตรงคือ คุณ ค่าที่ดีของผลิตภัณ ฑ์ ในขณะที่กลุ่ม
Baby Boomers เป็นกลุ่มที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2489-2506 จะมีพฤติกรรมอยากกลับมาเป็นคนอายุ 30 ปี มีการเสริมสวย
ด้ ว ยการเปลี่ ย นทรงผม ทํ า สี ผ ม เป็ น สมาชิ ก เฮลท์ ค ลั บ มี ก ารใช้ ค รี ม กระชั บ ผิ ว มี อุ ป กรณ์ อ อกกํ า ลั ง กายในบ้ า น
รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและออร์แกนิกฟู้ด จะเห็นได้ว่าคนในกลุ่ม เจอเนอเรชั่น Z, Y, X และ Baby Boomers มี
ช่ว งอายุ ท่ี แตกต่างกั น และได้ รับ อิ ท ธิพ ลอย่ างมากจากสิ่ งต่ างๆ ในช่วงเวลาที่ เขาเติ บ โตขึ้น มา เช่น เพลง ภาพยนตร์
การเมื อง สภาพเศรษฐกิจ วั ฒ นธรรม ค่านิยม ดั งนั้ นจึงส่ งผลทํ าให้ค นในกลุ่มทั้ง 4 กลุ่มที่ มี ช่วงอายุแตกต่างกัน จะมี
ความคิดเห็น ทัศนคติ ความสนใจ ความชอบในเรื่องที่แตกต่างกัน จากการที่นักการตลาดแบ่งกลุ่มช่วงอายุของผู้บริโภค
ตามกลุ่ ม ต่ า งๆ ข้ า งต้ น และแต่ ล ะกลุ่ ม มี ลั ก ษณะของพฤติ ก รรมและทั ศ นคติ ท่ี แ ตกต่ า งกั น จึ ง สามารถที่ จ ะอธิ บ าย
ผลการวิจัยได้ว่าช่วงอายุท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้าน
เสริมสวยใน ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน
3) สถานภาพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านเสริมสวยในด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน Kotler และ Keller (2012) ได้กล่าวว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวหมายถึง อายุ ขั้นของวงจรชีวิต อาชีพ สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ บุคลิกภาพและมโนภาพแห่งตน วิถีชีวิตและค่านิยม โดย Kotler และ Keller ได้กล่าวว่าปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ยิ่งไปกว่านั้นนักการตลาดต้องให้ความสําคัญกับช่วงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตของแต่ละบุคคล เช่น การแต่งงาน การเกิด การเจ็บป่วย การย้ายถิ่นฐาน การหย่าร้าง การเปลี่ยนงาน การเกษียณ
การเสียชีวิตของคู่สมรส ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้พบว่า ใน
การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน ได้แก่ โสด สมรส หม้ายหรือหย่าร้างนั้น มี
ความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของ Kotler และ Keller ที่กล่าวว่านักการตลาดต้องให้ความสําคัญในช่วงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละบุคคล
เช่นบุคคลที่สมรส และบุคคลที่หย่าร้าง อาจมีความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกันและให้ความสําคัญกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งในการซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ซึ่งในที่นี้อาจหมายรวมถึงการให้ความสําคัญกับกระบวนการให้บริการของ
ร้านเสริมสวยที่แตกต่างกันด้วย
4) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการร้านเสริมสวยในทุกด้านแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนิษฐา ลิ้มสนธิสกุล (2554) ที่ทําการศึกษาเรื่อง
การพยากรณ์ ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งเสี ย งภายในอาคารของผู้ บ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้วยวิธีสมการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องเสียงภายในอาคาร ในขั้นตอนการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูลโดยการสอบถาม การค้นหาข้อมูลโดย
การค้นหา และการตัดสินใจซื้อเนื่องจากผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5) อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้าน
เสริมสวยใน ด้ านผลิตภั ณ ฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และช่อ งทางการจั ด จํ าหน่าย ด้ านการส่งเสริม การขาย และด้าน
บุคลากรแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยวรรณ ไกรเลิศ (2556) ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจ
ซือ้ บริการสายการบิน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสายการบินไทยสมายล์และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางกรุงเทพฯ-
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กระบี่ ผลการศึกษาพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องการเลือกสายการบินไทยสมายล์/ไทยแอร์เอเชียเป็น
อันดับแรกเมื่อต้องการใช้บริการสายการบิน และหากต้องใช้บริการสายการบินอีกครั้งจะเลือกสายการบินนี้ และในการใช้
บริการสายการบินนี้มีความตั้งใจเลือกใช้บริการโดยเฉพาะแตกต่างกัน
6) รายได้ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้าน
เสริมสวยในทุกด้านแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไว้ว่า โอกาสทางเศรษฐกิจ
หรือรายได้ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหล่านี้ประกอบด้วย
รายได้ การออมทรัพย์ อํานาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า รายได้มีความสําคัญเป็นอย่าง
มากในการตั ด สิ น ใจซื้ อ หรื อ เลื อ กใช้บ ริก ารต่ างๆ จึ งส่ งผลให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่า งมี ค วามคิ ด เห็ นเรื่ อ งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลื อกใช้บริการร้านเสริมสวยแตกต่างกั นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านราคา เพราะรายได้ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ หากผู้บริโภคมีรายได้มากขึ้นก็มีกําลังซื้อมากขึ้นและสามารถที่จะซื้อ
สินค้าและบริการที่มีคุณ ภาพดีและมีราคาสูงได้ และให้ความสําคัญ กับเรื่องการส่งเสริมการขายเช่น เรื่องส่วนลดหรือ
โปรโมชั่นต่าง ๆ ลดลง แต่จะคํานึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีมากกว่า ดังนั้นรายได้ท่ีแตกต่างกันจึงสามารถที่จะ
มีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในทุกด้านแตกต่าง
กันได้
2. สมมติฐานที่ 2
จากการศึ ก ษา พบว่า กลุ่มตั วอย่างที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ สู งกว่าปริญ ญาตรี และมี รายได้ 40,001 บาท ขึ้น ไป
เพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ เพิ่มขึ้น .453 และ .280 สอดคล้องกับ Zeithaml
และคณะ (2006) ที่กล่าวว่า ชนชั้นของสังคมและรายได้เป็นตัวทํานายที่ดีของการใช้จ่ายสินค้าที่มีราคาแพงหรือสินค้าที่มี
ความหรูหรา เช่น รถยนต์ บ้าน นอกจากนี้ชนชั้นของสังคมยังเป็นตัวทํานายการซื้อสินค้าที่มีลักษณะสนับสนุนสัญญะของ
ผู้บริโภค เช่น เครื่องสําอางค์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเห็นได้ว่าจากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับสูง
กว่ า ปริ ญ ญาตรี แ ละมี ร ายได้ ในระดั บ สู ง ซึ่ ง กลุ่ ม บุ ค คลประเภทนี้ มั ก จะมี ช นชั้ น ทางสั ง คมสู ง ด้ ว ยเช่ น กั น ดั ง นั้ น จึง ให้
ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดเพิ่มขึ้นในการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย เพราะการใช้บริการร้านเสริมสวย
เป็นบริการที่ชว่ ยสนองความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องความต้องการทางอัตตาและต้องการถูกยกย่อง ทําให้ภาพลักษณ์
ของผูใ้ ช้บริการดูดีและสวยงาม ตามที่ Zeithaml และคณะ ได้กล่าวไว้
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41-50 ปี เพิ่มขึ้น 1 หน่วยสามารถพยากรณ์การให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดฯ ได้เพิ่มขึ้น .228 ซึ่ง Kardes และคณะ (2015: 443) ได้กล่าวว่า อายุเป็นตัวแปรที่สามารถจะบอกได้
ว่า เราเป็นใคร เราสื่อสารกับใคร และเราซื้อสินค้าอย่างไร หรือแม้กระทั่งทัศนคติของเราที่มีต่อกิจกรรมทางการตลาด
อายุสามา.รถจะบอกได้ว่าเราต้องการหรืออยากได้อะไร และกลุ่มบุคคลที่มีช่วงอายุ อยู่ที่ 41- 50 ปี เป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่
ในเจนเนอเรชั่น X ซึ่งอยู่ในช่วงอายุวัยกลางคนมักจะคํานึงเรื่องภาพลักษณ์และใช้บริการเสริมความงามเพื่อให้แลดูอ่อน
เยาว์ จึงสามารถอธิบายผลการวิจัยได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41-50 ปี เป็นกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย
กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญปัจจัย
ส่ ว นประสมทางการตลาดฯ เพิ่ ม ขึ้ น .101 นั้ น อาจเป็ น เพราะธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ต้ อ งการความภาคภู มิ ใจในตนเอง
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(Self-esteem) ซึ่ง Solomon (2015) ได้กล่าวว่า การมีภาพลักษณ์ที่สวยงามดึงดูดใจผู้อื่น จะสามารถสร้างความภาคภูมิใจ
ให้ แ ก่ ต นเองได้ อี ก ทั้ งการเปรีย บเที ย บทางสั ง คม (Social comparison) คื อ การที่ ค นเรามั ก จะประเมิ น ตนเองด้ ว ยการ
เปรียบเทียบกับผู้อื่น พนักงานบริษัทเอกชนมีความจําเป็นต้องอาศัยความภาคภูมิใจในตนเองเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจใน
การทํางานและเป็นอาชีพที่พบปะผู้คนเป็นจํานวนมาก จึงมักจะมีการเปรียบเทียบทางสังคม ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มที่ให้ความ
สนใจในเรื่องภาพลักษณ์ความสวยงาม และมักจะให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านเสริมสวยที่
ตนเองต้องการจะเลือกใช้บริการเพราะต้องการให้ภาพลักษณ์ของตนเองสวยและดูดี
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดฯ เพิ่มขึ้น .080 สอดคล้องกับความคิดเห็นของ Schiffman และ Wisenblit (2015) ที่กล่าวว่าโดยปกติแล้วเพศ
หญิ งมั กจะเป็ นผู้ใช้ผลิตภั ณ ฑ์ ที่เกี่ยวกั บ ผลิตภั ณ ฑ์ ตกแต่ งทรงผม ทํ าสีผมและเครื่อ งสํ าอางค์ต่างๆ มากกว่าเพศชาย
และจากผลการวิจัยในครั้งนี้พ บว่า กลุ่ มตั วอย่างที่ ใช้บ ริการร้านเสริม สวยเป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย โดยคิดเป็ น
ร้อยละ 72.5 ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ท่ีเพศหญิงซึ่งเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อน จะให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของร้านเสริมสวยที่ตนเลือกใช้บริการ
เป็ นที่น่าสั งเกตว่าหากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนั ก เรีย น/นั ก ศึ ก ษาเพิ่ มขึ้น 1 หน่วยจะให้ค วามสํ าคั ญ กั บปั จจัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดฯ ลดลง .190 อาจเป็ น เพราะผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม นี้ มี อ ายุ น้ อ ยและจั ด อยู่ ในกลุ่ ม เจนเนอเรชั่ น Z
ยังมีประสบการณ์ในชีวิตน้อย ทําให้ขาดความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ อีกทั้งมี
พฤติกรรมติดสมาร์ทโฟนทําให้ไม่ค่อยมีความสนใจในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว จึงอาจเป็นสาเหตุในการให้ความสําคัญ
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยไม่มากเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการทําวิจัยครั้งต่อไปควรทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขตอื่นของกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้ทราบผล
การศึกษาที่ขยายวงกว้างขึ้น เพื่อนําผลการวิจัยที่ได้มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยครั้งนี้ว่าผลการวิจัยออกมาใกล้เคียงหรือมี
ความแตกต่างกันเพื่อนําไปศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การทางการตลาดของการให้บริการร้านเสริมสวย
2. ในการทําวิจัยครั้งต่อไปควรทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศที่ 3 ด้วยเพราะเป็นกลุ่มที่มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น
ในสังคมปัจจุบัน และเป็นกลุ่มที่รักความสวยงาม ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ และใช้บริการร้านเสริมสวยเช่นกัน
3. ในการทํ าวิจั ยครั้งต่อไปควรทํ าการสํ ารวจทั ศ นคติของผู้บริโภคในเรื่องความพึงพอใจของคุ ณ ภาพการให้
การบริการของร้านเสริมสวย เพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพการให้การบริการของร้านเสริมสวยให้ดียิ่งขึ้น
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การอยู่รอดของธุรกิจในยุคดิจิตอล 4.0 ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
The Survival of Business in Digital Age 4.0 via Social Network Channels
พิชญา ตันติอาํ ไพวงศ์1
บทคัดย่อ
ปัจจุบัน มีปัจจัยหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือมีผลต่อการทําธุรกิจ องค์ความรู้ทางการตลาดมีการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารทํ า ธุ ร กิ จ อยู่ ร อด นั ก การตลาดควรจะให้ ค วามสนใจ ทํ า ความเข้ า ใจกั บ ผู้ บ ริ โภคและ
สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิตอล 4.0 นี้ สังคมออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลและบทบาทในการ
ทําธุรกิจเป็นอย่างมาก บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะกล่าวถึงการทําธุรกิจให้อยู่รอดในยุดปัจจุบันหรือยุคดิจิตอล 4.0 นี้
นอกจากนั้น ในบทความมีการอธิบายถึงเรื่องผลของ ความพึงพอใจ (Satisfaction) การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of
Mouth : WOM) เครื อ ข่า ยสั ง คมออนไลน์ (Online Social Network) ชุ ม ชนเสมื อ นจริง (Virtual Community) และแนวคิ ด
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของธุ ร กิ จ เพื่ อ การเติ บ โตของธุ รกิ จ อย่ างยั่ ง ยื น ใน
ยุคดิจิตอล
คําสําคัญ: ความพึงพอใจของผู้บริโภค เครือข่ายสังคมออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม

ABSTRACT
These days, there are many factors that influence business. The Knowledge of marketing has continuously
developed. To survival in business, the marketers should pay attention, understand with customer and the changing
of marketing environment. In Digital Age 4.0, Social Network Channels have an important influence and role in
business. This article aims to mention about the survival of business in Digital Age 4.0. Moreover, this article also
explained the effect of Satisfaction, Word of Mouth (WOM), Online Social Network, Virtual Community and Corporate
Social Responsibility for the business sustainability in Digital Age.
Keywords: Satisfaction, Online Social Network, Corporate Social Responsibility (CSR)

บทนํา
ในการทําธุรกิจในปัจจุบัน มีหลากหลายกลวิธีเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้ เรื่องหนึ่งที่สําคัญใน
การทําธุรกิจในปัจจุบันยุคดิจิตอล 4.0 นี้คือ การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากในยุคดิจิตอล 4.0 หรือ
ยุคปัจจุบันนั้น มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวหน้ามากกว่ายุคก่อน อีกทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ
1

อาจารย์ประจําสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
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สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา การสื่อสารกับผู้บริโภค ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจึงเปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อน ดังนั้น การทํา
ธุรกิจในปัจจุบันนี้จึงจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยี เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) เข้ามาช่วยให้กิจกรรมหรือ
การทําธุรกิจดําเนินการเป็นไปได้อย่างดี เพื่อสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้กับผู้บริโภค หากเกิดความพึงพอใจแล้ว
นั้น ผู้บริโภคจะใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยอีกทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ประโยชน์ของสินค้าและ
บริการของธุรกิจ นั้นคือการบอกต่อปากต่อปากหรือที่เรียกกันว่า Word of Mouth/Viral Marketing ผ่านข่องทางที่เรียกว่า
ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) อีกด้วย ในการทําธุรกิจในยุคปัจจุบันหากธุรกิจต้องการที่จะประสบความสําเร็จ
สามารถสร้างรายได้ ผลตอบแทน และผลกําไรในระยะยาวแบบยั่งยืน ไม่ใช่เพียงทําธุรกิจเพื่ อผลกําไร และตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู้บริโภคเพียงเท่านั้น แต่จําเป็นต้องคํานึงถึงด้านสังคมด้วย ธุรกิจจึงจะต้องศึกษาเรียนรู้ ทําเข้าความใจ
ถึงเรื่องของแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) ซึ่ ง กระบวนการที่ ก ล่ า วมานี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ส นใจ นั ก การตลาดผู้ ป ระกอบการ องค์ ก าร
และบริษัท เพื่อสามารถนํามาเป็นกลยุทธ์การดําเนินการทางธุรกิจตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และเติบโตอย่าง
ยั่งยืนต่อไปในยุคดิจิตอล 4.0

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network)
ในยุคปัจจุบันนั้นมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้น เพื่อแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆ
มากมายโดยมีอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ี
เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเป็นที่ซ่ึงบุคคลต่างๆ มาแบ่งปัน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความสนใจต่างๆ
มีการส่งต่อความคิดเห็น และเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน (Solomon, 2009) หรือที่เรียกกันว่า ชุมชนเสมือนจริง (Virtual
Community) ยุคที่มีอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์น้ีเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลอย่างมากต่อผู้บริโภค อาทิ Facebook,
Instagram, Twitter, Official Line Account และ Website เป็ น ต้ น ชุ ม ชนสั ง คมออนไลน์ น้ี ส ามารถทํ า ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
แพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะเป็นทั้งจุดดีและจุดด้อย เนื่องจากถ้าเป็นข้อมูลที่ดีก็จะส่งผลดีต่อบริษัทและ
องค์ ก ร แต่ ห ากเป็ น ข้ อ มู ล ในแง่ ไม่ ดี ก็ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท หรื อ องค์ ก รนั้ น ๆ ในแง่ ล บได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เช่ น กั น
เปรียบเสมือนการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth : WOM/ Viral Marketing) ที่สามารถบอกต่อและแพร่กระจาย
ข้อมูล ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว (Solomon, 2009) และปัจจุบันผู้บริโภคในยุคดิจิตอล 4.0 นี้ ผู้บริโภคมีการหาข้อมูลของ
สินค้าและบริการ เพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าให้แม่นยํายิ่งขึ้น ผู้บริโภคก็จะนิยมหาข้อมูลผ่านสื่อ
ออนไลน์ และเชื่ อ ถื อ การรี วิ ว สิ น ค้ า ทางสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กลุ่ ม การท่ อ งเที่ ย ว การรี วิ ว
ร้านอาหาร สินค้าเพื่อความงาม และบริการเสริมความงาม เป็นต้น (เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคยุค4.0, 2560)

Page 211

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

รูปที่ 1: ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/760750
จากภาพที่ 1 แสดงให้ เห็ น ถึ ง สั ด ส่ ว นของการใช้โซเชี ย ลมี เดี ย ในปั จ จุ บั น ในการค้ น หาข้อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ร้านอาหาร รวมทั้งข้อมูลของสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีสัดส่วนที่มากกว่าการดูทางสื่อโทรทัศน์หรือการบอกปากต่อปาก
ยกตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริโภคต้องการหาซื้อสินค้าเพื่อความงาม เช่นเครื่องสําอาง ผู้บริโภคก็จะหาข้อมูลจากรีวิวสินค้า
เว็ บ ไซด์ ห รื อ ค้ น หาจากช่ อ งทางสื่ อ ออนไลน์ ซึ่ ง สิ น ค้ า เหล่ า นี้ ก็ จ ะมี ผู้ นํ า ทางความคิ ด (Opinion leader) หรื อ อาจ
เปรียบเสมือนผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) ในโลกออนไลน์ กล่าวคือ บุคคลผูซ้ ่ึงมีศักยภาพและมีอิทธิพลในการจูงใจให้บุคคล
อื่นมีแนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม คล้อยตาม ซึ่งก็คือผู้ที่เป็นแหล่งอ้างอิง กําหนดความคิดในเรื่อง
นั้นๆ โดยเฉพาะกับบุ คคลอื่น ดั งนั้น ถื อเป็น ผู้ที่มีความสํ าคั ญ มากต่อการสื่ อสาร บอกกล่าว แนะนํ าให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารต่ า งๆ และการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู้ บ ริ โภค ในโลกออนไลน์ เช่ น บล็ อ กเกอร์รี วิ ว สิ น ค้ า
เครื่องสําอาง ความงามต่างๆ (ตัวอย่างรูปที่ 2: Momaypaplearn เป็นที่โด่งดังในโลกออนไลน์และยังสามารถสร้างอาชีพ
ได้ ) ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ เช่ น Facebook Live, Youtube, Blog หรื อ Instagram เป็ น ต้ น (Shiffman and Kanuk, 2004;
Kotler and Keller, 2011) ซึ่งผู้ทรงอิทธิพลเหล่านี้อาจเรียกได้ว่าเป็นผู้นําทางความคิด เนื่องจากมีผู้คนให้ความสนใจ และ
ติดตามเป็นจํานวนมาก เมื่อบล็อกเกอร์ (ตัวอย่างรูปที่2) เหล่านี้รีวิวสินค้า กล่าวถึงสินค้านั้นๆ ให้คําแนะนํา หรือส่งเสริม
การขายสินค้าใด ก็จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคที่รับชมและส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
เหล่านั้นเป็นอย่างมาก เทรนด์การตลาดของสื่อออนไลน์เรื่องของผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) ทางด้านการตลาดยังคงมี
ความสําคัญและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอยู่ (Ihdigital, 2017) ทางด้านของผู้บริโภคหันมาสนใจและให้ความสําคัญ
กับข้อมู ลที่ได้รับจากผู้มีอิทธิพล (Influencer) หรือ ผู้ที่มีความน่าเชื่อถือในโลกออนไลน์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการนัน้ ๆ มากขึ้น หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นผู้นําทางความคิด (Opinion leader) ทางโลกออนไลน์ได้
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รูปที่ 2 : ภาพตัวอย่าง บล็อกเกอร์รีวิวเครื่องสําอาง : Momaypaplearn
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหาร ผู้บริโภคในยุคดิจิตอล 4.0 นี้
ก็จะมีหาข้อมูลที่ต่างออกไปจากยุคก่อน การค้นหาร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในยุคดิจิตอล 4.0 นี้ ก็จะมีการเปิด
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการและอ่านรีวิวจากเว็บไซด์ เช่น Website (pantip, wongnai) และปัจจุบันยังพัฒนาไปสู่ Application
ดังตัวอย่างรูปที่ 3 แสดงถึงการค้นหาข้อมูลร้านอาหารจาก Application Wongnai ทราบถึงสถานที่ตั้งร้าน รูปภาพอาหาร
และการให้คะแนนจากผู้บริโภค เพื่อความสะดวกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น การดูรีวิว แนะนําสถานที่ท่องเที่ยว การโฆษณา
ร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ผู้บริโภคจะค้นหาดูจากทั้งภาพบรรยากาศ และความคิดเห็นรีวิวจากผู้ที่มีประสบการณ์
เคยไปมาก่อนหน้าประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เป็นต้น

รูปที่ 3 : ภาพตัวอย่าง wongnai
ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้ซื้อสินค้าในช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมากขึ้น จากผลสํารวจพบว่า
การซื้อขายสินค้าออนไลน์มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยปีละ 13% ผู้บริโภคในยุคดิจิตอล 4.0 นี้ มีความกล้าซื้อสินค้าและ
บริการต่างๆ โดยใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) อีกทั้งข้อมูลจากทางสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศ
ไทย) ได้ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนสูงถึง 48.2 ล้านคน รวมทั้งสถิติทางด้านสํานักงานพัฒนา
ธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สํ า รวจพบว่ า คนไทยใช้ ส มาร์ ท โฟนในการเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เน็ ต สู ง เป็ น อั น ดั บ 1 ถึ ง 82.1
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เปอร์เซ็นต์ หรือเฉลี่ย 5.7 ชั่วโมงต่อวัน และปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจและใช้เวลาไปกับสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตที่มี
การอํานวยความสะดวกให้ง่ายขึ้น จึงทําให้การซื้อ ขายสินค้าเป็นได้ไปง่าย สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น (Digital Age, 2560)
ผลการสํารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 พบว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ 59
ที่มีการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอีกร้อยละ 33.8 มีการ ขายสินค้าและบริการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ดังนั้นจากผลการสํารวจจะวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจุบันคนไทยมีความไว้วางใจและมั่นใจในการซื้อและขาย
สินค้า หรือบริการผ่านทางออนไลน์ อีกทั้งยังเห็นแนวโน้มว่าธุรกิจที่มีการซื้อและขายผ่านช่องทางออนไลน์มีทิศทางในการ
ขยายตัวที่ดีในอนาคตอีกด้วย (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) ในปัจจุบันช่องทางซื้อขายสินค้า หรือ
บริ ก ารผ่ า นทางออนไลน์ มี ห ลายช่ อ งทาง เช่ น Website, Facebook, Instagram หรื อ Application ต่ า งๆ (Ex. Lazada/
Shopee) ดั ง แสดงรู ป ภาพในรู ป ที่ 4 ตั ว อย่ า ง Website ซื้ อ ขายสิ น ค้ า ผ่ า นทางออนไลน์ ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มในปั จ จุ บั น
จากผลการวิจัยได้เผยข้อมูลว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการบริโภคข่าวสาร ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยการรับรู้
ข่ า วสารจากทาง Facebook, Line หรื อ Website แทนการอ่ า นข่ า วตามหน้ า หนั ง สื อ พิ ม พ์ หรื อ รั บ ชมรายการ ข้ อ มู ล
ข่าวสาร และโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ รวมทั้งการรับชมรายการต่างๆ ย้อนหลังผ่านช่องทาง YouTube มีจํานวน ที่เพิ่ม
มากขึ้ น เนื่ อ งจากเป็ น ยุ ค ดิ จิ ต อลที่ ใครสามารถเข้า ถึ ง อิ น เทอร์เน็ ต ก็ ส ามารถหาข้ อ มู ล ของสิ น ค้ า อ่ าน ข่า วสาร หรื อ
สอบถาม ซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้อย่างง่าย (Brandbuffet, 2559) ดังนั้น หากธุรกิจต้องการอยู่รอดจึงควรที่จะต้องมี
การใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วย เพื่ออํานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
สามารถสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้กับผู้บริโภคได้

รู
ปที่ 4 :
ตั ว อย่ า
ง
Website
online
(Lazada
.co.th, Shopee.co.th)
ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดในยุคดิจิตอล 4.0 นี้ ธุรกิจควรที่จะใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Line หรือ Website
เพื่ อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัม พั นธ์ข้อ มู ลต่างๆ เนื่ องจากข้อ มูลข่าวสารนั้นสามารถกระจายได้อย่างรวดเร็ ว เข้าถึ ง
ผู้บริโภค และรับข่าวสารได้อย่างดีในยุคปัจจุบัน อีกทั้งจากข้อมูลเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตของคนไทย
พบว่ามีการใช้เวลาไปกับสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตมากขึ้นกว่ายุคสมัยก่อน จึงสามารถกล่าวได้ว่ายุคดิจิตอล 4.0 นี้
ผู้บริโภคนิยมค้นหาข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น เนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายและมีแหล่งข้อมูลให้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าหรือบริการต่างๆ เพิ่มความแม่นยําในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอีกด้วย
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ความพึงพอใจ (Satisfaction)
ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล เป็นความรู้สึกที่ยินดี ดีใจ พึงพอใจ หรือรู้สึก
ผิดหวัง ไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่อาศัย 2 ปัจจัยในการพิจารณาว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 2 ปัจจัยดังกล่าว คือ
ระดับของประสิทธิภาพ (The level of performance) และ ความคาดหวัง (Expectation) หากระดับประสิทธิภาพหรือสิ่งที่
ได้รับ (The level of performance) มากกว่าความคาดหวัง (Expectation) จะเกิดความพึงพอใจอย่างมาก (Very Satisfied)
หรือรู้สึกยินดี ดีใจ (Delight) ผลของความพึงพอใจ คืออาจเกิดการบอกต่อในแง่ดีให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคคนอื่นๆ รับทราบ
ข้อมู ลแง่ดี และอาจเป็ นลูกค้าที่มีความจงรักภักดี (Loyalty) ต่อสินค้าและบริการนั้นๆ หากประสิทธิภาพ (The level of
performance) หรือสิ่งที่ได้รับมากกว่าความคาดหวัง (Expectation) จะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied) ผลคืออาจเกิดการซื้อ
ซ้ํา หากประสิทธิภาพหรือสิ่งที่ได้รับ (The level of performance) น้อยกว่าความคาดหวัง (Expectation) จะเกิดความไม่
พอใจ (Unsatisfied)หรือความรู้สึกที่ผิดหวัง (Disappointment) อาจบอกต่อในแง่ร้าย ซึ่งหากเป็นเช่นนี้จะไม่เป็นผลดีต่อ
บริษัทหรือองค์กร (Kotler and Keller, 2011) การบอกต่อดังที่กล่าวไปข้างต้น นั้น สามารถเป็ นได้ทั้งด้านดีและด้านร้าย
การบอกต่อสามารถ เรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth : WOM) ทางหนึ่งนั่นเอง
ดังนั้น วิธีหนึ่งที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้โดยใช้สื่อออนไลน์มาเกี่ยวข้อง คือ ธุรกิจควรที่จะ
มีช่องทางในการรับความคิดเห็นของผู้บริโภคและมีผู้ท่ีคอยตอบข้อซักถาม สงสัยของผู้บริโภคได้ทันท่วงทีผ่านช่องทาง
ออนไลน์ จะทํ าให้ ผู้บ ริโภคพึ ง พอใจ และควรที่ จะมี การให้ข้อ มู ล ข่าวสารที่ ถูก ต้ อ ง รวดเร็ว แม่นยํ า กั บ ผู้ บ ริโภคผ่ า น
ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ วิธีนี้จะสามารถตอบสนอง และทําให้ผู้บริโภคพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของธุรกิจได้ส่งผลให้
ลูกค้าบอกต่อในแง่ดี และอาจเป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดี (Loyalty) ในอนาคตอีกด้วย

การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth : WOM)
การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth : WOM) หมายถึง การสื่อสารที่เป็นการส่งผ่านข้อมูลจากบุคคลไป
ถึงอีกบุคคล สามารถเป็นข้อมูลทางด้านสินค้าและบริการได้ การสื่อสารส่งผ่านข้อมูลนี้อาจเป็นการสื่อสารกันในกลุ่ม
อ้างอิง ระหว่างครอบครัว หรือกลุ่มบุคคลที่คุ้นเคยกันได้ การสื่อสารแบบปากต่อปากนั้นสามารถเป็นได้ทั้งในด้านทางบวก
และลบ (ธี ร กิ ติ นวรั ต น ณ อยุ ธ ยา, 2549) การสื่ อ สารการตลาดแบบนี้ อ าจเป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ในนามของการทํ า Viral
Marketing หรืออาจเรียกว่าการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth : WOM) การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of
Mouth : WOM) ยังสามารถเรียกอีกอย่างว่า Buzz (Kotler and Keller, 2011) ซึ่งกันปัจจุบันการสื่ อสารแบบปากต่อนี้มี
ความเกี่ยวโยงถึงการใช้เครือข่ายโลกของอินเทอร์เน็ ตมาเกี่ยวข้องกั บ การแลกเปลี่ยนข้อมู ล เนื้อหา สาระต่างๆ หรือ
เรียกว่าชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) นั่นเอง
ชุ ม ชนเสมื อ นจริ ง (Virtual Community) คื อ เครือ ข่ ายสั ง คมที่ เกิ ด ขึ้ น โดยที่ มี อิ น เทอร์เน็ ต เป็ น สื่ อ กลางในการ
เชื่อมโยงข้อมูลและบุคคลเข้าด้วยกัน ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์เป็นที่ซ่ึงบุคคล
ผู้มีความสนใจ ชื่นชอบ หรือมีความรู้ในแง่มุมต่างๆ อยากที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน
จึงเกิดเป็นการส่งผ่านข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (Solomon, 2009) ซึ่งดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าในยุคดิจิตอล 4.0 นั้นโลก
ของอิน เทอร์เน็ ต ได้ เข้า มามี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลมากต่ อ ชีวิต ประจํ า วั น ของผู้ บ ริโภคเป็ นอย่ างมาก เช่ น การใช้ Social
Network, Application และ Website ต่างๆ ในการหาข้อมูลและสื่อสารกั น ดังนั้น ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community)
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ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ สร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคและเป็นช่องทางในการทําธุรกิจแก่บริษัท ผลิตภัณฑ์และ
บริการอีกด้วยวิธีหนึ่ง (Solomon, 2009)
ในยุ ค ดิ จิ ต อล 4.0 ปั จ จุ บั น นี้ เป็ น ยุ ค ที่ มีอินเทอร์เน็ ตเข้ามาเกี่ ย วข้อ งเป็ น อย่ างมาก นั ก การตลาดจึ งมี ก ารใช้
ช่อ งทางออนไลน์ ต่ างๆ หรื อ ชุ ม ชนเสมื อ นจริง (Virtual Community) นี้ ในการทํ า การตลาดและสื่ อ สารการตลาดไปสู่
ผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ซื้อ ขายสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง Instagram,
Facebook , YouTube และ Video Clip เป็นต้น ซึ่งข้อความ ข้อมูล ข่าวสารที่ส่งต่อหรือส่งผ่านเหล่านี้ จะมีการแพร่กระจาย
ไปได้ อ ย่างรวดเร็ว จึ ง ทํ าให้ Viral Marketing กลายเป็ น กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ของนั ก การตลาดยุ ค นี้ ซึ่งการสื่ อ สารนี้ จ ะส่ งผ่า น
เครือข่ายโลกของอินเทอร์เน็ตเหมือนกับเชื้อไวรัสหรือไวรัสของคอมพิวเตอร์นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสารแบบปาก
ต่อปาก (Word of Mouth : WOM) / Viral Marketing ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เนื่องจากหากลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความไม่
พึงพอใจต่อสินค้าและบริการนั้นๆ ลูกค้าสามารถที่จะใช้ช่องทางการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth : WOM) /
Viral Marketing นี้ บอกต่อข้อมูลในแง่ร้าย ทําให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีของลูกค้ารายอื่นๆ ที่ได้รับสารนี้ต่อสินค้าและบริการ
นั้นๆ เชื่อข้อมูลจากที่อ่านและพบจากชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) ได้อย่างรวดเร็ว บางบริษัท ผลิตภัณฑ์หรือ
ธุ ร กิ จ บริ ก าร มี ก ารเลื อ กใช้ ช่ อ งทางการสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปาก (Word of Mouth : WOM) / Viral Marketing นี้
ในการโปรโมทสินค้าให้เป็นที่พูดถึงและเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การปล่อยวิดีโอคลิป (Video Clip) ไวรัลของ
Snickers ที่เป็ นการแสดงออกถึงอารมณ์ โมโหของนักแสดงต่อแฟนคลับ ซึ่งการปล่อยวิดีโอคลิป (Video Clip) ดังกล่าว
สุดท้ายมีเฉลยออกมาว่าเป็นอาการโมโหเนื่องจากอาการหิว และจบด้วยข้อความที่ว่า อย่าให้ความหิว ทําให้คุณเปลี่ยนไป
เป็ นการขายของช่อ งทางหนึ่ ง (รู ป ที่ 5) โดยให้ เป็ น ที่ ก ล่ า วถึ งในโลกของ Social Media เป็ น ต้ น ไวรั ล วีดี โอคลิ ป แบบนี้
สามารถทําให้เกิดทัศนคติทั้งแง่บวกและแง่ลบต่อตัวผลิตภัณฑ์และตัวพรีเซ็นเตอร์ เป็นต้น

รูปที่ 5 : Video Clip (Snickers)
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=4v1haaj-ggU
กล่าวโดยสรุป คื อ การใช้สื่ อ โซเชียลมีเดี ย จะเป็ นประโยชน์และผลดีต่อการทํ าธุรกิจในยุ คดิจิตอล 4.0 นี้ม าก
หากแต่ควรที่จะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการนั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถบอกต่อสินค้าและบริการเรา
ในแง่ดี เป็นการสื่อสารแบบปากต่อปาก และหากเป็นแง่ดีแล้วรวมกับการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามา สื่อออนไลน์ต่างๆ จะยิ่งทํา
ให้การบอกต่อในแง่ดีนี้กระจายไปได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
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ในการทําธุรกิจนั้น มีหลายวิธีการที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้ ธุรกิจไม่ควรคํานึงถึงเพียงแต่กําไรเพื่อ
บริษัทเท่านั้น แต่ควรที่จะคํานึงถึงประเด็นเรื่องของสังคมด้วย แนวความคิดทางการตลาดในปัจจุบันนั้น จึงจะต้องมีการให้
ความสํ าคั ญ กั บ ทั้ ง ความจํ า เป็ น และความต้อ งการ (Needs and Wants) ของตลาดผู้ บ ริโภค เข้าถึงและเข้าใจผู้บ ริโภค
เพื่อตอบสนองความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้บริโภคได้ นอกจากนั้นควรที่จะใส่ใจ
และให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ สั ง คมอี ก ด้ ว ย โดยแนวคิ ด ที่ ก ล่ า วมานี้ เรี ย กว่า แนวคิ ด ทางด้ า นการตลาดเพื่ อ สั งคม (Societal
Marketing Concept) คื อ ในการทํ า ธุ ร กิ จ นั้ น จะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ทั้ ง 3 ด้ า น ดั ง แสดงในรู ป ที่ 6 คื อ ด้ า นบริ ษั ท
(Company) ต้องได้รับผลกําไรจากการดํ าเนินธุรกิจนั้นๆ ด้านของผู้บริโภคหรือลูกค้า (Consumers) ต้องได้รับความพึง
พอใจจากการบริโภคหรือการบริการ และด้านสังคม (Society) ต้องได้รับการใส่ใจไม่ละเลยหรือเพิกเฉย ซึ่งที่กล่าวมานั้น
เรียกว่า แนวคิดทางด้านการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept) (Kotler and Keller, 2011) การตลาดเพื่อสังคม
ก็ จ ะมี แ นวความคิ ด หลั ก การที่ เกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น คื อ หลั ก การของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibility: CSR) ซึ่งในปั จ จุ บั น องค์ ก ร ห้ างร้าน บริ ษั ท มีก ารทํ ากิ จกรรมต่ างๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ สั ง คม มี ก ารให้
ความสําคัญ และคํานึงถึงสังคมมากขึ้น เพื่อความเข้าใจในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและการทําการตลาด ซึ่งในบทความจะกล่าวถึงภาพรวม และสร้างความเข้าใจในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อการทําธุรกิจในยุคดิจิตอล 4.0 ให้อยู่รอดและอย่างยั่งยืน

รูปที่ 6: Societal Marketing Concept
Kotler et al. (2005)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือที่เรียกกันว่า Corporate Social Responsibility (CSR) กล่าวคือ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การหรือบริษัท เพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของสังคม และคนในสังคมมีการดํารงชีวิต
อยู่ อ ย่ างมี ค วามสุ ข (Kotler and Lee, 2005) โดยการที่ กิ จ การบริ ษั ท ประกอบธุ รกิ จ นั้ น อาจมี ก ารคํ านึ ง ถึ งสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมด้วยโดยไม่ควรตระหนักแต่เพียงเรื่องของวิธีการที่จะสร้างกําไรให้กับองค์การมากที่สุดเท่านั้น แต่ยังมี
การช่วยเหลือ สนับสนุน หรือการบริจาคสิ่งของ เงินรายได้ส่วนหนึ่งแก่สังคม ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม นั้นจะต้องมี
การจั ด การโดยอยู่ บ นพื้ น ฐานของหลั ก จริ ย ธรรมและการจั ด การที่ ดี (Harrison and Freeman, 1999) ในยุ ค ปั จ จุ บั น นี้
กระแสการดําเนินธุรกิจดูเหมือนว่าจะมีการให้ความสําคัญกับการให้กลับคืนสู่สังคม การสนับสนุน การกุศล การบริจาค
มีความรับผิดชอบ ใส่ใจดูแล เรื่องของสังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทางด้านผู้บริโภคมีแนวโน้มจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
จากบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี มีความใส่ใจสังคมกว่าบริษัทที่ไม่มีการคํานึงถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
(Lee and Shin, 2010) อี ก ทั้ งยังมี แนวโน้ ม ที่อ งค์ก าร และบริษั ท จะมุ่ งเน้ น การดํ าเนินการทางธุ รกิ จในการใส่ใจสั งคม
ยึ ด หลั ก ปฏิ บั ติ แ ละกํ า หนดหลั ก การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ม ากขึ้ น กว่ า เดิ ม (Kotler and Lee, 2005) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
Corporate Social Responsibility (CSR) ถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบหรื อ กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ มี ส่ ว นสํ า คั ญ กั บ องค์ ก าร บริษั ท ธุ ร กิ จ
โดยมีอิทธิพลในแง่บวกต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก สามารถสร้างทัศนคติที่ดีให้กับ
ผู้ บ ริโภคได้ เป็ น อย่า งดี (Luo and Bhattacharya, 2006) ซึ่งการมีแนวคิด ระเบี ย บวิ ธี ก ารปฎิ บั ติ เช่น นี้จ ะส่ งผลดี ต่อ ทั้ ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท และจะทําให้บริษัทประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป
ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อบริษัททราบและเรียนรู้ถึงแนวทางหลักการปฏิบัติน้ีแล้ว ธุรกิจจึงควรมีการใส่ใจ
คํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ งของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม Corporate Social Responsibility (CSR) และเลื อ กแนวการปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละ
เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง และเมื่อมีแนวทางแล้วนั้นก็จะส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ยอดขาย กําไร และภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์การในอนาคตต่อไป
หากธุ ร กิ จ มี ก ารทํ า กิ จ กรรม เรื่ อ งของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม Corporate Social Responsibility (CSR)
แล้วธุรกิ จในยุ คดิจิตอล 4.0 นี้ ธุ รกิจอาจมีการทํ าการโปรโมทกิจกรรมเหล่านี้ ผ่านทางโลกออนไลน์ควบคู่ กับ การทํ า
กิจกรรม CSR เช่น Facebook Live, Youtube หรือ Website ในแต่ละกิจกรรม เป็นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์กิจกรรมที่ดี
ของบริษัทหรือธุรกิจแพร่กระจายกิจกรรมดีๆ เหล่านี้ไปได้อย่างรวดเร็ว โดยผลดี คือผู้บริโภคจะมีความรู้สึกที่ดีต่อบริษัท
นั้นๆ เนื่องจากทางบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เพียงแต่จะทําธุรกิจเพื่อผลกําไรเพียงอย่างเดียว และอาจบอกต่อ
(Viral Marketing) ในแง่ดใี ห้กับผู้บริโภคหรือลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ ยอดขายและกําไรในอนาคตอีกด้วย
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สรุป
ดังนั้น กล่าวโดยสรุปคือ การที่ธุรกิจในปัจจุบันจะอยู่รอดอย่างยั่งยืนในยุคดิจิตอล 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่มีอินเทอร์เน็ต
และเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากนั้น นักการตลาดต้องมีการศึกษาทําความเข้าใจกับ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Online Social Network) ที่ จ ะสามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ สร้างความพึ งพอใจ (Satisfaction) ให้ กั บ ลู ก ค้ า เป็ น การ
สื่ อ สารแบบปากต่ อ ปาก (Word of Mouth : WOM) / Viral Marketing โดยใช้ ชุ ม ชนเสมื อ นจริ ง (Virtual Community)
เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ใช้เรื่องของ Social Media มาเป็นเครื่องมือ ในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งการใช้สื่อแบบนี้
จะทําให้การส่งผ่านข้อมูล ข่าวสารของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยที่นักการตลาดหรือผู้ประกอบการ
ควรที่จะต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจ และทัศนคติท่ีดีให้กับ
ผู้บริโภค เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปในทางที่ดี เมื่อลูกค้าและผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ จะมีการบอกต่อที่ดีและทําให้
การประกอบธุรกิจประสบผลสําเร็จต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังรวมถึงการที่บริษัทและนักการตลาดควรตระหนักถึงแง่มุม
แนวคิ ด ทางด้ านการตลาดเพื่ อ สั ง คม (Societal Marketing Conceptเรื่อ งของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม หรือ Corporate
Social Responsibility (CSR) อีกด้วย เพื่อให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ และดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตกับ
ยุคที่เรียกว่า ยุคดิจิตอล 4.0 นี้
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พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยางฮ่อ อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
People’s Behavior toward Household Waste Management in Mae Yang Ho Subdistrict
Administration Organization, Rong Kwang District, Phrae Province
น้ําฝน รักประยูร* สมบัติ กันบุตร* ชญาณี สวนดี** ประภาส ขจรเดชชัยยง** รัช ลิ้มประเสริฐ**
สิริลักษณ์ เอื้อเฟื้อ** และสุปาณี ดอกแสง**
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมในการจั ด การขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ นของประชาชนในเขต
อบต. แม่ยางฮ่อ อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 360 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก
พฤติ ก รรมในการจั ด การขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ นของประชาชนตามหลั ก 3 R’s ได้ แ ก่ การลดการเกิ ด ขยะมู ล ฝอย,
การนํากลับมาใช้ใหม่และการคัดแยกขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การนํากลับมาใช้ใหม่และการคัดแยก
ขยะมูลฝอย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05).
คําสําคัญ: พฤติกรรม, ทัศนคติ, การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

ABSTRACT
The objectives of this research were to study the people’ s behavior toward household solid waste
management in Mae Yang Ho Subdistrict Administration Organization (SAO.), Rong Kwang district, Phrae province
and study personal factors related to the behavior of household solid waste management. The data were collected
from 360 people by questionnaires. The data were analyzed by descriptive statistics and correlations. The results
showed that attitudes of solid waste management is at a high level, people’s behavior in the household waste
management follow as 3 R’s i.e., Reuse and Recycle was high level. The results of the hypothesis testing show that
attitudes towards household waste management has a significant relationship (p<0.05).
Keywords: Behavior, attitude, household waste management

* อาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
** นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
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การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
A Study of Acceptance of Electronic Instructional Process of Students in Management
Information System Course Faculty of Management Science
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
อรรณพ ขําขาว* เตชิตา สุทธิรักษ์* และกุลวดี จันทร์วิเชียร*
บทคัดย่อ
งานวิจั ย ครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การยอมรั บ กระบวนการการเรีย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยใช้
สื่อออนไลน์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษา
ในรายวิ ช าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ ภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ เรีย นรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ดการ ในภาควิช าบริหารธุรกิจสาขาวิช าการจั ดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จํานวน 122 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แบบ independent และ f-test
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการศึกษาจากกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
สื่อออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
สื่ อ ออนไลน์ อ ยู่ ในระดั บ มาก และด้ า นความตั้ ง ใจในการใช้ ก ระบวนการการเรี ย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Learning)
อยู่ในระดับมาก ส่วนการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สื่อออนไลน์ใน
รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช ได้ แก่ ประสบการณ์ ก ารเรีย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องอาจารย์ ส อน ซึ่ ง ได้ แ ก่
การเข้ารับการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ การทดลองใช้การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน เพศ
อายุ วุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ ทํางานในองค์กร พื้นฐานเบื้องต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ ในการใช้
อินเทอร์เน็ต และ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลต่อ การยอมรับกระบวนการการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สื่อออนไลน์ ของนักศึกษา ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

*

อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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TAM (1989) เป็นทฤษฎีท่ีมีการยอมรับและมีชื่อเสียงในการเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จของการใช้เทคโนโลยี นําเสนอ
โดย Davis ซึ่งเป็นการปรับแต่งเพิ่มเติมต่อจากทฤษฎี TRA เพื่อพั ฒ นาเป็นแบบจําลอง TAM และใช้ศึกษาในบริบทการ
ยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ โดยไม่นําบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบ การแสดงพฤติกรรม เข้ามาใช้เป็นปัจจัยใน
การพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ท่ีเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ผู้วิจัยรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งานได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ ได้รั บ จากเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการรับ รู้ว่าเป็ นระบบที่ ง่ายต่ อ การใช้งาน ในขณะที่ ค วามตั้ ง ใจแสดง
พฤติ ก รรมการใช้ ง านได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก ทั ศ นคติ ท่ี มี ต่ อ การใช้ ง าน และการรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ ได้ รั บ จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่งผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานจริงในที่สุด
คําสําคัญ : การยอมรับ อิเล็กทรอนิกส์ การเรียน

ABSTRACT
This research aimed to study the level of acceptance of electronic teaching and learning process using
online media. To study the factors affecting the acceptance of electronic teaching and learning process using online
media of students. In the course of Management Information System Department of Business Administration
Management Faculty of Management Science Nakhon Si Thammarat Rajabhat University This is a survey research.
The research sample was the students who learned the management information system. In the Department of
Business Administration Faculty of Management Science The instrument used in this research was a questionnaire
measuring the value. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,
independent
and
f-test.
The study indicated that The students' opinions on the study of the electronic teaching process using online
media. The overall picture is very high. Perception of the benefits of using e-learning technology in the online media
was at a high level. The intention of the e-learning process is to a high level. The study of factors affecting the
acceptance of electronic teaching process using online media in management information system. Students of the
Department of Business Administration Management Faculty of Management Science Nakhon Si Thammarat
Rajabhat University is the e-learning experience of instructors, including the seminar on teaching electronic.
Experimenting with electronic teaching, gender, age, education, work experience in the organization. Introduction to
computer use. Internet usage and perception of e-learning did not affect the acceptance of e-learning by using
online media of students in management information system. Department of Business Administration Management
Faculty of Management Science Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
TAM ( 1989) is a well-known and accepted theory as a measure of the success of the technology
presented by Davis, which is further refined by the TRA theory to develop as a TAM model and used in contextual

Page 238

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

studies. Accept the use of information systems. Without the norms of the surrounding people. Behavioral display It is
used as a factor in predicting actual usage behavior. Researchers recognize the benefits of information technology.
This is a factor that affects the perception of the benefits of information technology. The attitude toward the use is
influenced by the perceived benefits of information technology. And the perception is that the system is easy to use.
While intentions of behavioral use are influenced by Attitude towards use And the perception of the benefits of
information technology. And finally, acceptance of the actual use.
Keywords : recognition, electronics, learning

บทนํา
ปั จ จุ บั น โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และรุ น แรงในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และ
เทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผล
ทําให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกที่เคยกว้างใหญ่
กลับเล็กลง ดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีประดุจเป็นหมู่บ้าน (Global
Village) ภู เขาและทะเลซึ่ งเป็ น พรมแดนธรรมชาติ ท่ี เคยเป็ นอุ ป สรรคในการติด ต่ อ ไปมาหาสู่ ดู เสมื อ นเลื อ นหายไปจน
กลายเป็นโลกไร้พรมแดน นับจากนี้ต่อไป โลกกําลังก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านที่
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของประวัติศาสตร์โลกในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการดํารงชีวิตประจําวันของคนเรามากยิ่งขึ้น อินเทอร์เน็ตทําให้เราได้รู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หรือการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้โดยไม่ถูกจํากัดในเรื่องของระยะทางและ
เวลา ทํ า ให้ ก ารพั ฒ นาของโลกได้ มุ่ ง ไปสู่ ทิ ศ ทางของสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ซึ่ ง ทํ า ให้ วิ ธี ก ารหาความรู้ ข องมนุ ษ ย์ มี
การปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันยุคทันสมัยและเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม และปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการเรียน
การสอน มีความสํ าคั ญ ต่อระบบการเรียนการสอนที่สําคัญ มาก เพื่ อให้ทันกับความเจริญ ก้าวหน้าในอนาคต และนํ า
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าพั ฒ นาการเรี ย นการสอนมากยิ่ ง ขึ้ น รู ป แบบการเรี ย นการสอนและการศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งมี
การเปลี่ยนแปลง สรรรัชต์ ห่อไพศาล (2544) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นสิ่งที่ควรทําและมีความเหมาะสมต่อ
การนํามาใช้ในวิชาศึกษาทั่วไป แต่ควรมีการพบผู้สอนควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ สังคมจะให้การยอมรับต่อการเรียนการสอน
ผ่านเว็บมากขึ้น สถาบันควรสนับสนุนและวางแผนการลงทุนทางด้านไอทีให้มากขึ้น ควรมีการดําเนินการในเรื่องมาตรฐาน
หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ที่มีสาระสําคัญทั้งสิ้น 9 หมวด โดยเฉพาะหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา สาระของหมวดนี้ ได้กล่าวถึงว่า
การเรียนรู้ของผู้เรียนสําคัญที่สุด ที่เน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้นต้องจัดเนื้อหา
สาระและกิ จกรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจ ความถนั ด และความแตกต่างของผู้ เรีย น ฝึ ก ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด
การจัดการ การเผชิญปัญหาและประยุกต์ใช้เพื่อรับมือแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
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ให้ทําได้ คิดเป็น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศ สื่อการเรียน อํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน จากสื่อและแหล่ง
เรียนรูท้ ่หี ลากหลาย
การจั ดการเรียนการสอนเฉพาะในห้ องเรียนเพี ยงอย่างเดี ยวไม่เพี ยงพอเพราะปั จจุบั นมีแหล่งความรู้ใหม่ ๆ
เกิ ด ขึ้นมากมาย และมี ก ารเปลี่ ยนแปลงอยู่ ต ลอดเวลา การเรีย นการสอนในยุ ค นี้ จึ ง ใช้เวลาน้ อ ย แต่เรียนรู้ได้เร็ ว และ
สามารถพัฒนาและสร้างกําลังคนที่มีคุณภาพมีความรู้รอบด้านได้มากขึ้น ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ได้กว้างขวาง เรียนได้เร็ว
ยิ่งขึ้น และสามารถเรียนได้ทุกทีทุกเวลา
จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการยอมรับนวัตกรรมใหม่ที่มหาวิทยาลัยนํามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งผลวิจัยนี้เพื่อศึกษาระดับการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อศึกษา
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรับ กระบวนการการสอนแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใช้ สื่ อ ออนไลน์ ข องนั ก ศึ ก ษา ในรายวิ ช าระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ ภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช จะเป็ น แนวทางหนึ่ ง ในการพั ฒ นาการการเรี ย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องมหาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราชต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สื่อออนไลน์
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษา
ในรายวิ ช าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ ภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การ คณะวิท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
-อายุ
-วุฒกิ ารศึกษา
-พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
-ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
-ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

ระดับการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
-การรับรู้ถงึ ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี
(Perceived ease of use)
- การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยี
(Perceived usefulness)
- ความตั้งใจในการใช้กระบวนการการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
ใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษา ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครศรี ธ รรมราช

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยขอนําเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เรื่อง การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียน
แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใช้ สื่ อ ออนไลน์ ข องนั ก ศึ ก ษา ในรายวิ ช าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ ภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตามลําดับ ต่อไปนี้
1. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. แนวคิดการยอมรับทฤษฎี TRA เพื่อพัฒนาเป็นแบบจําลอง TAM
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. ความหมายของการจัดการสอนแบบ E - Learning
ปัทมา นพรัตน์ (2548) ให้ความหมายของ การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ E - Learning ว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียน
ตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและ
มัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ
ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อ สื่อสาร
ที่ทันสมัย (E-Mail, Web-Board, Chat ) จึงเป็นการเรียนสําหรับทุ กคนเรียนได้ทุกเวลา และทุ กสถานที่ (Learn for all :
Anyone, Anywhere and Anytime)
ชฏิ ล เก ษ ม สั น ต์ (2547) E-Learning ห รื อ Electronic Learning คื อ ก ารส่ งค วาม รู้ ไ ป สู่ ผู้ เรี ย น โด ย ใช้
สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Media) เช่น Computer ที่ เชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่า ย Internet หรื อ Intranet ในหลั ก การที่ ว่า ด้ ว ย
"การเรียนการสอนทางไกล" การเรียนการสอนแบบ E-Learning นี้สามารถเรียนได้จาก Web, CD ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
และผู้สอนกับผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยทาง E–Mail, Web board และ Chat room
ปรัชญนันท์ นิลสุข (2548 ) ให้ความหมาย ของ E-Learning คือ การจัดกระบวนการและการใช้ประโยชน์จาก
สื่ อ ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยเฉพาะคอมพิ วเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ที่อ อกแบบการเรีย นการสอนอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ไม่ยดึ ติดกับเวลาและความก้าวหน้าในการเรียนรู้
Krutus (2000) กล่ าวว่ า “E-Learning เป็ น รู ป แบบของเนื้ อ หาสาระที่ ส ร้า งเป็ น บทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป ที่ อ าจใช้
ซี ดี ร อม เป็ น สื่ อ กลางในการส่ ง ผ่ า น หรื อ ใช้ก ารส่ ง ผ่ า นเครื อ ข่า ยภายใน หรื อ อิ น เทอร์เน็ ต ทั้ ง นี้ อ าจจะอยู่ ในรู ป แบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม (Computer Based Training: CBT) และการใช้เว็บเพื่อการฝึกอบรม (Web Based Training:
WBT) หรือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก็ได้”
Campbell (1999) ได้ให้ความหมายว่า “E-Learning เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้าง
การศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์ และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผู้คนทั่วโลกมีความสะดวก และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
ไม่จํากัดสถานที่และเวลา เป็นการเปิดประตูการศึกษาตลอดชีวิตให้ กับประชากร”
2. ความสําคัญและความจําเป็นของการจัดการสอนแบบ E-Learning
ในโลกยุ ค ปั จ จุ บั น E–Learning เริ่ ม มี ค วามสํ า คั ญ มากขึ้ น จนสามารถทํ า ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ได้ ทุ ก เวลา
ทุกสถานที่ ไม่จํากัดอยู่แต่ในห้องเรียน หรือในโรงเรียนเท่านั้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตอบสนองคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพัฒนาทักษะ
การคิด การสืบค้นของผู้เรียน โดยส่วนใหญ่แล้ว E-Learning จะถูกใช้ประโยชน์ในกรณีต่อไปนี้ คือ
1. เป็นแหล่งความรู้ของผู้เรียน (Knowledge Based) โดยที่อินเตอร์เน็ตถือเป็นแหล่งความรู้ท่ียิ่งใหญ่กว้างขวาง
ที่สุดในโลก ที่ผู้เรียนควรได้รู้จักศึกษา เพื่อการแสวงหา วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
2. เป็นห้องปฏิบัติการของผู้เรียน (Virtual Lab) ในโลกของอินเตอร์เน็ตผู้เรียนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนทักษะและ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย โดยมีแหล่งความรู้ท่ีกว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตามการที่ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนและปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ นั้น อาจต้องอยู่ในความดูแล กํากับ แนะนํา ติดตามของครูผู้สอนด้วยจึงจะทําให้กิจกรรมต่าง ๆ มีส่วน
เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. เป็นส่วนของห้องปฏิบัติการจําลองสภาพต่าง ๆ (Sim Lab) ในโลกของคอมพิวเตอร์สามารถกระทําสิ่งต่าง ๆ
ได้ในขณะที่โลกที่เป็ นจริงไม่สามารถกระทํ าได้ เช่น การจําลองปรากฏการณ์ ธรรมชาติ การเจริญ เติบโตของสิ่งมีชีวิต
การเกิ ด ภู เขาไฟระเบิ ด ระบบสุ ริย ะจั ก รวาล ฯลฯ หรื อ เหตุ ก ารณ์ ท่ี อั น ตราย เช่ น การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย านิ ว เคลี ย ร์ หรื อ
การถ่ า ยทอดจิน ตนาการออกมาเป็ น ภาพที่ ชั ด เจนเสมื อ นจริ ง ทํ าให้ ก ารเรีย นรู้ และความคิ ด ของมนุ ษ ย์ เป็ น ไปอย่ า ง
กว้างขวาง อิสระ ไร้ขอบเขต และไร้ขอ้ จํากัดมากขึ้น
4. นําผู้เรียนออกไปสู่โลกกว้าง (Reaching Out) เป็นการเปิดประตูห้องเรียนออกไปสัมผัสกับความเป็นไปของ
โลก ศึกษาสิ่งที่เป็นอยู่จริง ๆ ที่ไม่ได้มีอยู่เฉพาะแต่ในห้องเรียน หรือหนังสือเรียนเท่านั้น แต่เป็นการศึกษาความรู้ท่ีเป็นอยู่
จริง ทําให้รู้เท่าทันความเป็นไป การเปลี่ยนแปลงของโลก และรู้จักโลกที่เราอยู่มากขึ้น
5. นํ า โลกกว้ างมาสู่ ห้อ งเรีย น (Reaching within) เป็ นการดึ งเอาเรื่ อ งที่ อ ยู่ ไกลตั ว ไกลจากประสบการณ์ ที่
ผู้เรียนจะสั มผั สได้จริง ๆ มาสู่ห้องเรียน ทํ าให้มี ความรู้กว้างขวาง และรู้จักนํ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ อการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้น ในโลกปัจจุบันเราจะพบว่า “ผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าย่อมได้เปรียบ และผู้ที่มี
ข้อมูลมากที่สุดจะได้เปรียบกว่า แต่ที่ย่ิงไปกว่านั้นอีกก็คือ ผู้ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ข้อมูลเป็นจะได้เปรียบที่สุด” ดังนั้น
นอกจากผู้เรียนจะรู้จักแสวงหาข้อมูลแล้ว ยังต้องรู้จักวิเคราะห์ความถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อมูลที่มอี ยู่ และสามารถ
นําข้อมูลไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
6. เป็นเวทีการแสดงออก (Performance) ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นระบบที่เชื่อมโยงโลกทั้งหมดเข้าด้วยกันทําให้
ระยะทางไม่เป็นปัญหาในการติดต่อสื่อสารอีกต่อไป ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น แสดงผลงาน แสดงทักษะ ความรู้
ความสามารถออกไปสู่การรับรู้ของผู้คนได้อย่างไร้ขอบเขต และได้รับการยอมรับมากขึ้น รวมถึงมีโอกาสที่จะก้าวหน้าและ
ประสบความสําเร็จได้มากขึ้น
3. ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนแบบ E - Learning
E-Learning ถือได้ว่าเป็นการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm Shift) ทางการศึกษา เพราะ E-learning
สามารถนําไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ประโยชน์ของ E-Learning มีอยู่
ด้วยกันหลายประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. E-Learning ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนเนื้อหาการ
เรียนซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านทางมัลติมีเดียนั้นสามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนจากสื่อข้อความแต่เพียง
อย่างเดียว ดังนั้น หากจะเปรียบ E-Learning กั บการสอนที่ เน้น การบรรยายในลักษณะ Chalk and Talk ซึ่งผู้สอนใน
ปัจจุบันยังคงใช้กันอยู่นั้น E-Learning ที่ได้รับการออกแบบและผลิตมาอย่างมีระบบ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า นอกจากในด้ า นของประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย น อั น เกิ ด จากสื่ อ แล้ ว ในด้ า นของระบบ
E–Learning ยังมีการจัดหาเครื่องมือ (Course Management Tool) ซึ่งทําให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของ
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้อย่างละเอียดและตลอดเวลา
2. E-Learning จะมีการใช้เทคโนโลยี Hypermedia ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในรูปของข้อความ
ภาพนิ่ง เสียง กราฟิก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวเนื่องกันเข้าไว้ด้วยกันในลักษณะ Non – Linear เพื่อความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ Hypermedia ไว้ว่า Hypermedia สามารถใช้เป็นวิธีการนําเสนอ
ความรู้สําหรับสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้เนื่องจากการที่ Hypermedia นี้ สามารถนําเสนอเนื้อหาใน
ลักษณะของกรอบความคิดแบบใยแมงมุม (Web Framework) ซึ่งเป็นกรอบความคิดที่เชื่อว่าจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
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กับวิธีที่มนุษย์จัดระบบความคิดภายในจิตใจ ดังนั้นผู้เรียนที่เรียนจาก E-Learning จะสามารถควบคุมการเรียนของตนได้
และย่อมจะได้รับความรู้และมีการจดจําได้ดีข้ึน
3. E-Learning ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตน (Self-paced Learning) ผู้เรียนสามารถที่จะ
ควบคุมการเรียนของตนในด้านของลําดับการเรียน (Sequence) ตามพื้นฐานความรู้ ความถนัดและความสนใจของตน
ผู้ เรี ย นสามารถเลื อ กเรี ย นเฉพาะเนื้ อ หาส่ ว นที่ ต้ อ งการทบทวนโดย ไม่ ต้ อ งเรีย นในส่ ว นที่ เข้ า ใจแล้ ว ซึ่ ง ในลั ก ษณะนี้
ถือเป็นการให้อิสระแก่ผู้เรียนในการควบคุมการเรียนของตน (Learner Control)
4. E-Learning เอื้ อ ให้ เ กิ ด การโต้ ต อบ (Interaction) ที่ ห ลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ น การโต้ ต อบกั บ เนื้ อ หา
การโต้ตอบกับครูผู้สอนและกับเพื่อน คอร์สแวร์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีนั้นจะเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง เช่น การออกแบบเนื้อหาในลักษณะเกม หรือ การจําลอง เป็นต้น นอกจากนี้
E-Learning ยังเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการโต้ตอบกับครูผู้สอนและกับเพื่อนได้ อย่างที่เราทราบกันดีว่า การเรียนการสอนที่ดี
ที่สุด ก็ คือ การเรียนการสอนที่ เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการโต้ตอบกั บผู้สอนหรือ กั บ ผู้เรียนอื่ น ๆ ได้มากที่ สุด เพราะ
การเรี ย นในลั ก ษณะนี้ ผู้ ส อนจะสามารถตอบสนองความต้ อ งการ ปั ญ หา และคํ า ถามต่ า ง ๆ ของผู้ เรี ย น ได้ ทั น ที
E-Learning ให้โอกาสผู้เรียนในการโต้ตอบกับครูผู้สอนและ/หรือการได้รับผลป้อนกลับทั้งในลักษณะเวลาเดียวกัน
(Synchronous) เช่ น การสนทนา (Chat) หรื อ การออกอากาศสด (Live Broadcast) และในลั ก ษณ ะต่ า งเวลากั น
(Asynchronous) เช่น การทิ้งข้อความไว้บนเว็บบอร์ด (Web Board)
5. E-Learning ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ทั ก ษะใหม่ ๆ รวมทั้ ง เนื้ อ หาที่ มี ค วามทั น สมั ย และตอบสนองต่ อ
เรื่องราวต่างๆ ในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที เพราะการที่เนื้อหาการเรียนอยู่ในรูปของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (E – Text)
ซึ่งได้แก่ ข้อความซึ่งได้รับการจัดเก็บ ประมวลผล นําเสนอ และเผยแพร่ทางคอมพิวเตอร์จึงทําให้มีข้อได้เปรียบสื่ออื่นๆ
หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของความสามารถในการปรับปรุงเนื้อหาสารสนเทศให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา
การเข้าถึงข้อมูลที่ตอ้ งการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และความคงทนของข้อมูล
2.แนวคิดการยอมรับทฤษฎี TRA เพื่อพัฒนาเป็นแบบจําลอง TAM
งานวิจัยนี้ศึกษาอ้างอิงจากแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) เป็นพื้นฐานใน
การศึกษา และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจยการรับรู้ความเสี่ยงต่อการยอมรับและใช้เทคโนโลยี (Perceive Risk) ซึ่งเป็น
ปัจจยส่วนเพิ่มในแบบจําลองการ ยอมรับเทคโนโลยี (Extended version of TAM) (Ozdemir et al., 2008)
ช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา นักวิจัยส่วนใหญ่ใช้แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เพื่ออธิบายถึงการ
ยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology) ของบุ ค คล และได้ รั บ การพิ สู จ น์ ว่ า การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ข อง
เทคโนโลยีและการรับรู้ว่าเทคโนโลยีมีวิธีการใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย เป็นปัจจัยที่สําคญที่ส่งผลต่อการยอมรับและนําไปสู่การ
ใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีหรือ TAM ถูกเสนอครั้งแรกโดย Davis ในปี ค.ศ. 1989
เป็นแบบจําลองที่พัฒนาจากพื้นฐานทฤษฎีจิตวิทยาทางสังคม (Social Psychology) ได้แก่ ทฤษฎีการตอบสนองอย่างมี
เหตุ ผ ล (the Theory of Reasoned Action: TRA) และทฤษฎี พฤติ ก รรมที่ ไ ด้ รั บ การวางแผน (the theory of planned
behavior: TPB) และได้รับการยอมรับจาก นักวิจัยทางด้านระบบสารสนเทศอย่างกว้างขวาง (Luarn & Lin, 2005) สาเหตุท่ี
ทฤษฎีดังกล่าวได้รับความนิยมอาจเป็นเพราะความละเอียดและการให้ความสําคัญกับทัศนคติ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สรรรัชต์ ห่อไพศาล (2544) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒ นาระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาศึกษาทั่วไปเพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน วัตถุประสงค์การวิจัย คือ
1) พัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บ
2) เปรียบเทียบความสามารถของนักศึกษาในด้านการเรียนรู้แบบนําตนเอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความมี
คุณธรรมจริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสถาบัน
ระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถพัฒนาความสามารถของนักศึกษาที่เรียนวิชาศึกษาทั่วไป
ได้ไม่แตกต่างจากการเรียนแบบปกติ พบว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของสถาบันการศึกษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ
อินเทอร์เน็ตและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ค่าอุปกรณ์เครื่องบริการระยะไกล ค่าเช่าสายสัญญาณ ค่าใช้คู่สายโทรศัพท์
ค่าจ้างบุคลากร และค่าจัดทําเว็บการเรียนการสอน ส่วนค่าใช้จ่ายของส่วนของผู้เรียน ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเดินทาง และค่าเช่าหอพัก จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์ผลได้พบว่า
การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นสิ่งที่ควรทําและมีความเหมาะสมต่อการนํามาใช้ในวิชาศึกษาทั่วไป แต่ควรมีการพบผู้สอน
ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้สังคมจะให้การยอมรับต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บมากขึ้น สถาบันควรสนับสนุนและวางแผนการ
ลงทุ นทางด้านไอทีให้มากขึ้น ควรมีการดํ าเนินการในเรื่องมาตรฐานหลักสู ตรการประกั นคุ ณ ภาพการศึกษาในระบบ
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2544) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
โรงเรียนไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา ทดลองจัดการเรียนการสอน และประเมินผลระบบการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะงานวิจัย ควรทําการทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบและหาค่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ศิรินันท์ ประสิทธิลักษณะ (2544) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปัญหา
การหายใจลําบากที่เกี่ยวข้องกับด้านกุมารศัลยศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง ปัญหาการหายใจลําบากที่เกี่ยวข้องกับด้านกุมารศัลยศาสตร์ โดยหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างนิสิตแพทย์ที่เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กับนิสิตแพทย์ที่เรียนด้วยการสอนปกติกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีท่ี 5 ที่กําลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 102 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ 90 / 90 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90 / 90 ส่วนการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ พบว่านิสิตแพทย์ท่ีเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลการเรียนรู้สูงกว่านิสิตแพทย์ที่เรียนด้วยการสอนปกติ อย่างมีนัยสํ าคั ญ ทางสถิติ
ที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะงานวิจัย การเสนอข้อมูลไม่ชัดเจนในรูปแบบการสอน และเนื้อหาที่ระบุในบทเรียนนั้น มีความลุ่มลึก
ของเนื้อหาและมีคุณภาพของบทเรียนอยู่ระดับใด จึงควรหาคุณภาพของบทเรียนที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย
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จันทราทิพย์ ขวัญเมือง (2545) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาการพยาบาลทาง อายุรกรรมของนักเรียนนายสิบ
ทหารบกเหล่าแพทย์ท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนต่างกัน จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีวิธีการให้
รายละเอียดของเนื้อหาบนจอภาพต่างกัน การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาการพยาบาลทาง
อายุ รกรรมของนั ก เรีย นนายสิ บ ทหารบกเหล่า แพทย์ ที่ มี ระดั บ ความสามารถทางการเรีย นต่ างกั น จากการเรีย นด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีวิธีการให้รายละเอียดของเนื้อหาบนจอภาพต่างกัน กลุ่มทดลองในการวิจัยเป็นนักเรียนนายสิบ
ทหารบก เหล่าแพทย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2539 จํานวน 90 คน ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับความสามารถทางการเรียน
สูง ปานกลาง และต่ํา กลุ่มละ 30 คน แล้วทําการสุ่มอย่างง่ายให้ได้กลุ่มทดลองที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่างๆ
นี้อย่างละ 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มทดลอง 6 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คนทําการทดลองโดยให้กลุ่มทดลองเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ที่ให้รายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดในกรอบการสอน และให้รายละเอียดเนื้อหาสรุปในกรอบการสอน ร่วมกับให้รายละเอียด
บางอย่างเพิ่มเติมนอกกรอบการสอน ให้นักเรียนทําแบบทดสอบทันทีเมื่อเรียนจบบทเรียน แล้วนําข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยและ
วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way Analysis of Variance) ผลการทดลอง พบว่า
1. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถทางการเรียนของนักเรียนนายสิบกับวิธีการให้รายละเอียดของ
เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. นักเรียนนายสิบที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ให้รายละเอียดเนื้อหาสรุปในกรอบการสอนและให้
รายละเอียดเพิ่มเติมบางอย่างนอกกรอบสอน มีผลการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนนายสิบที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่ให้รายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดในกรอบการสอน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น .05
3. นักเรียนนายสิบที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่างกัน มีผลการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น .05
สุขเกษม อุยโต (2544) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาประวัติการถ่ายภาพหลักสูตรศิลปภาพถ่าย
ระดับปริญญาตรี การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาประวัติการถ่ายภาพหลักสูตรศิลป
ภาพถ่าย ระดับปริญ ญาตรีสําหรับเป็ นเครื่องมือช่วยสอนในวิชาประวัติการถ่ายภาพ และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์
90/90 การพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนวิ ช าประวั ติ ก ารถ่ า ยภาพ แบ่ ง เนื้ อ หาออกเป็ น 4 เรื่ อ ง เรื่ อ งที่ 1
วิวัฒนาการของการถ่ายภาพ เรื่องที่ 2 วิวัฒนาการของกระบวนการถ่ายภาพ เรื่องที่ 3 วิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพ
เรื่ อ งที่ 4 วิ วัฒ นาการทางความคิ ด ของการถ่ า ยภาพท้ า ยเนื้ อ หาแต่ ล ะเรื่ อ งมี แบบทดสอบและเมื่ อ จบบทเรีย นแล้ ว มี
แบบทดสอบท้ายบทเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
จํานวน 45 คน สําหรับการ พัฒนาบทเรียนที่แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นแรก ทดลองรายบุคคล โดยคัดเลือกนักศึกษา 3
คน ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูง ปานกลาง และต่ํา มาทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีละคน เพื่อเก็บข้อมูล
ส่วนของการจัดเนื้อหา และการลําดับเนื้อหาและการมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขั้นที่สองทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาอย่างง่าย 12 คน ให้ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทําแบบทดสอบท้ายเนื้อหาแต่ละ
เรื่อง เมื่อจบทุกเนื้อหาแล้วทําแบบทดสอบรวมท้ายบทเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพ 90/90 ผลการหา ประสิทธิภาพ เรื่อง
วิวัฒนาการของการถ่ายภาพได้ 90.83 เรื่องวิวัฒนาการของกระบวนการถ่ายภาพได้ 88.35 เรื่องวิวัฒนาการของกล้อง
ถ่ายภาพได้ 90.00 เรื่องวิวัฒนาการทางความคิดของการถ่ายภาพได้ 87.50 ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพของทั้ง 4 เรื่อง คือ
89.16 ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่วางไว้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ของแบบทดสอบท้ายบทเรียนในขั้นนี้ ได้ผล 90.00 ภายหลังทําการปรับปรุง
ข้อบกพร่องแล้วนําไปทดลองในขั้นที่สาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาอย่างง่าย 30 คน ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
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สอนภาคสนาม เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนในขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยใช้ เกณฑ์ 90/90 การหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาคสนาม ปรากฎผลว่า ทุกเรื่องได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์คือ 93.00,
91.00, 93.33, 90.00 ได้ ค่ า เฉลี่ ย ประสิ ท ธิ ภ าพโดยรวม 91.83 ส่ ว นแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท้ า ยบทเรี ย นได้
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 91.11 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาประวัติการถ่ายภาพที่พัฒนาขึ้นมา มีประสิทธิภาพ
อยู่ในเกณฑ์ 91.83/91.11 สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องช่วยสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ ควรมีการพั ฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีความหลากหลายในทุ กสาขา และพั ฒ นา
ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีความทันสมัยของเนือ้ หาเหมาะสมกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จํานวน 458 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คื อ เลื อกแบบเจาะจงเพราะใช้ในรายวิชานั กศึกษาที่ เรียนรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่ อการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จํานวน 122 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2.ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
(2.1) ตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านสถานภาพ
และข้อมูลทั่วไป
(2.1.1) เพศ
(2.1.2) อายุ
(2.1.3) วุฒิการศึกษา
(2.1.4) พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
(2.1.5) ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
(2.1.6) ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
(2.2) ตัวแปรตามระดับการยอมรับ กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
(2.2.1) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceived ease of use)
(2.2.2) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยี (Perceived usefulness)
(2.2.3) ความตั้งใจในการใช้กระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-learning)(Intention to e-Learning using)
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยกําหนดที่จะใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถามแบบผสม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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แบบสอบถาม เพื่อศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 6 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกรายการ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับด้านสถานะภาพและข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ
อายุ วุฒิการศึกษา
ตอนที่ 2 กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ส่อื ออนไลน์
- พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
- ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
มีคําถามให้เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale)
ตอนที่ 3 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบประเมินค่า มีคําถาม
ให้เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale)
ตอนที่ 4 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบประเมินค่า มีคําถาม
ให้เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale) จํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 5 ความตั้ งใจในการใช้ ก ระบวนการการเรีย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น แบบประเมิ น ค่ า มี คํ า ถามให้
เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale) จํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะ
3.การสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา ตามทฤษฎี TAM ของ Davis (1989) คือ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีในการสอน
แบบอิเล็ กทรอนิกส์ (Perceived ease of use) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Perceived usefulness) และ ความตั้ ง ใจในการใช้ก ระบวนการการเรีย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-learning) (Intention to
e-Learning using)
2. นําแบบสอบถาม เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข
3. นําแบบสอบถามที่สร้างและผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาแล้วไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 6 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
4. นําแบบสอบถามที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ซึ่งมีค่า
ดัชนี ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.99
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตรวจสอบนําไปทดลองใช้
(Try Out) กั บ นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช เป็นจํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อคําถามและการใช้สํานวนภาษา
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้กับนักศึกษา จํานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า โดยใช้ สู ต รของครอนบาค จากการทดสอบ พบว่ า
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .938 จําแนกตามรายด้านได้ ดังนี้
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- ด้ า นการรั บ รู้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ เทคโนโลยี ในการเรี ย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า
ของครอนบาค เท่ากับ .874
- ด้ า นการรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ในการใช้ เทคโนโลยี ในการเรี ย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า
ของครอนบาค เท่ากับ .885
- ด้านความตั้งใจในการใช้กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบาค
เท่ากับ .894
7. นําแบบสอบถามไปใช้เป็นแบบสอบถามในวิจัย
8. งานวิจัยชิ้นนี้ทําเฉพาะรายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เท่านั้น
4. สรุปการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มากที่สุด
มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จากการศึกษาข้อมูลสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่กําลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรี จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ในระดับดี
จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 85 มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่มากกว่า 3 ปี เป็นต้นไป จํานวน
122 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 และมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 99
2. ระดับการยอมรับเกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ =3.61,S.D.=50) ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ ดังนี้
2.1 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจั ด การ นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช มีการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( ̅ =3.82, S.D.=55) โดยมีการรับรู้ว่า การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เกิดความง่ายในการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การสอนอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.89,S.D.=65)
2.2 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาภาควิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.80, S.D.=55) และมีการรับรู้ทุก
รายข้ออยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการรับรู้ว่า การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้มีความพร้อมสําหรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการสอนต่างๆ ( ̅ =3.91, S.D.=59)
2.3 ความตั้งใจในการใช้กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาภาควิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีความตัง้ ใจในการใช้
กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.87, S.D.=74) โดยมีความต้องการที่จะเข้า
รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.95, S.D.=.84)
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3. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการยอมรับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนั กศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้
ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ได้แก่
3.1 เพศ พบว่า นักศึกษาที่มเี พศต่างกัน ไม่มผี ลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 อายุ พบว่า นักศึกษาที่มอี ายุต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
3.3 วุฒิกรศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์
3.4 พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ พบว่า นักศึกษาที่มพี ื้นฐานเบื้องต้นกับการใช้
คอมพิวเตอร์ต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.5 ประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ การใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ์ เกี่ ย วกั บ การใช้
อินเทอร์เน็ต ต่างกัน ไม่มผี ลต่อการยอมรับกระบวนการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
3.6 ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจําแนกเป็นรายด้าน
- ด้ านการรั บ รู้ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ การเรีย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ มี ก ารรั บ รู้ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่างกัน ไม่มผี ลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ด้านการเข้ารับการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาที่เคยมีการเข้ารับ
การอบรม สั ม มนา เกี่ ย วกั บ การเรี ย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ กระบวนการเกี่ ย วกั บ การเรี ย นแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อได้ทดสอบเป็นรายด้านจะพบว่าด้านการรับรู้ความง่ายใน
การใช้ เทคโนโลยี ก ารเรี ย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และด้ า นการรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ในการใช้ เทคโนโลยี ในการเรี ย นแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน
ความตั้งใจในการใช้กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลต่อการยอมรับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
5.อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาการศึ ก ษาการยอมรั บ กระบวนการการเรีย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยใช้ สื่ อ ออนไลน์
ของนักศึกษา ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถนํามาอภิปรายผล ในประเด็นต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ดังนี้
ระดั บ การยอมรั บ กระบวนการการเรี ย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Learning) ของนั ก ศึ ก ษา ในรายวิ ช าระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.76, S.D.=59) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่
นํ า การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง ทํ า ให้ ภาควิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช จํ า เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาบทบาทภาระหน้ า ที่ แ ละปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารทํ า งาน และ
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพขึ้น
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เปรียบเทียบการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษา ในรายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การจั ดการ ภาควิชาบริห ารธุ รกิจ สาขาวิชาการจั ด การ คณะวิทยาการจั ดการ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
นครศรีธ รรมราช ได้ แก่ ประสบการณ์ ก ารเรี ย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของอาจารย์ ส อน ซึ่ง ได้แ ก่ การเข้า รั บ การอบรม
สั ม มนา เกี่ ย วกั บ การเรี ย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การทดลองใช้ ก ารการเรี ย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส่ ว น เพศ อายุ วุ ฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ทํางานในองค์กร พื้นฐานเบื้องต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต
และ การรั บ รู้ ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ การการเรี ย นแบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไม่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ กระบวนการการเรี ย นแบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยใช้ สื่ อ ออนไลน์ ของนั ก ศึ ก ษา ในรายวิช าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ ภาควิชาบริหารธุ รกิ จ
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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การศึกษาข้อมูลและศักยภาพทางประวัติศาสตร์ เพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
เมืองขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Studying the information and historical potential for managing the historical tourism of
Khanom, Nakhon Si Thammarat Province
นิรมล ขวาของ1 และเสาวคนธ์ ชูบัว2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เมืองขนอม 2) ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์เมืองขนอม และ 3) เสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ ว ยการศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร วี ดี ทั ศ น์ ตํ า นาน การสํ า รวจภาคสนาม การใช้ แ บบสอบถาม และ
การสั ม ภาษณ์ เชิงลึก กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ ใช้ในการวิจั ยได้ แก่ ผู้ใหญ่ บ้าน จํ านวน 34 คน ได้ ม าจากการเลื อ กแบบเจาะจง
และปราชญ์ชุมชน จํานวน 7 คน ที่ได้มาจากการใช้เทคนิคสโนว์บอล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ประเมิน
ศั ก ยภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ยวตามเกณฑ์ มาตรฐานคุ ณ ภาพแหล่ งท่ องเที่ ย วทางประวั ติศ าสตร์ และนํ าเสนอข้อ มู ล ด้ วยวิ ธี
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์พบว่า ขนอมเป็นชุมชนโบราณจากร่องรอยศาสนสถานทางศาสนาฮินดู
ลัทธิไศวนิกาย (นับถือพระอิศวร) มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 และมีบันทึกประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยา
ศั ก ยภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ เมื อ งขนอม มี 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ศั ก ยภาพในการดึ ง ดู ด ใจด้ า น
การท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ สําหรับแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืนนั้น มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การตลาดและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การวางแผนโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างองค์กรและการจัดการ และ การดําเนินการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
คําสําคัญ : ข้อมูลและศักยภาพทางประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์เมืองขนอม, การจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ABSTRACT
This research aims to study on 1) the Khanom’s historical information 2) The potential of Khanom’s historical
sites and 3) Guidelines for managing the sustainable historical Tourism. This research is qualitative research, data
were collected by studying the documents, webcasts, legends, field survey, questionnaire and deep interview. The
1

อาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
2

อาจารย์ประจําหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
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samples were 34 headman who selected by purposive sampling method and 7 community sages from the use of
snowball sampling technique. Data were analyzed by using content analysis. The potential of tourist attractions were
evaluated by using the quality standards of historical sites and data presentation by descriptive analysis.
Results of the study showed that Khanom was the historical community known by Hindu religious shrines,
Sectarianism (respect S hiva) the Age of 12th-14th Buddhist Century and its historical recorded since Ayutthaya
period. The potential of Khanom’s historical sites consisted of three components in which they were Potential for
attracting tourism, Potential for supporting tourism and Management. The guidelines for managing the sustainable
historical tourism was composed of four components in which they were Marketing and tourism development,
Planning a tourism development project, Organizational structure and management and Implementation of tourism
development projects.
Keyword: information and historical potential, history of Khanom, sustainable historical tourism management

บทนํา
การขึ้นทะเบียนพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก ทําให้มีการวิจัย ขุดค้น และวิเคราะห์โบราณ
วัตถุและโบราณสถานเพิ่มเติม เนื่องจากงานวิจัยและงานเขียนทางวิชาการที่เกี่ยวข้องยังมีน้อย ทางจังหวัด
นครศรีธรรมราชจึงมีนโยบายให้อําเภอที่สังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกอําเภอ จัดทําหนังสือประวัติศาสตร์ประจํา
อําเภอเพื่อเป็นหลักฐานสําหรับสืบค้นในเชิงวิชาการ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก ทีมวิจัยได้รับภารกิจให้ดําเนินการศึกษาและเก็บข้อมูล ตลอดจนรวบรวมข้อค้นพบเพื่อ
จัดทําเป็นหนังสือประวัตศิ าสตร์ของอําเภอขนอม ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสาร ตลอดจนลงพื้นที่ภาคสนามของผูว้ จิ ัยเองได้
พบว่า ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองขนอมมีความเป็นมาที่น่าสนใจและมีความสําคัญเป็นอย่างมาก ด้วยประวัติที่ยัง
ไม่ได้มีการศึกษาและขุดค้นทางโบราณคดีมากนัก อีกทั้งหลักฐานทางวิชาการมีน้อยมาก อาจเป็นเพราะว่าขนอมได้รับ
การพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลเป็นตัวนํา จึงไม่ให้ความสําคัญกับสถานที่สําคัญ
ในอดีต อาทิ โบราณสถาน เทวสถาน ที่ปรากฏร่องรอยทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ส่งผลให้พื้นที่ถูกปล่อยทิง้ ให้
รกร้างว่างเปล่า บางแห่งถูกทําลาย และมีการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์โดยชุมชนรอบข้างมาอย่างยาวนาน
จากนโยบายของภาครัฐที่ให้ความสํ าคั ญ เกี่ยวกับการท่องเที่ ยว อั นเป็ นอุตสาหกรรมสํ าคัญ ที่นํารายได้เข้าสู่
ประเทศ และยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ
เริ่ ม เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น จนได้ รั บ การประกาศยกย่ อ งจาก “AGODA” ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท
ผู้ให้บริการเว็บไซต์สํารองห้องพั กในโรงแรมแบบออนไลน์ยอดนิยมของโลก ได้ทําการคัดเลือกให้ “ขนอม” เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอันดับที่ 5 ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียประจําปี พ.ศ. 2559 (สํานักข่าวอะลามี่,
2559) ครอบคลุมทั้งลักษณะภูมิประเทศ บรรยากาศ วัฒนธรรมที่หลากหลาย และประสบการณ์ท่องเที่ยวครบทุกรสชาติ
ไม่ ว่ า จะเป็ น แนวสนุ ก สนานผจญภั ย และการพั ก ผ่ อ นอย่ า งผ่ อ นคลายในบรรยากาศที่ เงี ย บสงบ ซึ่ ง “ขนอม”
เป็นอําเภอเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนบนของจังหวัดนครศรีธรรมราชฝั่งอ่าวไทย มีภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติสวยงามมีแหล่ง
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
“หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช
People's participation in tourism development, Lat -Na –Phra- Tart
Nakhon Si Thammarat
กุลวดี จันทร์วิเชียร1 อรรณพ ขําขาว2 และเตชิตา สุทธิรักษ์3
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว “หลาดหน้ า พระธาตุ ” จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้ง “หลาดหน้าพระธาตุ”
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดตั้ง “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช และเพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการแก้ ไขเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ “หลาดหน้ า พระธาตุ ” จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ท่องเที่ยว และพ่อค้าแม่คา้ ผู้ทําการค้าขายใน “หลาดหน้าพระธาตุ”
จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560 ตัวแปรอิสระที่ใช้ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ท่ีแตกต่างกัน ตัวแปรตาม คือ ลักษณะการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 5 ขั้น แหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว “หลาดหน้ า พระธาตุ ” จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ได้ แ ก่ ด้ า นริ เริ่ ม การพั ฒ นา ด้ า นการวางแผนพั ฒ นา
ด้านดําเนินการพัฒนา ด้านรับผลประโยชน์จากการพัฒนา
และด้านการประเมินผลการพัฒนา
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยสํ า นั ก งานนครศรี ธ รรมราช หอการค้ า จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช อีกทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น มีอาหารพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก ทั้งคาวหวาน นอกจากอาหาร
อร่อยๆแล้วยังมีลานการแสดงความสามารถของลูกหลานชาวนครศรีฯ และบูทกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมเช่น
เพ้นท์ผ้าบาติก แกะสลักหนังตลุง ของที่ระลึกที่นักเรียนนํามาขายเป็นรายได้เสริม "หลาดหน้าพระธาตุ" จัดขึ้นทุกวันเสาร์
เวลา16.00น. ถึง 22.00น. บนถนนหน้าวัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สําคัญภาชนะที่ใส่อาหารนั้นเน้นวัสดุท่ี
ทําจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านริเริ่มการพัฒนาอยู่ในระดับสูงที่สุด เนื่องมาจากวิถีชีวิตแบบสังคมท้องถิ่นที่มีความผูกพันกัน ด้านการวางแผนพัฒนา
ด้านดํ าเนิ นการพั ฒ นา และด้ านรับ ผลประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาประชาชนมีส่ว นร่วม อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ส่ วนด้าน
ประเมินผลพั ฒ นา อยู่ในระดับต่ําที่สุด ซึ่งเป็ นขั้นตอนที่ องค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นผู้กําหนดทรัพ ยากรและแหล่ง
ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา ด้านรับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยู่ในระดับสูง เพราะเป็นขั้นตอนที่ประชาชนที่มีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาทางด้านวัตถุ และด้านจิตใจและก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพของประชาชน
1

อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3 อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
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ระดับสูงสุด ศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และ
รายได้ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน
อย่างนัยสําคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระ
ธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตําบล ควรจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นและ
ด้านวางแผนพัฒนามีประชาสัมพันธ์ “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และระบบการ
บริหารภายในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ใช้ระบบคุณธรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่และการสร้าง
อาชีพของชุมชนโดยใช้กระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการ
คําสําคัญ : การมีสว่ นร่วม , การพัฒนา, แหล่งท่องเที่ยว

ABSTRACT
Studying Participation of people in tourism development. "Front of the relics" Nakhon Si Thammarat. The
purpose is to study the nature of people's participation in the establishment. " Front of the relics" Nakhon Si
Thammarat. To study the factors affecting the participation of people in the establishment. " Front of the relics"
Nakhon Si Thammarat. And to study solutions for potential development. "Front of the relics" Nakhon Si Thammarat.
The sample was used in the study. Tourists and traders. "Front of the relics" Nakhon Si Thammarat. The independent
variable used was sex, age, marital status, education level, occupation, and income. The variables were the
characteristics of participation in the five-stage development. "Front of the Phra That" Nakhon Si Thammarat is the
development initiative. Development Planning Development Receive benefits from the development. And the
development evaluation.
With the cooperation of Tourism Authority of Thailand Nakhon Si Thammarat office. Chamber of Commerce in
Nakhon Si Thammarat Province Both public and private. Held together There is a local food that is hard to find, but
sweet and delicious food, there is also a demonstration of the ability of the children of Nakhon Si. And a variety of
cultural and artistic activities. Batik Paint Carved leather The gift that students bring to sell as an extra income. "Front
of the relics" held every Saturday at 4 pm. At 22.00 on the road in front of Wat Phra Borommathat. Nakhon Sri
Thammarat Importantly, food containers emphasize natural materials. Environmentally friendly
The study found that the participation in the development of tourist attractions " the front of the relics"
Nakhon Si Thammarat. The development side is at the highest level. Due to the local social life, there is a
connection. Development Planning Development And the benefits of the development of people are involved. At the
moderate level The development evaluation. At the lowest level That's the step. Sub-district Administration
Organization Define resources and resources for development. The benefits of development are high. It is the
process by which people participate in the benefits of material and psychological development and create the
highest level of occupational development. Participatory sampling of sex, age, marital status, education level,
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occupation and income were different. Engage in tourism development. "Front of the relics" Nakhon Si Thammarat.
There were no statistically significant differences. Research Suggestions Participation of people in tourism
development. "Front of the relics" Nakhon Si Thammarat. Sub-district Administration Organization The public should
be encouraged to participate in the recommendations, comments and development plans. The public relations "Front
of Phra That" Nakhon Si Thammarat. To be more known. And the administrative system within the Tambon
Administration Organization. Use the moral system. To develop the area as a new tourist destination and to build a
community of occupations using the integrated development process.
Keywords: participation, tourism, development

บทนํา
อุ ตสาหกรรมท่ องเที่ ยวในปั จจุบั นมีก ารขยายตั วสู ง มีบ ทบาทความสํ าคั ญ ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญ นํามาซึ่งเงินจากการสร้างอาชีพ และการกระจายความเจริญ ไปสู่
ทุกภูมิภาค เมื่อประเทศประสบสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ
ซึ่ ง สามารถช่ ว ยให้ เศรษฐกิ จ ฟื้ น ตั ว ขึ้ น ประเทศไทยปั จ จุ บั น มี ค วามด้ อ ยในขี ด ความสามารถทางวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี และด้อยในโครงสร้างการศึกษา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่โดยตรงที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้นําในด้านนี้ เป็น
แหล่งแห่ งความรู้ที่ ทั นสมั ย มี การปฏิ รูป การเรียนรู้และการถ่ ายทอดความรู้ที่ทั นสมั ย เพื่ อรับ มื อ ต่อ สถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงของโลก
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ยึ ด หลั ก “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” สํ าหรั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติของประเทศในระยะ 5 ปี จะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า
เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี
สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล
และพึ่ งพาอาศัยซึ่งกั นและกัน โดยการพั ฒ นาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่ นๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มี
คุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนําไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประชาชนทั่วไปมีความต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างถิ่น เพื่อเป็นการพักผ่อน เพื่อศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมและแสวงหาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ จึงส่งผลให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือวัฒนธรรม
ถูกนํามาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เนื่องจากความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ทําให้เกิดความหลากหลาย
ของภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยวปรากฎขึ้น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก
รัฐบาลถือว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นนโยบายหลักสําคัญประการหนึ่ง เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
กันของทุกฝ่ายในชาติอย่างกว้างขวาง นอกจากจะต้องมีทรัพยากรที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น ทะเล น้ําตก
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วัด โบราณสถาน ตลอดจนประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและชีวติ ความเป็นอยู่ที่น่าสนใจแล้ว ความมีมิตรไมตรี
โอบอ้อมอารีต่อนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องสํ าคัญ ยิ่ง ดังนั้นความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และจริงจังในการระดมทรัพ ยากร
ทั้งหลายที่มีอยู่มาผสมผสานให้สอดคล้องกัน จะทําให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
อย่างสูงสุด
นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดในประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2
ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 780 กิโลเมตร มีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ สงขลา
พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกัน
อย่างกว้างขวาง มาไม่น้อยกว่า 1800 ปีมาแล้ว หลัก ฐานทางโบราณคดี และหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้
ยืนยันได้ ว่านครศรีธรรมราช มีกําเนิดมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างน้อย จากประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่ง
นครศรีธรรมราช สามารถประมวลได้ว่า "นครศรีธรรมราช"ได้ปรากฏชื่อในที่ต่างๆ หลายชื่อตามความรู้ความเข้าใจที่
สืบทอดกันมา และสําเนียงภาษาของชนชาติต่าง ๆ ที่เคยเดินทางผ่าน ในระยะเวลาที่ต่างกันเช่น ตามพลิงคม ตามพรลิงก์
มัทธาลิงคม ตามพลิงเกศวร โฮลิง โพลิง เชียะโท้ว โลแค็ก (Locae) สิริธรรมนคร ศรีธรรมราช ลิกอร์ (Ligor) ละคอน คิวตู
ตอน สุวรรณปุระ ปาฏลีบุตร (Pataliputra) และเมือง นคร เป็นต้น คําว่า"นครศรีธรรมราช" น่าจะมาจากสร้อยพระนาม
ของปฐมกษั ตริย์ ผู้ ค รอง นครศรีธ รรมราช คื อพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช คํ านี้ แปลความได้ว่า "นครอันงานสง่าแห่ง
พระราชาผู้ทรงธรรม" และธรรมของราชา แห่งนครนี้ก็คือ ธรรมแห่ง พระพุทธศาสนา ถ้าจะลําดับความเป็ นมาของ
นครศรีธรรมราช จากหลักฐาน โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ที่สืบค้น ได้ในขณะนี้ พบว่ามีภูมิหลังอันยาวนานนับตั้งแต่
ยุคหินกลาง ในราว 8,350-11 ,000 ปีท่ีล่วงมา จากหลักฐานมีการพบเครื่องหิน ที่มีตัวขวานยาวใหญ่ (บางคนเรียกว่า
ระนาดหิน ) ที่อําเภอท่า ศาลา ในยุคโลหะ ได้พบหลักฐานทางโบราณคดี คือ กลองมโหระทึกสําริด 2 ใบ ที่บ้านเกตุกาย
ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง และที่คลองคุดด้วน อําเภอฉวาง นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่อําเภอสิชลปัจจุบัน ยังมีร่องรอย
โบราณสถาน และโบราณวัตถุเกี่ยวเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดใน นครศรีธรรมราช เช่น พระพุทธรูป
สําริด ศิลปแบบอมราวดีของอินเดีย และเศียรพระพุทธรูปศิลปแบบคุปตะอินเดีย เป็นต้น จากหลักฐานเหล่านี้ แสดงให้เห็น
ว่าใน ช่วงนี้นครศรีธรรมราชได้รับ อิทธิพลวัฒ นธรรมมาจากอินเดียอย่างมากมาย ทั้งในด้านศาสนา ความเชื่อ อักษร
ภาษา ประเพณี และการปกครอง จนกลายเป็นพื้นฐานวัฒนธรรม นครศรีธรรมราชมาถึง ปัจจุบันนี้
15 กรกฎาคม 2560 เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรม “หลาดหน้าพระธาตุ” หรือถนนคนเดินหน้าวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้สโลแกน “ตลาดต้องชม บนถนนสายธรรม” ซึ่งกําหนดจัดขึ้นทุก
วันเสาร์ เวลา 16.00-21.00 น. ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและชาวนครศรีธรรมราช เป็นจํานวนมาก
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักแม้ว่าในช่วงบ่ายจะมีฝนตกลงก็ตาม สําหรับการจัดกิจกรรม “หลาดหน้าพระธาตุ” หรือ
ถนนคนเดิ น หน้ า วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร ภายใต้ ส โลแกน “ตลาดต้ อ งชม บนถนนสายธรรม” เป็ น การส่ ง เสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นไปตามนโยบายของนายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว “นครศรีด๊ีดี นครศรีดีกว่าเดิม” โดยมีการนําผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทต่างๆ รวมทั้ง
ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน สินค้าต่างๆ อีกมากมาย มาจัดแสดงและจําหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้
แวะชม ชิม ช้อป และการสาธิตและแสดงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้สักการะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชด้วย ได้ทั้ง
ความสุขกาย สุขใจ และความเพลิดเพลินสนุกสนาน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ สํานักงานการท่องเที่ยวและ
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กีฬ าจังหวัดพาณิ ชย์จังหวัด วัฒ นธรรมจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พัฒ นาชุมชนจังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ททท. สํานักงานนครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัด เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา 16.00-21.00 น. เริ่มครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
เป็นต้นไป
การมี ส่ วนร่ วม (participation) คื อ เป็ นผลมาจากการเห็ นพ้ อ งกั นในเรื่อ งของความ ต้ องการและทิ ศ ทางของ
การเปลี่ยนแปลง จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ควร
จะต้องมีการตระหนักว่าการกระทําทั้งหมด ที่ทําโดยกลุ่ม ผู้นําชุมชน หรือกระทําผ่านองค์กร (organization) ดังนั้น ผู้นํา
ชุมชน องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวนําให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นสิ่งสําคัญที่
จะทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนา ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนา เช่น การมีส่วนร่วม หลักการพัฒนาชุมชน
กระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องใช้ในงานพัฒนาชุมชน และคนก็มีส่วนสําคัญที่สุด
เพราะ คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางหลั ก ในการพั ฒ นาที่ จ ะทํ า ให้ ชุ ม ชนมี ก ารพั ฒ นาไปในทางที่ ดี การมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น หั ว ใจของ
การพั ฒ นาชนบท ไม่มีประเทศไหนที่พั ฒ นาโดยปราศจากการร่วมมือของประชาชน หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ
นั้น International Association for Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ
ดังนี้
1. การให้ ข้ อ มู ล ข่า วสาร ถื อ เป็ น การมี ส่ ว นร่วมของประชาชนในระดั บ ต่ํ า ที่ สุ ด แต่ เป็ น ระดั บ ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด
เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ วิธีการให้
ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ
จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น
การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะทางที่นําไปสู่
การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณา
เป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ เป็นต้น
4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุก
ขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็น
กรรมการ เป็นต้น
5. การเสริมอํานาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ
เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอํานาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด
การทําโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากความต้องการของประชาชน เป็นต้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ”จังหวัดนครศรีธรรมราช สิ่งที่เป็น
ปั จ จั ย ในการสู่ ค วามสํ า เร็ จ ความสามารถดํ า เนิ น วิ ถี ชี วิ ต แบบเรี ย บง่ า ยท่ า มกลางสภาพแวดล้ อ มที่ ล้ อ มรอบไปด้ ว ย
ความเจริญด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการค้าและบริการการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อการพัฒนาและการกําหนด

Page 269

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและการแก้ปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ เนื่องจากการถูกจํากัดการพัฒนา
พื้ น ที่ โดยกฎหมายทํ า ให้ จํ า กั ด การขยายตั ว ด้ า นเศรษฐกิ จ จํ า เป็ น ต้ อ งกํ า หนดแผนที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า น
การท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ตอ้ งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ฉะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนทําให้ทราบถึงทัศนะการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนาสู่ความสําเร็จ
ของ “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบถึงขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาในการดําเนินงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดองค์การท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ การศึ ก ษาลั ก ษณะของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ตั้ ง “หลาดหน้ า พระธาตุ ” จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ตั้ ง “หลาดหน้ า พระธาตุ ” จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation) ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชนบท ทั้งนี้
ตั้ ง แต่ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5 ที่ มุ่ ง เน้ น คนเป็ น สํ า คั ญ มากกว่ า การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ได้พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง (Top - down) มาเป็นจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom up) แนวทางดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของ โอคเลย์ (Oakley, 1984: 17) ได้กล่าวว่า แนวทางจากระดับล่างขึ้นบนนี้
เกี่ ยวข้ อ งอ ย่ า งยิ่ ง กั บ แน วคิ ดก ารมี ส่วนร่ ว ม ของป ระชาชน ซึ่ งเป็ น สิ่ งที่ ขาดห าย (Missing ingredient) ใน
กระบวนการพัฒนา การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น มีนักวิชาการได้อธิบายและให้ความหมาย ปัจจัย ขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รูปแบบของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้มากมาย ซึ่งผู้วิจัยได้นํามากล่าวไว้เท่าที่จําเป็นและ
สอดคล้องกับแนวทางการศึกษา ดังนี้
1. ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1981: 6) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนว่า สมาชิกของ
ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทําอะไรและทําอย่างไร
2. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ
3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
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4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ
โดยสร้ า งโอกาสให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนของชุ ม ชนได้ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มช่ ว ยเหลื อ และเข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการดํ า เนิ น กิ จ กรรมในการพั ฒ นา รวมถึ ง ได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการพั ฒ นานั้ น อย่ า งเสมอภาค องค์ ก าร
สหประชาชาติ (United Nation, 1981: 5) และรีเดอร์ (Reeder, 1974: 39) ได้ให้ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วม ว่า
การมีส่วนร่วมเป็นการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทั้งในลักษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของ
กลุ่ม
นอกจากนี้ สุ ช าดา จั ก รพิ สุ ท ธิ์ (2547) ศึ ก ษาเรื่ อ งชุ ม ชนกั บ การมี ส่ ว นร่ว มจั ด การศึ ก ษา สรุ ป ได้ ว่ า การมี
ส่วนร่วมของชุมชน แบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1.ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้สังคม องค์กรต่างๆ ในชุมชน
ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตั้งแต่การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ
วางแผน การร่วมปฏิบัติและการรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริม ชักนํา สนับสนุนให้การดําเนินงานเกิดผล
ประโยชน์ต่อชุมชนตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดด้วยความสมัครใจ
2. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่การเกี่ยวข้องทางด้าน
จิตใจ อารมณ์ รวมทั้ งค่านิ ย มของประชาชนเป็ น เครื่องชี้นําตนเองให้เข้ามามีส่ วนร่วมแสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
การกระทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ทําให้ผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม เกิดความผูกพัน มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรม
ที่ดําเนินงานด้วยความสมัครใจ
จากแนวคิดและทัศนะที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
เกิดขึ้นจาก เป้าหมายที่ต้องการ ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน การเสริมแรง โอกาส ความสามารถ
การสนับสนุน ความคาดหมายในสิ่งที่ต้องการ โดยมีพืน้ ฐานของการมีสว่ นร่วม ดังนี้
1. การมีสว่ นร่วมบนพื้นฐานของเหตุผล
2. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของค่านิยม
3. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของประเพณี
4. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความผูกพัน ความเสน่หา
โดยสรุป การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพื่อให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งการเร้าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ผู้ดําเนินงาน
จะต้องมีความเข้าใจในวิธีการดําเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
2 แนวคิดเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ความหมายของการท่องเที่ยว
ในพ จนานุ ก รม Webster’s Third New International Dictionary ได้ ใ ห้ ค วามหมายของคํ า ว่ า Tourism หรื อ
การท่องเที่ ยว หมายถึง การเดินทางเพื่ อสราญใจ การบริหารงานธุ รกิจเกี่ย วกั บการท่องเที่ ยว ส่วน Tourist หมายถึ ง
นักท่องเที่ยว ผู้ท่ีเดินทางจากอีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อใฝ่หาสุขารมณ์หรือเพื่อความรู้ทางวัฒนธรรมแล้วกลับมา
ณ จุดเริ่มต้น คําว่า “การท่องเที่ยว” จึงเป็นคําที่มีความหมายกว้างมิได้มีความหมายเพียงการเดินทางเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเคลื่อนย้ายประชากรจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง รวมทั้ง
การเดิ น ทางภายในประเทศและเดิ น ทางระหว่า งประเทศ การท่ อ งเที่ ย วจึ งเป็ น กระบวนการที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น
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มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในปัจจุบันการท่องเที่ยวจึงเป็น
ธุรกิจที่กว้างขวาง ความหมายของการท่องเที่ยวนั้นอาจสรุปได้ในเงื่อนไข 3 ประการ คือ ประการแรก ต้องเดินทางจากถิ่น
ที่ อ ยู่ อ าศั ย ไปยั ง ที่ อื่ น ชั่ ว คราว ประการที่ ส อง ต้ อ งเดิ น ทางไปด้ ว ยความสมั ค รใจ และประการสุ ด ท้ า ยเดิ น ทางด้ ว ย
จุดมุ่งหมายใดๆก็ได้ ที่มใิ ช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ (วรรณา วงษ์วานิช, 2539)
ปัจจัยของการท่องเที่ยว แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) สิ่งดึ งดู ด ใจทางการท่ อ งเที่ ย ว (Attraction) หมายถึ ง สิ่งที่ สามารถดึงดู ดหรือ โน้มน้าวใจให้ เกิด ความสนใจ
ปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ท่ีนักท่องเที่ยวไปเยือนจะต้องเป็นพื้นที่ท่ีมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
เป็นสําคัญ ในแหล่งท่องเที่ยวจะมีจุดที่เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
จุดหนึ่งหรือหลายจุดก็ได้ ถ้ามีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายจุด แหล่งท่องเที่ยวนั้นจะมีนักท่องเที่ยวและ
สนใจนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันมาก
สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
(1) สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ธ รรมชาติ ให้ ม า (Natural Attraction Factors) คื อ ความงามตาม
ธรรมชาติ ที่ สามารถดึงดูด ให้ ค นไปเยื อ นหรือ ไปเที่ ย วในพื้ น ที่นั้ น เช่น หาดทรายที่สวยงาม สภาพป่า และชีวิตสั ตว์ป่ า
เป็นต้น
(2) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical and Cultural Attraction Factors) เป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์ไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว ยังพื้นที่นั้น เช่น สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรม
ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็นต้น วิถชี วี ติ จากการกระทําของ
(3) คน เช่น ตลาดน้ํา ก็เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์ทําให้เกิดขึ้นมา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ
ที่คนเราสร้างขึ้นมา เช่น การแข่งกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล เช่น งานเทศกาลอาหาร งานเทศกาลผลไม้ เป็นต้น
2) สิ่งอํานวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่รองรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่ อทํ าให้การเดินทาง
ท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายที่สําคัญมากที่สุดคือ เรื่องที่พักแรมไม่ว่าจะเป็นที่พักในรูปแบบโรงแรม รีสอร์ท
บังกะโล เกสท์เฮ้าส์ สิ่งสําคัญอันดับรองลงมา คือ การบริโภคจึงต้องมีร้านอาหารบริการสําหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจน
ข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้บริการนักท่องเที่ยว
3) การเข้ า ถึ ง ได้ (Accessibility) หมายถึ ง การไปถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั้ น ได้ คื อ ต้ อ งมี ก ารคมนาคมขนส่ ง
นักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างสะดวก
ปั จ จั ย ในการเลื อ กสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของแต่ ล ะบุ ค คลย่ อ มมี ค วามแตกต่ า งกั น ไปตามความพึ ง พอใจหรื อ
ความต้องการที่จ ะได้รับ จาการไปท่อ งเที่ยว โดยที่ บางคนต้องการไปท่ องเที่ ยวธรรมชาติอ ย่างเดียวแต่บ างคนอาจจะ
ต้องการความสะดวกสบายในเรื่องของที่พักหรืออาหารเป็นต้น
การท่องเที่ ยวจึงเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีองค์ประกอบหลั ก 3 ด้าน คื อ ทรัพยากรแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Resource) บริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Service) และการตลาดการท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Market of
Tourist) แต่องค์ประกอบย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการ
ท่องเที่ยวจึงอยู่ที่ความแตกต่างในองค์ประกอบย่อยและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเอง (อรนุช ศิลป์มณีพันธ์, 2547) ทั้งนี้
การท่องเที่ยวจึงเป็นปรากฏการณ์ของมนุษย์ท่ีสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นธรรมชาติและวัฒนธรรม
ในการเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ยอ่ มมีจุดหมายของการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างกัน
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วัตถุประสงค์กับการท่องเที่ยว
โรบินสัน (Robinson) ได้กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวของบุคคลมีอยู่ 8 ประการ คือ
1) เพื่อฟื้นฟูสุขภาพและร่างกาย
2) เพื่อสุขภาพอนามัย เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ อาบแดด อาบน้ําแร่
3) เพื่อเข้าร่วมหรือชมกิจกรรมทางกีฬา
4) เพื่อไปชมสิ่งที่แปลกใหม่ในต่างประเทศ
5) เพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจ ความสนุกสนาน ความสดชื่น เพื่อการพักผ่อน
6) เพื่อสาเหตุส่วนตัว เช่น ไปเยี่ยมญาติ ไปพบเพื่อนใหม่หรือเพื่อหลบหนีคนที่ใกล้ชิดจําเจ
7) เพื่อเหตุผลทางด้านจิตใจ ศาสนา
8) เพื่ออาชีพและการธุรกิจ
ตามมติ เอกฉั น ท์ ข องสหประชาชาติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 21 ในปี พ.ศ.2510 อั น เป็ น ปี ท่ อ งเที่ ย วสากลว่ า
“การท่ อ งเที่ ย วเป็ นกิจกรรมพื้ นฐานที่ ม นุ ษ ยชาติ ต้ อ งการมากที่ สุ ด ควรที่ รั ฐบาลของทุ ก ประเทศและมนุ ษ ย์ ทุก คนจะ
สนับสนุน” (Burkart & Medlik, 1985: 59) จากมูลเหตุจูงใจ เพื่ อการท่องเที่ยวที่กล่าวมานี้ คงจะไม่มีมูลเหตุจูงใจอันใด
อันหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่เด่นที่สุด แต่มลี ักษณะผสมผสานกัน
3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณั ฎฐณิ ชา หมื่นหนู (2555) ทําการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพั ฒ าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณี ศึกษา เทศบาลตําบลทะเลน้อยและเทศบาลตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพั ทลุง ผลการศึกษาพบว่า
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่าด้านที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมด้าน
การปฏิบัติกิจกรรม และการมีส่วนร่วมด้านการค้นหาปัญ หาและสาเหตุของปัญ หาการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและ
ประเมินผล การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน
รุ่งวิทย์ ตรีกุล (2558) ทําการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนบึงพลาญชัยในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในชุมชนบึงพลาญชัย มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการปฏิบัติการการร่วมรับผลประโยชน์และ
การติดตาม ตรวจสอบ มีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมี
ความสมดุล โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน และมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในด้านการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์และด้านการติดตามตรวจสอบ

วิธีดําเนินการ
การศึกษาวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพั ฒ นาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ใช้วธิ กี ารศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
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1. ขอบเขตการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปบริเวณ “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณกว่า 2,000 คนต่อวัน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ท่ี ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ประชาชนทั่ ว ไป บริ เ วณ “หลาดหน้ า พระธาตุ ” จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ได้จํานวนทั้งสิ้น 150
2. ขั้นตอนการศึกษา
การศึกษาวิจัย เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ในการศึกษา ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนําเสนอโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบความคิดเห็น ใช้สถิติ t-test ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว “หลาดหน้ า พระธาตุ ”
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ใช้วธิ กี ารศึกษาวิจัยในเชิงปริมาน (quantitative research) โดยดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ดังนี้
1.1 การศึกษาโครงการจัดทําแผนแม่บทและการมีส่วนร่วม ในพืน้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.2 ศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน
1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ข้อคําถามแบบปลายปิด และ
ปลายเปิด จํานวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 คํ าถามเกี่ ยวกั บ ข้อมู ลพื้ นฐานทั่ ว ไปของประชาชน จํ านวน 6 ข้อ ดั งนี้ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการอยู่ในจังหวัด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นข้อคําถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 คําถามการแสดงความคิดที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
“หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้า
พระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ”
จังหวัดนครศรีธรรมราช
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผู้วิจัย สร้างแบบสอบถาม สํ าหรับ การวิจัยจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง
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2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความ
เที่ยงตรงของคําถาม เพื่อให้ได้เนื้อหาของคําตอบแต่ละข้อตรงตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. นําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20
คน จากนั้นนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสําหรับการวิจัยไปทดสอบความเที่ยงตรง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้
1. ประสานงานด้ า นข้ อ มู ล จากผู้ ท่ี เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ สํ า นั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั งหวั ด พาณิ ช ย์ จั ง หวั ด
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช พั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช ททท. สํานักงานนครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด เป็นต้น
2. แจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม
3. บันทึกข้อมูลเอกสาร และข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะห์ทางสถิติ
ตัวแปรในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปรที่สําคัญในการวิจัย ดังต่อไปนี้
1.1. ตัวแปรอิสระ ประชาชนทั่วไปบริเวณ “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
1.1.1. ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการอยู่จังหวัด
1.1.2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ”
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.2.1. ด้านริเริ่มการพัฒนา
1.2.2. ด้านการวางแผนกพัฒนา
1.2.3. ด้านดําเนินการพัฒนา
1.2.4. ด้านรับผลประโยชน์จากการพัฒนา
1.2.5. ด้านการประเมินผลการพัฒนา
4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์
(The Statistical Package for Social Sciences) โดยใช้สถิตทิ ี่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กรอกข้อมูลแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้ค้าขายในตลาดน้ําย้อนยุคปากพนัง ใช้สถิติ t-test ทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลี่ย 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม และหากพบความแตกต่างจะทําการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe)
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ผลการศึกษา
ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว “หลาดหน้ า พระธาตุ ” จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช
สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ลั ก ษณะของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ตั้ ง “หลาดหน้ า พระธาตุ ” จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ประชาชนทั่ วไป บริเวณ “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 68.50
และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.50 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.40 ส่วนใหญ่ มีสถานภาพ
สมรส คิด เป็ นร้อยละ 55.20 ระดั บ การศึก ษาส่ วนใหญ่ อ ยู่ในระดั บ ม.6/ ปวช. คิด เป็ นร้อ ยละ 28.50 ส่วนใหญ่ มี การ
ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 33.10 ส่วนใหญ่ระยะเวลาในการอยู่จังหวัด จํานวนมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ
22.20 และส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 33.80
2. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแล้วเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านริเริ่มการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม อยูใ่ นค่าเฉลี่ยระดับสูงที่สุด
2. ด้านการวางแผนในการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม อยูใ่ นค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง
3. ด้านการดําเนินการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม อยูใ่ นค่าเฉลี่ยระดับระดับปานกลาง
4. ด้านรับผลประโยชน์จากการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับระดับปานกลาง
5. ด้านการประเมินผลการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับระดับต่ําที่สุด
3. สําหรับแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการ
มีส่ว นร่วมของประชาชนในการพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ยว “หลาดหน้ าพระธาตุ ” จั งหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม
ประชาชนมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยมาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ความคิ ด เห็ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ
มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในการมีส่วนร่วม

การอภิปรายผล
จากการผลการศึกษาผู้วิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. จากการศึ ก ษาการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว “หลาดหน้ า พระธาตุ ” จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ด้านริเริ่มการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด อาจเนื่องมาจากวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนเป็น
สังคมท้องถิ่น ทําให้ประชาชนผูกพันกัน และก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของกิจการ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ณั ฎฐณิชา หมื่นหนู (2012) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้ง 5 ด้าน
โดยรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มด้ า น
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การรับผลประโยชน์รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติกิจกรรม และการมีส่วนร่วมด้านการค้นหาปัญ หาและ
สาเหตุของปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน
2. จากการศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว “หลาดหน้า พระธาตุ ” จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ด้านการวางแผนในการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ด้านการดําเนินการ
พัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับระดับปานกลาง ด้านรับผลประโยชน์จากการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม
อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับระดับปานกลาง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาภายในชุมชน และมีส่วนร่วม
ในการตั ดสิ นใจกํ าหนดความต้ อ งการของชุ มชนตลอดจนมีส่วนในการจัด ลํ าดั บ ความสํ า คั ญ ของความต้ องการ ด้ าน
การประเมินผลการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับระดับต่ําที่สุด พบนัยสําคัญของการดําเนินการเป็น
ขั้นตอนที่ ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการสนั บสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน ซึ่งกรณี น้ีเป็ นการบริหารจัดการของ
หน่วยงานและใช้งบประมาณจากอบต. อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นขั้นตอน การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ กํ าหนดวิธีก ารและแหล่งทรัพ ยากรที่ จะใช้ในการพั ฒ นาที่ ได้ก ระทํ าไปนั้นสํ าเร็จ ตามวัตถุ ป ระสงค์ ตาม
นโยบายภาครัฐ สอดคล้องกับแนวคิดของรุ่งวิทย์ ตรีกุล กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนบึงพลาญชัยในการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประชาชนในชุมชนบึงพลาญชัย มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยรวมอยู่ใน
ระดั บ มากทุ ก ด้ า น ทั้ ง ในด้ า นการมี ส่ ว นร่ว มในการตั ด สิ น ใจการปฏิ บั ติ ก ารการร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ แ ละการติ ด ตาม
ตรวจสอบ มีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านการท่องเที่ยวที่มีความต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีความสมดุล
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน และมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในด้านการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์และด้านการติดตามตรวจสอบ
3. จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านรับผลประโยชน์จากการพัฒนามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงที่สุด
เพราะเป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิด
จากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุ และด้านจิตใจของประชาชน และพบว่าก่อเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพอยู่ในความต้องการ
ของประชาชนระดับสูงที่สุด เนื่องจากเป็นผลพวงจากการมีสว่ นร่วมและการพัฒนาอย่างเห็นเป็นรูปธรรม
4. การศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว “หลาดหน้ า พระธาตุ ” จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ระหว่าง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่
ตรงกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ตามแนวคิดของทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

สรุปและข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมให้ประชาชนในแหล่งท่ องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช มีส่วนร่วม ใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในด้านการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อ อบต. เมืองนครศรีธรรมราช ในการวางแผนพัฒนา “หลาด
หน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากด้านการวางแผนพัฒนาประชาชนมีสว่ นร่วมในระดับน้อยที่สุด
2. ควรทํ าการศึ กษาทั ศนคติของนักท่องเที่ ยวเกี่ ยวกั บการพั ฒ นาการท่อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ เพื่ อ รับ ทราบปั ญ หา
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อสามารถขยายผลงานวิจัยได้ลึกขึ้นจะทําให้ได้เห็นใน
แง่มุมหลายๆได้
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3. อบต.เมืองนครศรีธรรมราช ควรใช้แนวทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว
“หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้กระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการ
4. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Develop and Research :
D&R) เพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีจิตสํานึกในกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างถาวร และได้ตรงตามความต้องการ
ของทฤษฎีการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง
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การสํารวจข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยกิจกรรมเดินป่า
เพื่อกําหนดความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก
Surveying the Mangrove Ecosystems Resources Information by hiking activity
for determine the system’s requirements of Barn Tha Bor Koh Digital Learning center
เสาวคนธ์ ชูบัว และอารีรัตน์ ชูพันธ์
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) สํ า รวจข้ อ มู ล ทรั พ ยากรระบบนิ เวศป่ า ชายเลนบ้ า นท่ า บ่ อ โก 2) ศึ ก ษา
ความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก และ 3) ออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล
บ้านท่าบ่อโก โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษา
ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกโดยสมัครใจ จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมเดินป่า
การบันทึกข้อมูลภาคสนาม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การระดมพลังสมอง และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก ผลการวิจัยพบว่า
ข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก เป็นป่าชายเลนชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลาย
มาก ทั้ งพั นธุ์พื ช และพั น ธุ์สั ตว์ ความต้ องการของระบบสารสนเทศศู นย์เรียนรู้ดิ จิตอลบ้ า นท่ าบ่ อโก มี 2 ส่ว น ได้ แก่
แผนผั ง เส้ น ทางเดิ น เท้ า แสดงจุ ด เรี ย นรู้ 4 จุ ด ได้ แ ก่ 1) ดู น ก 2) ฟื้ น ฟู ป่ า ชายเลน 3) สั ต ว์ ใ นป่ า ชายเลน และ
4) ไม้ดึกดําบรรพ์ และโครงสร้างระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก ประกอบด้วย เว็บเซิร์ฟเวอร์ ส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ และส่วนการทํางานของระบบ สําหรับการออกแบบระบบสารสนเทศ ใช้แผนภาพกระแสข้อมูล แบบจําลองฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ และแผนผังเส้นทางเดินเท้าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
คําสําคัญ: ข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศ, ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก, ศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก

ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) survey the mangrove ecosystems resources information at Barn
Tha Bor Koh 2) determine the system requirements of Barn Tha Bor Koh Digital Learning Center and 3) design
the Barn Tha Bor Koh Digital Learning Center system. Data for this research is qualitative data. The sample were
45 volunteers whose participation of the hiking activity for learning mangrove ecosystem at Barn Tha Bor Koh. The
study tools using hiking activity, field note, Non-participant Observation, Brainstorming and Focus Group Discussion.
Data were analyzed by using contents analysis and system requirements analysis. Results of the study showed that
the Ecosystems resources information at Barn Tha Bor Koh is a community mangrove forest that has a high
biodiversity and found the residents of plants and animal species. The Digital learning center system’s requirements
divide into 2 parts. Part I: there were 4 areas of learning shown on the walking map in which they were 1) bird
watching, 2) mangrove rehabilitation, 3) mangrove animal and 4) mangrove plant. Part II: The system structure
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consisted of web server, user interface and system working. The system design show by data flow diagram, entities
relationship diagram and a learning mangrove ecosystem walking map.
Keyword: Ecosystems resources information, Mangrove Ecosystem, Barn Tha Bor Koh Digital Learning Center

บทนํา
ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกตั้งอยู่ใน ชุมชนบ้านท่าบ่อโก หมู่ที่ 7 ตําบลท้องเนียน อําเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้ นที่เชื่ อมต่อกั บอุ ทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ และพื้นที่ของวิทยาลั ย
เทคโนโลยีอุ ต สาหกรรมและการจั ดการ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ค ลองแนวเขต คลองขนอม
และคลองบางขนาน แบ่งแยกพื้นที่ออกจากกัน มีภูเขาล้อมรอบโดยมีลําธารเล็กๆ ไหลลงมาบรรจบกัน จากต้นน้ําไหลผ่าน
ที่ราบลุ่มชุ่มน้ําและทางตอนปลายของคลองขนอมเป็นปากน้ําเปิดสู่ทะเลอ่าวไทย ทําให้นํ้าในคลองมีความเข้มข้นของเกลือ
ที่แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือน้ําเค็ม น้ํากร่อย และน้ําจืด ทั้งนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงของน้ําขึ้นน้ํา
ลง ในแต่ ล ะวั น และปริม าณน้ํ า ตามฤดู ก าล จึ ง เกิ ด เป็ น ป่ า อุ ด มสมบู ร ณ์ และมี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพสู ง มาก
โดยสามารถแบ่งเป็น ป่าเขา ป่าพรุ และป่าชายเลน แยกได้ตามลักษณะความลาดชันของภูมิประเทศและพันธุ์ไม้ที่อาศัยอยู่
ในบริเวณนั้น ต้นไม้ในป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกเจริญเติบโตแบบผสมผสาน ที่พบมากในบริเวณนี้ ได้แก่ โกงกางใบใหญ่
โกงกางใบเล็ ก แสม ตะบู น ถั่ วดํ า ถั่วขาว ลํ าแพน จาก พั งกาหั วสุ ม หลุ มพอทะเล หงอนไก่ทะเล ตาตุ่มทะเล เป็ นต้น
อันเป็นแหล่งฟักตัวของสัตว์วัยอ่อน ประกอบด้วยสัตว์ท่ีอาศัยอยู่บนต้นไม้ สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ใต้เปลือกไม้และต้นไม้ท่ีตายแล้ว
สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ผิวเลนและดินทราย สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ใต้ดินเลนและดินทราย สัตว์น้ํา แมลงและนกที่หากินอยู่บริเวณป่าชาย
เลน เป็นต้น (สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุพ์ ืช, 2560)
ทีมวิจัยได้ลงสํารวจพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่อุทยาน ด้วยการเดินเท้าทางบกพบ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพของพั น ธุ์ไม้ เป็ นอย่างมาก เหมาะแก่ ก ารเรีย นรู้ระบบนิ เวศป่ าชายเลน แต่ ยั งต้ อ งอาศั ย
งบประมาณและเวลาในการพัฒนาเส้นทางเดินเท้าที่เหมาะสมซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาอีกพอสมควร ทีมวิจัยและผู้ร่วมสํารวจ
ยังลงพื้นที่ทางน้ําโดยใช้เรือคายัคในคลองบางขนานเชื่อมกับคลองขนอม ซึ่งเป็นเส้นทางสายโบราณที่ชาวบ้านใช้สัญจรใน
อดีตที่ยังไม่มีการสร้างถนน ทีมนักวิจัยและผู้ร่วมสํารวจได้พบกับความแปลกตาของป่าชุ่มน้ํา มีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา
เชื่อมต่อเป็นอุโมงค์ต้นไม้ มีความหลากหลายของพรรณไม้ในป่าชายเลนอย่างเห็นได้ชัด สามารถมองเห็นการเชื่อมโยงและ
การอาศัยของสัตว์ในป่าชายเลนได้อย่างใกล้ชิดและชัดเจน กิจกรรมนําร่องครั้งนี้ ทีมวิจัยได้ทํากิจกรรมเพื่อให้บริการ
วิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชน โดยจัดกิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทสนับสนุนด้านข้อมูล มาเป็นตัวช่วยในการจัดการกับข้อมูลระบบนิเวศป่าชายเลน
ด้านพั นธุ์พื ช พั นธุ์สัตว์ และเส้นทางเดินเท้า โดยศึกษาและกําหนดจุดเรียนรู้ สําหรับประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บข้อมู ล
สําหรับศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล เพื่ อมอบให้ชุมชนได้พัฒ นาเพื่อความยั่งยืนต่อไป สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่า
ชายเลนไว้ เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับผู้สนใจทั่วไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. สํารวจข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก
2. ศึกษาความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก
3. ออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นการสํารวจข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลน ศึกษาความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์
เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก และ ออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดการศึกษา
ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่
1) พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ที่เติบโตอยู่ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก
2) ผู้เข้าร่วมโครงการเดินป่าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน จํานวน 110 คน ประกอบด้วยผู้นําชุมชน ชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่อุทยาน คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่อําเภอขนอม บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่
1) พั นธุ์ไม้ พั นธุ์สัตว์ ที่เจริญ เติบโตอยู่ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก บริเวณ
เส้นทางเดินเท้าที่ทีมวิจัยสํารวจ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (convenience or accidental sampling)
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545)
2) อาสาสมัครร่วมทํากิจกรรมเดินป่าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนจํานวน 45 คน โดยสมัครใจ (Voluntary
Sampling) และสามารถอยู่ร่วมทํากิจกรรมได้ตลอดวัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543) โดยแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มละ 15 คน ตามจํานวนของเจ้าหน้าที่อุทยาน 3 ท่าน และได้คละผู้นําชุมชน ครู นักเรียน บุคลากร และ นักศึกษาเข้า
ด้วยกัน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1) กิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านท่าบ่อโก
2) การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล
ตัวแปรตาม ได้แก่
1) ข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก
2) ความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. กิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
2. การบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Field Note)
3. การสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่วม (Non-participant Observation)
4. กิจกรรมระดมพลังสมอง (Brainstorming)
5. กิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยลําดับงานออกเป็น 3 กิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 การเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก
1. ผู้วิจัยทําหนังสือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิ ชัย เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์จั ดกิ จ กรรม และเชิญ เข้าร่วมกิ จ กรรมเดิ น ป่ าเพื่ อ ศึ ก ษาระบบนิ เวศป่ าชายเลน
ในพื้นที่ของชุมชนบ้านท่าบ่อโก ถึงผู้นําชุมชน หัวหน้าชมรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ และโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ใกล้เคียง
2. ที ม วิ จั ย และชุ ม ชนประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยเพื่ อ ร่ ว มวางแผน โดยกํ า หนดเส้ น ทางเดิ น เท้ า และกํ า หนด
กิจกรรมสํารวจ ซึ่งเส้นทางเดินเท้าที่วางไว้มี 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นทางเดินเท้าระยะสั้น ประมาณ 1 กิโลเมตร สําหรับ
นักเรียนอนุบาล 2) เส้นทางเดินเท้าระยะกลาง สําหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยม ประมาณ 1.8 กิโลเมตร และ 3)
เส้นทางเดินเท้าระยะไกล ประมาณ 2.5 กิโลเมตร สําหรับผู้ใหญ่ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการสํารวจข้อมูล
ทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนในระยะทางไกล จึงเลือกเส้นทางที่ 3 ซึ่งทรัพยากรทีสํารวจมีความครอบคลุมทั้งเส้นทาง
ที่ 1 และเส้นทางที่ 2 ทัง้ หมด
3. ทํากิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สมัครใจเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน รวมทั้งหมด 45 คน โดยในกลุ่มประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา
ชุมชน และเจ้าหน้าที่อุทยาน มีทมี ผู้วิจัยคอยสังเกตการณ์และร่วมเก็บบันทึกข้อมูลด้วย
4. ผู้วิจัยอธิบายเส้นทาง รวมทั้ง กฎและกติกา ในกิจกรรมเดินป่า โดยให้ฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่
หรือสอบถามชุมชนได้ สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บันทึกภาพ หรือจดใส่สมุดบันทึก และเปิดระบบจีพีเอส ตลอดกิจกรรม
5. แจกจ่ายน้ําขวดเล็กให้แต่ละกลุ่มโดยมีกติกาว่าให้นําขวดกลับมาทิ้งลงในถุงขยะเพื่อการอนุรักษ์
ระบบนิเวศให้กับผืนป่า
6. ปล่อยตัวอาสาสมัครทั้ง 3 กลุ่มเพื่อทํากิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โดยผู้วิจัย
ร่วมเดินป่าไปกับกลุ่มอาสาสมัคร ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การทํากิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
7. ผู้ วิ จั ย ใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เปิ ด ระบบจี พี เอส และทดสอบสั ญ ญาณโทรศั พ ท์ ค รอบคลุ ม ในเขตป่ า
ร่วมฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ จดบันทึกข้อมูลต้นไม้ พันธุ์สัตว์ ถ่ายภาพ ซักถามชุมชน และสังเกตการให้ความสนใจของ
กลุ่มอาสาสมัครตลอดกิจกรรม ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนโดยการสอบถามชุมชน
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กิจกรรมที่ 2 การระดมพลังสมอง
8. หลังจากทุกกลุ่มกลับมายังจุดปล่อยตัวแล้ว ให้รับอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัย
9. ผู้วิจัยแจกกระดาษขาวเทา และปากกาเมจิก ให้กลุ่มละ 1 ชุด ให้แต่ละกลุ่มช่วยกั นระดมสมอง
แสดงผลการศึกษาเรื่อง “จุดเรียนรู้ระบบนิเวศบนเส้นทางเดินเท้า” โดยวาดภาพเส้นทาง และเสนอความคิดเห็นบริเวณที่
ต้องการพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ให้กับศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ภาพการระดมสมอง
10. การนํ าเสนอผลการศึกษา โดยผู้วิจัย เป็ นผู้ดําเนิ นรายการ ให้ แต่ ละกลุ่มนํ าเสนอผลการศึก ษา
โดยมีการเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวคิดกันระหว่างอาสาสมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชุมชน ครู และเจ้าหน้าที่อุทยาน
ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การนําเสนอจุดเรียนรู้ระบบนิเวศบนเส้นทางเดินเท้าของกลุ่มอาสาสมัคร
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11. ผู้วิจัยสรุปข้อมูลที่ได้รับเพื่อนําไปพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล และสิ่งที่สังเกตได้ด้านการทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนและปิดโครงการกิจกรรมเดินป่า ผู้วิจัยรวบรวมผลการศึกษาที่ได้
ทัง้ หมด นําไปประมวลผลต่อไป
กิจกรรมที่ 3 การสนทนากลุ่ม
12. ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ แล้วจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มโดยมี อาจารย์ท่ีเชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ อาจารย์ด้านการท่องเที่ยว และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก ร่วมกัน
13. ผู้วิจัยออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก โดยใช้ แผนภาพกระแสข้อมูล
(Data flow Diagram) และแบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) ในการอธิบายความต้องการ
ระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร การสนทนา
กลุ่ ม การบั นทึ ก และการสั งเกตจากสถานที่ จ ริ ง จํ า แนกข้ อ มู ล ออกเป็ น หมวดหมู่ การวิ เคราะห์ และออกแบบระบบ
สารสนเทศ

ผลการวิจัย
1. ผลการสํารวจข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก
ผลการสํ า รวจ พบว่ า ป่ า ชายเลนบ้ า นท่ า บ่ อ โก เป็ น ป่ า ชายเลนชุ ม ชนที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 200 ปี
ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์มาก มีต้นไม้ป่าชายเลนขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเต็มพื้นที่ เช่น โกงกาง
ใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ตะบูนขาว ตะบูนดํา ตาตุ่ม ถั่วขาว โปรงขาว พังกาหัวสุมดอกแดง พังกาหัวสุมดอกขาว ฝาดดอก
แดง ปอทะเล ลําพู ลําแพน หงอนไก่ทะเล เป็นต้น พันธุ์สัตว์ท่ีพบ ได้แก่ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ได้แก่ ลิงแสม นกอพยพ
ตามฤดูกาล และนกประจําถิ่น สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในดินเลน ได้แก่ กุ้ง ปูแสม ปูก้ามดาบ หอยกันต์ สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในน้ํา ได้แก่
ปลากะพง ปลานิล ปลาไก่
2. ความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
2.1 แผนผังเส้นทางเดินเท้าโดยกําหนดจุดเรียนรู้ ได้ 4 จุด ได้แก่ 1) ดูนก 2) ฟื้นฟูป่าชายเลน 3) สัตว์
ในป่าชายเลน และ 4) ไม้ดกึ ดําบรรพ์ มีระยะทางประมาณ 2.50 กิโลเมตร
2.2 โครงสร้างระบบสารสนเทศศู นย์เรียนรู้ดิ จิต อล ประกอบด้ว ย ส่ วนเว็บ เซอร์ฟ เวอร์ ส่วนติดต่อ ผู้ใช้
และส่ ว นการทํ างานของระบบ ซึ่ งประกอบด้ ว ย ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล ระบบค้ น หาข้อ มู ล และระบบแสดงแผนผั ง
ดังแสดงใน ภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 โครงสร้างของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก
3. การออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก
ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบสารสนเทศศู นย์เรียนรู้ดิจิตอล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดแผนภาพกระแส
ข้อมูล เพื่ออธิบายการทํางานของระบบ แบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สําหรับอธิบายการเก็บข้อมูลด้านพันธุ์พืชและ
พั นธุ์สัตว์ และแผนผั งเส้นทางเดินเท้าศึ กษาระบบนิเวศป่ าชายเลนบ้ านท่ าบ่ อโกสํ าหรับ แสดงผลให้ กับ ผู้ใช้งานระบบ
สามารถคลิกเพื่อดูคําอธิบายเพิ่มเติมได้
3.1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow Diagram)
การทํางานของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล ได้กําหนดให้ผู้ใช้ระบบ เข้าค้นหาข้อมูลสัตว์และพันธุ์พืช
ผ่านรูปภาพที่กําหนดในแผนผังเส้นทางเดินเท้าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกได้ ในส่วนของการจัดการข้อมูล
นั้น ผู้ดูแลระบบมีสทิ ธิ์ในการจัดการเท่านั้น ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แผนภาพกระแสข้อมูลของศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก
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3.2 แบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model)
การจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล มีฐานข้อมูลหลัก 2 ตาราง ได้แก่ ข้อมูลพันธุ์สัตว์
(Animal) ประกอบด้วย รหัส (Animal_id) ชื่อ (Animal_name) ชื่อสามัญ (Animal_ nameord) ชื่อวิทยาศาสตร์ (Animal_sai)
แหล่ ง ที่ อ ยู่ (Animal_ address) รู ป สั ต ว์ (Animal_img) ประเภทสั ต ว์ (Animal_category) และ ข้ อ มู ล พั น ธุ์ พื ช (Plant)
ประกอบด้วย รหัส (plant_id) ชื่อ (plant_name) ชื่อวิทยาศาสตร์(plant_sai) ลักษณะของพืช (plant_ Nature) ประโยชน์ของ
พืช (plant_ benefit) แหล่งที่อยู่ของพืช (plant_ address) รูปพืช (plant_img) ประเภทของพืช (plant_ category) ดังแสดงใน
ภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก
3.3 แผนผังเส้นทางเดินเท้าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน
สําหรับแผนผังเส้นทางเดินเท้า ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร ได้มาจากการใช้ระบบ GPS กําหนดเส้นทาง แล้วจึง
ใช้โปรแกรมสร้างกราฟิก เพื่อแสดงผลให้กับผู้ใช้งานระบบ ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แผนผังเส้นทางเดินเท้าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก
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3.4 การแสดงผลสารสนเทศในแต่ละจุดเรียนรู้
ในแต่ละจุดเรียนรู้ ระบบแสดงเมนูสําหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ เมื่อผู้ใช้คลิกชื่อเหล่านั้น ระบบดึง
ข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าจอซึ่งมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ แหล่งที่อยู่ ประเภทสัตว์ และมีลิงค์
เชื่อมโยงสําหรับ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง วิกิพีเดีย (2559) ดังตัวอย่าง ปูก้ามดาบในภาพที่ 9
ชื่อ : ปูก้ามดาบ หรื อ ปูเปี ย้ ว
ชื่อสามัญ : FIDDLER CRAB
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Uca vocans
แหล่งที่อยู่ : ปูก้ามดาบอาศัยอยูใ่ นป่ าชายเลนหรื อหาดทราย
ริ มทะเล พบได้ ทวั่ ไปในเขตแอฟริ กา
ตะวันตก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทร
แปซิฟิก และอินโด-แปซิฟิก
ประเภทสัตว์ : สัตว์บนดินเลน
ศึกษาเพิม่ เติม : วิกิพีเดีย

ภาพที่ 9 การแสดงผลสารสนเทศของปูก้ามดาบสัตว์ในป่าชายเลน

สรุปผลและอภิปรายผล
1. จากผลการสํารวจทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกนั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก
ด้วยมีลักษณะของภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยเทือกเขา พื้นที่ราบ พื้นที่ชุ่มน้ําจึงทําให้การเกิดและการอยู่อาศัย
ของพันธุ์ไม้ และ พันธุ์สัตว์ เป็นแบบผสมผสานทั้ง ป่าเขา ป่าพรุ และป่าชายเลน สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาพร
สุกสีเหลืองและคณะ (2553) ในงานวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณชายฝั่งทะเล
อํ า เภอกะเปอร์ จั ง หวั ด ระนอง พบว่ า พื้ น ที่ ข องตํ า บลม่ ว งกลางมี ลั ก ษณะของภู มิ ป ระเทศที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมาก
ประกอบด้วยเทือกเขา พื้นที่ราบเพื่อทําการเกษตร พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นถิ่น
ที่อยู่ของสรรพชีวิตทั้งพืชและสัตว์ มีพืชและสัตว์หายากและสิ่งมีชีวิตโบราณใกล้สูญพันธุ์
2. กิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกนั้น เป็นเครื่องมือวิจัยที่ได้ออกแบบขึ้นซึ่งมี
ความเหมาะสมในการศึกษาเส้นทางสนับสนุนการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่ทําให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม กระตุ้นการเรียนรู้ร่วมกัน โดยในการทํากิจกรรมกลุ่มที่มีสมาชิกหลากหลาย
หน้าที่ ร่วมกันวิเคราะห์โดยการระดมพลังสมอง (Brainstorming) และแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดคล้อง
กับวิจัยของ เกษม เที่ยงธรรม (2553) ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูมังกรเขียวโดยการมีส่วนร่วม
ของชาวบ้านทับลาน ตําบลบุพราหมณ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า กระบวนการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ภูมังกรเขียนแบบมีส่วนร่วมของชาวบ้าน เป็นกลไกหนึ่งที่เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนแลพ
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ถ่ายทอดความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้าน อันจะนําไปสู่การพัฒนาจิตสํานึกของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ตระหนัก
ถึง แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
3. ระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก พบว่า มีการนํ าเสนอการสร้างเส้นทางเดินป่าศึกษา
ระบบนิเวศ ได้กําหนดจุดเรียนรู้ 4 จุด ได้แก่ จุดดูนก จุดฟื้นฟูป่าชายเลน จุดเรียนรู้เรื่องพันธุ์สัตว์ และจุดเรียนรู้เรื่องพันธุ์
ไม้ดึกดําบรรพ์ โดยการแสดงผลบนหน้าจอ และให้ผู้ใช้มีอิสระในการสืบค้นข้อมูล สอดคล้องกับการศึกษาของจิดาภา
หวันกะเหร็ม (2558) ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนที่แสดงจุดศึกษาธรรมชาติบนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขาเจ็ดยอด
จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง พบว่า เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเดินศึกษาธรรมชาติมีจุดเริ่มต้นที่นํ้าตกหนานสะตอ
อํ าเภอปะเหลี ยน จั งหวั ดตรัง และจุ ด สิ้น สุ ด ที่ นํ้าตกไพรวัล ย์ อํ าเภอกงหรา จั งหวั ดพั ท ลุ ง ออกแบบแผนที่ สํา หรับ สื่ อ
ความหมาย แสดงจุดศึกษาธรรมชาติบนเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีการระบุตําแหน่งของสถานีการเรียนรู้ได้ 8 จุด
ได้แก่ 1)ต้นไม้ยักษ์ 2)ลานคอมมิวนิสต์ 3)ผามหาสดํา 4) ต้นไม้ใส่เสื้อ 5) ยอดเขาเจ็ดยอด 6) ลานหินแตก 7) หาดต้นสน
8) น้ําตกไพรวัลย์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการทําวิจัย
1. การพั ฒ นาเส้ น ทางเพื่ อ ทํ า กิ จ กรรมบนระบบสารสนเทศศู น ย์ เรี ย นรู้ ดิ จิ ต อล ยั ง มี เส้ น ทางเดิ น เท้ า
ที่ได้กําหนดไว้ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 สําหรับนักเรียนอนุบาล ระยะที่ 2 สําหรับนักเรียนมัธยม และ ระยะที่ 3 สําหรับ
ผู้ใหญ่ ทั้งนี้ยังมีเส้นทางน้ําซึ่งใช้กิจกรรมทางเรือโดยทีมวิจัยได้สํารวจไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งการทําวิจัยต่อไปต้องพัฒนาต่อ
ให้ครบทุกเส้นทาง
2. แผนผังในระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล ยังขาดความสมบูรณ์ด้านความครอบคลุม ทั้งในส่วนของ
การระบุพิกัดการค้นพบต้นไม้สําคัญ แต่ละต้น จึงต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลซ้ําร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านพื ชใน
ป่าชายเลน โดยใช้เครื่องมือระบุพิกัดของระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ แล้วจึงปรับปรุงข้อมูลในการทําวิจัยต่อไป
3. จากการสังเกตของผู้วิจัย ในบริเวณศูนย์เรียนรู้มีช่วงน้ําขึ้น น้ําลง ซึ่งระดับน้ํามีความแตกต่างกัน จึงควร
ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลต่างๆ ในระบบนิเวศป่าชายเลนที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้างขึ้น ข้างแรม ฤดูกาล ตลอดทั้งปี เพื่อสะดวกใน
การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในอนาคตด้วย
4. จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่ามีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุม สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้
จึงสามารถพัฒนาแอพลิเคชั่นสําหรับมือถือ ใช้อ่านสัญลักษณ์บนป้ายสื่อความหมาย เช่น ชนิดของต้นไม้ หรือสัตว์ในป่า
ชายเลน เป็นต้น แล้วเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรม ทั้งทางบกและทางน้ํา
2. การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งเข้ ม แข็ ง ให้ ชุ ม ชนควรพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามศั ก ยภาพชุ ม ชน ปรั บ ปรุ ง บรรจุ ภั ณ ฑ์
และจัดหาช่องทางการตลาด เชื่อมโยงตลาดออนไลน์เข้ากับศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล
3. ศึกษาการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน
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4. พั ฒ นาสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกพื้ น ฐานให้ กับ ชุ ม ชน เช่น เส้ น ทางเดิน ที่ ไม่ เดิ น ย่ํ ารากไม้ ศาลาเล่ าเรื่ อ ง
ตามจุดเรียนรู้ เพิ่มป้ายบอกทาง และเพิ่มป้ายสื่อความหมายต่างๆ
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ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดและการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ
ที่ทําให้เกิดการมุ่งเน้นผู้ประกอบการทางการตลาด
The Interaction of Marketing Orientation and Entrepreneurial Orientation
to Entrepreneurial Marketing
กัมปนาท ศิริโยธา*
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Orientation)
และ การมุ่ งเน้ น ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ที่จ ะสร้างผู้ ป ระกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial
Marketing) ที่มีความพร้อมทางด้านผู้ประกอบการและด้านการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยได้ทํา
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพซึ่ งใช้ ก ารวิเคราะห์ เนื้ อ หาจากกรณี ศึ ก ษา (case study) และเก็ บ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เชิงลึ ก
จากการวิ จั ย กล่ า วได้ ว่ า การตลาดมุ่ ง เน้ น การตลาด (Marketing Orientation) และ การมุ่ ง เน้ น ผู้ ป ระกอบการ
(Entrepreneurial Orientation) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น และสร้ า งผู้ ป ระกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial Marketing)
ที่มที ี่มคี วามพร้อมในการสร้างความได้เปรียบและแข่งขันทางธุรกิจได้
คําสําคัญ: การมุง่ เน้นการตลาด, การมุ่งเน้นผู้ประกอบการ, ผู้ประกอบการทางการตลาด
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the relationship between marketing orientation and entrepreneurial
orientation to create Entrepreneurial Marketing that capability in entrepreneurship and marketing enhance of business
competitive. This study are qualitative research by using case studies and collected data with in-depth interviews.
The result demonstrate marketing orientation and entrepreneurial orientation are interrelationship to create
Entrepreneurial Marketing and a marketing entrepreneur.
Key words: Marketing orientation, entrepreneurial orientation, Entrepreneurial Marketing

*

อาจารย์ประจํากลุม่ วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทนํา
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและมีการแข่งขันสูงขึ้น ความต้องการของ
ผู้บริโภคมีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนไป ทําให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวทาง
ธุรกิจเป็นอย่างมากเพื่อให้เท่าทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจของอยู่รอด
การศึกษาด้านการตลาดและด้านผู้ประกอบการได้มีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่ต้อง
อาศั ย แนวคิ ด และกลยุ ท ธ์ ในการดํ า เนิ น งานที่ เป็ น การผสมผสานหลากหลายวิ ธี ก ารเพื่ อ ความอยู่ ร อดและสร้ า ง
ความได้เปรียบทางธุรกิจ
ในการศึ ก ษาทางด้ า น การมุ่ ง เน้ น การตลาด (Marketing Orientation) และ การมุ่ ง เน้ น ผู้ ป ระกอบการ
(Entrepreneurial Orientation) ได้มีการศึกษาจากกลุ่มนักวิชาการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแนวคิดและกลยุทธ์ท่ีมุ่งใน
การแข่งขัน
โดยการมุ่ ง เน้ น การตลาด (Marketing Orientation) เป็ น การมุ่ ง ให้ ธุ ร กิ จ สร้ า งความพึ ง พอใจและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า (Narver & Slater, 1990) ส่วนการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) เป็นการมุ่ง
ในธุรกิจแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ (Lumpkin & Dess, 1996) ซึ่งหากผู้ประกอบการเน้นกลยุทธ์ด้านใดด้านหนึ่งมากไปก็จะ
ทําให้ขาดโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจโดยและปัญหาการวิจัยที่ลักษณะของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเน้นกลยุทธ์เฉพาะ
ด้าน
อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาทางการมุ่ ง เน้ น การตลาด (Marketing Orientation) และ การมุ่ ง เน้ น ผู้ ป ระกอบการ
(Entrepreneurial Orientation) ยั ง ประเด็ น ที่ ยั ง มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั น โดยความเป็ นผู้ ป ระกอบการและด้ านการตลาดมี
ความสัมพันธ์กันที่จะทําให้ผลการดําเนินการธุรกิจสามารถแข่งขันได้ (Bhuian et al., 2005) โดย Morris and Paul (1987)
ได้ ทํ า การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการมุ่ ง เน้ น การตลาด (Marketing Orientation) และ การมุ่ ง เน้ น ความเป็ น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) โดยพบว่าการมุ่งเน้นกลยุทธ์ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันและได้สร้างกรอบ
แนวคิ ด ที่ เป็ นการรวมแนวคิ ดทางด้ านการตลาดและด้ านผู้ ป ระกอบการรวมกั น นั้ น คื อ ผู้ ป ระกอบการทางการตลาด
(Entrepreneurial Marketing)
เนื่องด้วยศึกษาทางด้านผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial Marketing) เป็นประเด็นที่ยังมีการศึกษา
ค่ อ นข้ า งน้ อ ยและยั ง ขาดความชั ด เจนในการหาความสั ม พั น ธ์ ร ะว่ า งการมุ่ ง เน้ น การตลาด (Marketing Orientation)
และการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทําการวิจัยเชิงคุณ ภาพโดยได้ศึกษาจาก
กรณี เพื่อศึกษาหาประเด็นที่เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างความมุ่งเน้นทั้งสองด้านและประเด็นทางด้านผู้ประกอบการทาง
การตลาด (Entrepreneurial Marketing) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
การมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Orientation)
แนวคิดการมุ่งเน้นการตลาด เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่องค์กรมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer
Value) ในการศึกษาเกี่ยวกับการมุ่งเน้นตลาด (Marketing Orientation) นั้น Narver and Slater (1990) ได้ระบุถึงปัจจัยใน
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การมุ่งเน้นการตลาด ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) การมุ่งเน้นคู่แข่ง (Competitor
Orientation) และการประสานงานภายในองค์กร (Inter-functional Coordination) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) หมายถึง การที่ ธุรกิจให้ความสําคัญ ลูกค้า โดยมุ่งสร้างคุณ ค่าของ
สินค้าและบริการให้เกิดขึ้นกับลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อยู่เสมอ
การมุ่งเน้นคู่แข่ง (Competitor Orientation) หมายถึง ธุรกิจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคู่แข่งขันกับพนักงานหรือ
ในธุรกิจเดียวกัน การที่ธุรกิจแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนของคู่แข่งขัน
การประสานงานภายในองค์กร (Inter-functional Coordination) หมายถึง การติดต่อสื่อสาร มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสานงานภายในธุรกิจ
การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)
การมุ่ งเน้ น ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial Orientation) หมายถึ ง รู ป แบบการตั ด สิ น ใจ การปฏิ บั ติ
กระบวนการ และพฤติกรรม ที่จะนําไปสู่ตลาดเป้าหมายใหม่ ด้วยสินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิม และการพัฒนาสินค้ําหรือ
บริการขึ้นมาใหม่ (Wiklund & Shepherd, 2003) การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการจัดว่าเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจ (Wang, 2008) Lumpkin and Dess (1996) ได้ศึกษาองค์ประกอบของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ
5 ด้ าน ได้ แ ก่ ความมี อิ ส ระ (Autonomy Orientation), การมี น วั ตกรรม (Innovativeness Orientation), การยอมรับ ความ
เสี่ ย ง (Risk-Taking Orientation), การดํ า เนิ น งานเชิ ง รุ ก (Proactiveness Orientation) และความแข็ ง แกร่ ง การแข่ ง ขั น
(Competitive Aggressiveness Orientation) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ความมีอิสระ (Autonomy Orientation) หมายถึง การกระทําที่เป็นอิสระของบุคคลหรือทีมงาน ในการดําเนินงาน
ได้อย่างอิสระและเต็มความสามารถ
การมีนวัตกรรม (Innovativeness Orientation) หมายถึง การที่ผู้ประกอบการมีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิด
ใหม่ ในการสร้างสรรค์ที่ทําให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ
การยอมรับความเสี่ยง (Risk-Taking Orientation) หมายถึง ความสามารถในการรับความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานและการตัดสินใจ
การดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness Orientation) หมายถึง การดําเนินงานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต การทํางานที่
มีการวางแผนล่วงหน้า
ความแข็งแกร่งการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness Orientation) หมายถึง ความมุ่งมั่ นในการแข่งขันกับ
คู่แข่งทางธุรกิจโดยตรง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยได้ศึกษาการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการควรสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติงานในองค์การ วิธีการ
ทํ างานและรูป แบบในการบริหารจัดการ โดยเปรียบเทียบการมุ่งเน้นความเป็ นผู้ประกอบการเป็ นเสมื อนผลลัพ ธ์จ าก
กิจกรรมการดําเนินงานทั้งหมดขององค์การ โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
บริบทขององค์การนั้น ๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ นิยมศึกษาในระดับองค์การมากกว่า
ระดับบุคคล เนื่องจากมีผลงานวิจัยชัดเจนว่าการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการส่งผลในเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของ
องค์ ก าร (Hughes & Morgan, 2007) จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การมุ่ งเน้ น ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการส่ งผล
โดยตรงในทิศทางบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Lee & Lim, 2009)
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การมุ่ ง เน้ น การตลาด (Marketing Orientation) และ การมุ่ ง เน้ น ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial
Orientation) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น แต่ ก็ ยั ง มี อ งค์ ป ระกอบที่ แ ตกต่ า งกั น การมุ่ ง เน้ น การตลาด (Marketing Orientation)
แสดงถึ ง วั ฒ นธรรมในการขั บ เคลื่ อ นของธุ รกิ จ โดยอาศั ย การวางแผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นลู ก ค้ า และการแข่ ง ขั น ในขณะที่
การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) สะท้อนถึงการมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของธุรกิจ และ
การปรั บ ตั ว ของธุ ร กิ จ (Baker & Sinkula, 2009) ซึ่ ง การมุ่ ง เน้ น ทั้ ง สองด้ า น มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น นั้ น คื อ มี ก ารมุ่ ง ใน
การแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง การมุ่ ง เน้ น การตลาด (Marketing Orientation) และ การมุ่ ง เน้ น ความเป็ น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) โดยการมุ่งเน้นทั้งสองนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไปของ
สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน (Morris & Paul, 1987)
Morris and Paul (1987) ได้ ทํ า การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการมุ่ ง เน้ น การตลาด (Marketing Orientation) และ
การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) โดยพบว่าการมุ่งเน้นกลยุทธ์ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน
Morris et al. (2002) ได้ทําการศึกษาแนวคิดทางด้านการตลาดและแนวคิดทางผู้ประกอบการ โดยได้สร้างกรอบ
ความคิดที่เป็นการรวมแนวคิดทางด้านการตลาดและด้านผู้ประกอบการรวมกัน โดยนิยามเรียกว่าผู้ประกอบการทางการ
ตลาด (Entrepreneurial Marketing) ซึ่งหมายถึง การดําเนินเชิงรุกและแสวงหาโอกาส โดยใช้นวัตกรรม เพื่อที่จะจัดการ
ความเสี่ยงและใช้ทรัพยากรในการสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ การแสวงหา
โอกาส (Opportunity driven) หมายถึ ง การแสวงหาหนทางและโอกาสใหม่ ๆ ทางธุ ร กิ จ อยู่ เสมอ, การมุ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า
(Customer Intensity) เป็ นการมุ่ ง ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการและสร้า งความสั ม พั นธ์กั บ ลู ก ค้ า, การมุ่ งเน้น นวั ตกรรม
(Innovation focused) เป็นการที่ผู้ประกอบการมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้เกิดขึ้น, การมุ่งเน้นในเชิงรุก (Proactive Orientation) เป็นการดําเนินงานในเชิงรุก สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรและตอบสนองความต้องการของตลาดอยู่เสมอ, การจัดการความเสี่ยง
(Risk management) คือการมีความสามารถในการประเมินและตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ และรับความความเสี่ยงในการ
ดําเนินธุรกิจได้, การจัดสรรทรัพยากร (Resource Leveraging) มีการจัดสรรที่ใช้และแสวงทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจได้
และ การสร้างคุณค่า (Value Creation) เป็นกระบวนการสร้างและนําเสนอคุณค่าสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ซึ่งจะนํามา
สู่ผลการดําเนินงานที่ดีของบริษัท

วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study)
การวิจัยนี้ได้เลือกธุรกิจที่มีลักษณะการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและมุ่งเน้นการตลาด โดยเลือกที่ธุรกิจที่ดําเนิน
มาแล้วไม่ต่ํากว่า 2 ปี ที่ประกอบการธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถที่จะทําให้
ธุรกิจประสบความสําเร็จและอยู่รอดในการแข่งขันได้
วิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured interview) ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวคิด การมุ่งเน้นการตลาด (Marketing
Orientation) และการมุ่ งเน้ น ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial Orientation) และผู้ ป ระกอบการทางการตลาด
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(Entrepreneurial Marketing) มีการเตรียมหัวข้อสัมภาษณ์ ตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ ลักษณะของธุรกิจที่มี
การมุ่งเน้นการตลาด, องค์ประกอบการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ, ลักษณะของผู้ประกอบการทางการตลาดที่มุ่งเน้น
ทั้งการตลาดและมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ จากนั้นทําการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์
เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของทั้งสองกรณีศึกษา
โดยทําการสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของธุรกิจ จํานวน 2 ธุรกิจ คือ Class café ซึ่งเป็น
ธุรกิจร้านกาแฟ และ บริษัท Starwell 1998 ซึ่งเป็นธุรกิจจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน

ผลการศึกษา
จากการสั ม ภาษณ์ผู้ ป ระกอบทั้ ง 2 กรณี ศึ ก ษา ได้ วิ เคราะห์ ป ระเด็ น การมุ่ ง เน้ น การตลาด (Marketing
Orientation), การมุ่ ง เน้ น ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial Orientation) และ ผู้ ป ระกอบการทางการตลาด
(Entrepreneurial Marketing) ดังต่อไปนี้
กรณีศกึ ษา CLASS café
CLASS café ก่ อ ตั้ ง ใน พ.ศ. 2557 เป็ น ร้ า นกาแฟมี จํ า นวนสาขาทั้ ง หมด 10 สาขา ในนครราชสี ม า บุ รี รั ม ย์
และขอนแก่น โดยมีนายมารุต ชุ่มขุนทด เป็ นเจ้าของ มีการวางแนวคิดให้เป็ นร้านกาแฟที่เป็นรูปแบบการดํ าเนินชีวิต
(Lifestyle) ของคนรุ่นใหม่ในต่างจังหวัด โดยมีการบริการจําหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม อาหาร และของว่างต่าง ๆ และมีรถ
ขายอาหารเครื่ อ งดื่ ม เคลื่ อ นที่ (Food Truck) รวมทั้ ง มี พื้ น ที่ ทํ า งานร่ ว มกั น (Coworking Space) ในการสั ม มนา อบรม
เทรนนิ่ง แบบครบวงจร โดยมีสาขาต่าง ๆ กระจายทั่วตัวเมืองนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง คือ บุรีรัมย์และขอนแก่น
แนวทางการออกแบบร้านยังมีเอกลักษณ์ของตัวเอง เน้นพื้นที่ใช้สอยมาก ให้ดูโปร่งโล่งสบาย เปิดโล่งให้เห็นกระบวนการ
ชงกาแฟอย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง CLASS café มี ก ารกํ า หนดเป้ า หมายและวางตํ า แหน่ ง ทางการตลาดที่ ชั ด เจน โดยเป็ น
กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นคนรุ่นใหม่ ที่มีรูปแบบกรดําเนินชีวิตในเมื อง ผ่านการสร้างวัฒ นธรรมแบรนด์ (Cultural Branding)
โดยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ (Identities) ของสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการเข้ากับอัตลักษณ์ของผู้บริโภคโดยเข้าถึงรูปแบบ
การใช้ชีวิต (Lifestyle) ผ่านการสื่อสารการตลาดทางสื่อสังคมออน์ไลน์ (Social Media) เป็นช่องทางหลัก โดยมีการมุ่งเน้น
ทางการตลาด (Marketing Orientation) ดังการสัมภาษณ์
“CLASS café แตกต่างจากคู่แข่ง มีการเข้าถึงผู้บริโภคจากการสร้างแบรนด์โดยสร้าง Class Culture เริ่มต้นใน
การสร้าง Community เป็นที่พบปะของกลุ่มคนรุ่นใหม่ คุยงานกัน พบปะพูดคุยกัน สามารถอยู่ในร้านได้เป็นวัน ๆ ให้ลูกค้า
เกิดประสบการณ์กับการดื่มกาแฟ ให้มองเห็นการชง ได้กลิ่นของกาแฟ ออกแบบร้านโดยเน้นสีดําเข้ม ให้รู้สึกถึงความ
มุ่งมั่น โลโก้ของร้าน แก้วกาแฟ จานรองแก้ว ให้มีความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนถึงความความทันสมัยสมัยเป็นคนรุ่นใหม่
ราคาของกาแฟ พอเหมาะ ให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึง ปรับเปลี่ยนเมนูและกิจกรรมภายในร้านตามความต้องการของ
ลูกค้าอยู่ตลอด ตลาดต้องการอะไร ก็เข้าไปตอบสนองตลาด ……… “
จากการวิ เคราะห์ คํ า ตอบจากผู้ ป ระกอบการในประเด็ น การมุ่ งเน้ น ทางการตลาด พบว่า ต้ อ งประกอบด้ ว ย
การสร้างแบรนด์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยวางตําแหน่งทางการตลาดและเลือกกลุ่มเป้าหมายให้แตกต่างและ
ชัดเจน ซึ่งสร้างอัตลักษณ์ของร้านให้ตรงกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคอยู่เสมอ

Page 296

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ในด้านการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ดังการสัมภาษณ์
“…CLASS café มีการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด ดูแลความเป็นอยู่ เน้นการมีส่วนร่วม และมีการขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง มีเมนูใหม่ ๆ สินค้าใหม่ ๆ มาให้ลูกค้าเสมอ กล้าที่จะสร้างสาขาที่เป็นทําเลในห้างใหญ่ ก้าวไวและก่อนคู่แข่ง
เป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรม (Sponsor event) ต่าง ๆ ของจังหวัดตลอด ….”
จากการวิเคราะห์คําตอบจากผู้ประกอบการพบว่าการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ ให้ความสําคัญ ด้านการบริหาร
โดยให้ ค วามสํ า คั ญ ในการบริ ห ารและดู แ ลพนั ก งาน กล้ า ที่ จ ะเสี่ ย งในการขยายสาขา มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
สร้างนวัตกรรมให้กับสินค้าและบริการอยู่เสมอ มีการแข่งขันในเชิงรุก
ในด้านผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial Marketing) ดังการสัมภาษณ์
“ ….ธุ ร กิ จ ที่ จ ะแข่ ง ขั น และสามารถอยู่ ร อดได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ต้ อ งมี ค วามแตกต่ า งและเป็ น เอกลั ก ษณ์
ไม่ลอกเลียนแบบ จะทําให้ลูกค้าจดจําเราได้ สร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ อยู่ตลอด ให้ลูกค้าได้ติดตาม กล้าคิดและ
กล้าลอง แนวคิดทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งทาง class มีแนวคิดใหม่ ๆ โดยเป็นผู้ให้ก่อน เช่น ช่วงปีใหม่เราเอากาแฟไปเสิร์ฟ
ให้กับพยาบาล ตํารวจ ที่อยู่เวรในช่วงเทศกาล เค้าก็จะประทับใจเราและเป็นลูกค้าที่ซื่อสัตย์กับเรา….”
จากการวิเคราะห์คําตอบจากผู้ประกอบการพบว่าผู้ประกอบการทางการตลาด ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การดําเนินธุรกิจ แสวงหาโอกาสทางการตลาด สามารถรับความเสี่ยงได้กับแนวทางในการทําธุรกิจใหม่ ๆ
กรณีศกึ ษา บริษัท Starwell 1998 จํากัด
สตาร์เวลล์ บิซิเนส (1998) จํากัด ก่อตั้งบริษัท พ.ศ. 2537 โดย นายบุญมา อิ่มวิเศษ จําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่ อ งใช้ ในครั ว เรื อ น ภายใต้ แ บรนด์ "สตาร์ เวลล์ " และกลุ่ ม บริ ษั ท ในเครื อ สตาร์ เวลล์ โดยมี น ายบุ ญ มา อิ่ ม วิ เศษ
เป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ดําเนินธุรกิจขายตรง เครื่องใช้ภายในครัวเรือนซึ่งนําเข้าจากไต้หวัน ภายใต้
แบรนด์ "สตาร์เวลล์" โดยมีสํานักงานใหญ่ ที่ จ.นครราชสีมา โดยมีการมุ่งเน้นทางการตลาด (Marketing Orientation)
ดังการสัมภาษณ์
“… สตาร์เวลล์ เน้นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น คุ่มค้า เกินราคา โดยยึดหลัก ดีกว่า เร็วกว่า และแตกต่าง มีการสรร
หาผลิตภัณ ฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม
มีการบริการด้วยความเต็มที่เต็มใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเหนือกว่าคู่แข่งขัน นําเทคโนโลยีมาใช้สื่อสารทาง
การตลาดเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้อย่างรวดเร็วกว่าคู่แข่งขันและเข้าถึงลูกค้า เพิ่มช่องทางการขายทุกช่องทาง มีการพัฒนากล
ยุทธ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อนําเข้ามาพัฒนางานทางด้านการตลาดและการขาย วางกลยุทธ์ประจําปีขององค์กร โดยมี 3 ระดับ
คื อ 1. กลยุ ท ธ์ระดั บ องค์ ก ร ก็ คื อ ของบริษั ท 2. กลยุ ท ธ์ ระดั บ ธุ รกิ จ ก็ คื อ เขีย นแผนธุ ร กิ จ เพื่ อ รองรั บ การเจริ ญ เติ บ โต
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อควบคุมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้เราสามารถควบคุมได้ เพื่อให้ สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองในปัจจุบัน …”
จากการวิเคราะห์คําตอบจากผู้ประกอบการพบว่าการมุ่งเน้นทางการตลาด จะต้องสร้างกลยุ ท ธ์การตลาด
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
ในด้านการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ดังการสัมภาษณ์
“…การบริหารคน ทางสตาร์เวลล์ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก ที่เราสําเร็จเพราะในเรื่องของคน เราปลูกฝังให้คน
สตาร์เวลล์ คิดบวก มีจิตอาสา มีความเสียสละ แล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปสู่เป้าหมายเดียวกัน มุ่งเน้นให้พนักงาน
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สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเหนือกว่าคู่แข่งขัน ถ้าธุรกิจประสบความสําเร็จส่วนที่พนักงานจะได้ก็คือ ผลตอบแทนใน
เรื่องของการปรับขึ้นเงินเดือนและก็โบนัส หรือสวัสดิการท่องเที่ยวต่างประเทศ มีการสร้างขวัญกําลังใจและการพัฒนา
พนักงาน เพื่อรองรับธุรกิจในเครือที่กําลังขยาย..”
จากการวิเคราะห์คําตอบจากผู้ประกอบการพบว่าการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ ต้องให้ความสําคัญด้านการบริหาร
โดยมีการอบรมพั ฒ นาบุ คลากรให้มีความรู้ความสามารถที่ห ลากหลายอยู่ตลอดเวลา มุ่งที่ จะดํ าเนินงานในเชิงรุกให้
เหนือกว่าคู่แข่ง และกล้าเสี่ยงที่จะขยายธุรกิจ
ในด้านผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial Marketing) ดังการสัมภาษณ์
“…ผู้ประกอบการที่มุ่งทางการตลาด จะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานมีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และ
องค์กร ศึกษาคู่แข่งขันอยู่ตลอดเวลา มองหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ อยู่เสมอ สินค้าจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า….”
จากการวิเคราะห์คําตอบจากผู้ประกอบการพบว่าผู้ประกอบการทางการตลาด ควรให้ความสําคัญกับการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร มุ่งเน้นการแข่งขัน มีแสวงหาโอกาสทางการตลาด และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
หลังจากที่ได้วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ทั้ง 2 กรณีศึกษา โดยเปรียบเทียบประเด็นด้าน การมุ่งเน้น
ทางการตลาด (Marketing Orientation), การมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) และ ผู้ประกอบการทาง
การตลาด (Entrepreneurial Marketing) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปประเด็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหาของกรณีศึกษา
กรณีศึกษาที่ 1
ประเด็นการวิเคราะห์
CLASS café
เปรียบเทียบเนื้อหา
การมุ่งเน้นทางการตลาด (Marketing - การสร้างแบรนด์ให้มีความแตกต่าง
Orientation)
จากคู่แข่ง
-กลุ่มประหมายทางการตลาดที่
ชัดเจน
-ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
-การบริหารบุคลากร
การมุ่งเน้นผู้ประกอบการ
-ความคิดสร้างสรรค์
(Entrepreneurial Orientation)
-สร้างนวัตกรรมอยู่เสมอ
-การแข่งขันในเชิงรุก
-กล้ารับความเสี่ยง
-การมีความคิดสร้างสรรค์
ผู้ประกอบการทางการตลาด -แสวงหาโอกาสทางการตลาด
-สามารถรับความเสี่ยง
(Entrepreneurial Marketing)

Page 298

กรณีศึกษาที่ 2
Starwell 1998
-สร้างกลยุทธ์การตลาด
-รวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน
-การมีนวัตกรรม
-ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
-การบริหารบุคลากร
- ดําเนินงานในเชิงรุก
-การแข่งขันในเชิงรุก
-กล้ารับความเสี่ยง
-สร้างวัฒนธรรมองค์กร
-การสร้างสรรค์นวัตกรรม
-แสวงหาโอกาสทางการตลาด
-มุ่งเน้นการแข่งขัน
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จากตารางที่ 1 ประเด็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหาของ กรณีศึกษาที่ 1
CLASS café และ กรณีศึกษาที่ 2 บริษัท Starwell 1998 พบว่า ทั้ง 2 กรณี
ศึกษามีข้อสรุปองค์ประกอบประเด็นทั้ง 3 ด้าน ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน โดยประเด็นการมุ่งเน้นทางการตลาด (Marketing
Orientation) มีเนื้อหาประเด็นที่คล้ายกัน คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการมุ่งในการแข่งขัน ส่วนในเรื่อง
การมุ่ ง เน้ น ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial Orientation) มี เนื้ อ หาประเด็ น ที่ ค ล้ า ยกั น คื อ ด้ า นการบริ ห ารบุ ค ลากร
การแข่งขันในเชิงรุก และการรับความเสี่ยง
ในด้ านผู้ ป ระกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial Marketing) พบว่า เกิ ด จากประเด็ น เนื้อ หาร่วมกั นของ
การมุ่งเน้นทางการตลาด(Marketing Orientation)และการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) โดยร่วมกัน
ในด้านการสร้างสรรค์นวั ตกรรมและแสวงหาโอกาสทางการตลาด ดั งนั้ น กล่ าวได้ ว่า ผู้ ป ระกอบการทางการตลาด
(Entrepreneurial Marketing) เกิ ด จากการมุ่ งเน้ น ทางการตลาด (Marketing Orientation) และการมุ่ งเน้ น ผู้ ป ระกอบการ
(Entrepreneurial Orientation) ร่ ว มกั น โดยจะต้ อ งมี ลั ก ษณะเป็ น ผู้ ท่ี แ สวงหาโอกาสทางการตลาด และสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับสินค้าและบริการอยู่เสมอ จึงจะทําให้ธุรกิจอยู่รอดและได้เปรียบในการแข่งขันได้

การมุ่งเน้ น

ผู้ประกอบการทางการตลาด
(Entrepreneurial Marketing)

การตลาด

การมุ่งเน้ น
ผู้ประกอบการ

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial Marketing) ที่เกิดจากการ
มุง่ เน้นการตลาด (Marketing Orientation) และ การมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial
Orientation)
ผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial Marketing) เกิดจากการความสัมพันธ์ทางด้านผู้ประกอบการ
และด้านการตลาด โดยธุรกิจที่มีความเป็นผู้ประกอบการจะเน้นการมีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และการแข่งแข่งขัน
เชิงรุก ซึ่งจะต้องอาศัยการตลาดในการที่จะทําให้เกิดขึ้น (Sole, 2013)
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การมุ่ ง เน้ น ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurial Orientation) และการมุ่ ง เน้ น การตลาด (Marketing Orientation)
ร่วมกันจะช่วยในการสร้างคุณ ค่าให้เกิดกับลู กค้า โดยทําให้เพิ่มความสามารถทางการตลาดและการดําเนินงานของ
ผู้ประกอบการ (Web et al., 2011)

การมุ่งเน้ นการตลาด
(Marketing Orientation)

ผู้ประกอบการทางการตลาด
(Entrepreneurial Marketing)

การมุ่งเน้ นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Orientation)

รูปที่ 2 ข้อเสนอกรอบแนวคิด

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการมุ่งเน้นทางการตลาด (Marketing Orientation) และการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial
Orientation) ซึ่ ง การมุ่ ง เน้ น กลยุ ท ธ์ ทั้ ง สองมี ก ารศึ ก ษามาค่ อ นข้ า งมากแล้ ว แต่ ในประเด็ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ยั ง มี
การศึกษาค่อนข้างน้อยและยังขาดความชัดเจน เนื่องจากนักวิชาส่วนใหญ่ยังมุ่งศึกษากลยุทธ์เฉพาะด้าน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้ทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นกลยุทธ์ทั้งสองมากขึ้น จากการวิเคราะห์
เนื้อ หาพบว่า การมุ่งเน้ นกลยุ ท ธ์ ทั้งสองมีค วามสั มพั นธ์กั นในเรื่องการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและแสวงหาโอกาสทาง
การตลาดซึ่งจะสร้างให้เกิดเป็นผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial Marketing) แสวงหาโอกาสทางการตลาด
และสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมใหม่ ๆ ให้ กั บ สิ น ค้ า และบริ ก ารอยู่ เสมอ ที่ มี ค วามพร้อ มทางด้ านผู้ ป ระกอบการและทาง
ด้านการตลาด
อย่างไรก็แล้วตามการวิจั ย ครั้งนี้ ยังต้ อ งการการศึก ษากั บ ธุรกิจที่ มีความหลากหลายและขนาดของธุ รกิจ ที่
แตกต่างกัน เพื่อที่จะให้ได้รายละเอียดและข้อสรุปที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งในการวิจัยในอนาคตยังต้องการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณหรือการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อให้ได้คําตอบและรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น
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ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
บริษัท เอส.วี.ที. แมชชีนเนอรี่ จํากัด จังหวัดลําพูน
Customer Satisfaction Towards Services Marketing Mix Of
S.V.T Machinery Company Limited, Lamphun Province
รัชนีกรฌ์ จอมราชคม* และพัชรา ตันติประภา**
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าองค์การต่อส่วนประสมการตลาดบริการ
ของ บริษัท เอส.วี.ที. แมชชีนเนอรี่ จํากัด จังหวัดลําพูน (ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทโรงกลึง รับผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้าสั่งทํา
ได้แก่ ออกแบบและผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ของเครื่องจักรอุปกรณ์ และผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ ตามความต้องการของลูกค้า)
ทําการสํารวจความพึงพอใจจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าจํานวน 77 แห่ง โดยธุรกิจ 45 แห่ง ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย
ผู้จัดซื้อ จํานวน 45 ราย และผู้ใช้งาน จํานวน 45 รายเท่ากัน ส่วนธุรกิจอีก 32 แห่ง ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ผู้ที่เป็นทั้ง
ผู้ จั ด ซื้ อ และผู้ ใช้ งาน จํ านวน 32 ราย รวมทั้ ง หมด 122 ราย ใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ เทคนิ ค IPA (Importance-Performance Analysis) ซึ่ ง เป็ น การวิ เคราะห์ ก ารให้ ค วามสํ า คั ญ และ
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี กิจการที่
สั ง กั ด อยู่ ในรู ป แบบบริ ษั ท จํ า กั ด มี ย อดขายเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมากกว่ า 10 ล้ า นบาทขึ้ น ไป เป็ น ธุ ร กิ จ ในภาคการผลิ ต /
อุตสาหกรรม ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 10 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่ทํางานในตําแหน่งวิศวกร/ช่างเทคนิค ช่องทางที่ทําให้ลูกค้ารู้จัก
บริษัท เอส.วี.ที. แมชชีนเนอรี่ จํากัด คือ บุคคลในที่ทํางาน ส่วนใหญ่มาใช้บริการสั่งงานประเภทชิ้นส่วนประกอบ สาเหตุท่ี
เลือกใช้บริการเพราะคุณภาพได้มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการใช้บริการมากกว่า 50,000 บาท โดยมีความถี่ในการใช้
บริการ 1 – 5 ครั้ง ต่อปี ระยะเวลาที่ใช้บริการกับบริษัท เอส.วี.ที. แมชชีนเนอรี่ จํากัด คือ 1 – 3 ปี
การวิเคราะห์ผลการให้ระดับความสําคัญ และการประเมินความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ
ด้ ว ยเทคนิ ค IPA พบว่ า ปั จ จั ย ย่ อ ยที่ ค วรปรั บ ปรุ ง แก้ ไขอย่ า งเร่ ง ด่ ว น เนื่ อ งจากอยู่ ใน Quadrant A (คุ ณ ลั ก ษณะที่ มี
ความสํ าคั ญ ต่อ ลู ก ค้ าและไม่ ได้ รับ การตอบสนองอย่ างเพี ย งพอ) มี ดั งนี้ ด้ านผลิ ตภั ณ ฑ์ ได้แก่ สิ น ค้ ามี ค วามละเอี ย ด
ประณีต และคุณภาพสินค้าสม่ําเสมอทุกชิ้น ด้านราคา ได้แก่ ราคาต่ํากว่าผู้ขายรายอื่น และราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ การจัดส่งสินค้ามีความรวดเร็ว ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การให้ส่วนลดพิเศษ
แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นประจํา และการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเมื่อสั่งซือ้ จํานวนมาก ด้านกระบวนการให้บริการ ได้แก่ การเสนอ
ราคามีความรวดเร็ว การส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา สามารถผลิตและส่งมอบงานได้รวดเร็ว การส่งมอบสินค้ามีความ
ถูกต้อง และความถูกต้องในการคิดราคาสินค้า ในส่วนปัจจัยย่อยของอีก 2 ปัจจัย ได้แก่ ด้านบุคลากร และด้านการสร้าง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม่พบปัจจัยย่อยที่อยู่ใน Quadrant A
*

นักศึกษาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ABSTRACT
This study aimed to examine corporate customer satisfaction towards services marketing mix of S. V. T.
Machinery Company Limited, Lamphun province (the machine shop business that offered made-to-order services,
including design and make machine parts and made-to-order machine tools. Satisfaction survey was distributed to
77 corporations that were customers of the studied company. There were the total number of 122 respondents,
consisting of 45 procurement officers and 45 operators in an equal number from 45 corporations and 32 persons
who were in charge of both procurement and operation tasks from 32 corporations. Questionnaires were used as the
tool to collect data. Then, data analysis was conducted by the IPA (Importance-Performance Analysis) to analyze the
importance and evaluate satisfaction of customers towards marketing mix factors.
Most respondents were male in the age between 31-35 years old and held Bachelor’ s degree as the
highest education background. They affiliated to a business registered as company limited with the monthly turnover
at the over amount of 10 million Baht. The business that they affiliated to was in the manufacturing/ industrial
business sector and had been operated for more than 10 years. The majority of respondents worked in the position
of engineer / technician. They got to know about S.V.T. Machinery Company Limited from their colleagues. Most of
them asked for an order of machine parts with the studied company. Reason of choosing this company was the
standard quality of products/services that they received from the company. They spent more than 50,000 Baht for
service in each time with the frequency of 1-5 times a year. They had been the customer of S.V.T. Machinery
Company Limited for 1-3 years.
According to the application of IPA to analyze level of importance and evaluate satisfaction of customers
towards services marketing mix factors, elements listed in Quadrant A (an attribute with high level of importance;
but low level of satisfaction) which needed an urgent improvement were as follows. In product factor, it was neat
and delicate piece of product with consistent quality. In price factor, they were the offer of lower price comparing to
other manufacturers as well as the reasonable price to product quality. In place factor, it was the rapid product
delivery service. In promotion factor, it was the special discount for regular customers and for the large order
quantity. In service process, they were the prompt submission of service quotation, the punctual product delivery,
the capacity in producing and delivering products in a short time of period, the accuracy in delivering and billing
processes. Interestingly, none of element in two factors namely people and physical evidence and presentation was
listed in Quadrant A.
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การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่
Brand Awareness of Local Frozen Pork Products
of Consumers in Muang Chiang Mai District
วรวิทย์ ชัยนรานนท์* ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา** และภูริทัต อินยา***
บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นของผู้บริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีรู้จักตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร
แช่ แ ข็ ง ท้ อ งถิ่ น ในอํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม่ จํ า นวน 400 ราย โดยใช้ เครื่ อ งมื อ แบบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า ชื่อตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นในอําเภอเมืองเชียงใหม่ที่ รู้จักมากที่สุด คือ ร้านหมู
สวัสดี รองลงมา คือ ร้านหมูอินเตอร์ ร้าน วี.พี.เอฟ. และร้านหมูติดแอร์ ตามลําดับ ส่วนใหญ่ รู้จักตราผลิตภัณ ฑ์จาก
ร้านค้าอยู่ใกล้ที่พัก ใกล้ที่ทํางาน รับรู้และเข้าใจตราผลิตภัณ ฑ์ได้จาก สถานที่จัดจําหน่าย ความถี่ในการซื้อผลิตภัณ ฑ์
เนื้อสุกรแช่แข็งอยู่ที่ สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง
ผลการศึ ก ษาการวั ด ระดั บ การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ การรู้ จั ก และเข้ า ใจตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Brand Equity) โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดเป็นตัวแปร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนการรับรู้ต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
คําสําคัญ : การรับรู้, ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่น

ABSTRACT
This research aims to study the brand awareness of local frozen pork products of consumers in Muang
Chiang Mai District. The sample used in this study was a group of Muang Chiang Mai District inhabited consumers
who were aware of local frozen pork product brands in Muang Chiang Mai District, 400 persons in total. By using
questionnaires, the data was collected. The data analysis was done using descriptive statistic consisting of frequency,
percentage and mean.
The study result revealed that the most well-known frozen pork product brand in Muang Chiang Mai
District was Moo Sawasdee Shop. The next ones were Moo Inter Shop, VPF Shop and Moo Tid Air Shop,
respectively. Most of the people were aware of the product brands due to the nearby location of the shops to their
*

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
***
อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**
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accommodation or workplace. The awareness and understanding of product brands were from the place of
distribution. The frequency of purchase was 3 – 4 times per week.
The study result of awareness level measurement on product brand awareness and understanding and
brand equity by using marketing mix as a variable revealed that questionnaire respondents graded their overall
awareness towards marketing mix in high level, which were pricing factor and distribution channel factor.
Keywords : Awareness, Local Frozen Pork Products

บทนํา
ในช่วงทศวรรษของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและรูปแบบการดําเนินชีวิต(Lifestyle) เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้
ธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เกิดสินค้าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางซึ่งทําให้กลยุทธ์ทางการตลาดนั้นมีความแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมาก
การผลิ ต และแปรรู ป สุ ก ร เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยใน พ.ศ.2556
การส่งออกสุกรภายในประเทศ ประมาณ 3,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 3,800 ล้านบาทใน พ.ศ. 2557 (สมาคมผู้ผลิตและ
แปรรู ป สุ ก รเพื่ อ การส่ ง ออก, 2557) จากพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคที่ เปลี่ ย นแปลงไปและการแข่ ง ขั น ที่ มี ค วามรุ น แรง
ทําให้เรื่องของ การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ (Brand) เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ถูก
นําเสนอแก่ผู้บริโภคนั้นมีให้เลือกอย่างหลายหลาก แต่ผู้บริโภคใช้การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างจํากัด เนื่องจาก
สภาวะเร่งรีบในเศรษฐกิจและสังคมยุคปัจจุบัน ดังนั้น ตราผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคเกิดการรับรู้ จึงกลายเป็นเครื่องมือสําคัญ
สําหรับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณ ฑ์ เพื่อสามารถลดเวลาการเลือกและการตัดสินใจ อีกทั้งยังเป็นตัวลด
ความเสี่ยงในการตัดสินใจเป็นตัวแทนของคุณค่าที่ผู้บริโภคมองหาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ การที่ตราผลิตภัณฑ์สามารถ
เข้าไปอยู่ในใจบริโภคเป็นพื้นฐานของการส่งมอบคุณ ค่าตามที่ธุรกิจได้ดําเนินการนําเสนอไปยังผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ
ธุรกิจสามารถกําหนดทิศทางขององค์เพื่อปรับตัวในสภาพการแข่งขันที่รุนแรงนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ในปัจจุบัน ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหารนั้นได้มีองค์กรทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ได้มีการแข่งขันอย่าง
รุน แรง โดยเฉพาะอํ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด เชี ย งใหม่ มี ธุ ร กิ จ รายใหญ่ ท่ี จํ า หน่ า ยเนื้ อ สุ ก รที่ มี ก ารแข่งขั นรุ นแรงมากยิ่ งขึ้ น
ซึ่งผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการบริโภคเนื้อสุกรถึง 11-50 ตัวต่อครัวเรือนต่อปี (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2553) ส่งผลให้ตลาดที่จําหน่ายเนื้อสุกรจากเดิมที่อยู่ในตลาดสด มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ธุรกิจรายใหญ่ลงมาเปิดร้านค้า
เป็นของตัวเอง เพื่อแข่งขันในอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
และมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเนื้อสุกรแช่แข็งจําหน่ายเพิ่มขึ้นมา เนื่องจากมีตู้แช่แข็งโดยเฉพาะทําให้สามารถเก็บสินค้าไว้ได้
นานขึ้ น ลดปั ญ หาการเน่ า เสี ย ของเนื้ อ สุ ก ร อี ก ทั้ ง ร้ า นค้ า มี ก ารติ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศเพื่ อ เพิ่ ม บรรยากาศให้ เหมื อ น
ห้างสรรพสินค้ามากยิ่งขึ้นตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ จากการแข่งขันที่รุนแรงในอําเภอเมืองเชียงใหม่จึงไม่สามารถ
ระบุ สัดส่วนที่ชัดเจนของธุรกิจจําหน่ายเนื้อสุกรแช่แข็งได้ สําหรับธุรกิจที่จําหน่ายเนื้อหมูแช่แข็งที่เป็นตราผลิตภัณ ฑ์
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ท้องถิ่นที่อยู่ภายในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1) บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จํากัด (วี.พี.เอฟ.) 2) บริษัทเอ็มเอส
พี อินเตอร์ฟู๊ดส์ จํากัด (ร้านหมูอินเตอร์) 3) ร้านหมูสวัสดี 4) ร้านหมูติดแอร์ (เขียงหมูท้ิงตลาดสดหันเปิด Shop ติดแอร์
ขายทุกซอกทั่วเชียงใหม่, 2558)
จากการที่มีสภาพการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นย่อมมีผลทําให้เกิดการปรับตัวของธุรกิจและเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
การแข่งขัน ทําให้เรื่องของการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรท้องถิ่นของผู้บริโภคมีผลให้สามารถกําหนดทิศทางองค์กรและ
สร้างกลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสมให้ผู้ประกอบการได้ ทั้งในเรื่องกลยุทธ์การตลาด การแก้ปัญ หาในการดําเนินงาน
เพื่ อ ให้ ต ราผลิ ต ภั ณ ฑ์ เข้ าไปอยู่ ในใจผู้ บ ริ โภค ประกอบกั บ เรื่อ งของการตั ด สิ น ใจซื้ อ ซึ่ งการรั บ รู้ จึ ง เป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ที่
ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจทําการศึกษาถึงการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นของ
ผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้ถึงมิติต่าง ๆ ในตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในแต่ละตราผลิตภัณฑ์ว่า
อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด ในสภาพปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมผู้บริโภคจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาด้านการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และกําหนดกลยุทธ์ด้าน
การตลาด เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในตราผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อ ทําให้ผู้ประกอบการทั้งราย
เดิ ม และรายใหม่ ส ามารถปรั บ ตั ว หรื อ สามารถแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ จํ า หน่ า ยเนื้ อ สุ ก รให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ ได้
อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถนําประโยชน์ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรหรือประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
1. ทําให้ทราบการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่
2. ทําให้ผู้ประกอบการ หรือองค์กรที่สนใจ สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในวางแผนในธุรกิจจําหน่ายเนื้อสุกรแช่แข็ง
และเป็นแนวทางในการรับมือในสภาพการแข่งขันที่เหมาะสม เป็นข้อมูลสนับสนุนในการกําหนดกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ได้

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการวัดมูลค่าการรับรู้
นฤมล กิมภากรณ์ (2555) ได้ส รุป การวัดมู ลค่าตราผลิตภั ณ ฑ์ ตามโมเดลมู ลค่ าตราผลิตภั ณ ฑ์ ของเอเกอร์
Aaker (1991) (Aaker’s Brand Equity Model: ABEM) ประกอบด้วยองค์ประกอบในการวัด 5 ด้าน ได้แก่
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Source: Aaker (1991)

1) ระดับการรู้จักในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Awareness)
2) ระดับการรู้คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการภายในตราผลิตภัณฑ์ (Perceived Quality)
3) ระดับการเชื่อมโยงในมิติต่างๆ นอกเหนือจากคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (Brand Association)
4) ระดับความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Loyalty)
5) ระดับของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อื่นๆ ของตราผลิตภัณฑ์ (Other Brand Proprietary)
การวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านลูกค้าด้วยแนวคิด Aaker’s Brand Equity Model (ABEM)
ถึงแม้วา่ เครื่องมือการวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์นั้นจะมีหลายเครื่องมือ ได้แก่
1) การวัดมูลค่าตราผลิตภัณ ฑ์ด้านลูกค้าด้วยแนวคิด ABEM 2) การวัดมูลค่าตราผลิตภัณ ฑ์ด้วยแนวคิด BAV
ซึ่งวิธีท่ีสองจะเป็นการวัดในระดับของสถานภาพตราผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคชื่นชอบ แต่เมื่อกล่าวถึงเรื่องของการรับรู้ใน
ตราผลิตภัณฑ์จะนิยมใช้เครื่องมือ การวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านลูกค้าด้วยแนวคิด ABEM เป็นการวัดระดับการรู้ใน
ตราผลิตภัณฑ์ในมิติต่างๆ ซึ่งจะทําให้สอดคล้องกับการศึกษานี้มากที่สุด
การวั ด มู ล ค่ าตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านลู ก ค้ าด้ ว ยแนวคิ ด Aaker’s Brand Equity Model (ABEM) ระดั บ การรู้จั ก และ
เข้าใจในชื่อตราผลิตภัณฑ์ (Name Awareness)
ระดับการรู้จักและเข้าใจในชื่อตราผลิตภัณฑ์ (Name Awareness) หมายถึง การที่ลูกค้ารู้จักและคุ้นเคยต่อ
ตราผลิตภั ณ ฑ์ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างคุ ณ ค่าตราผลิต ภั ณ ฑ์ การรู้จั กชื่อ ตราผลิ ตภั ณ ฑ์ นั้นจะมีระดั บ ขั้น อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริ่มจากความไม่แน่ใจในความรู้สึกว่าตราผลิตภัณฑ์จะถูกจดจําไปจนถึงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ในตราผลิตภัณฑ์นั้น
เป็นหนึ่งเดียวในใจของลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจัดเป็นการวัดระดับการรู้จักในตราผลิตภัณ ฑ์ (Brand Awareness) โดยระดับ
การรู้จักตราผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ
1) ระดับขัน้ แรกหรือขั้นต่ําสุดของการรู้จักชื่อตราผลิตภัณฑ์
2) ระดับที่สอง คือ การรู้จักตราผลิตภัณฑ์นั้น
3) ระดับที่สาม คือ การจดจําตราผลิตภัณฑ์นั้นได้
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4) ระดับที่สี่ คือ การที่ตราผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเราไปอยู่ในระดับสูงสุดในใจลูกค้าเป้าหมาย (Top of mind)
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด
1) ปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ (Product) สิ่งที่สามารถนําเสนอให้กับตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสนใจ
นําไปใช้หรือบริโภคและสามารถตอบสนองความจําเป็นหรือความต้องการได้
2 ) ปัจจัยด้านราคา (Price) มูลค่าของเงินที่ต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งตัวผลิตภัณ ฑ์ หรือคือตัววัด
มูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้รูปตัวเงิน
3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) แบ่งออกได้ 2 กิจกรรม ได้แก่
3.1) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channels of Distribution) คือ กลุม่ บุคคลหรือองค์กรดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
3.2) การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไป
ยังผูบ้ ริโภค
4) ปั จจั ยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สิ่งที่ ทํ าหน้ าที่ ในการสื่ อสาร (Communicate)เพื่ อ บอกข้อ มู ล
เกี่ยวกับผลิตภัณ ฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย ไปยังผู้บริโภค เพื่อรับทราบและย้ําความจําเกี่ยวกับแบรนด์ อีกทั้ง
ยังส่งเสริม (Promote) ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ทัศนคติ หรือพฤติกรรมตามเป้าหมายธุรกิจ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นวลจันทร์ สุคําภา (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารทะเลปรุง
สํ า เร็ จ แช่ แ ข็ ง จากร้ า นค้ า ปลี ก สมั ย ใหม่ ในพื้ น ที่ ฝั่ ง ธนบุ รี โดยการเก็ บ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามจํ า นวน 300 ราย
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็น
พนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000-20,000 บาท สถานภาพโสด จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน
ซื้ออาหารทะเลปรุงสําเร็จแช่แข็งยี่ห้อซีพีมากที่สุด ประเทภอาหารคือเกี๊ยวกุ้งแช่แข็งมากที่สุด เหตุผลที่เลือกซื้อคือง่าย
สะดวกต่อการบริโภค มีการตั ดสินใจซื้อด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อรับประทานเอง สถานที่ในการซื้อ คื อ
ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ราคาซื้อต่อครั้งไม่เกิน 50-100 บาท ราคาต่อกล่องที่ซื้อ 30-40
บาท สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการให้มีเพิ่มในบรรจุภัณฑ์ คือ ช้อน/ส้อม แหล่งข้อมูลที่ทําให้ผู้บริโภครู้จักและรับทราบส่วนใหญ่
จากโทรทัศน์
พีรวัฒน์ พนาอนันต์ไพบูลย์ (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ค้าปลีกเนื้อ
สุกรในการซื้อสุกรในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 41-50
ปี ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 100,001 –200,000 บาทดําเนินกิจการมาแล้ว 7 – 9 ปี เลือกซื้อเนื้อสุกรที่ชําแหละเรียบร้อย
แล้วส่วนเนื้อแดงเลือกซื้อสุกรที่มีนํ้าหนักโดยเฉลี่ย 90 – 95 กิโลกรัมซื้อสุกรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ตัวชนิดของสุกรหรือ
เนื้อสุกรที่ซื้อคือสุกรขุน โดยตนเองเป็นผู้ตัดสินใจเลือกสุกรหรือเนื้อสุกร มูลค่าเฉลี่ยของการซื้อสุกรหรือเนื้อสุกรแต่ละ
ครั้งต่ํากว่า 5,000 บาท ชําระเงินโดยการจ่ายเงินสด แหล่งที่ซื้อสุกรหรือเนื้อสุกรคือ ซีพี (CP) ความถี่ในการซื้อสุกรหรือ
เนื้อสุกร คือ ซื้อแบบทุกวัน ทราบข้อมูลการซื้อสุกรหรือเนื้อสุกรมาจัดจําหน่าย จากเพื่อนหรือบุคคลที่รู้จักพ่อค้าหรือ
แม่ค้าเป็นผู้แนะนํา สาเหตุท่ีเลือกซื้อสุกรหรือเนื้อสุกร คือราคามีความยุติธรรม ช่วงเวลาที่สุกรหรือเนื้อสุกรขายได้ดีคือวัน
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ตรุษจีน ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ค้าปลีกเนื้อสุกรในการซื้อสุกรในอําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสุกรในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านราคา ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล
ต่อการซื้อสุกรในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านสถานที่
ตามลําดับ
เกศสิรี ปั้นธุระ (2556) ได้ทําการศึกษา การรับรู้คุณค่าและการตั้งใจซื้อซ้ําของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหาร OTOP
การวิจัยเชิงปริมาณใช้มาตรวัดลิเคิร์ท มีการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในงานแสดงสินค้า OTOP จํานวน 540 คน ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยสถิติพรรณนาและใช้สมการโครงสร้างที่เป็นโมเดลประยุกต์ทฤษฎีการกระทําตามแผนวิจัย
เชิงคุณ ภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาผลสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภคซื้อครั้งแรก และผู้บริโภคปัจจุบันของสินค้าอาหาร
OTOP รวมจํานวน 10 คน ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีพัฒนาขึ้นมีค่า
ดัชนีความกลมกลืนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ดีและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการศึกษา พบว่าการตั้งใจซื้อซ้ําของ
ผู้บริโภคต่อสินค้าอาหาร OTOP จะเพิ่มขึ้นถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติดีมีการรับรู้คุณ ค่าเพิ่มขึ้นและการคล้อยตามของกลุ่ม
อ้างอิงการรับรู้คุณ ค่าสินค้าอาหาร OTOP จะเพิ่มขึ้นถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติดีเพิ่มขึ้นโดยมีผลทางอ้อมบางส่วนจากกลุ่ม
อ้างอิงยิ่งกว่านั้น ผลวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อด้วยตนเองมีความเต็มใจซื้อซ้ํา และยินดีท่ีจะบอกต่อรู้สึก
เชื่อถือที่เป็นสินค้าอาหารไทยต้นตํารับ จากข้อค้นพบนี้ทําให้วิสาหกิจชุมชนควรเน้นเรื่อง ประชาสั มพั นธ์คุณ ค่าสินค้า
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริโภคอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะช่วยส่งเสริมให้ตระหนักรับรู้คุณค่าสินค้าอาหาร OTOP ทําให้
เกิดการตั้งใจซื้อซ้ําเกิดขึ้น
สมพงษ์ วิเชี ย รดี (2556) ได้ ทํ า การศึ ก ษา แนวทางการสร้ างรั บ รู้ ต ราสิ น ค้ าเบทาโกร ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น การศึกษานี้เพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินค้าเบทาโกร (Brand Awareness) ของผู้บริโภคทั่วไปการรับรู้บุคลิกลักษณะ
และภาพลักษณ์ของตราสินค้าเบทาโกรของลูกค้าปลีกและลูกค้าส่ง กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั่วไป 400 คน ลูกค้าปลีก 170
คน และลู ก ค้ าส่ง 80 คน ผลการศึ ก ษาพบว่าผู้ บ ริโภคทั่ วไปร้อ ยละ 84 เคยเห็ นโลโก้ เบทาโกร เมื่ อเห็ นแล้ วนึ ก ถึง ไก่
ร้อยละ 23.40 หมู ร้อยละ 22.95 ไข่ไก่ ร้อยละ 21.37 ลูกค้าปลีกและลูกค้าส่งรับรู้ในบุคลิกลักษณะตราผลิตภัณฑ์เบทา
โกรว่ามีความสุขเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่นอบอุ่น โรแมนติก มีรสนิยมดีและด้านภาพลักษณ์ มีโลโก้ท่ีมีความสวยงามและ
ทันสมัยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีความเชียวชาญด้านปศุสัตว์ มีความจริงใจต่อลูกค้าและลูกค้าเป็นคนมีรสนิยม แนวทางใน
การสร้างการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์จากองค์กรสู่ลูกค้าและผู้บริโภคจะต้องสร้างตั้งแต่พนักงานในองค์กรทุกคนและกําหนดให้
พนักงานมีความเข้าใจที่ตรงกัน โดยใช้การอบรมที่เรียกว่า PIPIQ และมีส่วนร่วมในการสร้างตราผลิตภัณ ฑ์ เบทาโกรให้
ยั่งยืนด้วยรากฐานคุณภาพ สร้างมาตรฐาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ทั้ ง หมดต้ อ งมาจากภายใจ ตามค่ า นิ ย มร่ ว ม 5 อย่ า ง คื อ รู้ จ ริง (Professional) ซื่ อ สั ต ย์ (Integrity
ใส่ใจ (People-Centric) คิดใหม่ (Innovative) และใฝ่คุณภาพ (Quality Driven)

วิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาในเรื่องของการรับรู้ในตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นของผู้บริโภคในอําเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือการวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านลูกค้าด้วยแนวคิด ABEM ที่วัดระดับของการรู้จักและเข้าใจใน
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ตราผลิตภัณฑ์ โดยวัดในเรื่องของส่วนประสมการตลาดที่เป็นเรื่องของมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ (Brand Equity) เป็นองค์รวม
ของคุณค่า (Total Value) ที่ผู้บริโภครับรู้จากตราผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนแรกที่สําคัญในการวัดในเรื่องของการรับรู้ก่อนที่จะไป
ศึกษาในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ในระดับต่อๆไป ซึ่งการวัดมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Brand Equity) ของผู้บริโภค
ในแต่ละระดับ สามารถกําหนดโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่วนประกอบในการเก็บข้อมูลได้ เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไป
จั ด ทํ า เป็ น ในรู ป แบบการจั ด ลํ า ดั บ ขั้ น การรั บ รู้ โดยแบ่ ง ระดั บ ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ อกเป็ น 4 ระดั บ ชั้ น สามารถจั ด กลุ่ ม
ตราผลิตภั ณ ฑ์ ท่ี โดดเด่นหรือ ตราผลิ ตภั ณ ฑ์ ท่ี ไม่โดดเด่ น จะทํ าให้ท ราบถึงวิธีการที่ จะใช้ก ารสร้างการรับ รู้ และนํ าไป
กําหนดทิศทางการดําเนินงานด้านกลยุทธ์ต่าง ๆ ของผู้ประกอบการได้ต่อไป
ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ผู้ บ ริ โภคที่ อ ยู่ ภ ายในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1,735,762 คน
(ระบบสถิติทางการทะเบียนของเดือนธันวาคม, 2559)
ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
การกํ าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่า งในการศึ ก ษาครั้งนี้ จะใช้ ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจํ านวน 400 ราย โดยจะทํ าการเลื อ ก
โดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ที่เป็นผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็ง
ภายในตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผู้ศึกษาจะกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แนวคิดของ Taro Yamane ในการกําหนดความเชื่อมั่น
95% และกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 (5%) จากประชากรทั้งหมด 1,735,762 คน ซึ่งค่าที่คํานวณได้จะอยู่ที่
399.97 หรือประมาณ 400 ราย เพื่อให้สะดวกต่อการนําไปเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ชื่อตราผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบสอบถามรู้จัก และ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นในอําเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบด้วยเรื่อง
ระดั บ การรู้ จั ก และเข้ า ใจในตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ เนื้ อ สุ ก รแช่ แ ข็ ง ในอํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ในมิ ติ ต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า น การรู้ จั ก
ตราผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร รู้จักตราผลิตภัณฑ์ใดบ้าง เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือไม่ รวมไปถึงด้านวัดระดับการรับรู้
เกี่ยวกับการรู้จักเข้าใจภายใต้ตราผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 3 ข้อมู ลเกี่ยวกั บ การรับรู้เรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อการตั ด สิ นใจซื้ อ เนื้อ สุ ก รแช่ แข็งจะ
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ของผู้บริโภคใน
อําเมืองเชียงใหม่โดยที่ไม่คํานึงถึงตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่น
ส่ วนที่ 4 ข้ อ เสนอแนะ ซึ่ง จะเป็ น คํ า ถามปลายเปิ ด เพื่ อ ให้ ก ลุ่ม เป้าหมายได้แสดงความคิด เห็ นเกี่ ย วกั บ การรู้
ตราผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ตัวอย่างชุดคําถามที่เกี่ยวกับเรื่อง การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์
1. ให้ท่านนึกถึงตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นในอําเภอเมืองเชียงใหม่ที่ทา่ นรู้จักและคุ้นเคยมากที่สุด
2. ท่านซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งที่เป็นตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ยี่ห้อใดบ้าง
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3. ให้ท่านพิจารณาสิ่งที่มีผลต่อระดับการรู้จักและเข้าใจภายใต้ชื่อตราผลิตภัณฑ์หรือตราผลิตภัณฑ์ (Brand) เนื้อ
สุกรแช่แข็งท้องถิ่นในอําเภอเมืองเชียงใหม่ที่ท่านรู้จักและคุ้นเคยมากที่สุด
- การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ การรับรู้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การรับรู้ปัจจัยด้านราคา การรับรู้
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การรับรู้ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
การทดสอบแบบสอบถาม
ผู้ศึกษาได้ทําการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม จํานวน 20 ชุด โดยทําการเลือกผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญ และที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการทําแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง อีกทั้งยังตรวจสอบถึงความเหมาะ
หรื อ ไม่ ค วามยากง่ายเพี ย งใด เพื่ อ ปรั บ ปรุง แบบสอบถามให้ มี ป ระสิ ท ธิภาพมากขึ้ น การทดสอบแบบถามโดยการใช้
โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ เริ่มจากบันทึกข้อมูลที่เก็บลงในโปรแกรมทางสถิติแบ่งเป็นส่วน ๆ จากนั้นทําการหาค่า
Reliability Analysis เพื่อแปรผลออกมาเป็นตัวเลข ผลที่ได้ในการทดสอบแบบสอบถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ปัจจัย
ส่ ว นประสมการตลาด มี ค่ าความเชื่ อ มั่ นเท่ ากั บ 0.83 และเมื่ อ นํ าไปเปรี ย บเที ย บวิ ธี ข อง Cronbach's alpha เกณฑ์ ที่
สามารถยอมรับมีค่าอยู่ที่ 0.70 ขึ้นไป (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552) จะเห็นได้ว่าเครื่องมือแบบสอบถามนี้มีความน่าเชื่อถือ
สามารถนําไปเก็บข้อมูลจริงได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์หาค่าต่างๆ โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้โปรแกรมทางสถิติ ค่าที่จะคํ านวณ ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) จัดทําออกมาในรูปแบบตาราง
การจั ดระดั บ คะแนนการรั บ รู้ของปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาด โดยใช้ม าตรวั ด Likert scale ตามแนวคิ ดของ
ลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งลักษณะคําตอบจะมีคําตอบให้เลือก 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนการรับรู้
คะแนน
ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด
1
ระดับเห็นด้วยน้อย
2
ระดับเห็นด้วยปานกลาง
3
ระดับเห็นด้วยมาก
4
โดยข้อมูลสําหรับการแปลผล ได้นําคะแนนหาค่าเฉลี่ยคําตอบของความคิดเห็นมาเทียบกับระดับเกณฑ์ โดยมี
เกณฑ์ท่ใี ช้แปลผลค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
1.00 - 1.74
ระดับการรู้น้อยที่สุด
1.75 - 2.49
ระดับการรับรู้น้อย
2.50 - 3.24
ระดับการรับรู้ปานกลาง
3.25 - 4.00
ระดับการรับรู้มาก
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การจัดความสําคัญของปัจจัยของส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ จะใช้มาตรวัด Rating Scale
เช่น เดี ย วกั น ซึ่ งลั ก ษณะคํ าตอบจะมี ให้ เลื อ ก 5 ระดั บ ได้แ ก่ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ย และน้ อ ยที่ สุ ด (กุ ณ ฑลี
รื่นรมย์, 2551) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความสําคัญดังต่อไปนี้
ระดับความสําคัญ
คะแนน
น้อยที่สุด
1
น้อย
2
ปานกลาง
3
มาก
4
มากที่สุด
5
โดยข้อมูลสําหรับการแปลผล ได้นําคะแนนหาค่าเฉลี่ยคําตอบของมาเทียบเป็นเกณฑ์ของส่วนประสมการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยมีเกณฑ์ที่ใช้แปลผลค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.00 – 1.49 ความหมาย มีผลน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.50 – 2.49 ความหมาย มีผลน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
2.50 – 3.49 ความหมาย มีผลปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.50 – 4.49 ความหมาย มีผลมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
4.50 – 5.00 ความหมาย มีผลมากที่สุด
การเก็บข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการเก็บข้อมูลและมีแหล่งข้อมูล ดังต่อนี้
- ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามผู้ บ ริ โภคในอํ า เภอเมื อ ง
เชียงใหม่ จํานวน 400 ราย โดยการแจกแบบสอบถามนั้นเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่เป็นผู้บริโภคเนื้อสุกร
แช่แข็งภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
- ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาข้อมูลและทฤษฎีการสร้างการรู้ตราผลิตภัณฑ์ แนวคิดเรื่อง
เครื่องมือการวัดมูลค่าตราผลิตภัณ ฑ์ด้านลูกค้าด้วยแนวคิด ABEM แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด โดยผ่าน หนังสือ
บทความ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการบรรยายลักษณะข้อมูลที่ได้ทํา
การเก็บรวบรวม โดยจะต้องเก็บข้อมูลมาทั้งหมดให้ครบตามจํานวนและถูกต้องตามที่กําหนดไว้ อีกทั้งไม่ใช้ผลที่ได้ไป
อ้างอิงกับข้อมูลของกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายมาบรรยายลักษณะของข้อมูล ซึ่งจะมีการคํานวณ
ในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน โดยประกอบด้วย
1. ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะพื้นฐานของข้อมูล และใช้แปลความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ร้อยละของผู้ตอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศใด ร้อยละของสถานภาพ เป็นต้น
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2. ค่ า คะแนนเฉลี่ ย (Mean) เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณ ะของข้ อ มู ล และใช้ แ ปลความหมายของข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ
เพื่อหาความสําคัญของตัวแปรนั้น ๆ เช่น การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยในช่วง
ระดับใด เป็นต้น
ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 ถึง เดือน กรกฎาคม 2560 รวมใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น
4 เดือน

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.50 อายุ 20-25 ปี คิดเป็น
ร้ อ ยละ 23 สถานภาพโสด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 58.50 มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 อาชี พ นั ก งาน
บริษัทเอกชน/รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 30.70 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.5 และมีสมาชิกใน
ครอบครัวคือ 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 57
สําหรับชื่อตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งที่เป็นตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในอําเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม
รู้จักมากที่สุด คือ ร้านหมูสวัสดี คิดเป็นร้อยละ 34.20 รองลงมา คือ ร้านหมูอินเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 32 ร้าน วี.พี.เอฟ.
คิดเป็นร้อยละ 17 และร้านหมูติดแอร์ คิดเป็นร้อยละ 16.80 ตามลําดับ
ผู้ ต อบแบบสอบถามจะซื้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เนื้อ สุ ก รแช่ แข็ งภายใต้ ต ราผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ นอํ า เภอเมื อ งเชีย งใหม่ เป็ น
ส่วนใหญ่ คือ ร้านหมูสวัสดี รองลงมาคือ ร้านหมูอินเตอร์ ร้านหมูติดแอร์ และร้าน วี.พี.เอฟ. ตามลําดับ
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ ต ราผลิ ต ภั ณ ฑ์ เนื้ อ สุ ก รแช่ แ ข็ ง ท้ อ งถิ่ น ในอํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับรู้และเข้าใจตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นในอําเภอ
เมืองเชียงใหม่ได้มากที่สุดจากเรื่อง สถานที่จัดจําหน่าย คิดเป็นร้อยละ 33 และรู้จักตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งได้จาก
ร้านค้าอยู่ใกล้ที่พัก ใกล้ท่ีทํางาน คิดเป็นร้อยละ 37.80 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
เกี่ ย วกั บ ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ เนื้ อ สุ ก รแช่ แ ข็ งภายใต้ ต ราผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น ในอํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70.50
โดยผู้ตอบแบบสอบอาจจะมีการแนะนําและบอกต่อ ตราผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรแช่แข็ง คิดเป็นร้อยละ 42.20 สามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งที่รู้จักได้ ปานกลาง มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งอยู่ท่ี สัปดาห์ละ
3-4 ครั้ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 30 ถ้ า สามารถเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทอื่ น จะมีก ารซื้ อ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ป ระเภท เนื้ อ สุ ก รสด
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.70
จากการศึกษาด้านการวัดระดับการรับรู้ปัจจัย เกี่ยวกับการรู้จักและเข้าใจตราผลิตภัณฑ์ มูลค่าตราผลิตภัณฑ์
(Brand Equity) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนการรับรู้ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวมในอยู่ในระดับ
มากและปานกลาง ซึ่ งในรายละเอี ยดพบว่า ระดั บ คะแนนการรั บ รู้อ ยู่ในระดั บ มาก เรีย งลํ าดั บ ดั งนี้ ปั จ จั ย ด้ านราคา
ปั จจั ย ด้ านช่ อ งทางการจั ดจํ าหน่า ย ส่วนระดั บ คะแนนการรับ รู้ อ ยู่ในระดั บ ปานกลางได้ แก่ และปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด สามารถนําไปสรุประดับคะแนนการรับรู้ในปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับคะแนนต่อการรับรู้ด้านส่วนประสมการตลาด ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อ
สุกรแช่แข็งท้องถิ่นอําเภอเมืองเชียงใหม่
การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ระดับคะแนนต่อการรู้จักและเข้าใจ
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
ลําดับ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
3.17
ปานกลาง
3
ปัจจัยด้านราคา
3.39
มาก
1
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
3.38
มาก
2
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
2.80
ปานกลาง
4
ค่าเฉลี่ยรวม
3.19
ปานกลาง
ตารางที่ 2 แสดงลําดับคะแนนต่อการรับรู้ด้านส่วนประสมการตลาดและปั จจัยย่อย ภายใต้ตราผลิตภั ณ ฑ์ เนื้อ สุกร
แช่แข็งในอําเภอเมืองเชียงใหม่ตามลําดับ
ลําดับ การับรู้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ปัจจัยย่อยที่มีระดับคะแนนเป็นลําดับแรก
1
ปัจจัยด้านราคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือสินค้า (3.55)
2
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ร้านค้าอยูใ่ กล้ท่พี ักหรือแหล่งชุมชน (3.44)
3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ชื่อตราผลิตภัณฑ์สามารถจดจําได้งา่ ย (3.49)
4
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
การบอกต่อจากบุคคลอื่นๆ เช่น ญาติพ่นี ้อง คนรู้จัก (3.17)
ส่วนที่ 2.1 ปัจจัยที่มีต่อ การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ด้านผลิตภัณ ฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด จําแนกตามการรับรู้ของแต่ละตราผลิตภัณฑ์
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อการรับรู้ปัจจัยตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นใน
อําเภอเมืองเชียงใหม่ ด้านส่วนประสมการตลาด จําแนกตามการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์
ตราผลิตภัณฑ์
ร้าน.วี.พี.เอฟ
ร้านหมู
ร้านหมูอินเตอร์ ร้านหมูติดแอร์
รวม
การรับรู้ปัจจัยด้าน
สวัสดี
ส่วนประสม
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
การตลาด
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
3.17
3.21
3.11
3.22
3.17
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
(ปานกลาง)
ปัจจัยด้านราคา
3.43
3.36
3.31
3.57
3.39
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ร้าน.วี.พี.เอฟ
การรับรู้ปัจจัยด้าน
ส่วนประสม
การตลาด
ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย
ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(มาก)
3.35
(มาก)
2.73
(ปานกลาง)

ร้านหมู
สวัสดี
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(มาก)
3.41
(มาก)
2.82
(ปานกลาง)

ตราผลิตภัณฑ์
ร้านหมูอินเตอร์ ร้านหมูติดแอร์
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(มาก)
3.34
(มาก)
2.82
(ปานกลาง)

ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(มาก)
3.42
(มาก)
2.77
(ปานกลาง)

รวม
ค่าเฉลี่ย
(แปลผล)
(มาก)
3.38
(มาก)
2.80
(ปานกลาง)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรแช่แข็ง
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในรายละเอียดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากทุกปัจจัยเรียงลําดับดังนี้
ปัจจัยด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.21) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.10) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.09)
และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.52) สามารถนําไปสรุปความสําคัญ การรับรู้ของปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรแช่แข็งและปัจจัยย่อยที่มคี วามสําคัญ ได้ดังตารางล่างข้าง
ตารางที่ 4 แสดงลําดับความสําคัญของการรับรู้ด้านปัจจัยส่วนประสมาการตลาดและปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ เนื้อสุกรแช่แข็งตามลําดับแรก
ลําดับ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ปัจจัยย่อยที่มีความสําคัญเป็นลําดับแรก
1
2
3
4

ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

ราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพและปริมาณ (4.38)
มีคุณค่าทางโภชนาการถูกหลักอนามัย (4.28)
ความสะอาดของสถานที่จัดจําหน่าย (4.25)
มีบริการหลังการซื้อ เช่น กรณีสินค้าเน่าเสีย สามารถ
เปลี่ยนได้ (3.78)

สรุปผลและอภิปรายผล
การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งโดยวัดระดับมูลค่าองค์รวมตราผลิตภัณฑ์
ระดั บ การรั บ รู้ ใ นเรื่ อ งของ มู ล ค่ า ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Brand Equity) คื อ องค์ ร วมของคุ ณ ค่ า (Total Value)
ที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามรู้จั ก และคุ้ น เคยมากที่ สุ ด โดยวั ด ระดั บ เรื่ อ งปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาด ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ระดับการรู้เรื่องส่วนประสมการตลาดของตราผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักและคุ้นเคยมากที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
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ของเครื่องมือการวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านลูกค้าด้วยแนวคิด Aaker’s Brand Equity Model (ABEM) โดยอยู่ในระดับมาก
และปานกลาง ซึ่งสามารถจําแนกได้เป็น 2 ระดับคือ
1. ระดั บ การรั บ รู้ ร ะดั บ ที่ สี่ คื อ การรั บ รู้ในระดั บ มาก หมายถึ ง การที่ ต ราผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ามารถทํ า ให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามรู้จักและคุ้นเคยตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งได้มากที่สุด โดยจากระดับการรู้จักชื่อ ระดับที่หนึ่งระดับที่สอง
ได้แก่ ร้านหมูติดแอร์ และร้าน วี.พี.เอฟ. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ การรับรู้ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านราคา รองลงมา คือ
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ซึ่งแตกต่างจาก ระดับการรู้จักชื่อ ระดับที่สามและระดับที่สี่ ได้แก่ ร้านหมูอินเตอร์
และ ร้านหมูสวัสดี ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ การรับรู้ในระดับที่มาก คือ ปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย รองลงมา คือ
ปัจจัยด้านราคา ตามลําดับ
2. ระดั บ การรับ รู้ระดั บ ที่สาม คือ การรับรู้ในระดับปานกลาง หมายถึง การที่ตราผลิตภัณ ฑ์สามารถทําให้
ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักและคุ้นเคยตราผลิตภัณฑ์เนือ้ สุกรแช่แข็งได้ในระดับปานกลางรองลงมา โดยจากระดับการรู้จักชื่อ
ในทุ ก ระดั บ ผู้ ต อบแบบสอบถามให้ การรั บ รู้ ในระดั บ ที่ ป านกลาง คื อ ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลการศึกษาของสมพงษ์ วิเชียรดี (2556) ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างรับรู้ตราสินค้าเบทาโกร ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยผลการศึกษาพบว่า การรับรู้จากผลิตภัณ ฑ์เบทาโกร ต้องมีรสนิยมดีและด้านภาพลักษณ์มีโลโก้ท่ีมีความ
สวยงามและทันสมัยมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ซึ่งจากผลการศึกษา ให้ความสําคัญกับเรื่อง ชื่อตราผลิตภัณฑ์สามารถจําได้
ง่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ให้การรับรู้อยู่ในระดับปานกลางในทุกตราผลิตภัณฑ์
การศึกษา การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นที่ผู้บริโภคให้ระดับการรับรู้ในเรื่องส่วนประสม
การตลาด
1. การรับรู้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่
แข็ ง ท้ อ งถิ่ น อยู่ ในระดั บ มาก คื อ ปั จ จั ย ด้ านราคา รองลงมา คื อ ปั จ จั ย ด้ านช่อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ย คื อ ปั จ จั ย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ
2. การรับรู้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์แช่แข็งท้องถิ่นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ปัจจัยย่อย คือ ชื่อตราผลิต ภัณ ฑ์ สามารถจดจําได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพงษ์ วิเชียรดี
(2556) ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างรับรู้ตราสินค้าเบทาโกร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยผลการศึกษาพบว่า ลูกค้า
ที่เป็นผู้บริโภค ลูกค้าปลีก และลูกค้าส่ง จะเกิดการรับรู้จากผลิตภัณฑ์เบทาโกรว่า มีรสนิยมดีและด้านภาพลักษณ์มีโลโก้ที่
มีความสวยงามและทันสมัยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และผลการศึกษาได้มีปัจจัยย่อยที่ว่า โลโก้หรือสัญลักษณ์มีความโดด
เด่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระดับการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งของผู้บริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ทําให้มี
ความเกี่ยวข้องกับผลการศึกษาของสมพงษ์ วิเชียรดี (2556)
3. การรับรู้ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์แช่แข็งท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก
ปัจจัยย่อย คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพงษ์ วิเชียรดี (2556)
ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างรับรู้ตราสินค้าเบทาโกร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้
ความสําคัญกับด้านภาพลักษณ์และโลโก้ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มาก
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ที่สุด และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของเกศสิรี ปั้ นธุระ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณ ค่าและการตั้งใจซื้อซ้ําของ
ผู้บริโภคต่อสินค้าอาหาร OTOP ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคจะยินดีที่จะบอกต่อความรู้สึกที่ได้บริโภคผลิตภัณฑ์
4. การรับรู้ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้ตราผลิตภัณ ฑ์แช่แข็ง
ท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อย คือ ร้านค้าอยู่ใกล้ท่ีพั กหรือแหล่งชุมชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ การศึกษาของเกศสิรี
ปั้นธุระ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณค่าและการตั้งใจซื้อซ้ําของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหาร OTOP ผลการศึกษาพบว่า
การบอกต่อของผู้บริโภคจะต่อความรู้สึกดีของผลิตภัณฑ์ได้ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสมพงษ์ วิเชียรดี (2556)
ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างรับรู้ตราสินค้าเบทาโกร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้
ความสําคัญกับด้านภาพลักษณ์และโลโก้ มากที่สุด
5. การรับ รู้ปั จจั ยด้ านการส่งเสริม การตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดั บการรับ รู้ตราผลิตภั ณ ฑ์ แช่แข็ ง
ท้ องถิ่ นอยู่ ในระดั บ มากที่สุด ปั จ จัย ย่ อ ย คื อ การบอกต่ อ จากบุ ค คลอื่ น ๆ เช่น ญาติ พ่ี น้ อ ง คนรู้จัก ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของเกศสิรี ปั้นธุระ (2556) ที่ศกึ ษาเรื่อง การรับรู้คุณค่าและการตั้งใจซื้อซ้ําของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหาร OTOP
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคจะยินดีที่จะบอกต่อความรู้สึกที่ได้บริโภคสินค้า และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสมพงษ์
วิเชียรดี (2556) ที่ผลการศึกษา ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับเรื่อง ของภาพลักษณ์มากที่สุด จากข้อค้นพบทําให้ทราบว่า
ควรเน้นเรื่องการรับรู้ด้านปัจจัยการส่งเสริมการตลาดในปัจจัยหลักอีกเรื่อง คือ เรื่องการประชาสัมพันธ์ (Public relations)
ในคุณค่าสินค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นเครื่องมือของการส่งเสริมการตลาด
การศึกษา การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่องส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรแช่แข็ง
ท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยในระดับมากลําดับแรกคือ ปัจจัยด้านราคา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพีรวัฒน์ พนาอนันต์ไพบูลย์
(2554) ที่ ศึ ก ษาเรื่อ ง ปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ ผู้ ค้ าปลี ก เนื้ อ สุ ก รในการซื้ อ สุ ก รในอํ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่
ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจซือ้ เนื้อสุกรอยู่
ในระดั บ มากที่ สุ ด คื อ ปั จ จั ย ด้ านราคา และสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของนวลจั น ทร์ สุ คํ าภา (2555) ที่ ศึ ก ษาเรื่อ ง
ปั จจั ยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้ออาหารทะเลปรุงสําเร็จแช่แข็งจากร้านค้าปลีกสมั ยใหม่ในพื้นที่ฝั่งธนบุ รี
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลปรุงสําเร็จรูปแช่แข็งอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา

ข้อค้นพบ
จากศึ ก ษาได้ พ บข้ อ ค้น พบ คื อ ผู้ บ ริโภคเนื้ อ สุ ก รแช่ แ ข็ งที่ เป็ น ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท้อ งถิ่ น ในอํ าเภอเมื อ งเชีย งใหม่
ส่วนใหญ่ รู้จัก ร้านหมู สวัส ดี และร้านหมู อินเตอร์ ส่วนร้าน วี.พี .เอฟ. และร้านหมูติ ดแอร์ ยังไม่เป็ นที่ รู้จักของผู้ ต อบ
แบบสอบถามมากนัก ผู้บริโภคสามารถรู้จักตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่น จากเรื่องของ สถานที่จัดจําหน่ายมาก
ที่สุด เช่น ร้านค้าอยู่ใกล้ที่ พั ก ใกล้ท่ีทํางาน การขั บรถผ่านสถานที่ จัดจํ าหน่ าย เป็ นต้น ในส่วนปั จ จั ยส่วนประสมทาง
การตลาดที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยย่อยคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพกับผลิตภัณฑ์
ในส่วนของ ร้านหมูติดแอร์ นั้น จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดที่สามารถให้ผลดีท่ีสุดจะเกี่ยวกับ

Page 334

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

การมี พ นั ก งานขายประจํ า อยู่ ต ามจุ ด ซึ่ ง แตกต่ า งจาก ร้ า นอื่ น ๆ ที่ เป็ น การรั บ รู้ ปั จ จั ย ด้ า น การบอกต่ อ โดยบุ ค คล
ที่จะได้ผลดีท่ีสุด
สําหรับข้อค้นพบทางด้านการรับรู้ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ ผู้บริโภคให้ระดับ
การรับรู้ต ราผลิตภั ณ ฑ์มากที่สุด ได้แก่ ราคาเหมาะสมกั บคุ ณ ภาพและปริมาณของผลิตภั ณ ฑ์ รองลงมา คื อ ชื่อตรา
ผลิตภัณฑ์สามารถจดจําได้ง่าย สินค้ามีเลือกซื้อหลากหลาย ถัดมาคือ ร้านค้าอยู่ใกล้ท่ีพักหรือแหล่งชุมชน ตําแหน่งที่ตั้ง
ต้องค้นหาได้ง่าย และการบอกต่อโดยบุคคล (Word of Mouth) แสดงให้เห็นถึง ผู้บริโภคนั้นสามารถรับรู้ตราผลิตภัณฑ์จาก
เรื่องเหล่านี้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นผลดีกับผู้ผลิตที่จะกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด หรือทิศทางขององค์กรว่าจะดําเนินธุรกิจ
ไปในรูปแบบใด
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อุตสาหกรรมน้ํามันรําข้าวและการรับรู้ของผู้บริโภค
Rice Bran Oil Industry and Consumer Perception
ดารกาล ตามรสุวรรณ* และเอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล**
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บรู้ส่วนผสมทางการตลาดของผู้ บ ริโภคที่ มีต่ อน้ํามั นรําข้าวโดย
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือสําหรับการ
เก็ บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด และปัจจัยส่วนบุ คคล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว การทดสอบความแตกต่างรายคู่
ผลจากการเก็บแบบสอบถามพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพ เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน
ไม่ค่อยทํ าอาหารรับประทานเอง และมีการซื้อวัตถุดิบในการทําอาหารเอง ระดับการรับรู้ของผู้บริโภคทางด้านปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีระดับการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านที่มีระดับการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดน้อยที่สุด
คือ ด้านการส่งเสริมการขาย ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค จากผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ จํานวน
สมาชิกในครอบครัว และลักษณะการซื้อวัตถุดิบในการทําอาหาร ปัจจัยด้านเพศ พบว่าการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมสูงที่สุด คือ เพศหญิ ง และในภาพรวมต่ําที่สุดคือ เพศชาย ปั จจัยด้านอายุ พบว่าการรับรู้ข้อมู ล
ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงที่สุด คือ ช่วงอายุ 30-40 ปี และในภาพรวมต่ําที่สุดคือ ช่วงอายุต่ํากว่า 21 ปี
ปัจจัยด้านรายได้ พบว่าช่วงรายได้ท่ีมีของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงที่สุด คือ ช่วงไม่เกิน
10,000 บาท และในภาพรวมต่ําที่สุดคือ ช่วง 20,001-30,000 บาท ปัจจัยด้านจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่าการรับรู้
ข้ อ มู ล ส่ ว นประสมทางการตลาดในภาพรวมสู ง ที่ สุ ด คื อ มากกว่ า 6 คนขึ้ น ไป และในภาพรวมต่ํ า ที่ สุ ด คื อ 1-2 คน
และปัจจัยลักษณะการซื้อวัตถุดิบในการทําอาหาร พบว่าการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงที่สุด คือ
ซือ้ เอง และในภาพรวมต่ําที่สุดคือ ไม่ได้ซื้อเอง
คําสําคัญ : อุตสาหกรรมน้ํามันรําข้าว, น้ํามันรําข้าว, การรับรู้ของผู้บริโภค

*
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นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ABSTRACT
The purpose of this research are to study perception of consumer marketing mix on rice bran oil.
Research data collection from samples group are 400 persons who live in Bangkok. The data-gathering instruments
used in the research is a questionnaire about marketing mix and personal factors. The data were analyzed by
frequency, percentage, mean, t-test, F-test (One-Way ANOVA), Least Significant Difference (LSD)
The result of the study of questionnaire showed that major consumers were female, 21-30 years of age,
bachelor degree, public officers, income 20,001-30,000 baht per month, 3-4 person in each family, rarely cooked
and bought raw materials by themselves. As for the perception of marketing mixed, the results showed that
consumers concentrated on price factor, followed by products and places. However promotion factor was the least
important for the perception. On the other hands, most issues of individual characteristics were sex, age, income,
number of persons in each family and buying patterns of raw materials for cooking. Female perceived information of
marketing mixed higher than male. Consumers who were 30-40 years old most highly perceived the mentioned
information, but ones, lower than 21 years old, had the least perception. Income less than 10,000 baht was the level
of income whose consumers had the highest perception. In contrast, the lowest perception was consumers in
20,001-30,000 baht. Many persons in each family had the impact of perception concluded that the families whose
members were more than 6 persons were most highly perceived while the families whose members were 1-2
persons were the least perception group. The consumers who bought raw materials for cooking had the highest
perception compare to the lowest for ones who didn’t buy raw materials.
Keywords : Rice Bran Oil Industry, Rice Bran Oil, Consumer Perception

บทนํา
ข้าวถื อ เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ และเป็ น สิ น ค้ า เกษตรที่ มี ค วามสํ าคั ญ ต่ อ ประเทศไทยเป็ นอย่ างมาก โดยในปี 2558
ประชากรไทยในประเทศส่วนใหญ่มีการบริโภคข้าวเฉลี่ยอยู่ท่ี 7 ล้านตันต่อปี ซึ่งบริโภคเฉลี่ยคนละ 100-104 กิโลกรัมต่อปี
(สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย, 2558) นอกจากประเทศไทยจะผลิ ต ข้ า วเพื่ อ บริ โภคในประเทศแล้ ว ยั ง มี
การส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท ผลผลิตข้าวโลกในปี
2558 ที่ผ่านมาผลผลิตข้าวสารรวมทั่วโลกมีจํานวน 475.686 ล้านตันโดยแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญอยู่ในทวีปเอเชีย ประเทศ
ที่ผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกคือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเป็นร้อยละ 30.38 โดยผลผลิตส่วนใหญ่ของประเทศ
จีน เน้นเพื่ อการบริโภคภายในประเทศ รองลงมาคือประเทศอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 21.55 ประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็ น
ร้อยละ 7.63 ประเทศบังคลาเทศ คิดเป็นร้อยละ 7.25 ประเทศเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 5.90 ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ
3.94 ประเทศพม่ า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.65 และประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 2.56 ตามลํ า ดั บ (กระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกา, 2558) ซึ่งสําหรับประเทศไทยมีผลผลิตข้าวอยู่อันดับที่ 6 ของโลก
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ส่วนปริมาณการส่งออกข้าวของโลกในปี 2558 ที่ผ่านมา ประเทศที่มีการส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกคือ ประเทศ
อิ น เดี ย รองลงมาคื อ ประเทศไทย ประเทศเวี ย ดนาม ประเทศปากี ส ถาน ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ประเทศเมี ย นมาร์
และประเทศกัมพูชา (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2559) โดยประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกข้าวอยู่อันดับที่สองของโลก
การส่งออกข้าวในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในปี 2558 ประเทศที่มีการส่งออกข้าวมากที่สุดคือ ประเทศไทย รองลงมาคื อ
ประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมาร์ และประเทศกัมพูชา
แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถครองต่ําแหน่งผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (เรไร ลําเจียก,
2557) แต่เมื่อพิจารณาในด้านการผลิตแล้ว พบว่าประสิทธิภาพการผลิตของประเทศไทยต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่
เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญของโลก ส่งผลทําให้ประเทศไทยเริ่มมีความเสียเปรียบในการผลิตข้าว เนื่องจากทางด้านต้นทุน
การผลิตข้าวที่สูงกว่าและมีค่าแรงที่สูงกว่า ทําให้ต้องขายข้าวในราคาที่สูงกว่าประเทศอื่น และประเทศอื่นอาจหันไปนําเข้า
สินค้าข้าวราคาถู กจากประเทศอื่ นเพิ่ม ขึ้น ส่งผลทํ าให้ป ริมาณข้าวในประเทศไทย มี ปริม าณที่ มากเกินความต้องการ
ทํ า ให้ ข้ า วเกิ ด การล้ น ตลาด ทํ า ให้ ร าคาข้ า วในประเทศตกต่ํ า ดั ง นั้ น ควรที่ จ ะใช้ วิ ธี ในการเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ ข้ า วไทย
เพื่อเป็นการแข่งขันอีกทางหนึ่งในการสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยเมื่อพิจารณากระบวนการในการสีข้าว แล้วพบขั้นตอนที่
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวได้มากที่สุดคือ ขั้นตอนของการขัดข้าว ซึ่งจะได้รําข้าวดิบ สามารถนําไปใช้เป็นส่วนผสมของ
อาหารสัตว์ และสามารถนําไปผลิตเป็นน้ํามันรําข้าวได้ โดยผ่านการกลั่น หากผู้ประกอบการนํารําข้าวดิบไปผลิตเป็นน้ํามัน
รําข้าวก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวได้ ทําให้สามารถยืดอายุการเก็บได้มากขึ้น เมื่อทําการสํารวจผู้ประกอบการราย
ใหญ่ ที่ ผ ลิ ต น้ํ า มั น รํ า ข้ า วในประเทศพบว่ า มี จํ า นวนที่ น้ อ ยมาก (กรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ , 2560)
เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการที่ผลิตน้ํามันพืชชนิดอื่น สาเหตุเกิดมาจากธุรกิจน้ํามันรําข้าวในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมาไม่ค่อยดี
(ธุรกิจโรงสกัดน้ํามันรําข้าว, 2558) เพราะมีโรงสีและผู้ส่งออกข้าวผันตัวมาทําธุรกิจโรงสกัดน้ํามันรําข้าวมากขึ้น ทําให้เกิด
ปัญหาไม่สมดุลระหว่าง ซัพพลายและดีมานด์ จึงทําให้ราคาของรําข้าวดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จึงทําให้กระทบต่อต้นทุนการ
สกัดน้ํามันรําข้าวดิบ ส่งผลทําให้โรงสกัดน้ํามันรําข้าวดิบต้องหยุดการผลิตไปหลายโรง แต่หากรายใดมีโรงกลั่นน้ํามันรํา
ข้าว ก็จะหันมาเพิ่มสัดส่วนของการกลั่นน้ํามันรําข้าวบริโภค แต่ทั้งระบบมีเพียงแค่ 3 โรง คือ กสิสุรีย์ คิง และน้ํามันรําข้าว
สุรินทร์ ที่เหลือจะมีเพียงโรงสกัดที่ไม่นิยมเปิดโรงกลั่น เนื่องจากผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่ มักจะคุ้นชินกับน้ํามันปาล์ม
และน้ํามันถั่วเหลือง ซึ่งเป็นน้ํามันพืชที่คนไทยใช้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสอง เนื่องด้วยได้รับการส่งเสริมมาก่อน
และมีราคาที่ถูก ทํ าให้โรงสกัดน้ํามั นรําข้าวคิดว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเปิดโรงกลั่น เนื่องจากมีการลงทุนในเรื่องของ
เครื่องจักรที่สูงและความต้องการน้ํามันรําข้าวของผู้บริโภคภายในประเทศยังไม่มากพอ แต่ในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมาน้ํามัน
รําข้าวเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น (กลุ่มน้ํามันรําข้าวคิง, 2559) เนื่องจากผู้บริโภคคนไทยมีความตื่นตัวในเรื่องของการดูสุขภาพ
มากขึ้นเพราะคุณประโยชน์ของน้ํามันรําข้าว เป็นน้ํามันที่มีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง จึงมีประโยชน์ช่วยลด
โคเลสเตอรอล ลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ ซึ่งได้รับการยืนยันและสนับสนุนในทางโภชนาการ
และทางการแพทย์ (คมสัน หุตะแพทย์, 2550) ดังนั้นในปี 2559 ผู้ประกอบการน้ํามันรําข้าวจึงมีความสนใจหันมาขยาย
ตลาดในประเทศมากขึ้น แต่ถึงกระนั้นปริมาณการบริโภคน้ํามันรําข้าวก็ยังมีสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับน้ํามันปาล์ม
และน้ํามันถั่วเหลือง โดยมูลค่าตลาดน้ํามันเพื่อการบริโภคแบ่งเป็นน้ํามันปาล์ม 65% น้ํามันถั่วเหลือ 25% น้ํามันรําข้าว
7% และอื่นๆ 3% (กลุ่มน้ํามันรําข้าวคิง, 2559) จากสาเหตุดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของผู้บริโภคคนไทยในตลาด
เป็นอุปสรรคในการขยายตลาดน้ํามันรําข้าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อน้ํามันรําข้าว โดยใช้ทฤษฎี
การรับรู้ของผู้บริโภค เพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ประกอบการน้ํามันรําข้าว โดยหากคนไทยหันมาบริโภคน้ํามันรําข้าวมากขึ้น
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นอกจากดีต่อสุขภาพแล้ว ยังมีส่วนช่วยประหยัดเงินในการรักษาพยาบาลจากการเจ็บปวดด้วยโรคหัวใจ ซึ่งเป็นโรคที่คน
ไทยป่วยและตายเป็นอันดับต้น ๆ และยังส่งผลทําให้อุตสาหกรรมน้ํามันรําข้าวเกิดการขยายตัวมากขึ้น อีกทั้งยังสร้าง
มูลค่าในทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลจากการนํารําข้าวมาสกัดเป็นน้ํามันรําข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคภายในประเทศหรือ
ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

การทบทวนวรรณกรรม
1. สถานการณ์ของอุตสาหกรรมน้ํามันรําข้าวในประเทศ
ภาพที่ 1 แผนผังการผลิตน้ํามันรําข้าวและโรงงานผลิตน้ํามันรําข้าว
โรงสี
นํ ้ามันรํ าข้ าวดิบ
รํ าข้ าวเกรด A
เกรดA

รําข้ าวเกรด B
โรงงานอาหารสัตว์
กากรํ า
และนํ ้ามัน
รําข้ าวดิบB

โรงงานสกัดนํ ้ามันรํ าข้ าว

โรงกลัน่ นํ ้ามันรําข้ าว

1. ไทยร่วมใจนํ ้ามันพืช
2. ไทยร่วมใจโคราช
3. กสิสรุ ี ย์ (สิงห์บรุ ี )
4. กสิสรุ ี ย์ (นนทบุรี)
5. กสิสรุ ี ย์ (ลําพูน)
6. ซีอีโอ อกริ ฟดู้ ส์
7. เอส. เอ็น. บี.ผลิตผล
การเกษตร
8. ปทุมไรซ์มิลล์
9. ก้ าวหน้ าโภคภัณฑ์
10. โอริซานอล

1. นํ ้ามันบริ โภคไทย (คิง)
2. กสิสรุ ี ย์ (อยุธยา)
3. นํ ้ามันรํ าข้ าวสุรินทร์

นํ ้ามันรํ าข้ าวบริ สทุ ธิ์

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (2560)
ธุรกิจน้ํามั นรําข้าวในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมาไม่ค่ อยดี (ธุรกิจ โรงสกั ดน้ํามั นรําข้าว, 2558) เพราะมีโรงสีและผู้
ส่งออกข้าวผันตัวมาทําธุรกิจโรงสกัดน้ํามันรําข้าวมากขึ้น ทําให้เกิดปัญหาไม่สมดุลระหว่าง ซัพพลายและดีมานด์ เกิดการ
แข่งขันซื้อซัพพลายมากขึ้นแต่ปริมาณซัพพลายวัตถุดิบเท่าเดิม จึงทําให้ราคารําข้าวที่เป็นวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น จึงกระทบ
ต่อต้นทุนการผลิต โดยปกติวัตถุดิบรําข้าวที่เข้าโรงสกัดน้ํามันรําข้าว 100% ผลิตได้นํ้ามันรําข้าวดิบเพียง 20% และอีก
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80% เป็นกากรํา ซึ่งทั้งกากรําและน้ํามันรําข้าวดิบจะถูกส่งขายให้กับโรงงานอาหารสัตว์คิดเป็น 90% ของรายได้โรงสกัด
น้ํามันรําข้าว ซึ่งอีก 10% จะส่งให้กับโรงกลั่นน้ํามันรําข้าว แม้ต้นทุนรําข้าวสูงขึ้น แต่โรงสกัดน้ํามันรําข้าวก็ไม่สามารถขอ
ปรับขึ้นราคาน้ํามันรําข้าวดิบได้ เพราะโรงงานอาหารสัตว์มีทางเลือกที่สามารถทดแทนได้หลายทาง โดยสามารถหันไปใช้
น้ํามันปาล์มดิบแทนน้ํามันรําข้าวดิบได้ โดยโรงสกัดน้ํามันรําข้าวต้องเก็บสต๊อกค้างจํานวนมาก ส่งออกก็ไม่สามารถทําได้
เพราะไม่ คุ้ ม ค่ า ต้ น ทุ น การขนส่ ง ไปแข่ ง ขั น กั บ วั ต ถุ ดิ บ ในต่ า งประเทศ และโรงงานสกั ด น้ํ า มั น รํ า ข้ า วในประเทศมี
10 โรง ในขณ ะที่ โรงก ลั่ น น้ํ า มั น รํ า ข้ า วในป ระเท ศมีเพี ยง 3 โรงเท่ านั้ น (กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ ก ารค้ า, 2560)
จึงทําให้ปริมาณน้ํามันรําข้าวดิบในประเทศเกิดการล้นตลาด ทําให้โรงสกัดน้ํามันรําข้าวต้องหยุดการผลิตไปหลายโรง
แต่หากโรงสกัดน้ํามันรําข้าวรายใดมีโรงกลั่นเป็นของตัวเองก็สามารถเพิ่มสัดส่วนการกลั่นน้ํามันรําข้าวบริโภคได้ แต่ทั้ง
ระบบก็มีเพียง 3 โรง คือ กสิสุรีย์ คิง และน้ํามันรําข้าวสุรินทร์ ที่เหลือจะมีเพียงโรงสกัดน้ํามันรําข้าวซึ่งไม่นิยมเปิดโรงกลั่น
น้ํามันรําข้าว เนื่องจากผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่มักจะคุ้นชินกับน้ํามันปาล์ม และน้ํามันถั่วเหลือง ซึ่งเป็นน้ํามันพืชที่คนไทย
ใช้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสอง เนื่องด้วยได้รับการส่งเสริมมาก่อนและมีราคาที่ถูก ทําให้โรงสกัดน้ํามันรําข้าว
คิดว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเปิดโรงกลั่น เนื่องจากมีการลงทุนในเรื่องของเครื่องจักรที่สูงและความต้องการน้ํามันรําข้าว
ของผู้บริโภคภายในประเทศยังไม่มากพอ แต่ในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมาน้ํามันรําข้าวเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น (กลุ่มน้ํามันรํา
ข้าวคิง, 2559) เนื่องจากผู้บริโภคคนไทยมีความตื่นตัวในเรื่องของการดูสุขภาพมากขึ้นเพราะคุณ ประโยชน์ของน้ํามัน
รําข้าว ดังนั้น ในปี 2559 ผู้ประกอบการน้ํามันรําข้าวจึงมีความสนใจหันมาขยายตลาดในประเทศมากขึ้น แต่ถึงกระนั้น
ปริมาณการบริโภคน้ํามันรําข้าวก็ยังมีสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับน้ํามันปาล์มและน้ํามันถั่วเหลือง โดยมูลค่าตลาด
น้ํามันเพื่อการบริโภคแบ่งเป็นน้ํามันปาล์ม 65% น้ํามันถั่วเหลือ 25% น้ํามันรําข้าว 7% และอื่น ๆ 3% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการน้ํามันรําข้าว มีอุปสรรคในการที่จะขยายตลาดในประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคคนไทยยังไม่ค่อยนิยมบริโภค
น้ํามันรําข้าวมากนัก เนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับน้ํามันปาล์มและน้ํามันถั่วเหลือง การบริโภคส่วนใหญ่เป็น
การบริโภคภายในครัวเรือน ดังนั้นการทําตลาดภายในประเทศของผู้ประกอบการน้ํามันรําข้าว จึงได้มีการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคให้ทราบถึงคุณประโยชน์เฉพาะของผลิตภัณฑ์มากขึ้น และยังได้
เน้นการหาตลาดใหม่ ๆ ในภูมิภาคอาเซียนควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีดว้ ย
2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้
ความหมายของการรับรู้
Schiffman and Kanuk (2007) ได้ ให้ ค วามหมายของการรั บ รู้ หมายถึ ง กระบวนการที่ แ ต่ ล ะบุ ค คล คั ด เลื อ ก
จัดระเบียบ และตีความหมายของสิ่งกระตุ้นออกมาเป็นความหมายและเป็นภาพรวมขึ้นมา ซึ่งแต่ละบุคคลอาจมีการรับรู้ที่
แตกต่างกัน แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีสิ่งเร้าเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ
เช่น ความต้องการ ค่านิยม และความคาดหวัง โดยมี ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้ให้ความหมายใกล้เคียงกันไว้ โดยกล่าว
ว่า การรับรู้ เป็นกระบวนการที่บุคคลแปลความจากสิ่งที่สัมผัส โดยผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ และตีความเป็นข้อมูลตาม
ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล การรับรู้จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิด ความรู้สึกและสภาพแวดล้อมของ
ผู้บริโภค ผู้บริโภคจะไม่สามารถเปิดรับข้อมูลทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้หรือเปิดรับข้อมูลเท่าที่ศักยภาพในการรับรู้ของแต่ละ
คนจะทําได้เท่านั้น และเสรี วงศ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายการรับรู้ โดยกล่าวว่า กระบวนการที่มนุษย์เลือกที่จะรับรู้
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สรุปการรับรู้ ตีความหมายการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพื่อที่จะสร้างภาพในสมองให้เป็นภาพที่มีความหมายและมีความ
กลมกลืน
จากความหมายดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยได้นํามาสรุปสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่
แต่ละบุ คคล เลือก จัดระเบียบ และตีความหมายของสิ่งที่มากระตุ้นหรือสิ่งที่มาสัมผัส โดยผ่านประสาทสัมผั สต่าง ๆ
ออกมาเป็ น ภาพรวมและการปฎิ บั ติ ซึ่ ง แต่ ล ะบุ ค คลจะมี ก ารรั บ รู้ ท่ี แ ตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ ความต้ อ งการ ค่ า นิ ย ม
ความคาดหวัง ประสบการณ์และศักยภาพของแต่ละบุคคลในการรับรู้
กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า การรับรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงพฤติกรรมของบุคคล การรับรู้ของบุคคล
หมายถึงการเปิดรับข้อมูล ซึ่งจะส่งผลต่อการนึดคิด การตัดสินใจ และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในที่สุด การที่จะทําให้
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมใด ๆ ต้องเข้าใจว่ากระบวนการในการรับรู้ของบุคคลเกิดขึ้นอย่างไร กระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคล
จะมีขอบเขตและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ต่างกัน ไปตามประสบการณ์ ตามความสามารถ และคุณภาพของอวัยวะรับ
สัมผัสในการรับรู้ และความแรงของสิ่งที่กระตุ้นที่มากระทบประสาทสัมผัสของแต่ละคน ซึ่งเป็นผลมาจากการมีพัธุกรรม
การฝึกฝนและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทําให้แต่ละคนมีการสะสมการรับรู้ที่แตกต่างกัน เนื่องจากคนเรามีการรับรู้
ต่างกัน
3. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด
ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4Ps คือ ผลิตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งต้องใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการตอบสนอง
ความต้องการ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้า บริการ และความคิด ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีมูลค่า
(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงทําให้ผลิตภัณ ฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทย์ด้านผลิตภัณ ฑ์ต้องคํ านึงถึงปั จจัย
ความแตกต่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Differentiation) ความแตกต่ า งทางการแข่ ง ขั น (Competitive Differentiation)
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) การกําหนดตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (Product Development) ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line)
2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน อันเป็นต้นทุน (Cost) ของสินค้าในการตัดสินใจซื้อ
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) กับราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค้าของผลิตภัณ ฑ์ในสายตาหรือความรู้สึก
ของลูกค้าเห็นว่ามีมูลค่าที่สูงกว่าหรือเหมาะสมกับราคา ลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อ ผู้ที่ทําหน้าที่ในการกําหนดราคาจะต้อง
คํ านึ งถึ งลู ก ค้ า ต้น ทุ น การแข่งขั น ในตลาด และปั จจั ยอื่ น ๆ เช่น สภาพเศรษฐกิ จ นโยบายของธุ รกิจ และข้อ กํ าหนด
กฎหมาย
3. การจั ด จํ า หน่ าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทางซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสถาบั น และ
กิจกรรมในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด โดยสถาบันที่นําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบันทางการ
ตลาด ส่ ว นกิ จ กรรมในการกระจายสิ น ค้ า ประกอบด้ ว ย การขนส่ ง การคลั ง สิ น ค้ า และการเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้ า คงคลั ง
เราสามารถแบ่ ง องค์ ป ระกอบหลั ก ของการจั ด จํ า หน่ า ยออกเป็ น ช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ย (Channel of Distribution)
การกระจายสินค้า (Physical Distribution) และการเลือกทําเลที่ตั้ง (Location)
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การส่งเสริมการตลาดสามารถแบ่งออกเป็น การโฆษณา (Advertising) การขาย
โดยใช้ พ นั ก งานขาย (Personal Selling) การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion) การให้ ข่ า วและการประชาสั ม พั น ธ์
(Publicity and public relations) การตลาดทางตรง (Direct marketing) และการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event)
4. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับด้านประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะประชากรศาตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็น
ลักษณะที่สําคัญที่ช่วยกําหนดเป้าหมาย ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ีสําคัญมีดังต่อไปนี้
1. เพศ สามารถแบ่ งแยกความต้ องการของผู้บริโภคได้ เพราะปั จจุ บั นนี้ ตั วแปรด้ านเพศมีก ารเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมการบริโภคมาก เพศที่แตกต่างกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินค้าบริโภคต่างกัน
ความแตกต่างทางเพศยังส่งผลต่อพฤติกรรมทางการสื่อสาร เพศหญิ งนั้นจะมีแนวโน้มและความต้องการที่จะรับและ
ส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นจากการรับข่าวสารนั้นด้วย
(ศรันยา จิตชัยโภคา, 2545)
2. อายุ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันย่อมมีความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่น
ชอบทดลองสิ่ ง แปลกใหม่ และชอบสิ น ค้ า แฟชั่ น กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ จ ะสนใจสิ น ค้ า เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย
นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน
3. สถานภาพครอบครัว โดยสถานภาพสมรสมีส่วนสําคั ญ ต่อการตัดสินใจของบุค คล คนโสดจะมีอิสระทาง
ความคิดมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนที่แต่งงานแล้ว เนื่องจากไม่มีภาระ
ผูกพัน หรือคนที่ตอ้ งอยู่ในความรับผิดชอบมากเท่ากับคนที่แต่งงานแล้ว
4. รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ เป็นตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกันในเชิงเหตุและผล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงบุคคลที่มีการศึกษาต่ําโอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก
จึงทํ าให้ มีรายได้ต่ํา ในขณะเดี ยวกั นการเลือกซื้อสินค้าที่ แท้ จริงอาจเป็ นเกณฑ์ รูป แบบการดํ ารงชีวิต ค่านิยม อาชีพ
ระดั บ การศึ ก ษา ฯลฯ นั ก การตลาดจะโยงเกณฑ์ ร ายได้ ร วมกั บ ตั ว แปรทางด้ า นประชากรศาสตร์ ด้ า นอื่ น ๆ เพื่ อ ให้
การกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุ และอาชีพร่วมกัน

กรอบแนวคิดและสมมติฐานงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จ จัย ส่ วนบุค คล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.อาชีพ
5.รายได้ ตอ่ เดือน
6.จํานวนสมาชิกในครอบครัว
7.การซื ้อวัตถุดิบในการทําอาหาร

การรับ รู้ ข้ อ มูล ส่ วนประสม
ทางการตลาดของผู้บ ริโภค
ที่ม ีต่ อ นํา้ มัน รําข้ าว
1.ด้ านผลิตภัณฑ์
2.ด้ านราคา
3.ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
4.ด้ านการสื่อสารการตลาด
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สมมติฐานของการวิจัย
ผู้ บ ริโภคที่ มี ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลแตกต่ างกั น มี ก ารรั บ รู้ข้ อ มู ล ส่ วนประสมทางการตลาดเกี่ย วกั บ น้ํ า มั นรํ าข้าว
แตกต่างกัน
วิธกี ารศึกษา
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มี จํ า นวนทั้ ง สิ น 5,592,075 คน และกํ า หนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากการคํ า นวณขนาดตั ว อย่ า งของ
Yamane’s ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 400 คน โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบตามความ
สะดวก โดยมีการคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามจากการ Screening โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่บริโภคอาหารสร้าง
เสริมสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนว่ารู้จักน้ํามันรําข้าวหรือไม่ โดยเครื่องมือสําหรับการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
เป็นแบบสอบถาม ที่ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค
และจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบก่อนนําไปใช้งานจริง (Pre-Test) โดยนําแบบสอบถาม ทดสอบกับกลุ่ม
ตั วอย่างจํ านวน 30 ชุ ด โดยการหาค่าความเชื่ อมั่ น ในแบบสอบถามที่ มีลั ก ษณะเป็ นคําถามปลายปิดแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.930
หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่แหล่งชุมชน และสถานที่สาธารณะต่างๆ โดยเก็บจาก
ร้านขายของสุขภาพ เช่น ร้านโครงการหลวง ร้านออแกร์นิค และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยการประมวลผลด้วยการใช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแจกแจงในรูปค่าสถิติ ในรูปแบบของตารางประกอบ
คําอธิบาย จํานวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
โดยแจกแจงในรูปค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของน้ํามันรําข้าว ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยนํามา
แจกแจงในรูปค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ การรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อน้ํามันรําข้าว เมื่อจําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least Significant
Difference (LSD) ด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกินร้อยละ 5

ผลการวิจัย
1. การรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อน้ํามันรําข้าว
1.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 54.8 มีอายุระหว่าง 21-30
ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 35.5 มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.8 มี อ าชี พ เป็ น ข้ า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ
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คิดเป็นร้อยละ 38.5โดยเป็นผู้ท่ีมีรายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.8 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน
คิดเป็ นร้อ ยละ 58.0 ไม่ ค่ อ ยทํ าอาหารรับ ประทานเอง คิด เป็ นร้อยละ 17.3 และมีก ารซื้อ วัตถุ ดิบ ในการทํ าอาหารเอง
คิดเป็นร้อยละ 74.3
1.2. ระดับการรับรู้ของผู้บริโภคทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ตารางที่ 1 สรุปแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในภาพรวมของระดับการรับรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย
ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด
x
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการขาย

3.58
3.62
3.39
2.99

ผลการสรุปพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.62 รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณ ฑ์ ซึ่งมีค่าฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ส่วนด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าฉลี่ยเท่ากับ 3.39
และด้านที่มีระดับการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการขาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การรับรู้ข้อมูล
น้ํ า มั น รํ า ข้ า วมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและมี วิ ต ามิ น มากกว่ า น้ํ า มั น พื ช ทั่ ว ไปอยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ สู ง ที่ สุ ด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ การรับรู้ข้อมูลน้ํามันรําข้าวมีหลายเกรดอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32
2. ด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การรับรู้ข้อมูล
ราคาน้ํ า มั น รํ าข้ า วแพงกว่ า น้ํ ามั น พื ช ที่ ค นไทยส่ ว นใหญ่ เลื อ กใช้ คื อ น้ํ ามั น ปาล์ ม และน้ํ ามั น ถั่ ว เหลื อ งอยู่ในระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ การรับรู้ข้อมูลราคาน้ํามันรําข้าวเหมาะสมกับ
ปริมาณบรรจุอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.36
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้ อ พบว่ า การรั บ รู้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานที่ จั ด จํ า หน่ า ยเข้ า ถึ ง ได้ ส ะดวกอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ สู ง ที่ สุ ด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการหาซื้อได้ง่ายอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35
4. ด้านการส่งเสริมการขาย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าการรับรู้ข้อมูลน้ํามันรําข้าวจากสื่อออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ การรับรู้ข้อมูลน้ํามันรําข้าวจากการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.50
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1.3 ปัจจัยที่มผี ลต่อการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค
ตารางที่ 2 สรุปปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค
ปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพศ
มีผลอย่างมีนัยสําคัญ
อายุ
มีผลอย่างมีนัยสําคัญ
ระดับการศึกษา
ไม่มนี ัยสําคัญ
อาชีพ
ไม่มนี ัยสําคัญ
รายได้
มีผลอย่างมีนัยสําคัญ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
มีผลอย่างมีนัยสําคัญ
ลักษณะการซื้อวัตถุดิบในการทําอาหาร
มีผลอย่างมีนัยสําคัญ
จากผลการสรุปพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ
อายุ รายได้ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะการซื้อวัตถุดิบในการทําอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในปั จ จั ย ด้ า นเพศ พบว่าผู้ บ ริโภคที่ มี เพศแตกต่ างกั น มี ก ารรั บ รู้ ข้อ มู ล ส่ ว นประสมทางการตลาดในภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศ ที่มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมสูงที่สุด คือ เพศหญิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และเพศที่มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมต่ําที่สุดคือ เพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13
ในปั จ จั ย ด้ านอายุ พบว่าผู้ บ ริโภคที่ มี อ ายุ แตกต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้ข้ อ มู ล ส่ ว นประสมทางการตลาดในภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยช่วงอายุท่ีมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด
ในภาพรวมสูงที่สุด คือ ช่วงอายุ 30-40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 และช่วงที่มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมต่ําที่สุดคือ ช่วงอายุต่ํากว่า 21 ปี มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.73
ในปัจจัยด้านรายได้ พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 โดยช่ ว งรายได้ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ส่ ว นประสมทาง
การตลาดในภาพรวมสูงที่สุด คือ ช่วงไม่เกิน 10,000 บาท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และช่วงรายได้ที่มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้
ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมต่ําที่สุดคือ ช่วง 20,001-30,000 บาท มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.21
ในปัจจัยด้านจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่าผู้บริโภคที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน มีการรับรู้
ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจํานวนที่มีค่าเฉลี่ย
ของการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ส่ ว นประสมทางการตลาดในภาพรวมสู ง ที่ สุ ด คื อ มากกว่ า 6 คนขึ้ น ไป มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.49
และจํานวนที่มคี ่าเฉลี่ยของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมต่ําที่สุดคือ 1-2 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18
ในปั จ จัย ลั ก ษณะการซื้ อวั ตถุ ดิบ ในการทํ าอาหาร พบว่าผู้บริโภคที่ มี ลั กษณะการซื้ อวั ตถุ ดิบ ในการทํ าอาหาร
แตกต่างกันมีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยลักษณะการซื้อวัตถุดิบในการทําอาหารมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ขอ้ มูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงที่สุด คือ

Page 346

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ซื้อเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 และลักษณะการซื้อวัตถุดิบในการทําอาหาร ที่มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมต่ําที่สุดคือ ไม่ได้ซือ้ เอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4
คน ไม่ ค่ อ ยทํ าอาหารรั บ ประทานเอง และมี ก ารซื้ อ วัต ถุ ในการทํ าอาหารเอง เนื่ อ งจากผู้ ห ญิ ง มี ค วามสามารถในการ
ทํ าอาหารได้ดี มีความละเอียดอ่อนในการตั ดสินใจเลือกซื้อสินค้ามากกว่าผู้ชาย และในสั งคมไทยผู้หญิ งมีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบในเรื่องสุขภาพและอาหารการกินของสมาชิกในครอบครัว จึงทําให้ผู้หญิงต้องมีความใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวรรณ พานิชพันธ์ (2545) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ
ร้านโครงการหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
2. จากผลการศึกษาระดับการรับรู้ของผู้บริโภคทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีระดับการรับรู้ข้อมูลน้ํามันรําข้าวมากที่สุดคือ น้ํามันรําข้าว
มีคุณค่าทางโภชนาการและมีวิตามินมากกว่าน้ํามันพืชทั่วไป เนื่องจากในปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจาก
ผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยกระแสรักสุขภาพและการเผลแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ํามันรําข้าวทําให้ผู้บริโภคมีการรับรู้
เกี่ยวกับน้ํามันรําข้าวกันมากยิ่งขึ้นตามแนวคิดของ คมสัน หุตะแพทย์ (2550) และปัจจัยที่มีระดับการรับรู้ข้อมูลน้ํามันรํา
ข้า วน้ อ ยที่ สุ ด คื อ การรั บ รู้ ข้อ มู ล น้ํ า มั น รํ า ข้ า วมี ห ลายเกรด แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ บ ริโภคยั ง ไม่ รับ รู้ ถึ ง ความแตกต่ า งของ
ผลิตภัณฑ์นํ้ามันรําข้าวมากนัก ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องของผลิตภัณฑ์นํ้ามันรําข้าวให้มากขึ้น
ในแง่ความแตกต่าง เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงคุณภาพที่แตกต่างกัน
ด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีระดับการรับรู้ข้อมูลน้ํามันรําข้าวมากที่สุด คือ ราคาน้ํามัน
รําข้าวแพงกว่าน้ํามันพืชที่คนไทยส่วนใหญ่เลือกใช้คือ น้ํามันปาล์มและน้ํามันถั่วเหลือง เนื่องจากผู้บริโภครับรู้ว่าน้ํามัน
รําข้าวเป็นน้ํามันเพื่อสุขภาพ จึงรับรู้ว่ามีราคาที่แพงกว่าน้ํามันพืชทั่วไป และปัจจัยที่มีระดับการรับรู้ข้อมูลน้ํามันรําข้าวน้อย
ที่สุด คือ การรับรู้ข้อมูลราคาน้ํามันรําข้าวเหมาะสมกับปริมาณบรรจุ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความรู้แก่ผู้บริโภคใน
เรื่องของราคาน้ํามันรําข้าวให้มากขึ้นในแง่ของราคาที่เหมาะสมกับปริมาณบรรจุ เพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับราคาที่เหมาะสม
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีระดับการรับรู้ข้อมูลน้ํามันรําข้าวมาก
ที่สุด คือ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดจําหน่ายเข้าถึงได้สะดวก เนื่องจากผู้บริโภคมีการรับรู้ว่าสามารถหาซื้อได้จาก
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่หรือร้านที่ขายสินค้าเพื่อสุขภาพบางแห่ง และปัจจัยที่มีระดับการรับรู้ข้อมูลน้ํามันรําข้าวน้อยที่สุด
คือ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการหาซื้อได้ง่าย ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องของช่องการจัดจําหน่าย
ของน้ํามันรําข้าวให้มากขึ้น เนื่องจากช่องทางการจัดจําหน่าย เป็นทําเลที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มาก
ที่สุด ตามแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจและฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) ที่กล่าวไว้ว่า ทําเลที่ตั้ง เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่
สําคัญมากของธุรกิจ เนื่องจากทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ลูกค้ามีความสะดวกมากขึ้น
ด้านการส่งเสริมการขาย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีระดับการรับรู้ข้อมูลน้ํามันรําข้าวมากที่สุด
คือ การรับรู้ข้อมูลน้ํามันรําข้าวจากสื่อออนไลน์ เนื่องจากสื่อออนไลน์ เป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
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ในปั จ จุ บั น ตามแนวคิ ด ของ ฉั ตยาพร เสมอใจและฐิตินั นท์ วารีว นิช (2551) ที่ ก ล่ าวไว้ว่า การโฆษณา เป็ น การเสนอ
ข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ โดยสร้างสรรค์งานโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ทําให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และปัจจัยที่มีระดับการรับรู้ข้อมูลน้ํามันรําข้าวน้อยที่สุด คือ การรับรู้ข้อมูลน้ํามันรําข้าว
จากการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการจัดโปรโมชั่นน้ํามันรําข้าวราคาพิเศษ เพื่อเป็นการกระตุ้น
การรับรู้ของผู้บริโภคให้มากขึ้น ตามแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจและฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) ที่กล่าวไว้ว่า การลดราคา
การแถม และการชิงโชค เป็นการส่งเสริมการขายที่มุ่งที่ผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ
3. จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค พบว่า เพศ
อายุ รายได้ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะการซื้อวัตถุดิบในการทําอาหาร ผลต่อการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทาง
การตลาดของผู้บริโภค
ปัจจัยด้านเพศ พบว่าการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงที่สุด คือ เพศหญิ ง ส่วนการรับรู้
ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมต่ําที่สุดคือ เพศชาย สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ
(2538) ได้กล่าวไว้ว่า เพศที่แตกต่างกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินค้าบริโภคต่างกัน
และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศรันยา จิตชัยโภคา (2545) ได้กล่าวไว้ว่า เพศหญิงนั้นจะมีแนวโน้มและความต้องการที่จะ
รับและส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย ดังนั้นเพศหญิงจึงรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของน้ํามันรําข้าวมากกว่าและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรียา สุตา (2555) พบว่า เพศที่แตกต่างกันให้ความสําคัญการรับรู้การสื่อสารการตลาดของ
ผูบ้ ริโภคแตกต่างกัน
ปั จ จั ย ด้ า นอายุ พบว่ า การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ส่ ว นประสมทางการตลาดในภาพรวมสู ง ที่ สุ ด คื อ ช่ ว งอายุ 30-40 ปี
และช่วงที่มีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมต่ําที่สุดคือ ช่วงอายุต่ํากว่า 21 ปี สอดคล้องกับแนวคิดของ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) ได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันย่อมมีความต้องการในสินค้าและ
บริก ารที่ แตกต่ า งกั น โดยกลุ่มวัย รุ่ นชอบทดลองสิ่ งแปลกใหม่ และชอบสิ นค้าแฟชั่ น ส่ วนกลุ่ม ที่ มี อายุ จะสนใจสิ นค้ า
เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยมากกว่า ดังนั้นผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 30-40 ปี จึงมีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด
ของน้ํามันรําข้าวที่มากกว่า เนื่องจากมีความสนใจสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรียา
สุตา (2555) พบว่า อายุท่แี ตกต่างกันให้ความสําคัญการรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคแตกต่างกัน
ปัจจัยด้านรายได้ พบว่าช่วงรายได้ที่มีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงที่สุด คือ ช่วงไม่เกิน
10,000 บาท และช่วงรายได้ที่มีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมต่ําที่สุดคือ ช่วง 20,001-30,000 บาท
สอดคล้องใกล้เคียงกับงานวิจัยของ พัชรียา สุตา (2555) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันให้ความสําคัญการรับรู้
การสื่อสารการตลาดของผูบ้ ริโภคแตกต่างกัน
ปัจจัยด้านจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่าการรับรู้ข้อมู ลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงที่สุด คื อ
มากกว่า 6 คนขึ้นไป และจํานวนที่มีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมต่ําที่สุดคือ 1-2 คน เนื่องจาก
ผู้บริโภคที่มจี ํานวนสมาชิกในครอบครัวมาก มีโอกาสที่ครอบครัวนั้นจะทําอาหารรับประทานเองบ่อยกว่า จึงทําให้มีโอกาส
ในการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของน้ํามันรําข้าวได้มากกว่า
ปัจจัยลักษณะการซื้อวัตถุดิบในการทําอาหาร พบว่าการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงที่สุด
คือ ซื้อเอง และการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมต่ําที่สุดคือ ไม่ได้ซื้อเอง เนื่องจากผู้บริโภคที่มีการซื้อ
วัตถุดิบในการทําอาหารเอง มีโอกาสที่จะเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของน้ํามันรําข้าวได้มากกว่า
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ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Decision Making Factors of Customers Forward Healthy Foods in Suthep Subdistrict,
Muang District, Chiang Mai Province.
จิตราภรณ์ วิชาดี*
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้คือ ต้องการทราบปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบล
สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดตัวอย่างจํานวน 167 ราย ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบตามวิจารณญาณ เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม ออกภาคสนามสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมู ลคื อค่าร้อยละ สถิติวิเคราะห์ไคสแควร์ และ
เขียนรายงานการค้นคว้าอิสระเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เพศหญิงนิยมอาหารสุขภาพมากกว่าเพศชาย เพศหญิงร้อยละ 55.1 และ
เพศชาย ร้อ ยละ 44.9 ตามลํ า ดั บ อายุ อ ยู่ ในช่ ว งระหว่า ง 41-60 ปี มี การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี มากกว่า ช่ว งอื่ น ๆ
สํ า หรั บ อาชี พ ได้ แ ก่ ประชาชนทั่ ว ไป ร้ อ ยละ 44.3 รองลงมา ได้ แ ก่ ข้ า ราชการร้ อ ยละ 25.1 ตามลํ า ดั บ
เมื่อเปรียบเทียบอาชีพ กับปัจจัยต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์นั้นผู้บริโภคนิยมซื้ออาหารสุขภาพที่มีคุณ ภาพและ
วัตถุ ดิ บ สะอาด ให้ค วามสํ าคั ญ ต่ อคุ ณ ค่าของอาหารสู งกว่าด้านราคา ปั จจั ยด้านราคาควรมี ราคาที่เหมาะสม ปั จจั ย
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรมีการเดินทางไปมาสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ทําเลที่ตั้งเหมาะสม ปัจจัยด้านบุคคลต้องการ
พนั ก งานที่ มี อั ธ ยาศั ย ดี ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส มี พ นั ก งานเพี ย งพอในการบริ ก าร มี เมนู อ าหารให้ เลื อ กหลากหลาย ปั จ จั ย
ด้ า นกายภาพสะอาด ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ควรมี ก ารลดราคาในช่ ว งเทศกาลพิ เศษ และปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการ ควรให้บริการที่รวดเร็ว ได้รับอาหารตามที่สั่งครบถ้วน
คําสําคัญ : การตัดสินใจ, ผูบ้ ริโภค, อาหารสุขภาพ

ABSTRACT
The Objective of Factors for consumers ‘decision making to health food in Suthep District, Muang Chiang
Mai, Chiang Mai Province, 167 samples, discretion sampling random method, data collection by questionnaire usage,
field trials interview, statistics that used in data collection are Chi-square test analysis statistics percentage and
writing descriptive independent study report.
Research results reveal that most female consumers fond of health food more than Male, 55.1 percent of
female and 44.9 percent of Male respectively, age between 41-60 years old, holding Bachelor degree more than
*

นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง
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other education background, for occupation; 44.3 percent of general people, 2 5 .1 percent of government officers
respectively. When compared occupation and other factors which is product factor reveal that consumers fond of
buying quality health food and clean raw materials. For quality of food price factor is higher and suitable for price
which channel of distribution factor that related to convenient transportation and suitable place. For personal factors
which are friendly staffs, sufficient staffs for service. For physical factors which are rapid service, various kinds of
menu. For marketing factor, there is some discount on special occasions and processing factor is obtaining completed
food order
Comparing the consumers who have different career with factors affecting consumer towards health foods
in 7 sectors of Marketing Mix Theory, in overall image it is found that there is no differences for the decision of
consumers who have different career towards health foods in 7 sectors of Marketing Mix Theory with statistical
significance at 0.05.
Keyword: Determination, Consumer, Healthy food.

บทนํา
สุ ข ภาพ ดี เ ป็ นสิ่ ง ที่ ทุ กคนต้ อ งการ จึ ง มีหลายคนค้นหาแนวท างและวิ ธี ก ารเพื่ อให้ได้ สุ ข ภาพ ที่ ดี
ยอมลงทุนเพื่อให้ได้มาหากแต่เพียงการปฏิบัติให้ได้มา ซึ่งคําว่าสุขภาพดีมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม การมีสุขภาพ
ที่ ดี ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง น้ํ า หนั ก ที่ อ ยู่ ใ นเกณ ฑ์ ม าตรฐาน แต่ ห มายถึ ง การที่ เ ราดู แ ลตั ว เองอย่ า ถู ก ต้ อ งตั้ ง แต่ เ รื่ อ ง
การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การป้องกันโรค การลดหรือเลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพ ร่างกายเรา
กระปรี้ ก ระเปร่ า พร้ อ มที่ จ ะดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคนสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น : 5.2.3
การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง
ร่างกายและจิตใจ พั ฒ นาความรู้และทั กษะในการดู แล สุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุ มชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณ ภาพ (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559, 2555) ได้กําหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ
กล่ าวคื อคนไทยทุ กคนได้ รั บการพั ฒนาทั้ งทางร่ างกาย จิ ตใจ คนไทยมี อายุ เฉลี่ ยสู งขึ้ นเป็ น 80 ปี ควบคู่ กั บ สถานการณ์
ความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากวิถีชีวิตที เปลี่ยนแปลงไป อันเป็ นผลมา จากการเผชิญ กับกระแสโลกาภิวัฒ น์
ระบบทุ นนิยมที ให้ความสําคัญ กับการพัฒ นา ทางด้านวัตถุ เกิด ความเสื่ อมถอยและล่มสลายของสถาบันครอบครัว
สถาบันทางสังคม การดําเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ เกิดค่านิยม วัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิตที่ไม่พอเพียงและขาด
ความสมดุล ขาดการใส่ใจดูแลควบคุม ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย มี
ภัยคุกคามสุขภาพ และ ไม่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมเสี่ยง ที สําคัญจากการบริโภคหวาน
มัน เค็ม มาก บริโภคผักและผลไม้นอ้ ย สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ขาดการออกกําลังกาย เกิดความเครียดและไม่สามารถจัดการกับ
อารมณ์ได้เหมาะสม ทําให้มีภาวะน้ําหนักเกิน อ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง ไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง น้ําตาลใน
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เลือดสูง และภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ซึ่งเป็นปัจจัยเสียงหลักที สําคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้หรือ
โรควิถีชีวิตที่ ทวีความรุนแรงแพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยก็กําลังเผชิญกับ ปัญหาที่วิกฤตเช่นกัน ทําให้มีความชุก
ภาวะน้ําหนักเกินและอ้วน (BMI ≥ 25 กก./ตร.ม.) ร้อยละ 24.7 (17.6 ล้านคน) อ้วนลงพุง (รอบเอว ≥ 90 ซม. ในชาย และ ≥ 80 ซม. ใน
หญิง) ร้อยละ 32.1 (16.2 ล้านคน) ความชุกของโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.9 โรคความดันโลหิตสูง 21.4 และภาวะไขมันในเลือด
สูง ร้อยละ 19.4 เกิดการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูงเข้ารับการรักษาเป็น
ผู้ป่วยใน ในช่วง พ.ศ. 2548 – 2551 เพิ่มขึ้น 1.2 – 1.6 เท่า เป็น 505 , 684, 845 และ 1,149 ต่อแสนประชากร ตามลําดับ
หากไม่สามารถสกัด กันหรือหยุดยังปัญหาได้จะทําให้เกิดการเจ็บป่วย มีภาวะแทรกซ้อน พิการ และเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควร ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล จึงจําเป็นต้องรวมพลัง
ของทั้งสังคมในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่พอเพียงจากการบริโภคที่ เหมาะสม การออกกําลังกายที่เพียงพอ และการจัดการ
อารมณ์ได้เหมาะสม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาพพอเพียงใน การป้องกันแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพ
และผลกระทบจากโรควิถีชีวิตและนําไปสู่ การสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิต ไทยได้อย่างจริงจังและยั่งยืน (แผนพัฒนาสถิติ สาขา
สุขภาพ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 – 2558)
จากการศึกษาภาวะโรคอ้วนและภาวะน้ําหนักเกินที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ พบว่า ในประเทศที่กําลังพัฒนาใน
เขตพื้นที่คนรวย ครอบครัวที่มีฐานะหรือผู้ที่มีรายได้สูง เป็นโรคอ้วนและมีนํ้าหนักเกินมากกว่าคนในชนบท ในทางกลับกัน
พบว่า ในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตและรายได้ดีขึ้น กลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนกลายเป็นกลุ่มคนจนหรือชนบท
เพราะเป็นกลุ่มที่มีทางเลือกในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพน้อยกว่า อาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด อาหารจานด่วนมีพลังงาน
สูงและมีราคาถูกลง จึงทําให้คนจนซื้อได้เพิ่มขึ้น และคนรวยมีทางเลือกที่จะหันมาซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพและอาหารบํารุง
ป้องกันโรคได้มากกว่า (อ้างถึงใน ณัชญ์ธนัน พรมมา (2558)) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คนไทยส่วนใหญ่จึงเริ่มใส่ใจในสุขภาพมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้น เพราะการรับประทานอาหารที่
มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีไขมันต่ําทําให้เป็นผลดีต่อสุขภาพปราศจากโรคภัยต่าง ๆ และยังสามารถควบคุมน้ําหนักทํา
ให้ร่างกายแข็งแรง เพราะคนไทยถือว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ดังนั้นอาหารที่ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่คน
ทั่วไปนิยมบริโภค ไม่ว่าจะเป็น อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ อาหารชีวจิต และผลิตภัณ ฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพรต่างๆ
ซึ่งเป็นอาหารที่ช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพดีข้ึน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพใน
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ และการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพให้
พั ฒ นาในแนวทางที่ เป็ นประโยชน์ต่อสั งคมและร่างกายของผู้ บ ริโภคและผลการศึ ก ษาครั้งนี้ จะนํ ามาใช้เป็ นแนวทาง
ประกอบธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพในการที่ จ ะวางแผนกลยุ ท ธ์ แ ละวางแผนการตลาด ในการดํ า เนิ น การธุ ร กิ จ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ให้เกิดประสิทธิผลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่จําแนกตามอาชีพ

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ขอบเขตด้ า นประชากร ตํ า บลสุ เ ทพ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ป ระชากรทั้ ง สิ้ น 16,702 ราย
(สํานักงานเทศบาล ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ม.ป.ป.) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน
167 ราย เทียบเป็น 1% จากจํานวนประชากรทั้งหมดตามตารางการกําหนดตัวอย่างของ AERA Mini Presentation, Darwin
Hendel, April, 1977
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีด้านปัจจัยผู้บริโภคโดยใช้แนวคิดที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ดังนี้
1. ด้านคุณภาพสินค้า (PRODUCT) และการบริการ (SERVICE)
2. ด้านราคา (PRICE)
3. ด้านสถานที่ (PLACE)
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (PROMOTION)
5. ด้านพนักงาน ( Employee )
6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation )
7. ด้านกระบวนการ ( Process)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Research Benefits)
1. ทําให้ทราบถึงการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
2. ทําให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีตอ่ อาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
3. ทําให้ทราบการเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพจําแนกตามอาชีพ
4. นํ าข้อมู ลที่ได้ไปใช้ประโยชน์โดยเป็นแนวในการพั ฒ นาปรับ ปรุงแบบการบริหารจั ดการร้านอาหารสุ ขภาพ
ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อความอยูร่ อดและสร้างความได้เปรียบเหนือคูแ่ ข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

การทบทวนวรรณกรรม
Kotler (อ้ า งถึ ง ในศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ , 2541) แนวคิ ด ส่ ว นประสมทางการตลาดสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร
(Service Mix) ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7Ps
ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบ
ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้
2. ด้ า นราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณ ค่ าผลิต ภั ณ ฑ์ ในรูป ตั ว เงิน ลู ก ค้ าจะเปรียบเที ย บระหว่างคุ ณ ค่ า (Value)
ของบริ ก ารกั บ ราคา (Price) ของบริ ก ารนั้ น ถ้ า คุ ณ ค่ า สู ง กว่ า ราคาลู ก ค้ า จะตั ด สิ น ใจซื้ อ ดั ง นั้ น การกํ า หนดราคา
การให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจําแนกระดับบริการที่ต่างกัน
3. ด้านช่องทางการจั ดจําหน่าย (Place) เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ย วข้อ งกับบรรยากาศสิ่งแวดล้ อมในการนํ าเสนอ
บริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นําเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาใน
ด้านทําเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริการ (Channels)
4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่องมื อหนึ่งที่มีความสําคัญ ในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับข่าวสาร เกิดทัศนคติท่ดี ี เกิดการซื้อหรือใช้บริการมากขึ้น และบอกต่อไปสู่การตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้มี
ขวัญกําลังใจที่ดี สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมีทัศนคติที่ดี มีจิตใจใฝ่บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี เจรจาสุภาพ
อ่อนโยน สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการอย่างนุ่มนวลแต่รวดเร็ว มีความคิดริเริ่ม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รักษา
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กรได้ดี
6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางกายภาพและรูปแบบสไตล์สีสรรเพื่อสร้าง
คุณ ค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นการตกแต่งสถานที่ ให้เป็ นสัดส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามร่มรื่น สะอาด สว่าง
รวมถึงโต๊ะเก้าอี้ ภาชนะ และการแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมวิธีการขั้นตอนปฏิบัติในด้านการบริการ ที่นําเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อ
มอบการให้บริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพราบรื่น และทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณัฐกฤตา นันทะสิน (2556) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและภักดีต่ออาหารสุขภาพของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านความถี่ในการบริโภค (ครั้ง/เดือน) แตกต่างกั น อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ท่ี .05 โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพ นักเรียน/
นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ด้านความถี่ในการบริโภค (ครั้ง/ปี) แตกต่างจากผู้บริโภคที่มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว และผู้บริโภคที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่ อสุ ขภาพของผู้บริโภคด้านมูลค่าใน
การบริโภค (บาท/ครั้ง) ไม่แตกต่างกัน
จิ น ตนา เพชรพงศ์ (2552: 132 ) อ้ า งถึ ง ใน อาลิ ส า วี ร ะนพรั ต น์ และณั ก ษ์ กุ ลิ ส ร์ (2557) เรื่ อ งรู ป แบบ
การดําเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่ออาหารธัญพืชในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบ
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สอบที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวกล้อง
บรรจุถุง ไม่แตกต่างกัน
พรพรรณ ป้อมสุข (2553) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ใน
กลุ่มประชากรวัยทํางานในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
อายุระหว่าง 15 - 59 ปี จํานวน 400 คน ทั้งสองกลุ่ม มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีระดับ
ของพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเพื่อ สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างคือ ปัจจัยนําด้านชีวสังคม ได้แก่ เพศ (x 2 = 10.007) และอายุ (x 2 = 12.502) มี
ความสั ม พั น ธ์กั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ < .05 ปั จ จั ย นํ า ด้ านจิ ต วิท ยา ได้ แ ก่ ความรู้ (r = .250) ทั ศ นคติ
(r = .327) มี ค วามสั ม พั นธ์กั นอย่ างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ < .05 ปั จ จั ย เอื้ อ อํ านวยด้ านการรั บ รู้ข้อ มู ล ข่ า วสาร
เกี่ ย วกั บ การบริโภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ (r = .331) และ ปั จ จั ย เสริ ม ด้ า นแรงสนั บ สนุ น จากบุ ค คล (r = .297) นั้ น มี
ความสัมพั นธ์เชิงบวกกั บพฤติกรรมการ บริโภคอาหารเพื่อ สุขภาพอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ ระดับ < .05 ดังนั้น ใน
การส่งเสริมพฤติกรรมการ บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพควรให้ความรู้ทางโภชนาการที่ถูกต้อง โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมี
ส่วนร่วม และมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ซึ่งจะสามารถทํ าให้ประชาชนปฏิบัติพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพได้อย่าง
ถูกต้องและยั่งยืน
ภาวิณี ตันติผาติ (2554) ทําการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าทุกปัจจัยส่วนบุคคลที่ แตกต่างกันมีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ ม เพื่ อ สุ ข ภาพของผู้ บ ริ โภค ในเขตกรุ ง เทพมหานครแตกต่ า งกั น พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารเสริ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพ และประเภทของ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เลือกซื้อมารับประทานบ่อยที่สุด มีผลและความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือก ซื้อผลิตภั ณ ฑ์อาหารเสริมเพื่ อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณ ฑ์อาหารเสริม เพื่อสุขภาพของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบแผนงานวิจัย เป็นงานวิจัยแบบ Applied Research และแบบเชิงประมาณ Quantitative Research
1 Research Questions คําถามการวิจัย
ผู้ บ ริ โภคในตํ า บลสุ เทพ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตั ด สิ น ใจบริ โภคอาหารสุ ข ภาพ ตามปั จ จั ย ต่ า งๆ
ทั้ง 7 ด้านของทฤษฎี Philip Kotler ผู้บริโภคนิยมแต่ละด้านประการใด?
2. Modeling Volatility ความผันแปรของแบบจําลอง
สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งสมมิฐานของการวิจัย คือ
Ho ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ไม่แตกต่างกันตามอาชีพ
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H1 ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แตกต่างกันตามอาชีพ

นิยามศัพท์ตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ ผูบ้ ริโภคที่ในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
1. พนักงานข้าราชการ คือ ลูกจ้างประจําของรัฐ มีสวัสดิการเต็มที่ ตามที่รัฐกําหนด
2. พนั กงานภาครัฐวิสาหกิจ คือ องค์การของรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานธุรกิจเป็นเจ้าของ หรือกิจการของรัฐ
และหน่วยงานธุรกิจของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50
3. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว คือ บุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ประกอบอาชีพหารายได้เองโดยไม่มี
นายจ้าง ไม่อยูใ่ นฐานะลูกจ้าง แต่เป็นนายตนเอง เป็นเจ้าของกิจการและจะต้องปฏิบัติงานเอง
4. ภาคประชาชนทั่วไป คือ กลุม่ บุคคลที่ไม่อยู่ในกลุ่มทั้ง 3 กลุ่มของต้น
ตัวแปรตามได้แก่
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา ( Price )
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( Place )
4. ด้านส่งเสริมการตลาด ( Promotion )
5. ด้านบุคคล ( People ) หรือพนักงาน ( Employee )
6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation )
7. ด้านกระบวนการ ( Process)

กรอบแนวความคิด
กรอบแนวความคิดที่ 1
ตัวแปรอิสระ

อาชีพผู้บริ โภคคือ
1. พนักงานข้ าราชการ
2. พนักงานภาครัฐวิสาหกิจ
3. พ่อ/ธุรกิจส่วนตัว
4. ภาคประชาชนทัว่ ไป

ตั ว แปรตาม ไคสแควร์ (Chi-Square Test:
ผู้บริโภคในตําบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

)

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7P’s
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้ านราคา ( Price )
3. ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ( Place )
4. ด้ านส่งเสริมการตลาด ( Promotion )
5. ด้ านบุคคล ( People ) หรื อพนักงาน ( Employee )
6. ด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence and Presentation )
7. ด้ านกระบวนการ ( Process)
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กรอบแนวความคิดที่ 2
ส่วนประสมการตลาด
(Marketing Mix)
ตัวชี้วัด
7P’s
1. เมนูอาหารมีหลากหลาย
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. หน้าตาอาหารสวยน่ารับประทาน
(Product)
3. รสชาติอร่อย
4. วัตถุดบิ มีคุณภาพ
5. วัตถุดิบสะอาด
6. ใช้ผักปลอดสารพิษ
7. บรรจุภัณฑ์สวยงาม
8. อาหารมีความแตกต่างจากร้านอื่น
1. คุณค่าสูงกว่าราคา
2. ด้านราคา
2. คุณค่าต่ํากว่าราคา
(Price)
3. คุณค่าเหมาะสมกับราคา

3. ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย
(Place)

1. ทําเลที่ตั้ง ดี
2. มีป้ายมองเห็นได้ชัดเจน
3. การเดินทางไปมาสะดวก ลักษณะการ
จัดร้านสวยงาม ร่มรื่น สะอาดน่าสนใจ

4. ด้านส่งเสริม
การตลาด
(Promotion)

1. ลูกค้าทราบข่าวสารชัดเจน
2. มีข้อมูลชักจูงให้เกิดทัศนคติที่อยาก
ทานอาหารสุขภาพมากขึ้น
3. มี ก ารลดราคาขาย (อาจลดในช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่ ง หรื อ ลดในช่ ว งเทศการ
พิเศษ)
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีคนสนใจทานอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้น
2. มีคนนิยมอาหารสุภาพเพิ่มขึ้น
3. มีการมาซื้อซ้ําบ่อยขึ้น
4. มีการบอกต่อให้มาทานอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้น
5. มีการซือ้ ฝากเพิ่มขึ้น

1. มีคนสนใจทานอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้น
2. มีคนนิยมอาหารสุภาพเพิ่มขึ้น
3. มีการมาซื้อซ้ําบ่อยขึ้น
4. มี ก ารบอกต่ อ ให้ ม าทานอาหารสุ ข ภาพ
เพิ่มขึน้
5. มีการซือ้ ฝากเพิ่มขึ้น
1. มีคนสนใจทานอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้น
2. มีคนนิยมอาหารสุภาพเพิ่มขึ้น
3. มีการมาซื้อซ้ําบ่อยขึ้น
4. มี ก ารบอกต่ อ ให้ ม าทานอาหารสุ ข ภาพ
เพิ่มขึน้
5. มีการซือ้ ฝากเพิ่มขึ้น
1. มีลูกค้าเยอะขึ้น
2. อยากทานอาหารหลายรายการมากขึ้น
3. มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น
4. ดึงลูกค้าเก่าไว้ได้
5. มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

หมาย
เหตุ
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6. ด้านการสร้างและ
นําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical
Evidence and
Presentation)
7. ด้านกระบวนการ
(Process)

1. ให้บริการที่รวดเร็ว
2. มีเมนูอาหารที่รูปภาพสวยงาม
อ่านง่าย
3. มีเมนูหลายภาษา
4. การตกแต่งร้านให้ดูดี สวยงาม
5. มี Wi-Fi บริการ
1. เมื่ อ ลู ก ค้ า นั่ ง ให้ เสิ ร์ ฟ Welcome set
ต้อนรับทันที พร้อมกับยื่นเมนูแนะนํา
2. ได้รายการอาหารตามที่สั่ง
3. ได้อาหารตามลําดับคิว
4. มีการกล่าวขอบคุณ

BMRC

1. ลูกค้าสะดวกในการใช้บริการคอมพิวเตอร์
2. ลูกค้าสั่งอาหารได้ง่ายขึ้น

1. ลูกค้าประทับใจและได้รายการอาหารที่
จะสั่ง
2. ลูกค้าได้อาหารตามลําดับคิว
3. ลูกค้าจะมีความพึงพอใจมากกว่าร้านอื่น
4. ลูกค้าสะดวกในการสั่งอาหาร
5. ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาที่ร้านสามารถทางที่
บ้านและ/หรือสํานักงานได้
6. รวดเร็วไม่ต้องคอยนาน ชื่อเสียงร้าน
น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ บริ โภคส่ วนใหญ่ เพศหญิ งมากกว่ าเพศชาย เพศหญิ ง ร้ อยละ 55.1 และเพศชาย ร้ อยละ 44.9 อายุ 41-60 ปี
ร้อยละ 47.9 มากกว่าอายุอื่น ๆ วุฒกิ ารศึกษา อยู่ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 57.5 มากกว่าระดับการศึกษาอื่น ๆ
อาชีพของผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป ร้อยละ 44.3 รองลงมาได้แก่ อาชีพข้าราชการ ร้อยละ 25.1
อาชีพผูป้ ระกอบการ/ธุรกิจ ร้อยละ 15.6 และอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.0 ตามลําดับ
รายได้ พบว่า ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 10,001-30,000 บาท ร้อยละ 34.1 รองลงมาได้แก่ มีรายได้ 30,001-50,000
บาท ร้อยละ 27.5 ต่ํากว่า 10,000 บาท และมากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 19.2 ซึ่งเท่ากันตามลําดับ
บุคคลที่ทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ เดือนละ 1-3 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 39.5 รองลงมาได้แก่ ทาน 4-6 ครั้ง/
เดือน ร้อยละ 35.9 และมากกว่า 10 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 13.2 ตามลําดับ
บุ ค คลที่ รู้ จั ก ร้ า นอาหารที่ ไม่ มี เนื้ อ สั ต ว์ เพื่ อ สุ ข ภาพที่ อ ยู่ บ นถนนสุ เทพ อ.เมื อ ง จ.เชี ย งใหม่ ส่ ว นใหญ่ รู้ จั ก
ร้านอาหารเจ/มังฯ สวนดอก ร้อยละ 52.7 รองลงมาได้แก่ ร้านอาหารเจไม่จําเจ ร้อยละ 49.1 ร้านอาหารพรรณพรรณ
ร้อยละ 44.3 และร้านอาหาร Love Forest ร้อยละ 40.7 ตามลําดับ
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยรวมทุกอาชีพ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดจากกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ปั จจั ยด้ านผลิ ตภั ณ ฑ์ มีผลต่อ การตั ดสินใจซื้ออาหารสุ ขภาพเนื่ องจากวัตถุ ดิบ มี คุณ ภาพ และวัตถุ ดิบ สะอาด
ร้อยละ 100.0 รองลงมา ใช้ผักปลอดสารพิษ ร้อยละ 99.4 และรสชาติอร่อย ร้อยละ 97.6 ตามลําดับ
ปัจจัยในการตั ดสินใจของผู้บริโภคปั จจัยด้านราคา ที่มีต่ออาหารสุขภาพในตํ าบลสุเทพ อําเภอเมือง จั งหวัด
เชียงใหม่ โดยภาพรวมทุกอาชีพ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดจากกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุขภาพจาก คุณค่าเหมาะสมกับราคา ร้อยละ 92.2 รองลงมา
คุณค่าสูงกว่าราคา ร้อยละ 76.1 ตามลําดับ
ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมทุกอาชีพ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดจาก
กลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุขภาพเนื่องจาก การเดินทางไปมา
ได้สะดวก ร้อยละ 95.8 รองลงมา มีป้ายมองเห็นได้ชัดเจน ร้อยละ 94.6 และทําเลที่ตั้งดี สะดวก ลักษณะการจัดร้าน
สวยงาม ร่มรื่น สะอาดน่าสนใจ ร้อยละ 93.4 ตามลําดับ
ปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ โภคปั จ จั ย ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาด ที่ มี ต่ อ อาหารสุ ข ภาพในตํ า บลสุ เทพ
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยภาพรวมทุ ก อาชี พ ไม่ แ ตกต่ า งกั น ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 เมื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอี ย ดจากกลุ่ ม ตั วอย่ างพบว่า ปั จ จั ย ด้ านส่ งเสริม การตลาด มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ อาหารสุ ข ภาพเนื่ อ งจาก
ลูกค้าทราบข่าวสารชัดเจน ร้อยละ 93.4 รองลงมา มีข้อมูลชักจูงให้เกิดทัศนคติที่อยากทานอาหารสุขภาพมากขึ้น ร้อยละ
14.4 และมี ก ารลดราคาของราคาขาย (อาจลดในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง หรื อ ลดในช่ ว งเทศการพิ เศษ) ร้ อ ยละ 84.4
ตามลําดับ
ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมทุกอาชีพ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดจาก
กลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุขภาพเนื่องจาก พนักงานมีมารยาทที่
สุภาพเรียบร้อย พนักงานการตอนรับที่ดี ใส่ใจบริการ ร้อยละ 100 รองลงมา พนักงานที่อัธยาศัยดี ยิ้มแช่มใส่ ร้อยละ
99.4 และมีพนักงานที่ให้บริการเพียงพอ ร้อยละ 96.4 ตามลําดับ
ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุ
เทพ อํ าเภอเมื อง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมทุกอาชีพ ไม่แตกต่างกั นที่ระดับนัยสํ าคัญ ทางสถิติ 0.05 เมื่อ พิ จารณา
รายละเอียดจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร
สุขภาพ จากการให้บริการที่รวดเร็ว ร้อยละ 97.0 รองลงมา มีเมนู อาหารที่มีรูปภาพสวยงาม อ่านง่าย ร้อยละ 96.4
และการตกแต่งร้านให้ดูดี สวยงาม ร้อยละ 76.0 ตามลําดับ
ปัจ จั ยในการตั ดสิ นใจของผู้ บ ริโภคปั จจัย ด้ านกระบวนการ ที่ มีต่ออาหารสุ ขภาพในตํ าบลสุ เทพ อํ าเภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมทุกอาชีพ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดจากกลุ่ม
ตั ว อย่ า งพ บว่ า ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ อาหารสุ ข ภาพ เนื่ อ ง จากการได้ อ าหาร
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ตามลําดับคิว ร้อยละ 98.8 รองลงมา ได้รายการอาหารตามที่สั่ง ร้อยละ 98.2 และมีการกล่าวขอบคุณ ร้อยละ 83.2
ตามลําดับ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบธุรกิจควรควบคุมคุณภาพ ให้มีความสด สะอาด รักษาคุณภาพ และใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพ รวมทั้งรักษารสชาติให้ได้มาตรฐาน
2. ด้านราคา ผู้ประกอบธุรกิจควรแจ้งราคาอาหารแต่ละชนิดอย่างชัดเจนและควรกําหนดระดับราคาให้เหมาะสม
กับประเภท ขนาด และชนิดของผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้บริโภคสามารถพิจารณาตัดสินใจซื้อได้โดยง่าย
3. ด้านสถานที่/ช่องทางการจําหน่าย ผู้ประกอบธุรกิจควรเลือกทําเลที่ตั้งของร้านจําหน่ายให้มีทําเลที่ตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชน ที่ทํางาน ที่พั ก หรือตั้งในห้างสรรพสินค้าเพื่ อให้ผู้บริโภคสะดวกในการจัดซื้อ รวมถึงกํ าหนดเวลาในการ
เปิด-ปิดร้านให้เหมาะสม
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบธุรกิจควรดําเนินการจัดให้มีการทํารายการส่งเสริมการจําหน่ายภายใน
ร้าน เช่น การให้ส่วนลดในการซื้อสินค้า หรือให้ลูกค้ามีบัตรสมาชิกเพื่อรับส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป หรือได้รับส่วนลด
เมื่อซื้อสินค้าในวันเกิด มีการสะสมยอดซือ้ เพื่อนํามาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป
5. ด้านพนักงานบริการ การเพิ่มศักยภาพการให้บริการ เช่น ความรวดเร็วในการให้บริการ บริการด้วยอัธยาศัย
ไมตรี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส และมีความเป็นมิตร และมีจติ ใจรักการให้บริการ (Service mind)
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบควรรักษาความสะอาดของภาชนะที่ใส่ ควรใช้ถุงพลาสติกหรือกล่อง
บรรจุภัณ ฑ์ที่มีความปลอดภัยในการบรรจุสินค้า มีการตกแต่งร้านสวยงาม และดึงดูดลูกค้าหรือผู้บริโภคเข้าใช้บริการ
รวมทั้งใช้อุปกรณ์ที่สะอาดและทันสมัย

อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ยเปรี ยบเที ยบอาชี พของผู้ บริ โภคกั บปั จจั ยในการตั ดสิ นใจบริ โภคอาหารสุ ขภาพในตํ าบลสุ เทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยทั้ง 7 ด้าน โดยรวม อาชีพที่แตกต่างกันบริโภคอาหารสุขภาพไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับ ณั ฐกฤตา นันทะสิน (2556) ที่ว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ แตกต่างกั น
บริโภคอาหารสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และทั้งยังสอดคล้องที่ว่า เพศ
หญิงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้านมูลค่าในการบริโภคมากกว่าเพศชาย และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จินตนา
เพชรพงศ์ (2552: 132 ) อ้ า งอิ ง ใน อาลิ ส า วี ร ะนพรั ต น์ , ณั ก ษ์ กุ ลิ ส ร์ (2557) พบว่ า ผู้ บ ริโภคมี อ าชี พ แตกต่ า งกั น
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวกล้องบรรจุถุงไม่แตกต่างกัน และทั้งยังสอดคล้องกับ พรพรรณ ป้อมสุข (2553) จากผลงาน
การวิจัย เรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุขภาพในชุมชนเมือง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้บริโภคมีพฤติกรรมทาน
อาหารสุ ข ภาพไม่ แ ตกต่ า งกั น และทั้ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการวิจั ย ของ ภาวิณี ตั น ติ ผ าติ (2554) ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง
การตัดสินใจซื้อผลิตภั ณ ฑ์ อ าหารเสริม เพื่ อ สุขภาพของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพ ที่ แตกต่างกั น มี
การตัดสินใจซื้ออาหารสุขภาพแตกต่างกัน
ทั้งผลงานวิจัยนี้ ยังสอดคล้องกับกรอบแนวความคิดในประเด็นผลที่คาดว่าจะได้รับ ทั้ง 7 ด้าน ที่พบว่าผู้บริโภค
จะตัดสินใจทานอาหารสุขภาพเพิ่มขึ้น
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สรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
มีขอ้ เสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังในพื้นที่อื่น ๆ หรือการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริโภคใน
แต่ละพืน้ ที่ เพื่อนําผลที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ตา่ งๆ ได้
2. ควรศึกษาเพื่ อหาความต้องการของผู้บริโภคโดยละเอียดมากขึ้น เพื่ อนําไปพั ฒ นาการผลิตผลิตภั ณ ฑ์ให้มี
ความหลากหลายและรสชาติ ตรงใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
3. ควรศึกษาว่าปริมาณลูกค้าที่เป็นกลุ่มบุคลากรในอาคารต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ว่ามี
จํานวนผูต้ อ้ งการสั่งอาหารแล้วให้สง่ ถึงที่มีปริมาณมากน้อยเพียงใด
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อิทธิพลของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมขององค์กรและนวัตกรรมเชิงสังคม
ที่มีต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย
The Effect of Corporate Social Entrepreneurship and Social Innovation
on Corporate Economic Sustainability in Thai Firms
อําพล ชะโยมชัย1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมขององค์กร
และนวัตกรรมเชิงสังคมที่มีต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลตัดขวางโดยใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลรายปี พ.ศ. 2555-2557 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จํานวน 402 องค์กร ซึ่งประกอบด้วย 8 หมวดอุตสาหกรรม ทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุ ผู้วิจัยได้พัฒนาตัวแปรใหม่เชิงปริมาณเพื่อใช้วัดปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม
ขององค์ ก รและปั จ จั ย นวั ต กรรมเชิ ง สั ง คม ปั จ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ผู้ ป ระกอบการทางสั ง คมขององค์ ก ร ได้ แ ก่
ความสามารถด้านนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง การทํางานเชิงรุกทางสังคม การมุ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธกิจเพื่อสังคม
และ บรรษั ท ภิ บ าล ส่ ว นปั จ จั ย นวั ต กรรมเชิ ง สั ง คม ได้ แ ก่ ความร่ ว มมื อ โครงสร้ า งองค์ ก ร ทรั พ ยากรขององค์ ก ร
และความสามารถขององค์กร สําหรับตัวแปรที่วัดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ งานวิจัยนี้ได้เสนอ 6 ตัวแปร คือ การเพิ่มขึ้น
ของรายได้ การเพิ่มขึ้นของกําไร อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด อัตรากําไร
สุทธิ และ การเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรต่อหุ้น
ผลการวิจัยพบว่า (1) ตัวแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม
และปัจจัยนวัตกรรมเชิงสังคมกับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในภาพรวม คือ ตัวแบบที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นหรืออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นตัวแปรด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององค์กร (2) ในตัวแบบ
ภาพรวม ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององค์กร ได้แก่ จํานวนช่องทางการให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย อัตราเงินปันผลตอบแทน อันดับบรรษัทภิบาล ความร่วมมือกับองค์กรอื่น และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
และ (3) แต่ละหมวดอุตสาหกรรมมีตัวแบบที่เหมาะสมแตกต่างกัน ซึ่งตัวแปรที่แสดงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในตัวแบบ
รายหมวดอุตสาหกรรมที่พบมากกว่าตัวแปรอื่นๆ คือ อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อรายได้และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์
รวม งานวิจัยสรุปว่า ควรใช้ตัวแบบในรายหมวดอุตสาหกรรมมากกว่าตัวแบบภาพรวม เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ในการ
ตั ด สิ น ใจของตั ว แบบดี ก ว่ า งานวิ จั ย เสนอแนะว่ า ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยควรมี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท
จดทะเบียนให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เช่น การสร้างช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเพียงพอ การใส่ใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม การพัฒนาความสามารถของพนักงาน
การสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของทั้งบริษัทจดทะเบียนและตลาด
หลักทรัพย์ในภาพรวม
1

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Page 362

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

คําสําคัญ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององค์กร, คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมขององค์กร,
นวัตกรรมเชิงสังคม, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ABSTRACT
The objective of this research was to investigate the effect of corporate social entrepreneurship and social
innovation on corporate economic sustainability in Thai firms. The averages of annual cross-sectional data of 402
listed companies in all 8 sectors of Stock Exchange of Thailand (SET) during period 2012 to 2014 were used for
analysis. Descriptive statistics and multiple regression analysis were performed. The new quantitative variables for
corporate social entrepreneurship and social innovation of this study were developed. Corporate social
entrepreneurship consisted of innovation capabilities, risk-taking, social proactiveness, stakeholder orientation, social
mission, and corporate governance. Social innovation comprised collaboration, organizational structure, firm resource,
and firm capabilities. For corporate economic sustainability, the study used 6 variables included revenue growth,
profit growth, return on equity, return on assets, net profit margin, and earning-per-share growth.
The results showed that (1) the fitted overall market models that showed the relationship of corporate social
entrepreneurship, social innovation, and corporate economic sustainability were the models that used return on
equity or return on assets as the corporate economic sustainability variables, ( 2) for overall market model, the
variables that had an impact on corporate economic sustainability were numbers of stakeholder channels, dividend
yield, corporate governance rating, collaborating with other parties, and debt/equity ratio, and (3) each sector had
the different fitted model. The most frequent variables that used as corporate economic sustainability in the industrial
sector models were market value/revenue ratio and assets turnover. The study summarized that using the industrial
sector model from each sector was more suitable than the overall market model because its coefficient of multiple
determination was better. The research suggested the Stock Exchange of Thailand (SET) should make proper policies
to support the listed companies' practices by focusing on the benefits of stakeholders. They are, for instance, to
create appropriate communication channels, both in quality and in number, to enhance employees' capabilities, and
to establish connectivities among themselves. They have a positive impact on economic sustainability of the listed
companies in particular and the stock market in general.
Keywords: Corporate Economic Sustainability, Corporate Social Entrepreneurship, Social Innovation,
Stock Exchange of Thailand
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การจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม
ของนักศึกษาวิชาชีพครูในจังหวัดเชียงใหม่
Safety Systems in Industrial Laboratory of Teacher Students in Chiang Mai Province
อธิวัฒน์ วังใหม่* พลสิทธิ์ สิทธิชมพู** นทัต อัศภาภรณ์*** สุรพงศ์ บางพาน**** สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร*****
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมของ
นักศึกษา วิชาชีพ ครู ในจังหวัดเชียงใหม่ ประชาการที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นั กศึกษาวิชาชีพ ครูในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีใช้
ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม คือ นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 183 คน โดยใช้เครื่องมือที่ทําการวิจัย คือ แบบสอบถาม กําหนดเนื้อหาเกี่ยวกับ
ระบบความปลอดภั ย ที่ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ได้ รั บ ในการจั ด การเรี ย นการสอนภาคปฏิ บั ติ โดยใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการให้ความรู้ (Education) 2) ด้านการบังคับการ (Enforcement) และ 3)
ด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขทางวิ ศ วกรรม (Engineering) ผลจากการวิ จั ย พบว่ า การได้ รั บ เกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบ
ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมในด้านการบังคับการ (Enforcement) และการป้องกันและแก้ไข
ทางวิศวกรรม (Engineering) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.47 และ Mean = 3.51ตามลําดับ) แต่ทั้งนี้การจัดระบบ
ความปลอดภัยในด้านการให้ความรู้ (Education) โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.16) ซึ่งมีผลเป็นไปในทิศทาง
เดี ย วกั บ การใช้ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางอุ ต สาหกรรมของนั ก ศึ ก ษา โดยรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง (Mean = 3.26) ดั ง นั้ น
การจั ด ระบบความปลอดภั ย ในด้ า นการให้ ค วามรู้ (Education) เปรี ย บเสมื อ นพื้ น ฐานในการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
อุตสาหกรรม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ก่อนที่จะเริ่มใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการใช้ห้องปฏิบัติการ
ทางอุตสาหกรรมให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

คําสําคัญ ระบบความปลอดภัย, ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม

*

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ประธานบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
**** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
***** ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ ประจําสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
**
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the safety of using industrial laboratories in Chiang Mai
professional teachers. Citizens used in research include: The professional teachers in Chiang Mai using industrial
laboratories are the students of Bachelor of Education. Department of Industrial and Technological Studies Chiang
Mai Rajabhat University was used as a questionnaire. The questionnaire was used to determine the content of the
safety system that the professional teachers received in the teaching and learning of laboratories using industrial
laboratories. Knowledge (Education) 2) Force. (Enforcement) and 3) engineering and prevention. (Engineering). The
results of the research found that the exposure to the security industry in the use of industrial labor force.
( Enforcement) and Engineering Prevention and Fixing ( Engineering = 3.17, Mean = 3.47 and Mean = 3. 51,
respectively). However, the overall security of the education system was moderate (Mean = 3.16). It is in the same
direction as the use of industrial laboratories of students. Overall, it was at a moderate level ( Mean = 3. 26) .
Therefore, the organization of educational safety was the basis for the use of industrial laboratories. Practitioners
should have prior knowledge to start using the lab. To apply knowledge gained in the use of industrial laboratories to
ensure safety in the operation
Key words: safety systems, industrial laboratories

บทนํา
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงตามความต้องการ ความสนใจ และถนัดของตนรวมไปถึงโอกาสที่จะพัฒนา
ศักยภาพของแต่ละคน การเรียนแบบปฏิบัติจึงเป็นวิธีท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง แต่ในขณะเดียวกันการเรียน
แบบปฏิ บั ติ ห รื อ การฝึ ก งานในสถานศึ ก ษาต้ อ งมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท่ี ไม่ ค าดคิ ด การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
การป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ และการรั ก ษาความปลอดภั ย จึ งมีค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ งต่ อ การป้ อ งกั น อุ บั ติเหตุ ในสถานศึ ก ษา
(นทัต อัศภาภรณ์, 2557: 23) ปัจจุบันสถาบันผลิตครูในจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่หลายสถาบัน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเป็น
ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎีและ
การปฏิบัติจริง ทั้งทางด้านวิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2555) เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะ
ประสบการณ์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งทางหลักสูตรได้มีการจัดเตรียม
สถานที่ สํ าหรั บ ใช้ในการเรีย นการสอนในรายวิ ชาเฉพาะ ให้นั ก ศึ ก ษาใช้ ในการฝึ ก ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ งานพื้ น ฐานทาง
ด้านอุตสาหกรรม
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางอุ ต สาหกรรมอุ ต สาหกรรมเป็ น สถานที่ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
นักศึกษาจะได้เรียนรู้แบบปฏิบัติหรือฝึกงาน ส่วนใหญ่จะเป็นปฏิบัติงานช่างพื้นฐานและงานประดิษฐ์ เป็นการใช้เครื่องมือ
และเครื่องมือกลเบื้องต้นไม่เน้นหนักไปทางเครื่องจักรกล โดยอาศัยอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต

Page 380

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

ซึ่ ง การใช้ อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รในห้ อ งปฏิ บั ติก ารทางอุ ต สาหกรรมย่ อ มมี ค วามเสี่ ย งที่ เกิ ด จากสาเหตุ ต่ างๆ
และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งที่คาดคิดและไม่คาดคิด ความเสี่ยงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุข้ึน
ส่งผลกระทบต่อร่างกายและทรัพย์สิน การออกแบบหรือการจัดระบบความปลอดภัยที่ดี จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ป้องกันหรือ
ลดอัตราความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุนั้นได้ (วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2546: 15)

จุดประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด ระบบความปลอดภั ย ในการใช้ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางอุ ต สาหกรรมของนั ก ศึ ก ษา วิ ช าชี พ ครู
ในจังหวัดเชียงใหม่

การทบทวนวรรณกรรม
วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2546) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ H.W. Heinrich ซึ่งได้ทําการศึกษา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใน ค.ศ. 1920สามารถสรุปผลการศึกษาได้ 3 ประการ ดังนี้
1) สาเหตุ ท่ี เกิ ด จากคน (Human Causes) มีจํ านวนมากที่ สุด คื อ ร้อ ยละ 88 ของสาเหตุ ก ารเกิด อุ บั ติ เหตุ เช่น
การปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ความเผอเรอ ความประมาท มีนสิ ัยชอบเสี่ยงในการปฏิบัตงิ าน เป็นต้น
2) สาเหตุท่ีเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical Failure) มีจํานวนเพียง ร้อยละ 10 ของสาเหตุการ
เกิ ด อุ บั ติ เหตุ เช่น ไม่ มี เครื่ อ งป้ อ งกั น ในส่ ว นที่ เป็ น อั น ตรายของเครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ หรื อ เครื่ อ งจั ก รชํ า รุ ด บกพร่ อ ง
รวมถึงผังโรงงานที่ไม่มีความเหมาะสม สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3) สาเหตุท่ีเกิดจากดวงชะตา (Acts Of God) มีจํานวนเพียง ร้อยละ 2 เป็นสาเหตุของ การเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น
โดยนอกเหนือการควบคุมได้ เช่น ฟ้าผ่า ลมพายุ หรือน้ําท่วม เป็นต้น
จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้น H.W. Heinrich ได้สรุปสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุโดยแบ่งเป็น 2 ประการ
คือ
1) การกระทํ า ที่ ไม่ ป ลอดภั ย (Unsafe Act) เป็ น สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ม ากที่ สุ ด คิ ด เป็ น จํ า นวน
ร้อยละ 85 ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ได้แก่
1.1) การปฏิบัตงิ านที่ไม่ถูกต้อง
1.2) การมีทัศนคติท่ีไม่ถูกต้อง
1.3) ความไม่เอาใจใส่ในการทํางาน
1.4) ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย
1.5) การมีนสิ ัยชอบเสี่ยง
1.6) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของความปลอดภัยในการทํางาน
1.7) การแต่งกายไม่เหมาะสม
1.8) การทํางานโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
1.9) การถอดส่วนป้องกันอันตรายของเครื่องจักรออก
1.10) การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่เหมาะกับงาน
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1.11) การหยอกล้อกันระหว่างปฏิบัตงิ าน
1.12) การปฏิบัติงานโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปรกติ
2) สภาพการณ์ ที่ไม่ป ลอดภั ย (Unsafe Condition) เป็ นสาเหตุ รองที่ก่อให้ เกิดอุ บัติเหตุ คิดเป็ นจํ านวน ร้อยละ
15 ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด ได้แก่
2.1) ส่วนที่เป็นอันตราย (บริเวณหรือชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว) ของเครื่องจักรไม่มีเครื่องป้องกันหรือ
อุปกรณ์สําหรับป้องกันอันตราย
2.2) โรงงงานมีการวางผังที่ไม่ถูกต้อง
2.3) บริเวณที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสกปรก
2.4) พื้นโรงงานไม่เรียบ ขรุขระ มีหลุม มีบอ่
2.5) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกสุขอนามัย
2.6) เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ชํารุด
2.7) ระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชํารุด เป็นต้น
ชัยยุทธ ชวลิตนิธกิ ุล (2534) กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานว่าเกิดจาก 2 ส่วน คือ
1) สาเหตุนํา ได้แก่
1.1) ความผิ ด พลาดของการจั ด การ เช่ น หน่ ว ยงานไม่ มี ก ารสอนเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ไม่ มี ก าร
ปรับปรุง แก้ไขในจุดที่อันตราย ไม่มกี ารจัดการอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยให้
1.2) สภาวะจิตใจของคนงานไม่เหมาะสม เช่น อ่อนเพลีย สายตาไม่ดี สภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบัติ
2) สาเหตุโดยตรงแบ่ง 2 สาเหตุใหญ่คือ การปฏิบัตงิ านที่ไม่ปลอดภัยของคนงานและสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย
2.1) การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย เป็นการกระทําที่ไม่ปลอดภัยของตัวบุ คคลหรือ ตัวผู้ปฏิบัติงานใน
ขณะที่ปฏิบัติงาน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พบว่าร้อยละ 88 ของการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าว เช่น การใช้
เครื่อ งมื อ เครื่อ งจั ก ร หรื อ อุ ปกรณ์ ต่าง ๆ โดยไม่ ได้ รับ มอบหมาย ไม่ใส่ ใจต่อ คํ าเตื อ น เล่ น หยอกล้ อ ตอนปฏิ บั ติ งาน
ใช้เครื่องมือที่ชํารุด หรือใช้ไม่ถูกวิธี ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
2.2) สภาพของงานที่ ไม่ ป ลอดภั ย เป็ น สภาพแวดล้ อ มที่ ไม่ป ลอดภั ย ที่ อ ยู่ ร อบ ๆ ตั วคนงาน หรื อ ตั ว
ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน พบว่าประมาณร้อ ยละ 10 ของอุ บั ติเหตุ เกิดขึ้นเนื่ อ งจากสาเหตุ ดั งกล่าว เช่น เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ อ อกแบบไม่
เหมาะสม ไม่มี คุณ ภาพ สถานที่ ป ฏิ บั ติงานมีก ารวางของไม่ เป็ นระเบีย บเรียบร้อ ย กีดขวางทางเดิ น ระบบการจั ดเก็ บ
สารเคมีไม่มีความเหมาะสม บริเวณที่ปฏิบัตงิ านลื่น ไม่เรียบ แสงสว่างไม่เพียงพอ ขาดระบบเตือนภัยที่เหมาะสม
เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ (2533) ได้รวบรวมทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุไว้ 3 ทฤษฎีได้แก่
1) ทฤษฎี โดมิ โน (Domino Theory) มี ห ลั ก การที่ สํ า คั ญ คื อ การเรี ย งลํ า ดั บ การประสบอั น ตรายเป็ น ขั้ น ตอน
หากมีเหตุการณ์ท่ีทําให้ขั้นตอนที่หนึ่งเกิดขึ้น ก็จะส่งผลกระทบไปยังขั้นตอนอื่นๆ ตามลําดับ จนถึงลําดับขั้นตอนสุดท้าย
คือ การบาดเจ็บ สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1.1) ภูมิหลังและสิ่งแวดล้อมทางสังคม (Ancestry and Social Enviroment) สิ่งแวดล้อมทางสังคมและ
การประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีตส่งผลให้ให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมที่แสดงออกแตกต่างกัน
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1.2) ความผิดปกติของบุคคล (Fault of Person) สุขภาพจิตและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นสาเหตุทําให้
เกิดความผิดปรกติของบุคคล
1.3) การกระทําหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act / Unsafe condition) เป็นการปฏิบัติงานที่ไม่
ปลอดภัยของบุคคล
1.4) การเกิดอุบัติเหตุ (Accident) เหตุการณ์ที่มีสาเหตุจากปัจจัย 3 ลําดับข้างต้นมาแล้วย่อมส่งผลให้
เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้น
1.5) การบาดเจ็บ (Injury) การบาดเจ็บที่เกิดกับอวัยวะบางส่วนของร่างกาย
การป้องกั นการเกิดอุบัติเหตุ ตามทฤษฎีโดมิโน คื อ การตัดขั้นตอนที่เริ่มเกิดอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้น เมื่อ พิจารณา
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตามลําดับแล้ว ลําดับที่ 1-3 Heinrich เห็นว่าลําดับที่ 1 และ 2 เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากและใช้
เวลานาน เนื่ องจากเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็ นคุ ณ สมบั ติส่วนบุ คคลแล้ว แต่ลําดั บที่ 3 คือ การกระทํ าที่ไม่ปลอดภัยและ
สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัยเป็นขั้นตอนที่สามารถขจัดได้ง่ายกว่า หากมีการควบคุมอย่างดีพอและมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
ซึ่งการป้องกันการประสบอันตรายตามทฤษฎีโดมิโน แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 1 การป้องกันอุบัติเหตุโดยการดึงโดมิโนตัวที่ 3 ออก
ที่มา : ณรงค์ ณ เชียงใหม่ (2532)

2) ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของบ๊อบฟีเรนซ์ (Firenze System Model) ได้อธิบายแนวคิดรูปแบบระบบ
ความปลอดภัยว่า การศึกษา เรื่องสาเหตุของอุบัติเหตุจะต้องศึกษาองค์ประกอบทั้งระบบ ซึ่งมีปฏิกิริยาสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กัน องค์ประกอบดังกล่าวประกอบด้วย คน (Man) เครื่องจักร (Machine) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ความสําคัญของ
องค์ประกอบที่ เป็ นสาเหตุของอุบัติเหตุ แต่ละองค์ประกอบมีความสําคั ญ ต่อการตั ดสินใจในการผลิตงาน (Task) และ
การเกิดอุบัติเหตุ (Accident) ดังต่อไปนี้
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รูปที่ 2 รูปแบบของระบบความปลอดภัยของ Bob Firirenze
ที่มา: เฉลิมชัย (2533)
2.1) คนหรือผู้ปฏิบัติงาน (Man) ซึ่งจําเป็นต้องตั ดสินใจ (Decision) เลื อกวิธีป ฏิบั ติอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่ อให้งานบรรลุเป้ าหมาย กระนั้นการตั ดสินใจในการดํ าเนินงานให้บ รรลุ เป้าหมายในแต่ละครั้งนั้นย่อมมีความเสี่ย ง
(Risks) แฝงอยู่เสมอ
2.2) อุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก ร (Machine) หาก มี ก ารออกแบบไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ถู ก หลั ก วิ ช าการหรื อ ขาด
การบํารุงรักษาที่ดีย่อมส่งผลให้กลไกของเครื่องจักรเกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด อันจะนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
2.3) สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งความผิดพลาดที่ เกิดขั้นกับสิ่งแวดล้อม ย่อมก่อให้เกิดปั ญ หาต่อ
ผู้ปฏิบัตงิ านและเครื่องจักร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ดังนั้นในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น ลักษณะของงานที่
ต้องปฏิบัติ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น (Nature of Harmful Consequences) เป็นต้น หากข้อมูลที่ศึกษามีคุณภาพและเพียงพอ
จะส่งผลให้ความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงานลดลงอยู่ในวงจํากัด มีโอกาสที่จะสามารถควบคุมได้ ดังนั้น อุบัติเหตุหรือ
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัตงิ านก็จะลดลงตาม
3) ทฤษฎี รูป แบบการเกิด อุ บั ติเหตุ ของกองทั พ บกสหรัฐ อเมริก า ซึ่ง ได้ มี ก ารศึ ก ษาเทคโนโลยี ท างด้ านความ
ปลอดภัยควบคู่กับเทคโนโลยีในการผลิตและการใช้ รูปแบบการบริหารงานความปลอดนี้เป็นรูปแบบที่แสดงถึงการเกิด
อุบัติเหตุสามารถอ้างอิงสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้เป็น 3 ประการ คือ
3.1) ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน (Human Error) เกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมการกระทําที่
ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) สภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) ต่างๆ
3.2) ความผิ ด พลาดในระบบ (System Error) อาจเกิ ด จากการออกแบบระบบที่ ไ ม่ เ หมาะสม
อันเนื่องมาจากนโยบายที่ไม่เหมาะสมของหน่วยงาน เช่น การประหยัด การเลือกใช้เทคโนโลยีการบํารุงรักษา หรือเกิดจาก
ความล้มเหลวในการออกแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นต้น
3.3) ความผิดพลาดในการบริหารจัดการ (Management Error) สาเหตุหลักอาจเกิดจากความล้มเหลว
(Failure) จากการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร การใช้เทคโนโลยี และระบบการทํางานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งความล้มเหลวนี้
อาจเกิดจากการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องการฝึกอบรมอาจไม่เพียงพอ ขาดการกระตุ้น จูงใจในการปฏิบัตงิ าน
วิฑู ร ย์ สิ ม ะโชติ และวี รพงษ์ เฉลิ ม จิ ระรั ต น์ (2536, 73-74) ได้ ก ล่ า วถึ ง รู ป แบบการ จั ด การความปลอดภั ย
จตุรัสปลอดภัย (Safety square) ซึ่งประกอบด้วย
1) การจัดสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย ในการทํ างาน ประกอบด้วย หลัก การ 4 ประการ คือ (1) การจั ดวางผั ง
โรงงานให้ ป ลอดภั ย (2) การทํ า ฝาครอบเครื่ อ งจั ก รกล (3) การเลื อ กใช้ เครื่ อ งจั ก รและ เครื่ อ งมื อ กลที่ ป ลอดภั ย
(4) การใช้วิธีการผลิตที่ปลอดภัย
2. การมอบหมายจั ด ตั้ งองค์ ก ร เพื่ อ รั บ อํ านาจในการทางานเพื่ อ ความปลอดภั ย ในรู ป แบบ ขององค์ ก รเพื่ อ
ความปลอดภัยประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ประสานงานเพื่อความปลอดภัย
และโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย
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3. การควบคุ มให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างปลอดภัยใน 4 ลั กษณะ คื อ การอบรม คนงานเพื่ อทางานอย่าง
ปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัย การจัดการประกวดแข่งขันเพื่อความ ปลอดภัย และโปรแกรมปรับปรุงสภาพ
การทํางาน
4. การติ ด ตามผลโดยฝ่ า ยบํ า รุ ง รั ก ษาความปลอดภั ย 4 ประการ คื อ การป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย การดู แ ลทั้ ง
ความสะอาด การตรวจสอบสภาพโรงงาน และตรวจสุขภาพอนามัยของพนักงาน
สมยศ ภวนานั นท์ (2537, 20-28) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการจัดการความปลอดภัย สมัยสมั ยใหม่ (Modern
safety management) ว่ า เป็ น การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การความปลอดภั ย และความสู ญ เสี ย อย่ า งเป็ น ระบบ ที่ มี
การกําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน มีมาตรฐาน และระบบ ประเมินวัดผลที่เชื่อถือได้ โดยมีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ
1) แนวคิดการจัดการ (Management concept) เป็นการนําแนวคิดและปรัชญาการ บริหารงานความปลอดภัย
สมัยใหม่มาใช้ในการดําเนินงาน ดังนี้
1.1) มุ่งเน้นในเรื่องระบบการบริหารงาน โดยเฉพาะบทบาทของผู้บริหารระดับสูง (Top management)
เป็นหัวใจสําคัญ
1.2) ใช้ระบบการบริหารงานในการควบคุมอุบัตเิ หตุ และความสูญเสียเป็นหลัก
1.3) ระบบการจัดการที่ดีและระบบการประเมินวัดผลที่เชื่อถือได้ สามารถค้นหาหรือ บ่งบอกถึงโอกาส
หรือสาเหตุของอุบัติเหตุ
1.4) เน้นกลยุทธ์ด้านการป้องกัน โดยการดําเนินกิจกรรมที่ส่งผลให้มีการป้องกันและ ควบคุมที่ดีอย่าง
เพียงพอ มากกว่าที่จะมุง่ ที่การแก้ไขซึ่งมองที่สถิตอิ ุบัติเหตุแต่เพียงอย่างเดียว
1.5) การค้นหาและจัดทําลําดับความวิกฤตของปัญหาความรุนแรงจะต้องดําเนินการ ในเรื่องใดก่อน
(Priority setting)
1.6) การวัดความสัมพันธ์ของการจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้มีการป้องกันและ ควบคุมอุบัติเหตุ
และความสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
1.7) การควบคุมความสูญเสีย (Loss control) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการรวม (Total management)
2) การจัดการระบบข้อมูล (Management information system) จาเป็นอย่างยิ่งต่อการ บริหารงานและผู้บริหารที่
จะใช้ข้อมูลในการวางแผนงานกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ ข้อมูลที่ เก็บจะต้องเป็นข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นต่อการ
บริหารงานและการปฏิบั ติงาน มีระบบการจั ดเก็ บที่ดี สามารถค้นหาได้ง่าย มีการป้องกั นการสูญ หาย และมีข้อมู ลที่
เพียงพอต่อการวิเคราะห์และการ ตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ
3) มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Performance standard) ระบบการบริ ห ารงานความ ปลอดภั ย สมั ย ใหม่
ให้ความสํ าคั ญ ต่ อมาตรฐานการปฏิบั ติงาน กิจกรรมหรืองานที่ป ฏิ บัติจะต้องมี ขั้นตอนการปฏิ บัติ กํ าหนดมาตรฐาน
และควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการพัฒนาระบบ มาตรฐานให้สูงขึ้นจนเข้าสู่ระดับสากล และควบคุมให้เป็นไปกับ
การพัฒนามาตรฐานสากลที่ เปลี่ยนไป
4) ระบบการประเมินวัดผล (Measurement and evaluation system) ระบบนี้มุ่งเน้น มาตรฐานที่สามารถวัดได้
ใช้เป็ นดั ชนี ชี้วั ด ได้ ตรวจสอบและประเมิ นผลได้ว่า กิ จกรรมหรื อ โปรแกรมที่ ป ฏิ บั ติ ได้ผลตามมาตรฐานหรือ ต่ํ ากว่า
มาตรฐาน และจะปฏิบัติให้ได้มาตรฐานอย่างไร

Page 385

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

อารี เพชรผุด (2536, 341-357) กล่าวถึง การจัดการความปลอดภัยในโรงงานต้อง คํานึงถึงสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานในเรื่องเหล่านี้คือ
1) การจั ด องค์ ก รเพื่ อ ความปลอดภั ย ซึ่ ง อาจจะจั ด ในรู ป ของคณะกรรมการดํ าเนิ นงานเพื่ อ ความปลอดภั ย
ที่ ทํ าหน้าที่ ในการตรวจและวิเคราะห์ ห าสาเหตุ ข องอุ บั ติ เหตุ แ ละสภาพแวดล้ อ มที่ ไม่ เหมาะสมในการทํ างาน รวมทั้ ง
ตรวจสอบและรับทราบรายงาน แจ้งผลการตรวจสอบความปลอดภัย หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจาก
ทุกฝ่ายที่สง่ เข้ามา และทบทวนปรับปรุง วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย
2) การจั ด การสภาพแวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย ในการทํ า งานที่ จ ะทํ า ให้ ค นทํ า งานอย่ า งมี ความสุ ข เพราะหาก
สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย เช่น เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ ก็จะทําให้ขวัญของ พนักงานต่ํา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของโรงงาน อีกทั้งโรงงานก็จะต้องเพิ่ม ค่าใช้จ่ายมากขึ้นในกรณีที่พนักงานได้รับอุบัติเหตุอีกด้วย สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยในการทํางาน จะต้องพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลักษณะโรงงาน การระบายอากาศ ทางออกฉุกเฉินใน
การ ทํางานการป้องกันอุบัติเหตุ
3) การป้องกันอุบัติเหตุ เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งในการจัดการความปลอดภัยซึ่งจะต้อง ทําการศึกษาถึงสาเหตุท่ีจะ
ให้คนงานประสบอุบัติเหตุ เช่น ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สภาพแวดล้อมไม่ดี ทําเลที่ตั้งไม่เหมาะสม สภาพทางเศรษฐกิจบีบ
รัด การปกครองบังคับบัญชาบกพร่อง ความประมาทของคนงาน ความจําเจของงาน เป็นต้น และจะต้องทาการศึกษาถึง
วิ ธี ในการป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ด้ ว ย เช่ น การออกกฎโรงงาน การจั ด ทามาตรฐานการตรวจสอบ การวิ จั ย ทางเทคนิ ค
การแพทย์ และจิตศาสตร์ เป็นต้น
4) การจัดสิ่งอานวยความปลอดภัยอื่นๆ เช่น การจัดให้มีเครื่องมือในการปฐมพยาบาล การจัดน้าดื่มที่สะอาด
ห้องสุขา และสถานที่ทาความสะอาดร่างกาย เป็นต้น
วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2546: 15) กล่าวถึงการจัดระบบความปลอดภัยที่ดี ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งที่ใช้ป้องกันหรือลดอัตราความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุนั้นได้ การดําเนินงานป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้
ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมสามารถอาศัยกรอบมาตรฐานในการป้องกันอุบัติเหตุ 3 ประการหรือ 3 E ดังนี้ (อ้างใน นทัต
อัศภาภรณ์, 2557: 28-39)
1) การให้ความรู้ (Education)
เป็ นการให้ จัดการศึกษาหรือการฝึกอบรมรายการแนะนํ าให้แก่บุ คคลทุ กระดับตั้งแต่คนงาน หั วหน้าคนงาน
ตลอดจนผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง หากใช้กั บ สถานศึ ก ษาก็ คื อ ผู้ เรีย น ผู้ ส อนและผู้ บ ริห าร เพื่ อ ให้ ทุ ก ส่ ว นมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัย โดยมีจุดมุ่งหมายของการให้การศึกษา 3 ประการ คือ
- ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุได้
- ป้องกันผู้อื่นจากอุบัติเหตุ
- ปลูกฝังให้มจี ิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยหรือสุขนิสัยให้เกิดขึ้น
การให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัตงิ านหรือผู้เรียนอาจมีแนวทางดังนี้
1.1) การฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดความระมัดระวังซึ่งเป็นการป้องกัน และช่วยลดอุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่ง
1.2) การจูงใจให้เกิดจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือ
ผู้ปฏิบัตงิ านมีทัศนคติท่ีดีและปลอดภัย มีการตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

Page 386

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

2) การบังคับการ (Enforcement)
เป็นการออกกฎข้อบังคับหรือการบังคับทางกฎหมาย การกําหนดวิธีการทํางานอย่างปลอดภัยและมาตรการ
ควบคุมบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม เป็นระเบียบต้องประกาศให้ทราบทั่วกันและหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมี
บทลงโทษ เพื่อให้เกิดความสํานึกและหลีกเลี่ยงการทํางานที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นอันตราย
3) การป้องกันและแก้ไขทางวิศวกรรม (Engineering)
เป็นการใช้ความรู้ทางด้านการคํานวณออกแบบเครื่องจักรกลเครื่องมือที่มีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยหรือเป็น
การปรับปรุงโดยอาศัยความรู้ทางด้านความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบั ติการของสถานศึกษาเพื่อการทํางาน
ได้แก่ การระบายอากาศ ระบบแสงสว่าง การจัดเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการปฏิบัตงิ าน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีท่ี 1 – 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 183 คน
โดยแบ่งเป็น
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 จํานวน 31 คน
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 2 จํานวน 41 คน
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 จํานวน 72 คน
นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 จํานวน 39 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เพื่อศึกษา
การจั ด ระบบความปลอดภั ย ในการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางอุ ต สาหกรรมของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชีพ ครู ในจั ง หวั ด เชีย งใหม่
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามการจั ด ระบบความปลอดภั ย ในการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางอุ ต สาหกรรม
ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นคําถามชนิดให้เลือกตอบตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scales) 5 ระดับ แบ่งเป็น
3 ด้านดังนี้
1) ด้านการให้ความรู้ (Education)
2) ด้านการบังคับการ (Enforcement)
3) ด้านหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ (Engineer)
ค่ากลาง (Mad – point) ที่ ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อ มู ล แปลผลโดยพิ จารณาจากค่าเฉลี่ ยของช่วงระดั บ
คะแนน 5 ระดับ (Best, 1977 อ้างถึงใน สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร, 2546: 68) ตามเกณฑ์ ดังนี้
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ระดับค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.21 - 5.00 ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมมีการจัดระบบความปลอดภัยในระดับมากที่สุด
3.41 - 4.20 ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมมีการจัดระบบความปลอดภัยในระดับมาก
2.61 - 3.40 ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมมีการจัดระบบความปลอดภัยในระดับปานกลาง
1.81 - 2.60 ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมมีการจัดระบบความปลอดภัยในระดับน้อย
1.00 - 1.80 ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมมีการจัดระบบความปลอดภัยในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 การใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นคําถามชนิดให้เลือกตอบตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scales)5 ระดับ
ระดับค่าเฉลี่ย
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

ความหมาย
นักศึกษามีความปลอดภัยใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมในระดับมากที่สุด
นักศึกษามีความปลอดภัยใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมในระดับมาก
นักศึกษามีความปลอดภัยใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมในระดับปานกลาง
นักศึกษามีความปลอดภัยใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมในระดับน้อย
นักศึกษามีความปลอดภัยใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมในระดับน้อยที่สุด

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ดังนี้
1) ค่าความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean: x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S. D.)

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากจํานวนทั้งหมด 183 คน ของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาชายจํานวน 92 คน (ร้อยละ 50.27)
และเป็ นนั กศึกษาหญิ งจํ านวน 91 คน (ร้อยละ 49.73) นั กศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีจํานวนมากที่สุ ด 72 คน (ร้อยละ 39.34)
รองลงมาชั้นปีท่ี 2 จํานวน 41 คน (ร้อยละ 22.40) ชั้นปีท่ี 4 จํานวน 39 คน (ร้อยละ 21.31) และชั้นปีท่ี 1 จํานวน 31 คน
(ร้อยละ 16.94) ตามลําดับ
2. การได้รับเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม ทั้ง 3 ด้าน
ดังนี้
การจั ด ระบบความปลอดภั ย ด้ า นการบั ง คั บ การ (Enforcement) อยู่ ในระดั บ มาก (Mean = 3.51) ซึ่ ง สู ง กว่ า
ด้านอื่นๆ รองลงมาคือการจัดระบบความปลอดภัยด้านการป้องกันและแก้ไขทางวิศวกรรม (Engineering) อยู่ในระดับมาก
(Mean = 3.47) และการจัดระบบความปลอดด้านการจัดระบบความปลอดภัยด้านการให้ความรู้ (Education) อยู่ในระดับ
ปานกลาง (Mean = 3.16) ต่ํากว่าด้านอื่น ๆ
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3. การใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม
จาก ก ารจั ด ระบ บ ค วาม ป ล อ ด ภั ย ใน ก ารใช้ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ารท างอุ ต ส าห ก รรม ที่ นั ก ศึ ก ษ าได้ รั บ
เมื่ อ พิ จ ารณาต่ อ เกี่ ย วกั บ การใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางอุ ต สาหกรรมของนั ก ศึ ก ษา พบว่ า การใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
อุ ต สาหกรรมของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ใ นจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (Mean = 3.26)
ซึ่งนักศึกษามีความเสี่ยงต่อการการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกได้แก่ ท่าน ไม่เคย
ซ่ อ มแซมเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ขณะที่ กํ า ลั ง ทํ า งานอยู่ (Mean = 3.06) ถั ด มาในการปฏิ บั ติ ง านท่ า นตระหนั ก ถึ ง
ความปลอดภั ย อยู่ เสมอ (Mean = 3.08) และท่ าน ไม่ เคย นํ า เครื่อ งมื อ หรือ อุ ป กรณ์ ที่ ชํ ารุ ด มาใช้ง าน (Mean = 3.11)
ดังรูปที่ 3
5
4
3
2
1
0
การใช้ ห้องปฏิบตั ิการทางอุตสาหกรรม
ท่าน ไม่เคย ทํากิจกรรมอื่นร่วมด้ วยขณะปฏิบตั ิงาน เช่น คุยโทรศัพท์ หยอกล้ อกับเพื่อน ฯลฯ
ท่านแต่งกายและสวมอุปกรณ์ปอ้ งอันตรายอย่างถูกต้ องและตลอดเวลาขณะปฏิบตั ิงาน
ท่านรู้จกั ขั ้นตอน วิธีการใช้ เครื่ องมือเครื่ องจักร และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
ท่านสามารถหาหรื อนําเครื่ องมือ เครื่ องจักร มาใช้ ได้ อย่างสะดวก ในการปฏิบตั ิงาน
ท่าน ไม่เคย ใช้ เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ต่างๆ ผิดประเภท
ท่าน ไม่เคย นําเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ชํารุดมาใช้ งาน
ท่านปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ การใช้ ห้องปฏิบตั ิการอย่างเคร่ งครัด
เมื่อเห็นป้ายเตือนท่านตระนักถึงความปลอดภัยและปฏิบตั ิตาม
บริ เวณ หรื อสถานที่ที่ทา่ นปฏิบตั ิงาน ไม่สง่ ผล ต่อสภาพร่างกายใน แง่ลบ เช่น อาการล้ า ปวดเมื่อย หรื อสายตาที่ต้องเพ่งอย่างมากระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน
ภายหลังปฏิบตั ิงานท่านบํารุงรักษาเครื่ องมือ เครื่ องจักร และอุปกรณ์อย่างถูกต้ อง รวมไปถึงจัดเก็บอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
ท่าน ไม่เคย ถอดเครื่ องกําบังส่วนอันตรายของเครื่ องจักรออกด้ วยความรํ าคาญ หรื อทํางานไม่สะดวก หรื อถอดออกเพื่อซ่อมแซมแล้ วไม่ใส่คืน
กรณีผ้ คู วบคุมแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบการใช้ ห้องปฏิบตั ิการท่านยินดีรับฟั ง ปฏิบตั ิตาม และแก้ ไขปรับปรุง
ท่าน ไม่เคย ซ่อมแซมเครื่ องมือ เครื่ องจักร ขณะที่กําลังทํางานอยู่
ในการปฏิบตั ิงานท่านตระหนักถึงความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
กรณีเครื่ องจักรชํารุด เสียหาย มีการแจ้ งให้ ทราบอย่างชัดเจน

รูปที่ 3 การใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครูในจังหวัดเชียงใหม่
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สรุปและอภิปรายผล
1. สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการของนักศึกษาวิชาชีพครูในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งตาม
กรอบมาตรฐานในการป้องกันอุบัติเหตุ 3 ประการหรือ 3 E พบว่า ด้านการให้ความรู้ (Education) อยู่ในระดับที่ต่ํากว่า
ด้านอื่ น และเมื่อพิจารณาการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุ ตสาหกรรมของนั กศึกษาวิชาชีพ ครูในจังหวัดเชียงใหม่ยังพบว่า
นักศึกษามีการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายถึงนักศึกษามีความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ห้องปฏิบัตกิ ารทางอุตสาหกรรมข้อนข้างสูง และจากการใช้ห้องปฏิบัตกิ ารทางอุตสาหกรรม
ของนั ก ศึ ก ษามี ค วามเสี่ ย งต่ อ การการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ในการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางอุ ต สาหกรรม 3 อั น ดั บ แรกได้ แ ก่
การซ่อมแซมเครื่อ งมือ เครื่องจัก ร ขณะที่กํ าลังทํ างานอยู่ รองลงมานั กศึกษาขาดไม่ตระหนั กถึงความปลอดภั ย และ
การนําเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีชํารุดมาใช้งาน ซึ่งล้วนเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ง วิฑูรย์ สิมะโชคดี
และวี ร พงษ์ เฉลิ ม จิ ร ะรั ต น์ (2546: 51) ที่ ก ล่ า วถึ ง การป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ 3 ประการหรื อ 3 E ว่ า การบั ง คั บ
การ (Enforcement) และ การป้องกันและแก้ไขทางวิศวกรรม (Engineering) เป็นปัจจัยที่ถูกกําหนดหรือหาได้จากภายนอก
โรงงาน อาทิ ผังโรงงานสามารถจัดหาวิศวกรในการวางผังโรงงานได้ รวมไปถึงการเลือกใช้หรือกําหนดคุณ สมบัติของ
เครื่องมื อ เครื่องจั กรที่มีมาตรฐาน หรือมีเครื่องป้องกั นในตัว และกฎ ข้อบังคั บ สามารถอ้างอิงจากกฎหมายที่มีการ
ประกาศใช้ แต่การให้ความรู้ (Education) เป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยไม่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก ถ้าหากเจ้าของโรงงานหรือผู้รับผิดชอบไม่ให้ความรู้อย่างถูกต้องหรือเพียงพอผู้ปฏิบัติงานย่อม
พาตัวเองไปสู่ความเสี่ยงได้ พงษ์วุฒิ สิทธิผล และคณะ (ม.ป.ป.: 1) กล่าวถึงการให้ความรู้ว่าเป็นการสร้างสามัญสํานึก ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถทํางานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต (2551) ศึกษาถึงเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกขนาดเล็ก พบว่า พนักงานที่ได้รับฝึกอบรมความรู้
เรื่องความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และการใช้รูปแบบ การป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลง
ดังนั้นในการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม การให้ความรู้ถือเป็นสิ่งสําคัญ
เป็นสิ่งแรกที่ควรให้ความสําคัญ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตระหนัก และระมัดระวัง เมื่อใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม
การดําเนินการด้านการหึความรู้สามารถดําเนินการได้ดังต่อไปนี้
1) ฝึ ก อบรมและให้ ค วามรู้ ด้ า นความปลอดภั ย เพื่ อ นํ า ความรู้ ที่ ได้ ไปปรั บ ใช้ ในการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เกิ ด ความระมั ด ระวั ง เป็ น การป้ อ งกั น และช่ ว ยลดอุ บั ติ เหตุ โดยฝึ ก อบรมและให้ ค วามรู้
ด้านความปลอดภัย ดังนี้
1.1) อุบัตเิ หตุ และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
1.2) สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการใช้หอ้ งปฏิบัตกิ ารทางอุตสาหกรรม
1.3) ผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุ
1.4) การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
1.5) กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของการใช้ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม
1.6) รุ่นพี่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้หอ้ งปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม
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2) การจูงใจให้เกิดจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนหรือผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ดี แี ละปลอดภัย มีการตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา โดยมีการจูงใจดังนี้
2.1) ให้นักศึกษาร่วมกันทํากิจกรรม 5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างสุขนิสัย และสร้างนิสัยภายใน
โรงฝึกปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม
2.2) แนะนํ า พื้ น ที่ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ภั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ ใช้ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
อุตสาหกรรม รวมไปถึงนําโปสเตอร์และสัญลักษณ์ความปลอดภัย เพื่อให้นักศึกษาทราบความหมายและตระถึงข้อควร
ระวังหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
2.3) แนะนํ า กระบวนการ เทคนิ ค ที่ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษานํ า ไปปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ในการใช้
ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม
2.4) ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทั้งนี้การจัดระบบความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนั้น ควรจะดําเนินการให้ครอบคลุมทุกด้าน 3 E
ได้แก่ ด้านการให้ความรู้ (Education) ด้านการบั งคั บการ (Enforcement) และด้านการป้องกั นและแก้ไขทางวิศ วกรรม
(Engineering) ทั้งนี้การให้ความสําคัญกับด้านการให้ความรู้ (Education) ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็น ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
อย่างเพียงพอก็จะส่งผลไปยัง ด้านอื่นๆ ดังนั้นการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการควรมีการให้ความรู้แก่
นักศึกษาอย่างเพียงพอ มีการแนะนํา หรือส่งเสริมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล และสอดแทรกกิจกรรม
กระตุ้ น ส่ ง เสริ ม หรื อ ปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เป็ น การกระตุ้ น จิ ต สํ า นึ ก เกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัย
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 จากการศึกษาห้องปฏิบัติการในพื้นที่เดิมของหลักสูตรครุศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาอุ ตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลที่ได้แสดงให้เห็นระดับการจัดระบบความปลอดภัยใน
ปัจจุบันและความเสี่ยงในการใช้ห้องปฏิบัติการของนักศึกษา จากผลดังกล่าวจะเป็นแนวทางการบริหารจัดการการสร้าง
ห้ อ งฝึ ก ปฏิ บัติ ก ารทางอุ ต สาหกรรมในสถานที่ ใหม่ ณ ศู น ย์แม่ริม ที่ ส ถานศึ ก ษากํ า ลั งจั ดสร้าง เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ดระบบ
ความปลอดภัยที่ดีขึ้น และปรับปรุงการจัดระบบความปลอดภัย ณ ห้องปฏิบัตกิ ารในพื้นที่เดิม
2.2 จากการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต รฯ เพื่ อ เป็ น ครู ผู้ ส อนในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ่ ม สาระ
การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษาเห็ น ภาพร่ ว มเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ให้ ค วามสํ า คั ญ เกี่ ย ว
การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งปลอดภั ย และระบบความปลอดภั ย ดี ซึ่ ง จะช่ ว ยลดความเสี่ ย งและอั ต ราการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ จ าก
การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัตกิ าร สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ
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การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
Evaluation of Learning Organization by Employees of the Department of Rehabilitation
Medicine at Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital, Chiang Mai Province
ภควดี รัตนสิริอมร* อรพิณ สันติธีรากุล** และเขมกร ไชยประสิทธิ***
์
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ความเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง งานวิ จั ย นี้ เป็ น การวิจั ย แบบผสมผสาน
(ทําการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณก่อนและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพภายหลัง) ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรภาควิชา
เวชศาสตร์ฟื้ น ฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชีย งใหม่ จั งหวั ด เชีย งใหม่ จํ า นวน 56 คน เครื่อ งมื อ
ที่เลือกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสําเร็จรูป DLOQ ของ Marsick และ Watkins ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบกึ่งมีโครงสร้าง ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 13 คนตามตําแหน่งงาน 7 ตําแหน่ง และนําข้อมูลมาใช้ใน
การวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยแห่งความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค นําข้อมูลมาสรุปเพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
ผลการประเมิ น ความเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากรภาควิ ช าเวชศาสตร์ฟื้ น ฟู คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีค่าเฉลี่ยการประเมินรวมทุ กมิติคือ 3.95 จากคะแนนเต็ ม
6 คะแนน โดยสามารถเรียงลําดับมิติท่ีมีค่าเฉลี่ยการประเมินมากที่สุดไปน้อยที่สุดดังนี้ การสนับสนุนให้มีการซักถามและ
สนทนา การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การส่งเสริมการร่วมมือ
กันและการเรียนรู้เป็นทีม การให้อํานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร การให้ภาวะผู้นําที่เป็นต้นแบบที่
สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างระบบการรับและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ABSTRACT
This research aimed to evaluate Department of Rehabilitation Medicine at Maharaj Nakorn Chiangmai
Hospital, Chiang Mai Province, as a learning organization. For this research, a mixed-method, integrated design
( quantitative first, followed by qualitative ) was employed. The subject for this research study consisted of 56
employees of Department of Rehabilitation Medicine at Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital. The data was collected

* นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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from the DLOQ instrument by Marsick and Watkins. The questionnaire was designed to collect data which consisted
of three types of questions: personal demographic information, Dimensions of Learning Organization questionnaire
and problems & recommendation. The data was analyzed by descriptive statistics namely percentage, frequency,
mean and Crosstab. Additionally, semi-structured interviews were conducted to collect data from 13 employees
selected by quota sampling from 7 positions. The data from the interviews were collected to find solutions and
transform the organization into a learning organization.
According to the findings regarding the perception of the employees toward Department of Rehabilitation
Medicine at Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital, Chiang Mai Province, as a learning organization, the mean of the
overall evaluation for all factors was at 3.95. These factors arranged from the highest to the lowest are as follows:
promoting inquiry and dialogue, creating continuous learning opportunities, connecting the organization to its
environment, encouraging collaboration and team learning, empowering personnels towards collective vision,
providing strategic leadership for learning and creating systems to receive and exchange knowledge.

บทนํา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่เน้นความต่อเนื่องในเรื่องของความตื่นตั วในการที่จะเรียนรู้ เพราะฉะนั้น
บุคลากรในองค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะมีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทํา และต่อองค์กรที่ทํางานอยู่ ซึ่งสิ่งนี้เองส่อให้เห็น
ถึงการเกิดพฤติกรรมองค์กร ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กรอย่างต่อเนื่อง (มงคลชัย วิริยะพินิจ, 2556: 3)
ซึ่งองค์กรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นองค์ก รที่ มีบทบาทหน้าที่ ในการป้องกัน ฟื้ นฟู และรักษาสุ ขภาพของ
ประชาชนจําเป็นที่ควรมีการพั ฒนาบทบาทในเรื่อง การพัฒ นาความรู้ในส่วนราชการ เพื่ อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่จะทําให้กระบวนการจัดการความรู้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
(สํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์, 2558: 7)
ภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ให้ ก ารบํ า บั ด รั ก ษาฟื้ น ฟู ส มรรถภาพทางการแพทย์
ที่ได้มาตรฐานแก่ผู้ป่วยพิการในเขตจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ อีกทั้งยังเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านเวชศาสตร์
ฟื้นฟูในระดับภูมิภาค (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) (ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์, 2559: ออนไลน์) ดังนั้น
บุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการให้บริการด้านการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
การให้ความรู้คําแนะนําแก่ผู้มารับบริการให้ได้รับการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน จึงจําเป็นต้องนําแนวคิดขององค์กร
เพื่อการเรียนรู้มาใช้เพื่อให้มีการเติบโตทางด้านองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาควิชาเวชศาสตร์
ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา เพื่ อ ประเมิ น ความเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ข องภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และประโยชน์ของการศึกษานี้ เพื่อให้ทราบระดับ
ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ของภาควิช าเวชศาสตร์ฟื้ นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ อี ก ทั้ ง สามารถนํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการวางแผน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ยี ั่งยืน
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้
1) Peter Senge (1990 อ้างถึงใน ชัชวาล วงศ์ประเสริฐ, 2548: 106-108) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการ
เกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะขององค์กรเพื่อจะทําในสิ่งซึ่งไม่เคยสามารถทําได้ในอดีตโดยมีหลักสําคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถเฉพาะตน (Personal Mastery) ความชํ า นาญการที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลได้ ม าโดยผ่ า นการศึ ก ษา กิ จ กรรม
การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ ตลอดจนประสบการณ์ในที่ทํางาน 2. มโนภาพเดียวกัน (Mental Models) คือมุมมองพื้นฐาน
เกี่ยวกับโลกที่ได้รับแรงเสริมจากโครงสร้างประสบการณ์ วัฒนธรรม ระบบความเชื่อ เป็นการร่วมมือร่วมใจการเล่าเรื่อง
ต่อๆ กันมา 3. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) คือมุมมองร่วมของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งวิวัฒนาการมาจากความเข้าใจพันธกิจ
ขององค์กร มีความเข้าในไปในทิศทางเดียวกัน
4. การเรีย นรู้เป็ น ที ม (Team Learning) คื อ การมี ส่ว นร่ว มแบ่ ง ปั น ความรู้และใช้ให้ เกิดประโยชน์ 5. ความคิ ดเชิงระบบ
(Systems Thinking) คื อ บุ ค ลากรทุ ก คนในองค์ ก รการเรีย นรู้ ต้อ งยอมรั บ แนวคิ ด เชิ งระบบ และสํ านึ ก อยู่เสมอว่าการ
ดําเนินการใดๆ ก็ตาม จะส่งผลต่อองค์กร
2) Michel J. Marquardt (1996) ได้ ก ล่ าวถึ งองค์ ป ระกอบที่ จํ า เป็ น 5 ประการที่ จ ะเปลี่ ย นองค์ ก ารให้ เป็ น
“องค์การแห่งการเรียนรู้” 1. การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและทั่ วถึงทั้งองค์การ ทั้งในระดับบุ คคล กลุ่มงานและ
องค์การ 2. การปฏิรูปองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้ โดยจะต้องมุ่งความสนใจไปที่
4 องค์ประกอบ คือ วิสัยทัศน์ วัฒ นธรรม กลยุทธ์ และโครงสร้างขององค์การ 3. การให้อํานาจแก่สมาชิกในองค์การ
ทุกภาคส่วน 4. การบริหารจัดการองค์ความรู้โดยการแสวงหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้อยู่เสมอและมีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลจากภายใน และภายนอกองค์การที่สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยง่าย
5. การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การ
เครื่องมือวัดผลความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization Measurement Tools)
Marsick และ Watkins (2003) ได้พั ฒ นาแบบสอบถามเกี่ยวกับมุมมองขององค์กรการเรียนรู้ ทั้งนี้สามารถ
อธิบ ายความหมายขององค์ ป ระกอบขององค์ กรแห่งการเรียนรู้ท่ีนําไปสู่แบบสอบถามมิ ติ ข ององค์ก รแห่ ง การเรีย นรู้
หรือ Dimensions of Learning Organization Questionnaire (DLOQ) ประกอบด้วยมิติท่ีมีความสําคัญในการสร้างองค์กรให้
กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 ด้าน (7 Action Imperatives) ซึ่งการดําเนินการที่สําคัญสู่ความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ทั้ง 7 ด้าน (7 Action Imperatives) ถูกนํามาใช้ในแบบสอบถาม DLOQ โดยแบบสอบถามดังกล่าวนั้นให้ความสําคัญ
ต่อระดับการเรียนรู้ท่ีมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมถึงการบริหารจัดการประมวลผลความรู้อันนาไปสู่การปรับปรุงผล
การดําเนินงานและมูลค่าขององค์กร โดยทําการวัดผ่านต้นทุนทางปัญญาทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ดังนั้นการ
วัดผลรูปแบบนี้ถือเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการเรียนรู้ซึ่งช่วยให้คนสามารถสร้างสรรค์และการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการ
สร้างระบบต้นทุนทางปัญญาอยู่ตลอดเวลา
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วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยบุคลากรของภาควิชา
เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แบบสอบถามที่ ใช้ คื อ
แบบสอบถามสําเร็จรูป DLOQ ของ Marsick และ Watkins โดยการศึกษาครั้งนี้จะทําการประเมินการดําเนินการที่สําคัญสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 ด้าน และการวัดผลทางความรู้ ซึ่งมีข้อคําถามทั้งหมด 49 ข้อ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบของแบบสอบถาม DLOQ ที่ใช้ในการศึกษา
ระดับ/หมวด
มิติ
การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ระดับปัจเจกบุคคล
การสนับสนุนให้มกี ารซักถามและสนทนา
การส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม
ระดับทีมงาน
การสร้างกระบวนการรับและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
การให้อํานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
ระดับองค์กร
การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
การให้ภาวะผู้นําที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้
การวัดผลการดําเนิน
การวัดผลทางความรู้
งานในระดับองค์กร

ข้อที่
1–7
8 – 13
14 - 19
20 – 25
26 – 31
32 – 37
38 – 43
44 - 49

นําข้อมูลที่ประเมินผลได้จากแบบสอบถาม มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกของบุคลากรภาควิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป
2. ขั้นตอนการศึกษา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ขัน้ ตอนคือ
2.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามสํ า เร็ จ รู ป DLOQ ของ Marsick และ Watkins
โดยการศึกษาครั้งนี้ทําการประเมินการดําเนินการที่สําคัญสู่มิติการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 ด้าน และการวัดผล
ทางความรู้
2.2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ เชิง ลึ ก (In-Depth Interview) ด้ ว ยแบบสอบถามการ
สั ม ภาษณ์ แบบกึ่ ง มี โครงสร้า ง เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ปั ญ หาที่ แท้ จ ริงขององค์ ก รในแต่ ล ะมิ ติ และสามารถหาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปได้ในอนาคต
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3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ทํ าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลจาก บุ ค ลากรทั้ งหมดที่ ทํ า งานอยู่ ในภาควิช าเวชศาสตร์ฟ้ื น ฟู คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จํ า นวนทั้ ง หมด 56 คน ประกอบด้ ว ย 7 ตํ า แหน่ ง งาน คื อ
1. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (15 คน) 2. พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู (2 คน) 3. นักกายภาพบําบัด (10 คน) 4. นักกิจกรรมบําบัด
(6 คน) 5. ช่างกายอุปกรณ์ (10 คน) 6. เจ้าหน้าที่ (7 คน) 7. คนงาน (6 คน)
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แบบสอบถามสําเร็จรูปDLOQ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรทั้งหมด 56 คน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามโดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณ นาซึ่ ง ได้ ทํ า การวิ เ คราะห์ แ ละแปรผลข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
SPSS ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และนําคะแนนเฉลี่ยของ
การประเมินในแต่ละมิติของการดําเนินการสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 ด้าน รวมถึงการวัดผลการดําเนินงานใน
ระดับองค์กรด้านการวัดผลทางความรู้ นอกจากนี้ได้มีการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการประเมินความเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ แยกตามเพศ ตําแหน่งงาน และอายุการทํางาน
- แบบสอบถามการสัมภาษณ์ เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง ทําการเก็บทั้งหมด 13 คน (ชมพูนุช โสภาจารีย์,
2559) เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นแบบโควตา (Quota sampling) ซึ่งมีการแบ่งตามตําแหน่งงาน 7
ตํ า แหน่ ง ตํ า แหน่ ง ละ 2 คน โดยข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ของบุ ค ลากร ภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นํ ามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ข้อ มู ล เชิงคุ ณ ภาพ
(Qualitative Analysis) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ร้ อ ยละของเพศชายและเพศหญิ ง เท่ า กั น คื อ ร้ อ ยละ 50
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีอายุ 35 – ต่ํากว่า 42 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.4
มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.4 คิดเป็นร้อยละ35.7 มีตําแหน่งงานแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
คิดเป็นร้อยละ 26.8 และมีอายุการทํางาน 2 – ต่ํากว่า 8 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.6 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – ต่ํากว่า
20,000 บาท
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ค่าเฉลี่ยรวมของการประเมินของผู้ตอบแบบสอบถามต่อมิติขององค์กรแห่งการเรียนรู้เท่ากับ 3.95 โดยมิติการ
สนั บ สนุ นให้ มีการซั กถามและสนทนา มี ค่าเฉลี่ย มากที่สุดคื อ 4.15 รองลงคือ มิติการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อ ย่าง
ต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.02) มิติการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.95) มิติการส่งเสริมการร่วมมือกัน
และการเรียนรู้เป็นทีม (ค่าเฉลี่ย 3.94) มิติการให้อํานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.93)
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มิตกิ ารให้ภาวะผู้นําที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.92) มิติการสร้างระบบการรับและการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.76) ตามลําดับ
ส่วนที่ 3 การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จําแนกตาม เพศ ตําแหน่งงาน และอายุการทํางาน
จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิ งมีค่าเฉลี่ ยการประเมินความเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มากกว่าเพศชายในทุกมิติ ยกเว้นมิติด้านการให้ภาวะผู้นําที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้
เมื่อจําแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามตําแหน่งงานที่รับผิดชอบพบว่า แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู นักกายภาพบาบัด
นักกิจกรรมบําบัด ช่างกายอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ คนงาน มีค่าเฉลี่ยการประเมินในระดับปัจเจกบุคคล มิติด้านการสนับสนุน
ให้มีการซักถามและสนทนา สูงกว่า พยาบาลเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่า พยาบาลฯ มีค่าเฉลี่ยการ
ประเมิ น ต่ อ ปั จจั ย บุ ค ลากรสามารถตั้งคํ าถามต่ อ ข้อ สงสั ยต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วกั บ การทํ างานได้ อ ย่ างเต็ ม ที่ โดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง
ตําแหน่งในที่ทํางานต่ํากว่าทุกตําแหน่ง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่าช่างกายอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยการประเมิน
ความเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ต่ํ า ที่ สุ ด ทั้ ง มิ ติ ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย การประเมิ น มิ ติ ด้ า นการสร้ า งระบบการรั บ และการ 7
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ต่ําที่สุด โดยค่าเฉลี่ยการประเมินต่ําที่สุดในปัจจัยย่อยของตําแหน่งช่างกายอุปกรณ์คือ ภาควิชาเวช
ศาสตร์ฟ้นื ฟูมีการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านความสามารถของบุคลากรอยู่อย่างสม่ําเสมอ
เมื่อจําแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามอายุงานพบว่า บุคลากรที่มีอายุการทํางาน 20 – ต่ํากว่า 26 ปี มีคา่ เฉลี่ยการ
ประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูงที่สุดในทุกมิติ ยกเว้นมิติการสร้างระบบการรับและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่ต่ํา
กว่า บุคลากรที่มอี ายุการทํางานต่ํากว่า 2 ปี
ส่ ว นที่ 4 ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ของบุ ค ลากรภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู
จําแนกตามตําแหน่งงาน
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งการประเมิ น ความเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ โดยบุ ค ลากรภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จําแนกตามตําแหน่ง
งาน สามารถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มตําแหน่งงาน โดยสามารถสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ที่มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 – 3
ได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องปัจจัยแห่งความสําเร็จ จําแนกตามตําแหน่งงาน
มิติสูงที่สุด

แพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟู

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
- ภาคฯ ได้มีการให้ผู้รับบริการทําแบบประเมินเพื่อแสดงความคิดเห็นในการมา
รับบริการ และนํ ามาพู ดคุ ยในการประชุ มภาค เพื่ อหาแนวทางการแก้ไข และ
การเชื่อมโยง ปรับปรุงระบบงานร่วมกัน
องค์กรให้เข้ากับ - มี ก ารเอื้ อ อํ านวยความสะดวกต่ อ ผู้ ป่ ว ยที่ ไม่ ส ามารถเดิ น ทางมารับ ยาด้ ว ย
สภาพแวดล้อม ตัวเองเนื่องจากอยู่พื้นที่ห่างไกล โดยให้มีการส่งฟอร์มจดหมายเพื่อทําการของ
รับยาทางไปรษณีย์ สําหรับผู้ท่ีมีประวัติการรักษาชองโรงพยาบาลต่อเนื่องและมี
อาการคงที่
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- มีการทํางานวิจัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประดิษฐ์ส่งิ ประดิษฐ์ท่ี
ส่งเสริมด้านการเคลื่อนไหวและด้านอื่น ๆ ต่อผูท้ ่ีมารับบริการ
การให้อํานาจ - วิสัยทัศน์มีความสอดคล้องต่อการทํางาน สามารถบริหารงานและลดความ
แต่ละบุคคลที่ เสี่ยงของการบริการภายในหน่วยงานได้เหมาะสม
พยาบาลเวช
สอดคล้องกับ - เปิดโอกาสในบุคลากรมีทางเลือกในการทํางาน แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
ศาสตร์ฟื้นฟู
วิสัยทัศน์ของ
และไม่ปดิ กั้นหากบุคลากรมีความต้องการทํางานด้านอื่นเพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
องค์กร
คุณภาพขององค์กร
- มีการพูดคุยและปรึกษา ซักถามสอบถามร่วมกันทั้งต่อบุคลากรภายใน
การสนับสนุนให้
หน่วยงาน และอาจารย์แพทย์ได้ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้
มี
ก
ารซั
ก
ถาม
นักกายภาพบําบัด
- มีการประชุมงานทุกสัปดาห์โดยมีการพูดคุยนโยบาย หาแนวทางในการแก้ไข
และสนทนา
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นร่วมกัน
- บุคลากรสามารถเสนอแนะ ร้องขอสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมต่อ
ผู้บริหารได้
- มีการซักถามบุคลากรถึงปัญหาและความต้องการให้มีการสนับสนุนด้านต่าง ๆ
การสนับสนุนให้
ภายในหน่วยงานต่อหัวหน้าหน่วยก่อนเข้าประชุมร่วมกันในภาควิชาเวชศาสตร์
นักกิจกรรมบําบัด มีการซักถาม
ฟื้นฟู
และสนทนา
- มีการจัด ประชุมภายในหน่วยงาน เพื่ อให้บุคลากรสามารถเสนอแนะปั ญ หา
เพื่อให้สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นทีม โดยมีการหาข้อสรุปร่วมกัน
ภายในหน่วยงาน
การสนับสนุนให้
มีการซักถาม
- มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และพูดคุยร่วมกัน
ช่างกายอุปกรณ์
และสนทนา
- เปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัย หรือพูดคุยถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการ
การสนับสนุนให้
ทํางานร่วมกัน
มีการซักถาม
เจ้าหน้าที่
- เปิดโอกาสให้พูดคุยปัญหาได้โดยตรง หรือสามารถพูดคุยเสนอปัญหาต่อเลขา
และสนทนา
ภาค เพื่อให้ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูรับเรื่องได้
- สามารถพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อหัวหน้างานและนําเสนอปัญหาต่อหัวหน้า
การให้ภาวะผู้นํา
ภาคได้
ที่เป็นต้นแบบที่
- มีการสื่อสารพูดคุยทําความเข้าใจร่วมกันในที่ประชุม
คนงาน
สนับสนุน
- หัวหน้าภาคมีการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้อุปกรณ์ และแสวงหาอุปกรณ์ที่
การเรียนรู้
ช่วยเหลือบุคลากรเพื่อลดความบาดเจ็บจากการทํางาน
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ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา จําแนกตาม
ตําแหน่งงาน
มิติต่ําที่สุด

แพทย์เวช
ศาสตร์ฟื้นฟู

พยาบาลเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู

การส่งเสริมการ
ร่วมมือกันและ
การเรียนรู้เป็น
ทีม

การสนับสนุนให้
มีการซักถามและ
สนทนา

นักกายภาพ
บําบัด

การสร้างระบบ
การรับและการ
แลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้

นักกายภาพ
บําบัด

การให้ภาวะผู้นํา
ที่เป็นต้นแบบที่
สนับสนุนการ

ปัญหาและอุปสรรค
- มีการทํางานไม่ถึงเป้าหมายที่
มีการกําหนดเอาไว้ร่วมกัน
- บุ ค ลากรบางคนไม่ ก ล้ า ที่ จ ะ
พู ด ถึ ง ปั ญ หาหรื อ ประเด็ น ข้ อ
สงสัยในที่ประชุม ทําให้อาจไม่ได้
รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที
- ในกรณีที่มีปัญหาเร่งด่วน อาจ
ทําให้กระบวนการในแก้ไขปัญหา
ล่ า ช้ า ไม่ ทั น ตามกํ า หนด เนื่ อ ง
ด้วยมีการใช้ระบบอาวุโสในการ
เลือกหัวหน้าหน่วย (มีระยะเวลา
อ า ยุ ง า น น า น ) ม า ก ก ว่ า
ความสามารถ อาจทําให้องค์กร
พั ฒ นางานได้ ช้ า หรื อ การไม่ รั บ
ฟังความคิดเห็นภายในหน่วยงาน
ของตน
- ขาดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ของทุ ก หน่ ว ยงาน ขาดการส่ ง
บุ ค ลากรให้ ส ามารถไปฝึ ก งาน
เพื่อเพิ่มพูนทักษะเพื่อพัฒนางาน
และระบบงาน
- ยั งไม่ มี ร ะ บ บ ก า ร รั บ แ ล ะ
แลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู้ ที่ ชั ด เจน
บุ ค ลากรบางคนขาดทั ก ษะด้า น
ป ฏิ บั ติ งา น ทํ า ให้ ข า ด ค ว า ม
แม่นยําในการตรวจประเมิน
- ภาคฯ อยู่ ในช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า น
อํ านาจ เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย น
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
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แนวทางการแก้ไข
- ควรมี ก ารพู ด คุ ย เพื่ อ หาแนวทางในแก้ ไ ข
ร่วมกั น หรื อ เพื่ อ กํ า หนดเป้ า หมายที่ วางเอาไว้
ใหม่รว่ มกัน
- ควรมีการหมั่นสอบถามบุคลากรถึงปั ญ หาที่
อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทํางานและเปิดโอกาส
ให้มกี ารพูดคุยภายในการประชุมอย่างทั่วถึง
- มีการติดตามผลอยู่เสมอ เพื่อให้แก้ไขตาม
กําหนดการที่วางไว้
- ควรมี ก ารกระตุ้ น ให้ บุ ค ลากรทํ า งานด้ ว ย
ความสามารถและประเมินความรู้ของบุคลากร
อยู่ เสมอ เพื่ อ ให้ เกิ ด แรงกระตุ้ น ในการทํ า งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

- ควรมี ง บประมาณในการจั ด อบรมในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องกับภาระงานร่วมกับสถาบันหลัก หรือ
การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาอบรม
เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดการเรียนรู้
และเกิดองค์ความรู้ใหม่
- ควรให้ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านมานานซึ่ ง มี
ความรู้ความสามารถมาช่วยสอนหรือฝึกให้แก่
บุคลากรภายในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูควรมีการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดหาบุคลากร
เพิ่มขึ้น
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เรียนรู้

นักกิจกรรม
บําบัด

ช่างกาย
อุปกรณ์

เจ้าหน้าที่

คนงาน

อาจต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว และทํ า
ความเข้าใจในรายละเอียดงาน
- สิทธิและสวัสดิการของ
บุคลากรภายในภาควิชาเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟูไม่เท่ากันหรือไม่
เพียงพอต่อการทําธุรกรรม
ทางการเงิน

BMRC

- อยากให้เพิ่มสวัสดิการหรือสิทธิแก่พนักงาน
ส่วนงาน ในด้านการทําเรื่องขอกู้เงินเพื่อ
สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของบุคลากรในการ
ทํางาน
- ควรที่จะมีการทําเรื่องสรรหาบุคลากรมา
ทดแทนต่อบุคลากรที่เกษียณ เนื่องจากต้องมี
การสอนงานและเรียนรู้งานนาน
- พนักงานชั่วคราวควรได้บรรจุเป็นพนักงาน
ประจําเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
การให้ภาวะผู้นํา
- กรณีที่มีปัญหาเร่งด่วน ควรให้มีการปรึกษา
- หัวหน้าภาคฯ ไม่มีเวลาพูดคุย
ที่เป็นต้นแบบที่
ต่อหัวหน้างานและทําการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ร่วมกับบุคลากรภายในภาควิชา
สนับสนุนการ
ก่อนเสนอต่อหัวหน้าภาค เพื่อไม่ให้เกิดความ
อย่างทั่วถึง
เรียนรู้
ล่าช้า
การสร้างระบบ
- ควรมีการรวบรวมความรูเ้ พื่อให้สามารถ
การรับและการ - ไม่มีการรวบรวมความรู้ของ
สืบค้นและเพิ่มพูนความรูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับภาระ
แลกเปลี่ยนการ ทุกหน่วยงานในองค์กร
งานอยู่เสมอ
เรียนรู้
- บุคลากรภายในหน่วยกาย
อุปกรณ์ไม่ยอมสอนงาน และไม่
การสร้างระบบ
- ควรมีการปรับปรุงระบบการ และมีการจัด
ทํางานเกินหน้าที่ของตน
การรับและการ
ประเมินความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอ
- ภาควิชาไม่มีการประเมิน
แลกเปลี่ยนการ
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรใฝ่รู้ และพัฒนางาน
ความสามารถของบุคลากรใน
เรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัจจุบัน มักดูจากผลงานหรือ
ชิ้นงานเท่านั้น
การสร้างโอกาส
- รู้สึกว่าภาระงานเยอะ ทําให้
ในการเรียนรู้
- ควรมีการกระจายงานอย่างเหมาะสม
ไม่เวลาในการหาความรู้เพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง
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การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ของบุคลากรต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินสูงที่สุดคือ บุคลากรให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญ ชลีพร หล่อสุวรรณกุล (2554) และนิชา เสาเวียง
(2556) เนื่ องจากหน่วยงานที่ ใช้ในการศึกษาก่อ นหน้า และการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นหน่วยงานที่มีจํ านวนบุ คลากรไม่มาก
ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์ท่ีดีตอ่ กัน เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขณะปฏิบัติงาน ส่งผลให้
บุ ค ลากรเกิ ด โอกาสในการเรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะ และพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามก้ าวหน้ าในหน้ า ที่ ก ารงาน
และทําให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
2) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินสูงที่สุดคือ บุคลากรทุกคนปฏิบัติต่อเพื่อน
ร่วมงานด้วยความเคารพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล (2554) และนิชา เสาเวียง (2556)
เนื่องจากหน่วยงานที่ใช้ในการศึกษาก่อนหน้าและการศึกษาครั้งนี้ เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีวัฒนธรรม
องค์กรที่ให้ความสําคัญกับระบบอาวุโส ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเคารพ
3) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ย่ อ ยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย การประเมิ น สู งที่ สุ ด คื อ ที ม งานยอมรั บ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนความคิดของตนตามผลของการถกแถลงของกลุ่มหรือข้อเท็ จจริงที่เก็ บข้อมู ลได้ ขัดแย้งกั บการศึกษาของ
อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล (2554) และนิชา เสาเวียง (2556) พบว่าปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินสูงที่สุดคือ ทีมงาน
ให้ความสําคัญทั้งต่อเครื่องมือและวิธีการ(แนวทาง)ที่จะทําให้ทีมงานได้ดี เนื่องจากหน่วยงานที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เน้น
การให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บและส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับบริการ ลดระยะเวลาใน
การพักฟื้นร่วมกัน เป็นสหวิชาชีพ ส่งผลให้ต้องมีการร่วมพูดคุยของบุคลากร เพื่อกําหนดเป้าหมายและกระบวนการรักษา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการร่วมมือและทํางานเป็นทีม
4) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการสร้างระบบการรับและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินสูงที่สุดคือ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูใช้การ
สื่อสารแบบสองทาง โดยเปิดโอกาสให้ใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานทั่วไป
ของการทํางาน เช่น การปรับปรุงระบบงาน การเรียกประชุม ขัดแย้งกับการศึกษาของอัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล (2554)
และนิชา เสาเวียง (2556) พบว่าปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินสูงที่สุดคือ องค์กรสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่จําเป็นได้ง่ายและรวมเร็ว เนื่องจากหน่วยงานที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ทางการแพทย์ ประกอบกับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีวิสัยทัศน์ให้องค์กรเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ในระดับภู มิภาค (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ทํ าให้มีการเรียกประชุมหาแนวทางการรักษาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ อ
พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อหัวหน้างานและหัวหน้า
ภาคได้โดยง่าย ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู จึงเกิดระบบการรับและแลกเปลี่ยน
การเรียนรูท้ ่ียั่งยืน
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5) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการให้อํานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ย่ อ ยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย การประเมิ น สู ง ที่ สุ ด คื อ ภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฟ้ื น ฟู ให้
ทางเลือกแก่บุคลากรในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล (2554)
เนื่องจากหน่วยงานที่ใช้การศึกษาครั้งนี้เป็นหน่วยงานทางการแพทย์ท่ีมุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพที่มีทางเลือกในการ
รักษาอาการบาดเจ็บที่หลากหลาย ภายใต้เป้าหมายเดียวกันเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัว และลดระยะเวลาในการพักฟื้นต่อ
ผู้ที่มารับการรักษา ทําให้บุคลากรมีทางเลือกในการเลือกกระบวนการรักษาหรือให้บริการที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการ
ซึ่งทําให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีองค์กรได้กําหนดไว้
อย่างเหมาะสม
6) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินสูงที่สุดคือ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูพิจารณา
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
อั ญ ชลีพ ร หล่ อสุวรรณกุ ล (2554) เนื่ องจากหน่วยงานที่ใช้การศึก ษาครั้งนี้เป็ นหน่วยงานทางการแพทย์ที่มุ่งเน้ นการ
ให้บริการด้านสุขภาพ ย่อมให้ความสําคัญ ต่อการให้บริการที่มีมาตรฐาน ภายใต้หลักของคุณ ธรรมและจริยธรรมของ
ผู้ให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้มารับบริการพึงได้รับการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และคํานึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นสําคัญ เพื่อให้ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสามารถเชื่อมโยงกับชุมชนและ
องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
7) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการให้ภาวะผู้นําที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินสูงที่สุดคือ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูมีหัวหน้า
ภาคที่สร้างความมั่นใจว่าการดําเนินงานของภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูสอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของอัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล (2554) เนื่องจากหัวหน้างานมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นถึง
ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในหน่ ว ยงานของตนเพื่ อ นํ า ไปเสนอต่ อ หั ว หน้ า ภาควิ ช าภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู
และหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีการเข้าประชุมร่วมกับหัวหน้างาน เพื่อรับทราบถึงปัญหาของบุคลากรในด้านต่างๆ
มีก ารพู ด คุ ยเพื่ อ หาแนวทางการแก้ ไขร่วมกั น และกํ าหนดเป้ าหมายในการพั ฒ นาองค์ กรร่วมกั บ หั วหน้างานอยู่เสมอ
ทําให้บุคลากรเกิดการรับรู้และเข้าใจถึงวิธีการดําเนินงานของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาคุณค่าองค์กรอย่างต่อเนื่อง
8) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการวัดผลทางความรู้
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินสูงที่สุดคือ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้รับความ
พึงพอใจจากผู้รับบริการดีกว่าปีท่ีผ่านมา ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของผู้ใด เนื่องมาจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูมี
การทํางานร่วมกันอย่างเป็นสหวิชาชีพ ส่งเสริมให้มีการทํางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อหาแนวทางในการรักษา
และมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการรักษาภายใต้เป้าหมายเดียวกันอยู่เสมอ ประกอบกับบุคลากรทางการแพทย์
มีการให้บริการที่เป็ นมาตรฐาน ภายใต้หลักของคุ ณ ธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้ผู้มารับบริการทางการแพทย์ได้รับ
การดูแลที่เป็นองค์รวม เกิดความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาสามารถนําเสนอข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถเรียงลําดับการพัฒนาที่ควรดําเนินการในแต่ละมิติ ได้ดังต่อไปนี้
1. มิติด้านการสร้างระบบการรับและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูควรมีการสร้างระบบการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล และควร
มีการรวบรวมความรู้ของทุกหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรสามารถสืบค้นและเพิ่มพูนความรู้ท่ีเกี่ยวข้องทางด้านวิชาการอยู่
เสมอ โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่น การสร้าง Blog หรือเว็บไซต์ของภาควิชาที่รวบรวมความรู้
และแนวทางในการปฏิบัติงานเบื้องต้น มีการจัดอบรมความรู้และการเข้าร่วมฝึกทั กษะการปฏิบัติงานจากบุ คลากรที่
ปฏิบัติงานมานาน เนื่องจากมีประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านมากกว่า หรือการจัดอบรมของบุคลากรที่ผ่าน
การอบรมเฉพาะทางมาช่วยสอนให้แก่บุคลากรภายในภาควิชาหรือผู้ที่สนใจ และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็น
ความสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาความรู้จากการทํางานอยู่เสมอ เพื่ อให้ เกิดการพั ฒ นางานและบุ คลากรมีทัก ษะที่ รอบด้าน
ส่งผลให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนทางความรู้อย่างยั่งยืน
2. มิติด้านการให้ภาวะผู้นําที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูควรกระตุ้นให้หัวหน้าภาคสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรมุ่งทํางาน
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูควรหาเวลามาร่วมพูดคุยกับบุคลากรในทุกตําแหน่ง
งานและในกรณี ที่ปัญ หาในที่ประชุมไม่ได้รับการแก้ไขหรือล่าช้า ควรมีการพู ดคุยถึงสาเหตุร่วมกันต่อบุคลากรภายใน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้ นฟู เพื่ อ ให้ บุค ลากรเข้าใจถึงปั ญ หาและไม่รู้สึก ถู กละเลยเมื่ อร้องขอให้มีการแก้ไขปั ญ หาเกิดขึ้น
การใช้อํ านาจที่ จําเป็ น เพื่ อให้สามารถแก้ไขปั ญ หาที่มีความเร่งด่วนได้ เช่นการสรรหาบุ คลากรมาทดแทนบุ คลากรที่
เกษียณ และการเพิ่มสวัสดิการหรือขยายสิทธิแก่พนักงานส่วนงาน เพื่อป้องกันการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะ
งานที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานต่อบุคลากรภายในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้อีกทางหนึ่ง
3. มิติด้านการให้อํานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูควรมีการสร้างแนววิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับและทุกหน่วยงาน
โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรได้สะดวก รวดเร็วและการเข้าร่วมพูดคุยถึงวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปั จจุบันของผู้บริหารกับบุคลากรภายในภาควิชา เพื่ อสอบถามความคิดเห็ นและแนวทางในการพั ฒ นาองค์กร
ซึ่งวิสั ยทั ศน์ท่ีดีควรมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน สถานการณ์ ขององค์กรในปัจจุบัน
และเป้าหมายในอนาคตขององค์กรร่วมกัน เมื่อมีการพูดคุยและการทาข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรแล้วจะทําให้บุคลากร
มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์กรมากขึ้นเกิดแรงกระตุ้นในการมุ่งปฏิบัติงานที่สอดคล้อง และมีการดําเนินงานในทิศทาง
เดียวกันทั้ งองค์ก ร นอกจากนี้ควรมีการพั ฒ นาบุ คลากรหรือสร้างตัวชี้วัดที่คลอบคลุ มบริบทของงานทุ กตํ าแหน่งงาน
เพื่อให้บุคลากรทุกตําแหน่งงานได้รับการตรวจสอบความสามารถและเกิดแรงผลักดันต่อบุคลากรให้มีการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างเท่าเทียม
4. มิติด้านการส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม
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ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้นื ฟูควรมีการมอบรางวัลในลักษณะของกลุ่มเมื่อประสบความสําเร็จโดยอาจมีการ
มอบรางวัล แก่ บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานหรือ ที มงานที่ ได้รับ การประเมิ นในด้านการให้ บ ริการทางการแพทย์ สู งที่ สุ ด
ประจํ าปี หรื อ การมอบโล่เกี ย รติ คุ ณ ประกาศนี ย บั ต รในงานประชุม วิ ช าการประจํ าปี แก่ ที ม งานที่ มีผ ลงานวิจั ย เป็ น ที่
ประจักษ์ หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานอย่าง
เป็นทีมของบุคลากรภายในภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน
5. มิติด้านการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูควรสนับสนุนให้บุคลากรค้นหาคําตอบจากหน่วยงานอื่นมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาด้วย โดยควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาดูงานภายนอกองค์กรหรือต่างประเทศ และควรมีการแลกเปลี่ยน
การฝึกงานโดยตรงกับมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถเฉพาะทางที่สอดคล้องกับการทํางานของบุคลากร การสนับสนุน
งานวิจั ย ที่ มี ทํ าการศึ ก ษาร่วมกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ในการคิ ด ค้ น อุ ป กรณ์ ห รื อ แนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ให้บริการทางการแพทย์เกิดการสร้างระบบความคิดจากมุมมองที่เป็นสากลและทําให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้อย่างยั่งยืน
6. มิติด้านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากร
อื่นๆ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูควรมีการเพิ่มงบประมาณในการอบรม และสรรหาบุคลากรเข้าทํางาน
เพิ่ม เพื่ อกระจายภาระงานให้บุ คลากรมีเวลาในการแสวงหาความรู้เพิ่ มเติมได้ การเปิ ดโอกาสให้มีการเชิญ บุ คลากร
ภายนอกภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูมาช่วยให้ความรู้ หรือการสนับสนุนให้มีการขอคําชี้แนะจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน
ภายนอกองค์กรในกรณีท่ีภาควิชาขาดองค์ความรู้ในด้านนั้น ๆ นอกจากนี้ควรมีการกําหนดชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ใน
เวลางาน เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และคลอบคลุมทุกด้าน
7. มิติด้านการสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกตําแหน่งงาน สามารถตั้งคําถามต่อข้อสงสัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางานได้อย่างเต็มที่ โดยการสร้างช่องทางในการถาม-ตอบปัญหาต่างๆ เช่นการให้บุคลากรเขียนเป็น
จดหมายที่ ไม่ระบุ ชื่อและใส่กล่องรวมกั น นําจดหมายมาพู ดคุ ยเพื่ อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญ หาในที่ป ระชุ มร่วมกั น
โดยมีการสนับสนุนให้ทุกคนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน หรือการเปิดโอกาสให้สอบถามผ่านช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์ เช่น LINE หรื อ Webboard ของภาควิช าเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู เพื่ อ ให้ มี ก ารอิ ส ระในการแสดงความคิ ด เห็ น โดยไม่
คํานึงถึงตําแหน่งงาน โดยบุคลากรทุกคนจําเป็นต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพ
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อิทธิพลของความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีของผู้มาเยือนชาวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
Influences of Satisfaction on Thai Visitors’ Destination Loyalty in
Nakhon Si Thammarat Province
ปัญฑ์ชนิต ศรีสุวรรณ* และจิตต์โสภิณ มีระเกตุ**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและวิเคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางที่มีต่อ
ความภั ก ดี ต่ อ จุ ด หมายปลายทางของผู้ ม าเยื อ นชาวไทยผู้ ท่ี ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง เป็ น การทํ า
ความเข้าใจความภักดีของผู้ที่มาท่องเที่ยว ภายใต้บริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
(SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS กลุ่มตัวอย่างคือผู้มาเยือนชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 400 คน การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบสุ่มโดยบังเอิญ ผลการวิจัยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.01 พบว่า ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางส่งผลทางบวกต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.83 (B=0.83)
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ,ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง ความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง

ABSTRACT
The objective of this study was to investigate approach to understanding Thai visitors’ destination loyalty in
cultural tourism. By examining the theoretical and empirical evidence on the causal relationships between satisfaction
and destination loyalty. The empirical data was collected in Nakhon Si Thammarat province, Southern Thailand. A
total of 400 questionnaires were collected by using accidental sampling method and analyzed by using Structural
Equation Modeling (SEM) with AMOS program. The results showed and 3) satisfaction had positively influence on
destination loyalty. (B=0.83, Sig .01)
Key words: Satisfaction, Satisfaction with Destination, Destination Loyalty
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บทนํา
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579
ไว้ว่า ประเทศไทยเป็ นแหล่งท่ อ งเที่ย วคุ ณ ภาพชั้นนํ าของโลก ที่เติ บ โตอย่ างมี ดุลยภาพบนพื้ นฐานความเป็ น ไทย เพื่ อ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มีแผนการขับเคลื่อนและพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยครอบคลุมทุกมิติ สําหรับตลาดในประเทศ ให้ความสําคัญกับการส่งเสริม การกระจายตัวใน
การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย จากพื้นที่จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวกระจุกตัวหนาแน่นไปยังจังหวัดหรือพื้นที่ใหม่อื่นที่มี
ความพร้อม สร้างความเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองรองโดยรอบ เน้นการพัฒ นาและเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็น
จุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพ เน้นการสื่อสารข้อมูลในเชิงบวก ด้านสินค้าและบริการใช้ “วิถีไทย” เป็นตัวนําในการสร้าง
เอกลักษณ์ ผ่านการส่งมอบประสบการณ์เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีการปลุกกระแสให้คนไทยนิยมไทย ภูมิใจในความเป็นไทย
และดํารงไว้ซึ่งวิถีไทย ควบคู่กับการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าให้มีความเข้มแข็ง
สามารถส่ งมอบสิ นค้ าและบริการที่ มี คุ ณ ภาพ สอดคล้ องกั บความต้ องการของผู้ ที่ เดิ นทางไปท่ องเที่ ยว (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2558: 10, 16, 20-23; คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560: จ)
แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับการสนับสนุนมากขึ้น รูปแบบการท่องเที่ยวนี้มีความพิเศษตรงที่ผู้ที่
เดินทางไปท่องเที่ยว เน้นการศึกษาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒ นาทางสังคมและมนุษย์ อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกั บวัฒ นธรรม องค์ความรู้ และการให้
คุ ณ ค่ า สั ง คม สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง สภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องคนในแต่ ล ะยุ ค ได้ เป็ น อย่ า งดี ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี รวมถึ ง เทศกาล งานฉลอง สิ น ค้ า พื้ นเมื อ ง เป็ น ต้ น (กาญ จนา แสงลิ้ ม สุ ว รรณ
และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, 2555: 140) ประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกอยู่ 3
แห่งได้แก่ เมื องประวัติศาสตร์สุโขทั ยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาและเมื องบริวาร แหล่ง
โบราณคดี บ้ า นเชี ย ง และมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลก หนึ่ ง ในนั้ น คื อ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช (UNESCO, 2016a: online) อันเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ ความจริงแล้ว
ภาคใต้เป็นภาคที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท แต่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่
ส่วนแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถานและศาสนา กับประเภทศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมกลับ
ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร อาจเป็ นเพราะไม่มีอุทยานประวัติศาสตร์เชื่อมโยงที่เห็ นได้ชัดเหมือนภาคอื่น ๆ (คั นธรส
พวงแก้ว และคณะ, 2552: ข)
นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณ ค่าจํานวนมาก หากมีการพัฒ นาการท่องเที่ยวที่
เหมาะสม บนพื้นฐานที่เน้นเรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นหลัก มีความเป็นไปได้ว่านครศรีธรรมราชจะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น จึงควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา วางแผน
นโยบายสําหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ควรมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแก่คนในชุมชน ผู้ดูแลแหล่ง
ท่องเที่ยว ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีระบบและแบบแผน นอกจากวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ผู้ที่มาท่องเที่ยว
ไม่ท ราบข้อ มู ล จากหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ เมื่ อ เที ย บย้ อ นไปในอดี ต นครศรีธ รรมราชคื อ เมื อ ง “ตามพรลิ ง ค์ ”
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ซึ่งเป็นเมืองท่าทางทะเลที่สําคัญ ปกครองตัวเองเป็นอิสระตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11 ในภายหลังถูกผนวกเข้ากับอาณาจักร
ศรีวิชัย มีพั ฒ นาการทางสังคมและวัฒ นธรรมที่สั่งสมมานานจากรุ่นสู่รุ่น มีอัตลักษณ์ ท้องถิ่นสูง มีประเพณี ที่โดดเด่น
สําคัญเช่น ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณี แห่ผ้าขึ้นธาตุ ของฝากของที่ระลึกเป็นเอกลักษณ์ เช่น งานหัตถกรรมจาก
ย่านลิเภา เครื่องเงิน เครื่องถม เป็นต้น จํากัดความภาพรวมตามคําขวัญการท่องเที่ยวจังหวัดไว้ว่า “เมืองประวัติศาสตร์
พระธาตุทองคํา ชื่นฉ่ําธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู” (วริศรา บุญสมเกียรติ,
2555: 125; องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช, 2556: 11, 90-92, 100-102; จุ ม พต ตระกู ล นุ ช ม, 2557
อ้ า งใน นนทิ ภั ค เพี ย รโรจน์ แ ละคณะ, 2558: 104; Unesco, 2016b: online) ด้ วยทรั พยากรทางการท่ องเที่ ยวที่ มี ความ
หลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวสามารถรองรับผู้ท่ีจะมาท่องเที่ยวได้หลายกลุ่มหลากรูปแบบ เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่น ๆ จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองรอง
1 ใน 12 เมื องต้องห้ามพลาด ที่จะกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักที่มีความแออัดสูง เป็ นการเพิ่ มการกระจายตัวในการ
เดินทาง เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น สร้างการพัฒนาที่เติบโตและยั่งยืนให้กับประเทศ (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2558: 25)
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จะเห็ นได้ ว่ าจั งหวั ด นครศรี ธ รรมราชมี ต้ น ทุ น ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วอยู่ ม าก โดยเฉพาะ
เชิงวัฒนธรรม มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวของภาคใต้ ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนใน
ระยะยาว แนวทางหนึ่งในการพัฒ นาและเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และรักษาระดับรายได้ให้คงอยู่ คือสร้าง
ความภักดีให้กับผู้ท่ีเดินทางมาท่องเที่ยว ทําให้มีประสบการณ์ท่ีดีกับบริการ สินค้า ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว มีโอกาสที่
จะเกิดการท่องเที่ยวซ้ํา รวมถึงการแนะนําบอกต่อ ให้กับเพื่อน ญาติ คนรู้จัก เกิดความสนใจที่จะมาท่องเที่ยว รวมไปถึง
ความเต็ มใจที่จะจ่ายมากขึ้น ผลวิจัยพบว่าปั จจั ยสํ าคั ญ ประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความภั กดีต่อจุ ดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยว คือความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง (วิวัฒน์ จันทร์ก่ิงทอง, 2555: (5), 112; ธัมมามนตร์ คุณรัตนากรณ์
และคณะ, 2557: 102; Chi & Qu, 2008: 625-634)
งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางที่ส่งผลต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
ภายใต้ บริ บทการท่ องเที่ ยวเชิ งวั ฒ นธรรมของจั งหวั ดนครศรี ธรรมราช เพื่ อทํ าความเข้ าใจพฤติ กรรม หาแนวทางสร้ าง
ความพึ งพอใจต่ อจุ ดหมายปลายทาง เกิ ดประโยชน์ ต่ อการวางนโยบาย แนวทางดํ าเนิ นงานของทุ กภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง
สร้างจุดเด่น ความน่าสนใจและความภักดีต่อจุดหมายปลายทางให้เกิดแก่ผู้ท่ีเดินทางมาท่องเที่ยว กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
และท้องถิ่นได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเป็นต้นแบบและข้อมูลสําหรับการนําไปปรับใช้ ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัด
อื่น ๆ ของประเทศ

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของการท่ อ งเที่ ย วแบบยั่ ง ยื น ในอดี ต การจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทั่วโลกรู้จักเมืองไทย ต่อมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แบ่งประเภท
ท่องเที่ยวเป็นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับการตอบสนองการบริการที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย จนมาถึงปัจจุบันมีการขยายวง
กว้างมากยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวและหน่วยงานจัดการวัฒนธรรมในท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้เกิด
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การกระจายรายได้ การมี ส่ ว นร่ว ม รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์ วัฒ นธรรมที่ มี อ ยู่ ห ลากหลาย (ชนั ญ วงษ์ วิ ภ าค, 2547: 88;
ณัฏฐินี ทองดี และคณะ, 2553: 14; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556: 1-28)
กรมการท่ อ งเที่ ย ว (2557: 2) กํ า หนดนิ ย ามการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม (Cultural Tourism) ไว้ ว่ า หมายถึ ง
การท่องเที่ ยวเพื่ อชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒ นธรรม เช่น พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีชีวิต
ศิลปะทุกแขนงและสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งมีพัฒนาการเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดําเนินชีวิตของ
บุ คคล แต่ละยุค สมั ย โดยที่ ผู้ท่ องเที่ย วจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุม มอง ความคิด ความศรัทธา
หรือสิ่งที่เป็นความนิยมของบุคคลในอดีต ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนมายังคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่านี้
2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง
ความหมายและความสํ า คั ญ ความพึ ง พอใจต่ อ จุ ด หมายปลายทาง คื อ การเติ ม เต็ ม ช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
ความต้องการและความคาดหวัง หากมีความรู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มทั้งด้านบริการและกิจกรรม ย่อมเกิดความพอใจ
พอกล่าวสรุปได้ว่า ความพึงพอใจขึ้นอยู่กับประสบการณ์จากการใช้บริการ (Lobato et al., 2006: 346)
Lovelock and Wright (2002: 245) กล่าวว่า ความพึงพอใจลูกค้าก่อให้เกิดคุณ ประโยชน์หลายประการด้วยกัน
ความพึงพอใจในระดับสูง จะนําไปสู่ความจงรักภักดีของลูกค้าในระยะยาว หากรักษาลูกค้าที่ดีไว้ได้จะดีกว่าการจูงใจหรือ
สร้างลูกค้าใหม่เพื่อทดแทนลูกค้าที่จากไป ลูกค้าที่มีความพอใจสูงสุดมักจะมีการบอกต่อในทางบวก เปรียบเหมือนเป็น
การโฆษณาบอกต่อ ซึ่งจะลดต้นทุ นในการหาลูกค้าใหม่ ความพึ งพอใจของลู กค้าในระดับสูง เป็นนโยบายเชิงป้องกั น
ช่วยลดโอกาสของการเกิดความผิดพลาด ผู้ที่ใช้บริการเป็ น ระยะเวลานานมั กจะมีการผ่อนปรน เพราะประสบการณ์
เลวร้ายที่เกิ ด ขึ้น อาจถู ก ชดเชยโดยประสบการณ์ ที่ ดีท่ีเกิด ขึ้น ก่อ นหน้ านั้น รวมถึงลดโอกาสที่ จ ะหั น ไปใช้บ ริก ารจาก
การเสนอขายของคู่แข่ง ดังนั้นองค์กรหลายแห่งมักเน้นและให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์
ในทางที่ดีเพื่อรักษาลูกค้า ทําให้ส่วนครองตลาดและผลกําไรเพิ่มมากขึ้น สําหรับบริบทของการท่องเที่ยว เป็นไปในลักษณะ
ทํานองเดียวกัน Lobato et al. (2006: 346) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นตัวแปรหลักที่มีความสําคัญต่อการตลาด โดยเฉพาะ
การทําให้ผู้เดินทางท่องเที่ยวมีประสบการณ์ที่ดี เกิดความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว ถือเป็นภารกิจหลักที่สําคัญใน
การดําเนินงาน ส่งต่อความภักดีที่มีต่อจุดหมายปลายทาง
การวัดความพึงพอใจ มีวิธีการสําคัญอยู่ 2 วิธี คือการวัดความพึงพอใจโดยรวมและการวัดความพึงพอใจโดย
แยกเป็นมิติต่าง ๆ ขณะเดียวกันในบริบการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผลิตภัณ ฑ์ทางการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ทําได้ยาก
เพราะการบริการเป็นสิ่งที่จับต้องหรือเน่าเสียไม่ได้ และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามแต่ละขอบเขตการวิจัย ความพึงพอใจ
ในมิติต่าง ๆ ขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว นํามาซึ่งความพึงพอใจโดยรวม (Maddox, 1985 อ้างใน เลิศพร ภาระสกุล,
2555: 504-505; Kozak and Rimmington, 2000: 264-266; Chi and Qu, 2008: 632, 634)
อุ ตสาหกรรมท่ องเที่ยว มี องค์ ประกอบ 5 ด้ าน ที่ ใช้ประกอบการพิ จารณาการท่ องเที่ ยว ได้แก่ แหล่ งท่องเที่ ย ว
(Attraction) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Access) ที่พัก (Accommodation) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) และกิจกรรม
(Activities) (Dickman, 1999: 118 cited in Morachat C., 2003: 42) ส่วนความพึงพอใจโดยรวมเป็น การมองในลักษณะ
ของภาพรวมของหลาย ๆ ด้านด้วยกัน ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องวัดแบบโดยรวมเนื่องจากแต่ละคนจะมีเกณฑ์การตัดสินใจ
ในแต่ละด้าน และมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน (Yoon & Uysal, 2005: 48)

Page 410

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

3. แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
ความสําคัญ
ความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง ส่งผลต่อการพัฒนาและการเติบโตของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นการรักษา
ระดับรายได้ให้คงอยู่ ผู้เดินทางท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์ท่ีดี ต่อสินค้า ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว มีโอกาสที่จะเกิด
การท่องเที่ยวซ้ํา การแนะนําบอกต่อ ให้กับเพื่อน ญาติ หรือคนใกล้ชิด เกิดความสนใจที่จะมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
รวมไปถึงความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้น (วิวัฒน์ จันทร์ก่ิงทอง, 2555: 112; ธัมมามนตร์ คุณรัตนากรณ์ และคณะ, 2557:
102; Chi & Qu, 2008: 625-626, 632-634)
การวัดความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
Oliver (1999: 35-36) แบ่ ง การวั ด ความภั ก ดี อ อกเป็ น 4 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ แ รกความเข้ า ใจ (Cognitive) คื อ มี
ความเข้าใจเกี่ยวกั บข่าวสาร ภาพลั กษณ์ ราคา ที่ดีกว่าคู่แข่งโดยผ่านการสื่ อสาร เป็ นความจงรักภัก ดีท่ีไม่ลึกซึ้ง เน้น
การพิจารณาคุณ ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า มิติที่สอง ความรู้สึก (Affective) สามารถบอกได้ในลักษณะความรู้สึกชอบ
ที่มีต่อแห่งหนึ่งมากกว่าอีกแห่งหนึ่ง มิติที่สามพฤติกรรม (Cognitive) อยู่ในขั้นระดั บความตั้งใจ ลูกค้าเริ่มมีความรู้สึก
ผูกพัน ลึกซึ้งในระดับที่มากขึ้น และมิติที่สี่คือการกระทํา (Action) เป็นระดับความภักดีสูงสุด มีความแข็งแกร่ง เป็นประจํา
อย่างสม่ําเสมอ อาจต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แต่ในทางปฏิบัติ เป็นการยากที่จะวัดความภักดีในระดับของการกระทํา
((มิ่ ง สรรพ์ ขาวสอาด และคณะ, 2555: 65-66) สํ า หรั บ การวิ จั ย นี้ วั ด ความภั ก ดี ขั้ น ความตั้ ง ใจ 3 ด้ า น ได้ แ ก่
1) ความตั้งใจท่องเที่ย วซ้ํา 2) การแนะนําบอกต่อ และ 3) ความเต็ มใจที่จะจ่ายมากขึ้น (วิวัฒ น์ จันทร์กิ่งทอง, 2555;
Chi & Qu, 2008; Wang et al., 2009; Kim et al. 2012)
4. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง ความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ต่อองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว นํามาซึ่ง
ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ โด ย ร ว ม (Kozak & Rimmington, 2000: 264-266; Chi & Qu, 2008: 632) ง า น วิ จั ย นี้ จึ ง วั ด
ความพึงพอใจ 2 รูปแบบคือ แบบรายด้านและโดยรวม ในส่วนของรายด้านปรับใช้ตามแนวคิดของ Dickman (Dickman,
1999: 118) ซึ่งไม่ได้พิจารณาถึงด้านที่พักเพราะผู้ท่ีเดินทางท่องเที่ยวบางส่วนเป็นนักทัศนาจร ไม่พักค้างแรม เดินทางแบบ
แวะผ่านหรือไปเช้าเย็นกลับ โดยสรุปความพึงพอใจของงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และความพึงพอใจ
โดยรวม
ความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง เป็นความภักดีที่วัดความตัง้ ใจ 3 ด้านที่สําคัญได้แก่ 1) ความตัง้ ใจ
ท่องเที่ยวซ้ํา 2) การแนะนําบอกต่อ และ3) ความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้น (วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, 2555; Chi & Qu, 2008;
Wang et al., 2009; Kim et al.ม 2012)
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ความภักดีตอ่
จุดหมายปลายทาง

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
H1: ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางส่งผลทางบวกต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา
งานวิจัยศึกษาครอบคลุมข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว และมุ่งเน้น
ตัว แปรในการทํ า วิจ ัย เกี ่ย วกับ 1) ความพึง พอใจ 5 ด้า น ได้แ ก่ แหล่ง ท่อ งเที ่ย วเชิง วัฒ นธรรม กิจ กรรมท่อ งเที ่ย ว
เชิงวัฒนธรรม การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สิ่งอํานวยความสะดวก และความพึงพอใจโดยรวม 2) ความภักดี
ต่อจุดหมายปลายทาง 3 ด้านได้แก่ความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ํา การแนะนําบอกต่อ และความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้น พื้นที่วิจัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ขั้นตอนการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นํามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
ภูมิลําเนาปัจจุบัน เพศ อายุ 2) พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่วัตถุประสงค์ในการเดินทาง จุดเด่นของสถานที่
ท่ อ งเที่ ย ว รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ นิ ย ม จํ า นวนครั้ ง ในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วจ.นครศรี ธ รรมราช การพั ก ค้ า งแรม
และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 3) ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง 5 ด้าน 4) ความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง 3
ด้าน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ก่อนนําแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ 2
ขั้นตอนคือ 1) ความสอดคล้องข้อคําถามกับเนื้อหา (IOC) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 2)
นําแบบสอบถามไปทดลองใช้จริง เก็บข้อมูลกับผู้มาเยือนชาวไทยทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร ณ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมอย่างน้อยจํานวน 30 ชุด แต่หากจํานวนตัวอย่างมากขึ้น
จะทําให้มีความแม่นยํายิ่งขึ้น (Perri & Bellamy, 2012) การวิจัยครั้งนี้เก็บแบบสอบถามในรอบแรกทั้งสิ้น 40 ชุด เมื่อวัด
ความสอดคล้องภายในของคําตอบจากคําถามหลาย ๆ ข้อในแบบสอบถามชุดเดียวกัน และตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นโดย
สูตรของครอนบาค ค่าตามเกณฑ์ควรอยู่ระหว่าง 0.6-1.00 (กริช แรงสูงเนิน, 2554: 101) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่น
รายหัวข้ออยู่ระหว่าง 0.64-0.88 และทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 ทั้งนี้ข้อมูล 40 ชุดนี้ไม่นําไปรวมในการคํานวณกับการเก็บ
ข้อมูล 400 ชุดที่เก็บจริงซึ่งที่ใช้ในการประเมินและสรุปผลการวิจัย
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาคือผู้มาเยือนชาวไทยซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่มาท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
พ.ศ. 2554-2558 สัด ส่ว นผู ้ม าเยือ นชาวไทยร้อ ยละ 98.35 และชาวต่า งชาติร ้อ ยละ 1.65 ข้อ มูล ค้น หา
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วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560) (กรมการท่องเที่ยว, 2560) คําจํากัดความของผู้มาเยือนชาวไทยหมายถึง คนไทยที่พํานัก
อยู่ภายในประเทศไทย ทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักค้างคืน และนักทัศนาจรที่เดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ มาจาก
จังหวัดที่อยู่อาศัยปกติของตนมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจุดประสงค์ในการเดินทางไม่ใช่เพื่อไปทํางานหารายได้
หรืออยู่พํานักถาวร โดยไม่นับรวมบุคคลที่พํ านักอาศัยถาวรอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป
ซึ่งเป็นเกณฑ์อายุเริ่มต้นที่สํานักงานสถิติแห่งชาติและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้ในการทําสํารวจพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที่ย วของชาวไทย (สํ านั กงานสถิติแห่ งชาติ , 2559) และหาค่าเฉลี่ ยจํ านวนประชากรย้อนหลั ง 5 ปี (พ.ศ.
2555-2559) เท่ากับ 2,756,996 ราย หลังจากนั้นนําไปคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดย
ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ํา 400 ราย และการสุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเป็น
การสุ่มแบบบังเอิญ
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการรวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทํ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า ง
วั น ที่ 14 เมษายน ถึ ง 26 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2560 ณ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด นครศรีธ รรมราช ได้ แ ก่
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง หมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา ตลาดน้ําปากพนัง อ.ปากพนัง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์มี
ดั ง นี้ 1) การวิ เคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ บ รรยายลั ก ษณะข้ อ มู ล ทั่ ว ไปที่ เก็ บ มาได้ จ าก
แบบสอบถาม โดยใช้ค่ าสถิ ติ ในการวิเคราะห์ ได้ แ ก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย
(Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สํ า หรั บ การแบบสอบถามส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม และส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว 2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
เป็ น การทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย (Hypothesis testing) ประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ 1) การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) อันดับหนึ่งและอันดับสอง และ 2) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
(Structural equation modeling: SEM) โดยใช้โปรแกรม AMOS สํ าหรับ แบบสอบถามส่ ว นที่ 3-4 คื อ ความพึ ง พอใจต่ อ
จุดหมายปลายทาง และความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง

ผลการศึกษาและการอภิปราย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของผู้มาเยือนชาวไทย
1) จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย 1.1) มีภูมิลําเนาปัจจุบันอยู่ในภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ มากที่สุดอยู่ในเขตฝั่งอ่าวไทย
รองลงมาคือกลุ่มภาคใต้จังหวัดชายแดน ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ
1.2) เพศ คิดเป็นเพศหญิงร้อยละ 62.9 และชายร้อยละ 37.1 1.3) อายุกระจายทุกช่วงวัย อยู่ในช่วง 28-34 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 28.4 รองลงมาช่วงอายุ 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.7 ช่วงอายุ 45-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.6 นอกจากนั้นเป็น
กลุ่มเยาวชน กลุ่มก่อนช่วงวัยเกษียณไปจนถึงวัยเกษียณ 2) พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว 2.1)วัตถุประสงค์การเดินทาง
ของกลุ่มตัวอย่างเกินร้อยละ 50 เดินทางมาเพื่อพักผ่อนและไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์หรือทําบุญ 2.2) จุดเด่นของสถานที่
ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เห็นว่าจุดเด่นคือความสวยงามสถานที่ ชื่อเสียงพระพุทธรูป โบราณสถาน ประวัติความเป็นมาสถานที่
2.3)ด้านรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างนิยมท่องเที่ยวเป็นหลักคือรูปแบบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมากที่สุด
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คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลองมาคือประวัติศาสตร์และโบราณคดี และระบุได้ไม่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 29.9 และ 10.2
ตามลํ า ดั บ 2.4) จํ า นวนครั้ ง ของการเดิ น ทางแบ่ ง ได้ อ อกเป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่ ม แรกเคยเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วยั ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชแล้ ว คิ ด เป็ นร้อ ยละ 72.8 ส่ วนกลุ่ ม ที่เดิ นทางมาครั้งแรกคิดเป็ นร้อ ยละ 27.2 2.5) การพั ก ค้ างแรม
โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนร้อยละ 67.5 ไม่พักค้างคืน ร้อยละ 32.5 ในส่วนของผู้ที่เข้าพัก พักค้างคืนเป็น
จํ า นวน 2 วั น 1 คื น ในสั ดส่ ว นมากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้อ ยละ 33.0 รองลงมาคื อ 3 วั น 2 คื น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 25.5 และ2.6)
ด้านค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช ระหว่าง 2,001-4,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 35.9 รองลงมา 4,001- 6,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 21.6
2. การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ก่อนทําการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ 1) ตรวจสอบ
ความครบถ้ ว นของข้ อ มู ล พบว่าไม่ มี ข้อ มู ล ขาดหาย บั น ทึ ก ครบถ้ ว นทุ ก ตั วแปร 2) ตรวจสอบการแจกแจงของข้อ มู ล
ผลอยู่ในช่วงเกณฑ์ มีการแจกแจงข้อมูลเป็นปกติ (ยุทธ ไกยวรรณ์ 2556: 228) ข้อมูลค่าเฉลี่ยตัวแปร แต่ละด้านแสดงดัง
ตารางที่ 1 และ 3) ทํ าการวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิงยื นยัน อั นดั บ แรกและอั นดั บ สอง ตามค่าที่โปรแกรมแนะนําจนมี
ความเหมาะสมก่อนนําไปวิเคราะห์สมการโครงสร้างในขั้นถัดไป
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผลของตัวแปรแฝง

ตัวแปรแฝง

ค่ าเฉลี่ย

S.D.

การแปรผล

ความพึงพอใจโดยรวม

4.29

0.62

ระดับพอใจมากที่สุด

กิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

4.07

0.58

ระดับพึงพอใจมาก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

4.05

0.56

ระดับพึงพอใจมาก

สิ่งอํานวยความสะดวก

3.95

0.66

ระดับพึงพอใจมาก

การเข้ าถึ งแหล่งท่องเที่ยว

3.92

0.65

ระดับพึงพอใจมาก

ความตั ้งใจท่องเที่ยวซํ ้า

4.23

0.58

ระดับภักดีมากที่สุด

การแนะนําบอกต่อ

4.22

0.61

ระดับภักดีมากที่สุด

ความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ ้น
3.88
0.82
ระดับภักดีมาก
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็ นรายละเอียดดังนี้ 1) จากความพึ งพอใจ 5 ด้านกลุ่มตั วอย่างมีความพึ งพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเท่ากับ 4.29 และระดับพึงพอใจมาก 4 ด้านคือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สิ่งอํานวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีคะแนนเท่ากับ
4.07, 4.05, 3.95 และ 3.92 ตามลํ าดั บ 2) ด้ านความภั ก ดี ต่ อ จุ ด หมายปลายทาง คะแนนสู ง ที่ สุ ด คื อ ความตั้ ง ใจ
ท่องเที่ยวซ้ํา เท่ากับ 4.23 รองลงมาคือ การแนะนําบอกต่อเท่ากับ 4.22 ทั้ง 2 ด้านจัดอยู่ในระดับความภักดีมากที่สุด ส่วน
ความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้นอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเท่ากับ 3.88
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3. ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

รูปที่ 2 โมเดลแสดงอิทธิพลของความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางที่มีต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
จากรู ป ที่ 2 แสดงโมเดลหลั ง ปรับ แก้ ไขแล้ ว มี ค่ า 1) ค่ า ไค-สแควร์ (Chi-Square) = 19.50 2) Chi-square/df
=1.77 อยู่ระหว่าง 0-2 3) p = .05 (ค่าอยู่ในช่วงที่แสดงความสอดคล้องระหว่าง .05-1.00) 4) GFI = .99 ซึ่งวัดระดับ
ความสอดคล้องกลมกลืนควรอยู่ระหว่าง.95-1.00, 5) CFI = .99 6) NFI=.99 CFI และ NFIควรอยู่ระหว่าง 0-1 ยิ่งเข้าใกล้
1 ยิ่ งดี 7) RMR = .01 8)RMSEA = .04 ค่ า RMR และ RMSEA ควรมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0-0.05 ซึ่ ง ยิ่ ง ใกล้ ศู น ย์ จ ะดี ท่ี สุ ด
และบ่งบอกถึงความสอดคล้องของโมเดล โดยสรุปคือโมเดลตามสมมติฐานและกรอบแนวคิดมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ยุทธ ไกยวรรณ์ 2556: 161) โดยมีตัวแปรสังเกตได้ท่ีถูกตัดออกจากโมเดลเพื่อความสอดคล้อง คือ
ตัวแปรความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้น (ด้านความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง)
และเมื่ อ วิ เคราะห์ ผ ลการวิ จั ย ตามสมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ .01 (ค่ า t ซึ่ ง หาจาก
Estimate/S.E. ต้อ งมี ค่ามากกว่าหรือ เท่ ากั บ 2.58 สํ าหรับ งานวิจัย นี้มี ค่ าเท่า กั บ 15.98) (ยุ ท ธ ไกยวรรณ์ 2556: 147)
พบว่า ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.83
4. อภิปรายผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างมีภูมิลําเนาปัจจุบันอยู่ในภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นถึงการเดินทางเที่ยวระยะใกล้ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุกระจายทุกช่วงวัย วัตถุประสงค์การเดินทางของกลุ่มตัวอย่างเกินร้อยละ 50 เดินทางมาเพื่อพักผ่อน
และไหว้ พ ระขอพรสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธ์ ห รื อ ทํ า บุ ญ จุ ด เด่ น ของสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วคื อ ความสวยงาม ชื่ อ เสี ย งพระพุ ท ธรู ป
โบราณสถาน ประวัติความเป็นมาสถานที่ ด้านรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวที่กลุ่มตัวอย่างนิยมท่องเที่ยวเป็นหลักคือ
รูปแบบท่องเที่ยวธรรมชาติมากที่ สุด รองลองมาคือประวัติศาสตร์และโบราณคดี จํานวนครั้งของการเดินทางแบ่งได้
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเคยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว คิดเป็นร้อยละ 72.8 ส่วนกลุ่มที่เดินทางมา
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ครั้งแรกคิดเป็นร้อยละ 27.2 การพักค้างแรม โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนร้อยละ 67.5 ซึ่งอัตราส่วนการพัก
คิ ด เป็ น จํ านวน 2 วั น 1 คื น ในสั ด ส่ ว นสู งที่ สุ ด ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นใหญ่ มี ค่ า ใช้ จ่า ยในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ระหว่าง 2,001-4,000 รองลงมามีค่าใช้จ่าย 4,001- 6,000 บาท
ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางและความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
จากมุมมองของผู้ท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวต่อ 1)ความพึงพอใจ 5 ด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค วามพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด และอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 4 ด้านคือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สิ่งอํานวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามลําดับ 2) ความภักดีต่อ
จุดหมายปลายทาง ด้านที่มีคะแนนสูงที่สุดคือความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ํา รองลงมาคือ การแนะนําบอกต่อ ทั้ง 2 ด้านจัดอยู่ใน
ระดับความภักดีมากที่สุด ส่วนความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้นอยู่ในระดับมาก
อิทธิพลของความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางที่มีต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง
จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางส่งผลทางบวกต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทางที่
ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ .01 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.83 โดยองค์ประกอบที่ส่งผลมากที่สุดคือความพึงพอใจ
โดยรวม ซึ่งเป็นการประเมินผลความรู้สึกประสบการณ์โดยรวมของผู้ท่ีเดินทางไปท่องเที่ยว ส่วนความพึงพอใจรายด้าน
องค์ ป ระกอบที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามสํ าคั ญ มากที่ สุ ด คื อ แหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิง วั ฒ นธรรม สอดคล้ อ งกั บ ผลการสํ า รวจ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2559 ของ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2559: บทสรุปผู้บริหาร) พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศมากที่สุดคือความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และสอดคล้อง
กั บ ผลการวิ จั ย ของงานวิ จั ย ของฤดี หลิ ม ไพโรจน์ และ ไกรฤกษ์ ปิ่ น แก้ ว (2558: 448) ซึ่ ง ทํ า การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเห็นได้ว่าทั้งอยุธยาและนครศรีธรรมราชล้วนมีประวัติ
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่คู่ควรแก่การอนุรักษ์ ส่วนด้านอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบ
สนับสนุนที่สําคัญควบคู่กันไป ได้แก่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ส่งผลต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ําและการแนะนําบอกต่อ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ (Chi & Qu, 2008: 633; สํานักงานสถิติแห่งชาติ 2559: บทสรุปผู้บริหาร) สําหรับตัวแปรที่ถูกตัดออก
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของโมเดลคือ ความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้น จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความอ่อนไหว
ต่ อ ราค า ซึ่ งเป็ น ธรรม ชาติ ขอ งผู้ ที่ เดิ น ท างท่ อ งเที่ ย วย่ อ ม อ ยาก ได้ รั บ สิ่ งที่ ต น คิ ด ว่ าคุ้ ม ค่ าท างก ารเงิ น
(วิวัฒน์ จันทร์ก่งิ ทอง, 2555: 105)

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการศึกษา
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ม าเยื อ นชาวไทยมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สิ่งอํานวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก
ส่วนความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง ด้านความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ําและการแนะนําบอกต่อ จัดอยู่ในระดับความภักดีมาก
ที่สุด ด้านความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้นอยู่ในระดั บความภักดีมาก ผลการวิจัย อิทธิพ ลของความพึ งพอใจต่อ จุด หมาย
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ปลายทางที่มีต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทางพบว่า ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ภักดีต่อจุดหมายปลายทาง ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.83 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ความพึงพอใจต่อจุดหมาย
ปลายทางด้านที่ส่งผลต่อความภักดีต่อจุดหมายปลาย (ความตั้งใจท่องเที่ยวซ้ําและการแนะนําบอกต่อ) เรียงลําดับจาก
มากไปหาน้อยได้แก่ ความพึงพอใจโดยรวม แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สิ่งอํานวย
ความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปรับใช้
จากแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องการท่ อ งเที่ ย วไทย
พ.ศ. 2579 ไว้ว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน สําหรับตลาดในประเทศ
ให้ความสําคัญกับการกระจายตัวในการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย จากพื้นที่จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวกระจุกตัวหนาแน่น
ไปยังจังหวัดหรือพื้นที่ใหม่อื่นที่มีความพร้อม สร้างความเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองรองโดยรอบ เน้นการพัฒ นาและ
เติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพ เน้นการสื่อสารข้อมูลในเชิงบวก ใช้ “วิถีไทย” เป็นตัวนําใน
การสร้างเอกลักษณ์ ผ่านการส่งมอบประสบการณ์ในรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีการปลุกกระแสให้คนไทยนิยมไทย
ภูมิใจในความเป็นไทย และดํ ารงไว้ซึ่งวิถีไทย ควบคู่กับการยกระดั บและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่
คุณค่าให้มีความเข้มแข็ง สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ท่ีเดินทางมา
ท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558: 10, 16, 20-23; คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560:
จ) หน่วยงานภาคการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีแผนการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน
ยกตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการรณรงค์ให้มีท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง รณรงค์ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋
สไตล์ลึกซึ้งในปี 2560 และ ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืนในปี 2561 ซึ่งมีเป้าหมายให้แหล่งท่องเที่ยวทั้งหลักและรอง
ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวรองมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 12 ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยและคุณ ภาพชีวิตที่ดีข้ึน บนพื้นฐานความโดดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ ของไทย
คํ า นึ งถึ ง ความสมดุ ล และยั่ ง ยื น สอดคล้ อ งกั บ กระแสความต้ อ งการของประชากรโลกและเจตนารมณ์ ข อง UNWTO
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2560; กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560: 1-2)
นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญของภาคใต้ และจัดว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวรองของประเทศ มีทุนทาง
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจํานวนมาก หากมีการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสม จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้จาก
การท่องเที่ ยวได้ดีย่ิงขึ้น (วริศรา บุญ สมเกียรติ, 2555: 125; องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2556: 11,
90-92, 100-102; จุมพต ตระกูลนุชม, 2557 อ้างใน นนทิภัค เพียรโรจน์และคณะ, 2558: 104; Unesco, 2016b: online)
จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะเพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒ นานโยบาย วางแผนการดํ าเนินการเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว
พอสังเขปดังนี้
วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดนครศรีธรรมราช คือพักผ่อนและไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์
สิ ท ธ์ห รื อ ทํ าบุ ญ จุ ด เด่ น ของสถานที่ท่ อ งเที่ย วคื อ ความสวยงามสถานที่ ชื่อ เสี ย งพระพุ ท ธรู ป โบราณสถาน ประวั ติ
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ความเป็นมาสถานที่ ซึ่งในความเป็นจริงนครศรีธรรมราชมีต้นทุนทางวัฒนธรรม ที่รองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้
หลากหลายรูปแบบ จึงควรมีการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เชิญ ชวนคนไปท่องเที่ยวยัง
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง การจั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมให้ ผู้ เข้ า ชมได้ รั บ
ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น ได้สัมผัสวิถีอย่างลึกซึ้ง โดยใช้อัตลักษณ์และความโดดเด่นทาง
วัฒนธรรมเป็นสิ่งดูดใจ เช่นอาหารที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เทศกาลประเพณี วิถีความเป็นชนบทแบบไทย เป็นต้น นอกจาก
การได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่ เกิดการสืบสานสู่คน
รุ่นหลัง ควรมีการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด ไปยังแหล่งท่องเที่ยวรองเพื่อลด
การกระจุกตัวและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นในวงกว้างและทั่วถึง มีการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ง่าย
มีสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ เป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยว (กองวิจัยการตลาด
การท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทย 2560: 5) เมื่ อได้ ไปท่ องเที่ ย วแล้ ว ได้ สั ม ผั ส เรีย นรู้ เกิด ประสบการณ์ ที่ดี มี โอกาสใน
การกลับมาท่องเที่ยวซ้ํา รวมถึงการแนะนําบอกต่อแก่ญาติ เพื่อนฝูง และคนที่รู้จัก
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1) ขอบเขตการวิจัยให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ซึ่งในความเป็นจริงนอกจากต้นทุนทาง
วั ฒ นธรรมแล้ ว นครศรีธ รรมราชยั ง มี ต้น ทุ น ทรัพ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามหลากหลายมาก อาทิ ต้ นทุ น ทาง
ธรรมชาติ ดังนั้นหากมีการวิจัยเพิ่มเติมอาจทําการศึกษาในภาพรวมของการท่องเที่ยวทั้งจังหวัด เพื่อการพิจารณารอบ
ด้ า นในลั ก ษณะองค์ ร วม หรื อ เจาะลึ ก ลงในการท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบพิ เศษอื่ น ๆ เช่ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ เป็ น ต้ น
เพื่อยกระดับให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยวของผูท้ ่ีเดินทางไปท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
2) นอกจากความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง ยังมีตัวแปรอื่น ๆ ที่งานวิจัยพบว่าส่งผลต่อความภักดีต่อ
จุดหมายปลายทาง การวิจัยครั้งต่อไป อาจวิจัยในตัวแปรเชิงสาเหตุอื่น ๆ เพิ่มเติม
3) การวิจัยเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ หาแนวทางในการสร้างความภักดีต่อจุดหมายปลายทางให้เกิดแก่
ผู้ ที่ เดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย ว ตามต้ น ทุ น ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ นั้ น ๆ เกิ ด การต่ อ ยอดและปรั บ ใช้
ตามสภาพแวดล้อมและความเหมาะสม
4) การเก็บข้อมูลกับผู้เดินทางท่องเที่ยวกลุ่มอื่น เช่นกลุ่มชาวต่างชาติ เพิ่มเติมในการวิจัยครั้งต่อไป
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แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี
The Motivation Effect of Traffic Police Performance in Udon Thani Police Station
สุขสันติ์ สืบสหการ1* และชัญญา อภิปาลกุล**
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี และศึกษา
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ งานของตํ ารวจจราจร สถานี ตํ ารวจภู ธ รเมื อ งอุ ด รธานี ขนาดตั วอย่าง จํา นวน 92 คน โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การ
หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา การปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ที่มี
ระดับการปฏิบัติมากที่สุ ดในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการกวดขันวินัยจราจร ได้แก่ ทําหน้าที่ในการควบคุ มสั ญ ญาณไฟ
จราจรได้อย่างเหมาะสม ด้านการให้บริการประชาชน ได้แก่ การควบคุมจราจร เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณ
หน้าโรงเรียน และด้านการสนับสนุนสายงานอื่น ได้แก่ การช่วยเหลือร้อยเวรสอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การศึกษาแรงจูงใจ
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จในการทํางานของ
บุคคล ได้แก่ รู้สึกพอใจในผลงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ได้แก่ ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงานในผลงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานไว้
อย่างชัดเจน ด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ งานที่รับผิดชอบอยู่ตรงตามความถนัด และด้านความก้าวหน้าในตําแหนงหน้าที่
การงาน ได้แก่ ตําแหน่งงานมีความมั่นคง การศึกษาปัจจัยค้ําจุน ด้านนโยบายและการบริหาร ได้แก่ หน่วยงานมีการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในหน่ ว ยงาน ด้ านการปกครองบั งคั บ บั ญ ชา ได้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ค วามรู้ ความสามารถในการ
บริหารงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ สามารถทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการทํางานและ
ความมั่นคง ได้แก่ หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงในการทํางาน และด้านผลประโยชน์ ได้แก่ ค่ารางวัลนําจับด้าน
จราจรมีความเหมาะสม

ABSTRACT
The purpose of this study was to determine level of work motivation affecting the performance among
traffic police, Udon Thani police station. Sample size was 92. The Questionnaires used foe data collection. The
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The results revealed that
the traffic polices reported the highest level of performance in each aspect as follows; stringent on traffic regulation,
appropriately traffic light controlled, public services, traffic regulation at school, and co-ordination supporting,
assisting to On Duty Inquiry Officer. The motivation factors affecting the performance of traffic police, Udon Thani
*1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**

รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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police station, were as follows; aspect of achievement satisfied and appreciated on duty, aspect of recognition,
acceptance of their duty from co-workers and commander, aspect of the work itself, explicit job assignment, aspect
of responsibility, duty related to their ability, and aspect of advancement, security of job position. The results of
hygiene factors were as follows; aspect of policy and administration, communication and co-ordination in
organization were important, aspect of supervision technical, knowledge and competency of commander, aspect of
interpersonal relationship, good relationship with co-workers, aspect of working condition, security of organization,
and aspect of advantage, reasonable remuneration of working.

บทนํา
สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่บนถนนนเรศวร ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็น
หน่วยงานหนึ่งในสังกัด กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการบริ ห ารงาน โดยกํ า หนดทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการตํ า รวจและการพั ฒ นาหน่ ว ยงานของตนเองให้
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางตาม พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งเน้นและผลักดันให้สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์ ของ สํ านักงานตํารวจแห่งชาติ ในความ “เป็นตํ ารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ให้ได้อย่าง
แท้จริง สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตอําเภอเมือง ประกอบไปด้วย 21 ตําบล 2,493 หมู่บ้าน
สถานีตํารวจภูธรเมื องอุ ดร แบ่งการทํ างานออกเป็ น 6 สายงาน ได้แก่ 1) ป้องกันปราบปราม 2) สื บสวน 3) พนั กงาน
สอบสวน 4) จราจร 5) งานอํานวยการ และ 6) หน่วยปฏิบัตกิ ารพิเศษ (นปพ.) (สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี, 2560)
งานจราจร เป็ น งานฝ่ า ยหนึ่ ง ที่ ทุ ก สถานี ตํ า รวจจะต้ อ งมี เป็ น งานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหลั ก และ
พระราชบัญ ญั ติที่เกี่ยวข้องต่อการใช้รถใช้ถนน ประกอบด้วย พระราชบัญ ญั ติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัตขิ นส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ตํารวจสังกัดสายงานจราจร จะดูแลงานจราจรเป็นหลัก เช่น ระบบสัญญาณไฟจราจร ควบคุมผู้ใช้รถ
และเดินบนท้องถนน จับกุมออกใบสั่งผู้ทําผิดกฎจราจร ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจค้นจับกุมผู้ร้าย เป็นต้น ตํารวจจราจร
เป็นบุคคลากรซึ่งมีบทบาทหน้าที่และต้องบริหารจัดการกับสภาพการจราจรในพื้นที่เพื่อให้การจราจรเกิดสภาพคล่องตัว
อํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้พึงพอใจตลอดจนอํานวยความปลอดภัยในด้านอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ในการปฏิบัติงานเพื่ อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวิสัยทั ศน์และนโยบายนั้น ต้องอาศัยบุ คลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
นั้น เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในในการศึกษาถึงปัจจัย พฤติกรรมและความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเข้าใจโดยถ่องแท้ในการที่จะนํากระบวนการต่าง ๆ เช่น ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ
ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ ง านของข้า ราชการตํ า รวจ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม สมรรถนะ ปั จ จั ย จู ง ใจใน
การปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงผลักดันให้ข้าราชการตํารวจเต็มใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ (ชวนชื่น สัตตะพันธ์, 2551)
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ปัญหาจราจรในปัจจุบันมีหลายสาเหตุ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง คือ ตํารวจจราจร นอกจากการจราจรที่
ติดขัดโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ทําให้ตํารวจจราจรต้องทุ่มเทความสามารถใน
กับการจัดการจราจรประจําวัน การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุจราจร การปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สภ.เมืองอุดรธานี เริ่ม
รวมแถว เวลา 06.30 น. จากนั้นจะเริ่มออกปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเช้าตามจุดต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากําหนด จากการ
ขาดกําลังพลด้านการจราจร จึงมักกําหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแบบรับผิดชอบตลอดวัน ส่วนมากจึงทํางานเกินกว่า 8
ชั่วโมง และมีชั่วโมงทํางานที่ไม่แน่นอน โดยภาวะของการทํางานมากเกินไปย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพใน
การทํางานของตํารวจจราจรและปัญหาการจราจรโดยรวม (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2557)
ดังนั้น การศึกษาถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมือง
อุ ด รธานี เพื่ อ กระตุ้ น ให้ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น มี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจในการทํ า งาน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาควรให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยการดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของข้าราชการตํารวจและครอบครัวอย่าง
ทั่วถึง ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการนําปัจจัยจูงใจโดยรวมมาใช้เป็ นแนวทาง
กําหนดกระบวนการในการทํางานไว้อย่างสมดุลและยุติธรรม จึงสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์การได้และ
เพื่อให้สามารถปฏิบัตริ าชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัตงิ านของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี
2. ทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัตงิ านด้านงานจราจรของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี
3. สามารถนําผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธร
เมืองอุดรธานี ให้มีประสิทธิภาพ

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทํางาน
พั ชสิรี ชมพู คํา (2552) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นคําที่ใช้กันมากแต่บางครั้งก็ ใช้กันไม่ค่อยถูกต้อง ความจริงแล้ว
แรงจูงใจใช้เพื่ออธิบายว่าทําไมอินทรีย์จึงการกระทําอย่างนั้นและทําให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง
การจูงใจ (Motivation) จําเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายของคําว่าการจูงใจก่อน หากมองความหมายในภาษาไทย การจูง
ใจหมายถึ ง จู ง +ใจ โดยจู ง คื อ การผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การกะทํ า ในทิ ศ ทางที่ ต้ อ งการ ส่ ว นใจคื อ การใส่ ใจลงไป เมื่ อ รวม
ความหมายแล้ ว การจู ง ใจก็ คื อ การผลั ก ดั น ให้ เกดการกระทํ า ในทิ ศ ทางใด ๆ ด้ ว ยใจ ซึ่ ง การจู ง ใจประกอบด้ ว ย 3
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องค์ประกอบ คือ ทิศทางของการกระทํา (Direction) การใช้แรงพยายาม (Intensity) และความต่อเนื่อง (Persistence) ใน
การกระทํานั้น
สมใจ ลักษณะ (2552) กล่าวว่า แรงจูงใจ (Motivation) คือ แรงที่กระตุ้นผลักดันชี้นําให้บุคคลทําพฤติกรรมอย่าง
ใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ งดเว้ น ไม่ ทํ าพฤติ ก รรมอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง สิ่ ง เร้ า ที่ เป็ น ปั จ จั ย ทํ า ให้ เกิ ด แรงจู ง ใจจะเรี ย กว่ า สิ่ ง จู ง ใจ
(Motivator) เช่น เงิน เกียรติยศ เป็นต้น
ทฤษฎีการจูงใจหรือทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg)
ทฤษฎี ข องเฮอร์ ซ เบอร์ ก มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจและไม่ พึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน มี ปั จ จั ย 2
ประการ ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจัยค้ําจุน (Maintenance Factors) หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene
Factors) (อํานวยชัย บุญศรี, 2556) รายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง และเป็นสิ่งจูงใจให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบด้วย
1) ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํ างานได้เสร็จสิ้นประสบ
ผลสําเร็จอย่างดี สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆเกี่ยวกับงาน และรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
2) การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ (Recognition) หมายถึ ง การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ จากบุ ค คลใน
หน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆที่มาขอคําปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชย การให้กําลังใจ การแสดงความยินดี
การแสดงออกที่ทําให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ
3) ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานนั้นน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้
ลงมือทํา หรือเป็นงานที่มีลักษณะทําตั้งแต่ต้นจนจบโดยลําพัง
4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆ และมีอํานาจอย่าง
เต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด
5) ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้น การเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น มีโอกาสได้
ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับการฝึกอบรมดูงาน
2. ปั จ จั ย ค้ํ า จุ น (Maintenance Factors) หรื อ ปั จ จั ย สุ ข อนามั ย (Hygiene Factors) เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ช่ ว ย
ป้องกันการปฏิบัตงิ านของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบด้วย
1) เงิน เดื อ น (Salary) หมายถึ ง สิ่ ง ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านในรู ป เงิน รวมถึ ง การเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นใน
หน่วยงานนั้น เป็นที่พอใจของบุคคลที่ทํางาน
2) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth)หมายถึง ความน่าจะเป็นที่บุคคลจะ
ได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน(Interpersonal Relation, Subordinate,
Peers) หมายถึง ความมีสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถทํางานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
4) สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนัน้ เป็นที่ยอมรับและนับถือของสังคม มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี
5) นโยบายและการบริ ห าร (Company Policy and Administration) หมายถึ ง การจั ด การและการ
บริหารงานขององค์กรการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มปี ระสิทธิภาพ
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6) สภาพการทํางาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของาน เช่น แสง เสียง อากาศ
รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ
7) ชีวิตส่วนตัว (Personal Lift) หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การไม่ถูกย้าย
ไปทํางานในที่แห่งใหม่ซ่งึ ห่างไกลครอบครัว
8) ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีตอ่ ความมั่นคงในการทํางาน
9) การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา (Supervision) หรื อ การนิ เ ทศงาน หมายถึ ง ความสามารถหรื อ
ความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาหรือผู้นิเทศงานในการดําเนินงานและการบริหารงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบของตํารวจจราจร
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรโดยทั่วไป อาจแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบได้ (สถานีตํารวจภูธรปลาปาก,
2560) ดังนี้
1) เข้ารับการอบรม กวดขันความประพฤติระเบียบวินัย และประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติอันที่จะก่อให้เกิดปัญหาของสภาพการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบในถนนสายต่าง ๆ เป็นประจําทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติ
หน้าที่
2) อํานวยความสะดวกการจราจรออกปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดต่าง ๆ ทางร่วม ทางแยก ในชั่วโมงเร่งด่วน และ
บริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งของแต่ละช่วงเวลา หรือในช่วงเทศกาลสําคัญต่าง ๆ ประจําปี อีกทั้งอํานวยความสะดวกและ
ถวายความปลอดภัยแก่ขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จผ่านในพื้นที่รับผิดชอบ
3) อํานวยความสะดวกช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนและภาวะปกติ หรือในกรณีมีอุบัติเกิดขึ้น
พร้อมทั้งตรวจสภาพการจราจร ในถนนสายต่าง ๆ และบังคับใช้กฎหมายจราจรกับผู้ขับขี่ยานพาหนะ หรือผู้ใช้รถใช้ถนน
เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก
4) บังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้รถใช้ถนน หรือกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเพื่อให้
ปฏิบัติตาม และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ พ.ร.บ.จราจรฯที่ทางราชการกําหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามโครงการ
จัดระเบียบจราจรที่ทางราชการ ได้ทําการรณรงค์ให้ทราบ และมีการตั้งจุดตรวจยานพาหนะในถนนสายต่าง ๆ ในแต่ละวัน
หรือการตั้งจุดตรวจค้นในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันและปราบปรามการขับขี่แข่งรถในทางสาธารณะ หรือขับขี่รถส่ง
เสียงดังก่อความเดือนร้อนรําคาญ
5) กรณีมีการจราจรคับคั่งในชั่งโมงเร่งด่วนของถนนสายต่าง ๆ ทางฝ่ายปฏิบัติการจราจรได้เปิดการจราจร
ช่องทางพิเศษขึ้นเพื่อเร่งระบายรถที่คับคั่งให้เลื่อนไหลไปได้สะดวกในชั่วโมงดังกล่าวฯ
6) ดําเนินการจัดโครงการอบรมฯ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ให้บริการรถ
รับจ้าง และผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการขับขี่และการให้บริการที่ควร
ทราบ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการเกี่ยวกับโครงการจัดระเบียบจราจร
7) อบรมบรรยาย ให้ ค วามรู้ต ามสถานศึ ก ษาต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ กฎจราจร
ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ แก่นักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ
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8) ประจําสถานศึกษาต่าง ๆ ตามโครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อทําหน้าที่
ประสานกับครูอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาสํารวจข้อมูลและคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ยาเสพติด
9) อํานวยความสะดวกการจราจร กรณี ได้รับการร้องขอจากทางภาครัฐ และเอกชน ที่ขอความร่วมมือใน
การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ
10) ประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานเขต กองวิศวกรรมจราจร เพื่อ
ขอความร่ ว มมื อ ในการปรั บ ปรุ งแก้ ไข กฎระเบี ย บ ข้อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ และกรณี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งหมายจราจร หรื อ
สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ชํารุด เสียหาย เลอะเลียน หรือใช้การไม่ได้ เช่นการตีเส้นสัญญาณจราจรต่าง ๆ ป้ายสัญญาณ
จราจร หรือติดตั้งราวเหล็กเกาะกลางถนน
11) ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารจราจรได้ มี ก ารสํ า รวจตรวจสอบ และจั ด ทํ า ข้ อ มู ล ประวั ติ ผู้ ให้ บ ริ ก ารและผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างของวินรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ ที่ให้บริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และอาจมีหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้
(1) ถวายความปลอดภัย ตามแผนอํานวยความสะดวก การจัดระเบียบการจราจร
(2) จัดการจราจรหน้าสถานศึกษา เช้า เย็น
(3) ตัง้ จุดตรวจ ทุกวัน และกวาดล้างอาชญากรรม
(4) กวดขันวินัยจราจร/บังคับใช้กฎหมายจราจร
(5) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กฎหมายจราจร
(6) ตรวจธนาคาร ร้านทอง เสริมสายตรวจรถยนต์ จักรยานยนต์
(7) ป้องกันอุบัตเิ หตุ อุบัตภิ ัยจราจร
(8) แผนเผชิญเหตุ
(9) บริการพิเศษอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของตํารวจจราจร
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรโดยทั่วไป อาจแบ่งความรับผิดชอบได้ดังนี้
1) เข้ารับการอบรม กวดขันความประพฤติระเบียบวินัย และประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติอันที่จะก่อให้เกิดปัญหาของสภาพการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบในถนนสายต่าง ๆ เป็นประจําทุกครั้งก่อนออก
ปฏิบัตหิ น้าที่
2) อํานวยความสะดวกการจราจรออกปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดต่าง ๆ ทางร่วม ทางแยก ในชั่วโมงเร่งด่วน และ
บริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งของแต่ละช่วงเวลา หรือในช่วงเทศกาลสําคัญต่าง ๆ ประจําปี อีกทั้งอํานวยความสะดวกและ
ถวายความปลอดภัยแก่ขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จผ่านในพื้นที่รับผิดชอบ
3) อํานวยความสะดวกช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนและภาวะปกติ หรือในกรณีมีอุบัติเกิดขึ้น
พร้อมทั้งตรวจสภาพการจราจร ในถนนสายต่าง ๆ และบังคับใช้กฎหมายจราจรกับผู้ขับขี่ยานพาหนะ หรือผู้ใช้รถใช้ถนน
เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก
4) บังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้รถใช้ถนน หรือกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเพื่อให้
ปฏิบัติตาม และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ พ.ร.บ.จราจรฯที่ทางราชการกําหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามโครงการ
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จัดระเบียบจราจรที่ทางราชการ ได้ทําการรณรงค์ให้ทราบ และมีการตั้งจุดตรวจยานพาหนะในถนนสายต่าง ๆ ในแต่ละวัน
หรือการตั้งจุดตรวจค้นในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันและปราบปรามการขับขี่แข่งรถในทางสาธารณะ หรือขับขี่รถส่ง
เสียงดังก่อความเดือนร้อนรําคาญ
5) กรณีมีการจราจรคับคั่งในชั่งโมงเร่งด่วนของถนนสายต่าง ๆ ทางฝ่ายปฏิบัติการจราจรได้เปิดการจราจร
ช่องทางพิเศษขึ้นเพื่อเร่งระบายรถที่คับคั่งให้เลื่อนไหลไปได้สะดวกในชั่วโมงดังกล่าวฯ
6) ดําเนินการจัดโครงการอบรมฯ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ให้บริการรถ
รับจ้าง และผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการขับขี่และการให้บริการที่ควร
ทราบ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการเกี่ยวกับโครงการจัดระเบียบจราจร
7) อบรมบรรยาย ให้ ค วามรู้ต ามสถานศึ ก ษาต่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ กฎจราจร
ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ แก่นักเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ
8) ประจําสถานศึกษาต่าง ๆ ตามโครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อทําหน้าที่
ประสานกับครูอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาสํารวจข้อมูลและคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา
เสพติด
9) อํานวยความสะดวกการจราจร กรณี ได้รับการร้องขอจากทางภาครัฐ และเอกชน ที่ขอความร่วมมือใน
การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ
10) ประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานเขต กองวิศวกรรมจราจร เพื่อ
ขอความร่ ว มมื อ ในการปรั บ ปรุ งแก้ ไข กฎระเบี ย บ ข้อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ และกรณี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งหมายจราจร หรื อ
สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ชํารุด เสียหาย เลอะเลียน หรือใช้การไม่ได้ เช่นการตีเส้นสัญญาณจราจรต่าง ๆ ป้ายสัญญาณ
จราจร หรือติดตั้งราวเหล็กเกาะกลางถนน
11) ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก ารจราจรได้ มี ก ารสํ า รวจตรวจสอบ และจั ด ทํ า ข้ อ มู ล ประวั ติ ผู้ ให้ บ ริ ก ารและผู้ ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ให้บริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอาจมีหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้
(1) ถวายความปลอดภัย ตามแผนอํานวยความสะดวก การจัดระเบียบการจราจร
(2) จัดการจราจรหน้าสถานศึกษา เช้า เย็น
(3) ตัง้ จุดตรวจ ทุกวัน และกวาดล้างอาชญากรรม
(4) กวดขันวินัยจราจร/บังคับใช้กฎหมายจราจร
(5) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กฎหมายจราจร
(6) ตรวจธนาคาร ร้านทอง เสริมสายตรวจรถยนต์ จักรยานยนต์
(7) ป้องกันอุบัตเิ หตุ อุบัตภิ ัยจราจร
(8) แผนเผชิญเหตุ
(9) บริการพิเศษอื่น ๆ
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ผู้
ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทํางาน แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานด้าน
จราจร หน้าที่และความรับผิดชอบของตํารวจจราจรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ศึกษาสามารถนํามากําหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาได้ดังภาพที่ 1
ศึก ษาการปฏิบ ัต งิ านของตํารวจจราจร
1) การกวดขันวินยั จราจร
2) การให้ บริการประชาชน
3) การสนับสนุนสายงานอื่น
ศึก ษาแรงจูงใจที่ม ีผ ลต่ อ การปฏิบ ัต งิ าน
1) ปั จจัยจูงใจ ได้ แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล
การได้ รับการยอมรับนับถือ
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
ความรับผิดชอบ
ความก้ าวหน้ าในตําแหนงหน้ าที่การ
งาน
2) ปั จจัยคํ ้าจุน ได้ แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

แรงจูงใจในการทํางานของ
ตํารวจจราจร
สถานีต าํ รวจภูธ รเมือ งอุด รธานี

นโยบายและการบริ หาร
การปกครองบังคับบัญชา
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
สภาพการทํางานและความมัน่ คง
ผลประโยชน์ตอบแทน

วิธีการศึกษา
การศึกษาแรงจูงใจที่มผี ลต่อการปฏิบัตงิ านของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ทําการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลของตํารวจจราจรเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป การปฏิบัติงานของตํารวจจราจรสถานี
ตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี และปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี
มีวิธกี ารดําเนินการศึกษาและแนวทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้
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1. ขอบเขตการศึกษา
1.1 ขอบเขตเนื้อหา : ทํ าการศึกษาการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร ใน 3 ด้าน คือ 1) การกวดขันวินัย
จราจร 2) การให้บริการประชาชน และ 3) การสนับสนุนสายงานอื่น และศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจ
จราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ทั้งปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ําจุน โดยประยุกต์จากทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก (Frederick
Herzberg) ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย 1) ความสําเร็จในการทํางาน 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ 4) ความรับผิดชอบ และ 5) ความก้าวหน้าในตําแหนงหน้าที่การงาน และปัจจัยค้ําจุน ประกอบด้วย 1) นโยบายและ
การบริหาร 2) การปกครองบังคับบัญ ชา 3) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4) สภาพการทํางานและความมั่นคง และ
5) ผลประโยชน์ตอบแทน
1.2 ขอบเขตประชากร : ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากตํารวจจราจร สถานี
ตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี จํานวน 118 คน
1.3 ขอบเขตระยะเวลา : ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2560
1.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ : สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตํารวจจราจร สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี จํานวน 118 คน
(สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี, 2560) มีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเปิดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie &
Morgan (1970) ที่มีการกําหนดขนาดตัวอย่างสําหรับระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 92 คน
ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ตํารวจจราจร สั งกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี และกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้กรอกคําตอบในแบบสอบถามด้วยตนเอง
(Self–Administered Questionnaires)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่ ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีทั้งหมด 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การทํางานในงานจราจร และระดับเงินเดือน โดยเป็นคําถามปลายปิด (Close-Ended Question) ที่มีคําตอบให้เลือกหลาย
คําตอบ (Multiple Choice Questions)
ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงานของตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี โดยข้อคําถามแต่ละข้อ เป็นข้อ
คําถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Sale)
ส่วนที่ 3 แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี โดยข้อคําถาม
แต่ละข้อ เป็นข้อคําถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Sale)
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนใน
การสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1) ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน ทฤษฎีการจูงใจหรือทฤษฎีสอง
ปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก นโยบายการปฏิบัติงาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หน้าที่และความรับผิดชอบของตํารวจจราจร
ความรับผิดชอบของตํารวจจราจร รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษาวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด
3) นิยามตัวแปรเพื่อสร้างแบบสอบถาม
4) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
5) ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร โดยคําถามแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1) การกวดขันวินัยจราจร 2) การให้บริการประชาชน และ 3) การสนับสนุนสายงานอื่น ส่วนและคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ใช้แนวคําถามที่ประยุกต์จากทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับ
ประปัจจัยจูงใจ ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสําเร็จในการทํางาน 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4) ความรับผิดชอบ และ 5) ความก้าวหน้าในตําแหนงหน้าที่การงาน และปัจจัยค้ําจุน ได้แก่ 1) นโยบายและการบริหาร 2)
การปกครองบังคับบัญชา 3) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4) สภาพการทํางานและความมั่นคง และ 5) ผลประโยชน์
ตอบแทน รวมทั้งศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามงานวิจัย
6) จากนั้ น นํ า แบบสอบถามที่ ได้สร้างขึ้นเสนอต่ ออาจารย์ที่ ป รึก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ
สมบูรณ์ให้ครอบคลุมทั้งในด้านโครงสร้างเนื้อหาและภาษาที่ใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ตอบแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
5. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ
การหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) นําแบบสอบถามที่ออกแบบแล้วไปทดลองใช้กับตํารวจจราจร สถานี
ตํ า รวจภู ธ รกุ ม ภวาปี จํ า นวน 30 ตั ว อย่ า ง เพื่ อ ทดสอบค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability Coefficient) ของ
แบบสอบถามโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) (กิตติ
พันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ และคณะ, 2552) เพื่อคํานวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามถ้าค่าความเชื่อมั่น(Reliability)
ของแบบสอบถาม น้อยกว่า 0.6 ถือ ว่า ใช้ไม่ได้ (poor) 0.7 ยอมรับได้ (acceptable) มากกว่า 0.8 ดี (good) (Sekaran &
Bougie, 2010) จากการหาค่าความเชื่อ มั่นของแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่ นเท่ากั บ .893 อยู่ในเกณฑ์ ดี นําไปใช้ใน
การเก็บข้อมูลได้ หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูล จาก หนังสือ วารสาร
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนพิ นธ์ งานวิจัย และเว็บไซต์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ โดยการใช้แบบสอบถาม ระหว่าง เดือนมีนาคม ถึง เดือน
กรกฎาคม 2560
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลจากแบบสอบถาม มาทําการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม แล้วทํา
การแปลงข้อมูล เพื่อทําการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1) คุณ ลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ใช้การวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ การหาความถี่ และร้อยละ
2) การปฏิบัติงานของตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ใช้การวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4) ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล แล้ ว นํ า มาทํ า การวิ เคราะห์ โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) วิเคราะห์ต4ี 32ความข้อมูล วิเคราะห์ความหมายในรูปของการวิเคราะห์เนื้อหาและ
สรุปผลออกมาเป็นการบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
คุณลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนมาก
เป็ น เพศชาย ร้ อ ยละ 98.91 อายุ 41-50 ปี ร้ อ ยละ 63.04 ระดั บ ชั้ น ยศ ดาบตํ า รวจ ร้ อ ยละ 69.57 ระดั บ การศึ ก ษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 51.09 อัตราเงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 73.91 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้าน
งานจราจร 5 ปี 1 เดือน – 10 ปี ร้อยละ 31.52 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านงานจราจรที่สถานีตํารวจภูธรเมือง
อุดรธานี ปฏิบัตงิ าน 5 ปี 1 เดือน – 10 ปี ร้อยละ 28.26
การปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดในแต่ละด้าน ด้าน
การกวดขันวินัยจราจร ได้แก่ ทําหน้าที่ในการควบคุมสัญญาณไฟจราจรได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.43) การปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการให้บริการประชาชน ได้แก่ การควบคุมจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้า
โรงเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.23) การปฏิบัติงานอยู่ในระดั บมากที่สุด และด้านการสนั บสนุนสายงานอื่ น ได้แก่ การช่วยเหลื อ
ร้อยเวรสอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (ค่าเฉลี่ย 4.05) การปฏิบัตงิ านอยู่ในระดับมาก
การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ปัจจัยจูงใจ ใน 5
ด้าน มีแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านความสําเร็จในการทํางานของบุคคล
ได้แก่ รู้สึกพอใจในผลงานที่ปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 4.40) แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ได้แก่
ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในผลงาน (ค่าเฉลี่ย 4.20) แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานไว้อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.26) แรงจูงใจอยู่
ในระดับมากที่สุด ด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ งานที่รับผิดชอบอยู่ตรงตามความถนัด (ค่าเฉลี่ย 4.16) แรงจูงใจอยู่ในระดับ
มาก และด้านความก้าวหน้าในตําแหนงหน้าที่การงาน ได้แก่ ตําแหน่งงานมีความมั่นคง (ค่าเฉลี่ย 4.13) แรงจูงใจอยู่ใน
ระดับมาก
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การศึกษาปัจจัยค้ําจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย ใน 5 ด้าน มีแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดใน
แต่ ล ะด้ า น ดั ง นี้ ด้ า นนโยบายและการบริ ห าร ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในหน่ ว ยงาน (ค่ า เฉลี่ ย 4.11)
แรงจูงใจอยู่ในระดั บมาก ด้านการปกครองบังคับบัญ ชา ได้แก่ ผู้บังคั บบั ญ ชาของท่านมีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารงาน (ค่าเฉลี่ย 4.17) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ สามารถทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย
4.30) แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสภาพการทํางานและความมั่นคง ได้แก่ หน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานที่มี
ความมั่นคงในการทํางาน (ค่าเฉลี่ย 4.32) แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผลประโยชน์ ได้แก่ ค่ารางวัลนําจับด้าน
จราจรมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.26) แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกั บ แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งาน พบว่า เจ้ าหน้ า ที่ ตํ ารวจจราจร สถานี ตํา รวจภู ธ รอุ ด รธานี
ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ต้องการ เรียงลําดับจากความถี่ท่ีมากที่สุดไปหาความถี่น้อยที่สุด
ดั งนี้ 1) รัฐ ควรจั ดสวั สดิก ารนอกจากเงินเดื อ น เพื่ อ สร้างขวั ญ และกํ าลังใจให้ กั บ เจ้าหน้า ที่ ตํารวจอย่ างเหมาะสม 2)
ต้องการสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงและค่าน้ํามันรถ เนื่องจากน้อยเกินไป 3) สนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 4) น้ํามันเชื้อเพลิง ไม่ได้รับการสนับสนุนในการออกปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
จราจร ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงต้องจ่ายเพิ่มเองตลอด ต้องการได้รับการสนับสนุนค่าน้ําเพลิงเชื้อเพลิง 5) ต้องการเงินล่วงเวลา
6) ควรมีเงินประจําตําแหน่ง เพื่อที่จะไม่ให้ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 7) ควรเพิ่มเงินรางวัลสําหรับตํารวจจราจรให้เป็นไป
ตามสัดส่วน ตามค่าปรับเงินรางวัล เพื่อประโยชน์ของผู้จับกุมต่อไป 8) การได้บริการประชาชนเป็นสิ่งที่ดี ชอบ การบังคับ
ใช้กฎหมายเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย 9) สํานึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ รอบคอบและรวดเร็ว
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสนั บ สนุ น การทํ า งาน 10) ควรมี แ ละเพิ่ ม รางวั ล ให้ เป็ น ที ม เพื่ อ ความสามั ค คี ในองค์ ก ร และ 11) ให้
ผู้บังคับบัญชามีแนวทางในการกระตุ้นจิตสํานึกในการเป็นจราจรมืออาชีพ ตามลําดับ

อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
1.

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของตํ า รวจจราจร สถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื อ งอุ ด รธานี พบว่ า
การปฏิ บั ติ ง านของตํ า รวจจราจร สถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื อ งอุ ด รธานี ด้ า นการกวดขั น วิ นั ย จราจร ได้ แ ก่ ทํ า หน้ า ที่ ใน
การควบคุมสัญญาณไฟจราจรได้อย่างเหมาะสม ด้านการให้บริการประชาชน ได้แก่ การควบคุมจราจรเพื่อบรรเทาปัญหา
จราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียน และด้านการสนับสนุนสายงานอื่น ได้แก่ การช่วยเหลือร้อยเวรสอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของตํ ารวจจราจร สถานีตํารวจภู ธรเมืองอุดรธานี ปั จจั ยจู งใจ ด้านความสําเร็จ ใน
การทํางานของบุคคล ได้แก่ รู้สึกพอใจในผลงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ได้แก่ ได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในผลงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานไว้อย่างชัดเจน ด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ งานที่รับผิดชอบอยู่ตรงตามความถนัด และด้านความก้าวหน้าใน
ตําแหนงหน้าที่การงาน ได้แก่ ตําแหน่งงานมีความมั่นคง การศึกษาปัจจัยค้ําจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย ด้านนโยบายและ
การบริหาร ได้แก่ หน่วยงานมีการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของ
ท่านมีความรู้ ความสามารถในการ บริหารงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ สามารถทํางานร่วมกับเพื่อน
ร่วมงาน ด้านสภาพการทํางานและความมั่นคง ได้แก่ หน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงในการทํางาน และ
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ด้า นผลประโยชน์ ได้ แก่ ค่ ารางวั ล นํ าจั บ ด้ านจราจรมีค วามเหมาะสม ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของสุ ระพั นธุ์ ไทย
ประเสริฐ (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน
สถานีตํารวจภูธรหนองกุงศรี ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม
ของหน่วยงาน ด้านนโยบาย การบริหารและการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน และด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ สอดคล้องกับการศึกษาของยงยุทธ
ฉายแสง และวรรณวี ร์ บุ ญ คุ้ ม (2553) ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ตํ า รวจจราจร ในสถานี
ตํารวจภูธร จังหวัดนครปฐม ผลจากการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรในสถานี
ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ที่ระบุโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับคือ ด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการบริหาร ด้านคุณภาพงาน และด้านการมีส่วนร่วม
ส่วน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรในสถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐมที่ระบุโดย ประชาชน
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน เรียงตามลําดับ
คือด้านทรัพยากร ด้านคุณภาพงาน ด้านกระบวนการบริหาร และด้านการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับการศึกษาของเกษา
ชาวเรือ (2552) ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร: กรณีศึกษา กองบังคับการตํารวจนครบาล
7 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานจราจรในระดับมาก คือ ด้านสภาพแวดล้อมและ การจราจร และด้าน
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการศึกษาของปรัชญา บุญยืน (2552) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตํารวจจราจร จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและด้านคุ ณ ธรรม ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านสถานีตํารวจและป้อมตํารวจจราจร ด้านอุปกรณ์ ด้านอาวุธประจํากาย ด้าน
งบประมาณ ด้านสวัสดิการและด้านความร่วมมือของประชาชน ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
จราจรในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านสถานีตํารวจ และป้อมตํารวจจราจร สอดคล้องกับ
การศึกษาของชวนชื่น สัตตะพันธ์ (2551) ทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ ตํารวจภูธร จังหวัดกระบี่
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก เรียงตามลําดับ ดังนี้ 1) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อน ร่วมงาน 2) ด้านนโยบายการบริหารและ
การบังคับบัญชา 3) ด้านสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 4) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน และ 5) ด้านรายได้
ค่ า ตอบแทน และสวั ส ดิ ก าร สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของจิ ร าภรณ์ หวั ง พิ ทั ก ษ์ (2550) ทํ า การศึ ก ษาแรงจู ง ใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน กองบังคับการตํารวจภูร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวนกองบั ง คั บ การตํ ารวจภู ธ ร จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ธ านี มี แรงจู ง ใจในการ เรี ย งลํ า ดั บ จากมากไปหาน้ อ ย คื อ ด้ า น
ความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านตัวงานที่ปฏิบัติ ด้านความสัมพั นธ์
ระหว่างบุคคลภายในองค์การ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านสภาพการทํางาน ด้านความมั่นคงในการทํางาน
ด้านนโยบายขององค์การและการบริหาร และด้านค่าจ้าง เงินเดือน
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี
1) ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยจูงใจ
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1.1) ความเจริญ ก้าวหน้าของผู้ใต้บังคั บบั ญ ชามีส่วนสําคั ญ ยิ่งในการขับ เคลื่ อนองค์การไปสู่
เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารควรมีนโยบายในการส่งเสริม สนั บสนุ น การพั ฒ นางาน
รวมถึงเปิดโอกาสในการสร้างผลงานใน ความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา
1.2) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาควรให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ย
การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการฝึกอบรมความรู้เพื่อความสําเร็จของงาน รวมถึงเรื่อง ที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้การปฏิบัตงิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3) ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งการได้ รั บ การยอมจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้ ร่ ว มงาน ดั ง นั้ น
ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถให้อิสระในการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ยังต้องเปิดรับฟังและทําการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างจริงจัง
1.4) ผู้บังคับบัญชาควรสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้าในงาน ด้วยการปรับระบบ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพตํารวจ เช่น การปรับวิทยาฐานะตามเกณฑ์หรือมาตรฐานในการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งจะ
ช่วยทําให้ผใู้ ต้บังคับบัญชามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
2) ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยค้ําจุน
2.1) ผู้บริหารควรพิจารณาจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่มีปริมาณและคุณภาพ
ให้มากพอกับการทํางาน เช่น อุปกรณ์สื่อสาร เพื่อเป็นการสนับสนุนการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ผู้ศึกษา
ขอนําเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา รายละเอียด ดังนี้
โครงการผ้าป่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมือง
อุดรธานี
หลักการและเหตุผล : จากผลการรักษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยค้ําจุนด้านสภาพ
การทํางานและความมั่นคง พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.34) คือ เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจํานวนเพียงพอและพร้อมที่จะนํามาใช้งาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของข้าราชการ
ตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ที่ต้องการอุปกรณ์ สื่อสารและอุปกรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ อาวุธที่ใช้ใน
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง นั้ น งานจราจร สถานี ตํ า รวจภู ธ รเมื อ งอุ ด รธานี จึ ง ดํ า เนิ น โครงการผ้ า ป่ า กองทุ น สนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี โดยการขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ
และประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อหางบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร
สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี
สถานที่ดําเนินการ : อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลา : เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
วิธีดําเนินการ : จัดตั้งกองผ้าป่าสนับสนุนอุปกรณ์ในการการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร
สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี โดยขอความอนุเคราะห์ในการสนั บสนุนไปยังห้างร้าน ประชาชน ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณ : ค่าจัดทําเอกสารขอรับการสนับสนุนผ้าป่ากองทุน 1,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองผู้กํากับการ งานจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี
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ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ : ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ ในการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ใน
การปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี
การติดตามและประเมินผล : ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ
ตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี และนําไปสนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านอื่นๆของงานจราจรต่อไป
2.2) ควรหาวิธีก ารจัดสรรและเพิ่ ม งบประมาณสนั บ สนุ นน้ํามั นเชื่อ เพลิ ง เนื่ องจากส่วนมาก
ตํารวจจราจรใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการปฏิบัติงานและเติมน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยเงินของตนเอง ซึ่งอาจเป็นการสรรหาหรือ
เปิดรับบริจาคจากหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อช่วยเหลือค่าน้ํามันแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร
2.3) ควรเพิ่ มงบประมาณสนั บสนุ นการสรรหาหรือ เปิดรับบริจาคจากหน่วยงานเอกชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ ในการสรรหาอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ที ันสมัย การติดตั้ง ระบบการจราจรที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ฯลฯ
2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1) ควรศึ ก ษาการสร้างขวั ญ กํ าลั ง ใจให้ แ ก่ เจ้ าหน้ า ที่ ตํ ารวจ โดยจั ด ให้ มี ร ะบบสวัส ดิ ก ารที่ ดี พ อ
เหมาะสมและหลากหลาย
2) ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธร
เมืองอุดรธานี กับการปฏิบัตงิ านของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรอื่นในเขตจังหวัดอุดรธานี
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ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต่อบริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง
Organizational Engagement of Employees Towards Quality Ceramic Company Limited,
Lampang Province
พิชติ ชัย เรืองรุ่ง* และอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา**
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต่อบริษัท ควอลิตี้เซรามิก
จํากัดจังหวัดลําปาง ตามแนวคิดของ The Gallup Organization (2003) และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ตามแนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท
ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด จังหวัดลําปางซึ่งไม่รวมระดับบริหาร มีจํานวนทั้งหมด 247 คน แบ่งเป็นพนักงานรายวัน จํานวน
165คน และพนักงานรายเดือน จํานวน 82 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการทดสอบปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผูกพั นต่อองค์กรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คุณ (Multiple Regression) และสถิติเชิงพรรณนา
ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31-40 ปีมีระดับการศึกษาสูงสุด
คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. มีอายุการทํางานระหว่าง 1-3 ปี และตั้งแต่
10 ปีขึ้นไปมีอัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) ไม่เกิน 10,000 บาท มีค่าล่วงเวลาและเงินได้ตามระเบียบสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ของบริษัทรวมเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาทพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับไม่ยึดติดกับความ
ผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) คือ พนักงานไม่มีความกระตือรือร้นในการทํางาน ทํางานโดยไม่ตั้งใจ และปัจจัยที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานคือด้านภาวะผู้นํา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านองค์กร ส่วนปัจจัยที่ไม่
มีผล คือ ด้านงานคุณค่าของงานวิจัยนี้ที่มีต่อบริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัดคือทําให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานว่าปัจจุบันพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับใด และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
เพื่อรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทได้ในระยะยาว

ABSTRACT
The research study aims at studying the employee engagement of Quality Ceramic Company Limited,
Lampang Province, according to the concept of The Gallup Organization (2003) and factors affecting organizational
commitmentaccording to the concept of Personnel Management Association of Thailand (2549). The sample of the
study consisted of 247 Employees, divided into 165 daily employees and 82 monthly employees. Those do not
include executives. The data were collected by using self-administrative questionnaire and analyzed by using
multiple regression and descriptive statistics, i.e. frequency, percentage, and means.
*ผู้จัดการส่วนการผลิต บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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The results of the study showed that the majority of respondents were women, aged between 31-40
years. Their highest education is high school degree or vocational school level. They have been worked as
operational workers for 1-3 years as well as more than 10 years. Their monthly salary is lower than 10,000 baht
and their overtime payment together with other fringe benefits are below 1,000 baht. The employee engagement of
Quality Ceramic Company Limited, Lampang Province isin the “ not-engaged” level, that is they are not active in
working and do not pay much attention into their work. Also, the factors affecting organizational commitment is
theleadership factor, the human resource development factor, and the company factor. The factor not affecting
organizational commitment is the job factor.The value of this research to the companyis to know the level of the
employee engagement at which level they are engaged to the company and the factors affecting organizational
commitmentto retain the employees to work with the company for long term.

บทนํา
ในปัจจุบัน การบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้มีการปรับตัวอย่างชัดเจนในหลายบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ได้หยั่งลึกไปถึงพื้นฐานของโครงสร้างทางสังคม ประชากรและสิ่งแวดล้อมของโลก จนเกิดการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพใหม่
ซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงชั่วคราว แต่เป็นพลวัตที่จําเป็นต้องทําความเข้าใจและยากที่จะหลีกเลี่ยงเพราะค่านิยมในอดีต คือ
การทํางานในองค์กรเดียว 35-40 ปี ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ จนเกษียณอายุพร้อมเงินบํานาญรายเดือน การเปลี่ยนงาน
บ่อยๆ มักจะถูกมองในด้านลบ แต่ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุต่ํากว่า 30 ปี ต้องการบริหารจัดการอนาคต
ของตนเองในแบบอาชีพอิสระ มีทักษะที่พัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมตลอดเวลาสําหรับการเปลี่ยนงานใหม่ที่
ให้ความก้าวหน้ารวมทั้งค่าตอบแทนที่ดีข้ึน ผลวิจัยของบริษัทDale Carnegie พบว่า 71% ของพนักงานโดยเฉลี่ยทั่วโลกไม่มี
ความผูกพันกับองค์กร (Disengaged) ซึ่งหมายความว่าพนักงานส่วนใหญ่พร้อมจะเปลี่ยนงาน (ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ, 2558:
ออนไลน์) ซึ่งผลกระทบดังกล่าวมีผลโดยตรงกับต้นทุนค่าใช้จ่ายและความสูญเสียอันเนื่องมาจากการลาออกของพนักงาน
มีมากมาย และสร้างความเสียหายให้กับกิจการเป็นอย่างมาก (Human Revolution, 2555: ออนไลน์)
บริษัท ควอลิต้ีเซรามิกจํากัด ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลําปาง เป็นผู้ผลิตและส่งออก ผลิตภั ณ ฑ์เซรามิก ประเภท
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร โดยกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ท่ีสหภาพยุโรป เน้นลูกค้ากลุ่มครัวเรือนโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งต้องการ
เซรามิกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่คงทนและสวยงามมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว (นันทวัธน์ ลิมป์ไพบูลย์, 2559 : สัมภาษณ์ )
จากข้อมูลในปี 2556-2558 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการลาออกของพนักงานรายวันมีอัตราการลาออกที่สูง สาเหตุหลักมา
จากค่าจ้างแรงงานของพนักงานรายวันในแต่ละบริษัทที่ไม่แตกต่างกัน คือ จ่ายค่าแรงงานตามค่าแรงขั้นต่ําตามที่กฎหมาย
กําหนด รวมทั้งวัยทํางานในยุคปัจจุบัน มีความอดทนค่อนข้างต่ํา ไม่ค่อยสู้งาน ดังนั้น จึงพยายามแสวงหางานที่สบาย
หากไม่ชอบงาน งานหนักก็เปลี่ยนงานหางานใหม่ไปเรื่อยๆ ทั้งนี้จากที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีการปรับปรุงโดยใช้กลยุทธ์ใน
การจ่ า ยค่ า แรงพิ เศษในกลุ่ ม งานใช้ กํ า ลั ง งานเข้ า กะ และงานทั ก ษะ ประกอบกั บ จั ด งานให้ มี ก ารทํ า งานล่ ว งเวลา
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานแล้ว โดยสามารถลดอัตราการลาออกได้ในระดับหนึ่ง แต่อัตราการลาออกของพนักงานยังคง
สูงอยู่ ซึ่งอัตราการลาออกที่สูงของพนักงานรายวันนั้นมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทโดยตรง (ไพรวัลย์ ชัยยา,
2559: สั ม ภาษณ์ ) ซึ่ งที่ ม าผ่ านทางบริษั ท ยั ง ไม่ เคยมี ก ารวั ด ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานว่า อยู่ ร ะดั บ ใด
และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
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ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาความผูกพั นต่อองค์กรของพนักงานต่อบริษัทควอลิตี้เซรามิก
จํากัด ซึ่งเป็นองค์กรที่มีลักษณะของการใช้แรงงานคนเป็นหลักในการดําเนินการผลิตสินค้า โดยพนักงานส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วย 2 กลุ่มอายุคือ กลุ่มที่มีอายุการทํางานช่วง 1 - 3 ปีและอีกกลุ่มคือกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปส่วนใหญ่
เป็นพนักงานรายวันที่มีอัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) ไม่เกิน 10,000 บาท สําหรับในการศึกษานี้จะทําการศึกษาจาก
พนักงานทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงานรายวันและกลุ่มพนักงานรายเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ ศึกษาระดับ
ความผูก พั นต่อองค์ก รของพนักงาน และศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพั นต่อองค์กรของพนั กงานต่อ บริษั ท ควอลิ ตี้
เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดการลาออกของ
พนักงาน

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้าความหมาย แนวความคิดทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. ความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
Steers (1977: 46-75) กล่ า วว่ า ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ของสมาชิ ก ว่ า เป็ น
ส่วนหนึ่งขององค์กร มีความเต็มใจ เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อองค์กร และปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรนั้น
ตลอดไป (Steers, 1977) โดยมีการแสดงให้เห็นถึง
1. ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายขององค์กร
2. ความคาดหวังที่จะใช้ความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร
3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดํารงรักษาสถานภาพของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
The Gallup Organization (2003) (อ้ า งใน ธรรศธรณ์ ธนาระพี พั น ธ์ , 2557: 6) สถาบั น วิ จั ย และ
องค์การที่ปรึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ และพฤติกรรมของมนุษย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความผูกพันของพนักงานในการทํางาน
โดยได้แบ่งประเภทของพนักงานไว้ 3ประเภท ได้แก่
1. พนั ก งานที่ มีความผู กพั นต่อองค์กร (Engaged) คื อ พนั กงานที่ ทํางานด้วยความเต็ มใจ และทุ่ มเท
ในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง จะหาแนวทาง
ในการปรับปรุงตนเอง เพื่อทําให้องค์กรก้าวไปสู่ความสําเร็จ
2. พนักงานที่ไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) คือ พนักงานไม่มีความกระตือรือร้นใน
การทํางาน ทํางานโดยไม่ตงั้ ใจ
3. พนั ก งานที่ ไ ม่ มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร (Actively disengaged) คื อ พนั ก งานที่ ไ ม่ มี ค วามสุ ข ใน
การทํางาน
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร
สมาคมการจั ด การงานบุ ค คลแห่ งประเทศไทย (2549) (อ้ า งใน เสกสรรค์ ศิ ริว รรณ, 2554: 7)
พบว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความผูกพันของพนักงานเกิดจากองค์ประกอบความผูกพันทั้งหมด 4 ด้าน คือ
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1. ด้านองค์กร (Company) ได้แก่ การถ่ายทอดนโยบายกลยุทธ์ให้กับทุกหน่วยงาน การจัดให้มีช่องทาง
เพื่อสื่อสารกับพนักงาน การเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และการส่งเสริมให้
พนักงานได้เรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์กร การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมรวมถึงการได้รับสวัสดิการที่ดีต่างๆ
เช่น ประกันสังคมและค่ารักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา โบนัส
2. ด้านงาน (Job) ได้แก่ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พนักงาน
อย่างเพียงพอ การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และพนักงานมีรูปแบบในการทํางานที่สอดคล้อง
กับองค์กร
3. ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Development) ได้ แ ก่ การวางแผนด้ า น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม การกําหนดขีดความสามารถขององค์กรและพนักงาน และความรู้สึกมั่นคงใน
การทํางานของพนักงาน
4. ด้ า นภาวะผู้ นํ า (Leadership) ได้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ก ารแจ้ ง ผลการประเมิ น ให้ พ นั ก งานทราบ
ผู้บังคับบัญชาให้ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บังคับบัญชามีการแนะนําและแนวทางในการปฏิบัติ
ผู้บังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นิติภรณ์ วัฒ นาวีรวงศ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทเคฮิน (ไทยแลนด์)
จํากัด จังหวัดลําพูน โดยทําการศึกษาจากพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 341 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20-30 ปี
มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุการทํางานไม่เกิน 2 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่
5,001-10,000 บาท เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามพบว่ามีระดั บความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใน
ระดั บ ไม่ ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร (Not-Engaged) และปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานคื อ ด้ า นองค์ ก ร
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้นํา ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผล คือ ด้านงาน
ธรรศธรณ์ ธนาระพี พั น ธ์ (2557) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร
บริษัทไทย-เอ-ฟลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือพนักงานฝ่ายปฏิบัติการจํานวน 190 คน
ส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ งมี อ ายุ ระหว่า ง 41-50 ปี มีระดั บ การศึ ก ษาสู งสุ ด คื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา และมีอายุ ก ารทํ างาน
มากกว่า 6 ปี ขึ้นไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,001-15,000 บาทเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามพบว่ามี
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในระดับผูกพันต่อองค์การ (Engaged) และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนั ก งานฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร คื อ ด้ า นภาวะผู้นํ า ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ไม่ มี ผ ล คื อ ด้ านองค์ ก ร ด้ า นงาน และด้ านการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์

ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษานี้ ใช้ปัจจัยในการศึกษา 4 ด้าน ตามกรอบแนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
(2549) ดังต่อไปนี้ (1) ด้านองค์กร (2) ด้านงาน (3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ (4) ด้านภาวะผู้นํา ศึกษาระดับ
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ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จากความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมตามแนวคิดของ Steers (1977) แล้วแปลผล
ระดั บความผู กพั นต่อ องค์ก รในภาพรวม เพื่ อสรุปผลความผู กพั นต่อองค์ กรตามแนวคิดของ The Gallup Organization
(2003) และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ละด้านกับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ความผูกพันในภาพรวม
(1) ด้านองค์กร(Company)
(2) ด้านงาน(Job)
(3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Development)
(4) ด้านภาวะผู้นํา(Leadership)

ความผูก พัน
ต่ อ องค์ ก ร
ของพนัก งาน
(Employee

รูปที่ 1 แนวคิดในการศึกษาความผูกพันต่อองค์กร บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด
3.2 ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 247 คนแบ่งเป็นพนักงานรายวัน จํานวน 165 คน และพนักงาน
รายเดือน จํานวน 82 คนโดยกําหนดขนาดตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 95% และที่ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยใช้สูตร
การคํานวณของ Yamane (1967) จากจํานวนประชากรซึ่งไม่รวมระดับบริหาร 641 คน (ที่มา: รายงาน HR ประจําเดือน
กันยายน, 2559)
วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จะใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบใช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Probability Sampling)แบบแบ่ ง
ชั้ น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่ ง สุ่ ม เป็ น พนั ก งานรายวั น และพนั ก งานรายเดื อ นตามสั ด ส่ ว นประชากร
แล้วจึงแบ่งสุ่มตัวอย่างจากทุกสังกัดงานตามสัดส่วน รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1 แสดงจํ า นวนพนั ก งานทั้ ง หมด และจํ า นวนที่ ถู ก สุ่ ม เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแยกตามพนั ก งานรายวั น
และพนักงานรายเดือน
จํานวน
สัดส่วน
จํานวน
สังกัดพนักงานทั้งหมด
ประชากร
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
พนักงานรายวัน

427

427/641=0.67

165

พนักงานรายเดือน

214

214/641 =0.33

82

รวม

641

247

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยใช้เก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศอายุระดับการศึกษาอายุการทํางานอัตรา
เงินเดือน(ไม่รวมค่าล่วงเวลา)ค่าล่วงเวลาและเงินได้ตามระเบียบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเฉลี่ยต่อ
เดือน สังกัดและระดับตําแหน่งงาน
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมประกอบด้วย คําถามด้านความผูกพัน
ต่อองค์กรในภาพรวม จํานวน 3 ข้อตามแนวคิดของ Steers (1977) โดยใช้รูปแบบ Likert Scale มีโครงสร้างระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยอ้างอิงจากสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) ซึ่งประกอบด้วยด้านองค์กร (Company) ด้านงาน (Job) ด้านการพั ฒ นาทรัพ ยากร
ม นุ ษ ย์ (Human Resource Development) แ ล ะ ด้ า น ภ า ว ะ ผู้ นํ า (Leadership) โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บ บ Likert Scale
มีโครงสร้างระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจํานวน 247 ชุด ทําการวิเคราะห์โดยการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตั ว แ ป ร ด้ ว ย ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย พ หุ คุ ณ (Multiple Regression) ร ะ ห ว่ า ง ตั ว แ ป ร ด้ า น อ ง ค์ ก ร
ด้ า นงาน ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และด้ า นภาวะผู้ นํ า กั บ ความผู ก พั น ภาพรวมต่ อ องค์ ก ร และใช้ ส ถิ ติ
เชิ ง พรรณ นา (Descriptive Statistics) โดยใช้ ค่ า สถิ ติ ดั ง นี้ ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)
ใช้อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน อัตราเงินเดือน(ไม่รวม
ค่าล่วงเวลา) ค่าล่วงเวลาและเงินได้ตามระเบียบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเฉลี่ยต่อเดือนสังกัดและ
ระดับตําแหน่งงาน ค่าเฉลี่ย (Means) ใช้อธิบายระดับความผูกพันต่อองค์กรและเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร
กับระดับความผูกพันต่อองค์กร
การแปลความหมายข้ อ มู ล ใช้ ร ะดั บ การวั ด ข้ อ มู ล ประเภทอั น ตรภาคชั้ น (Interval Scale) ได้ ม าจาก
การคํานวณช่วงคะแนนจากสูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2543) ดังนี้
ช่วงความกว้างของอันตรภาคชั้น =
พิสัย
จํานวนชั้น
การวัดระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อระดับผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน พิจารณาระดับความ
คิดเห็นของพนักงานจากคําถามเกี่ยวกับปัจจัยทั้ง 4 ด้าน การวิเคราะห์คะแนนจะนํามาแปลความหมายเป็น 5ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.21 - 5.00
มากที่สุด
3.41 - 4.20
มาก
2.61 - 3.40
ปานกลาง
1.81 - 2.60
น้อย
1.00 - 1.80
น้อยที่สุด
การวัดระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน พิจารณาระดับความคิดเห็นของพนักงานจากคําถาม
ด้านความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมการวิเคราะห์คะแนนจะนํามาแปลความหมายเป็น 3ระดับ ดังนี้
ระดับความผูกพันของพนักงาน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
3.68 - 5.00
มาก
มีความผูกพันต่อองค์กร (Engaged)
2.34 - 3.67
ปานกลาง
ไม่ยดึ ติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged)
1.00 - 2.33
น้อย
ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร (Actively Disengaged)
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือพนักงาน บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัดอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปางซึ่ง
ไม่รวมระดับบริหารจํานวน 247 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 31 - 40 ปีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนต้น มีอายุการทํางานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปและอายุการทํางาน 1 - 3 ปีมีอัตรา
เงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) ไม่เกิน 10,000 บาทมีค่าล่วงเวลาและเงินได้ตามระเบียบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวมเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาทเป็นสังกัดฝ่ายการผลิต โรงงาน 2 และสังกัดฝ่ายการผลิต โรงงาน 1 ส่วน
ใหญ่เป็นระดับตําแหน่งงานระดับ O (พนักงานรายวัน)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในภาพรวม
พนักงานรายวัน
พนักงานรายเดือน
ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม
(n=165)
(n=82)
1. มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและ
3.39
3.70
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
(ปานกลาง)
(มาก)
องค์กร
2. มีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายาม
อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร
3. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
คงความเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป

พนักงานทั้งหมด
(n=247)
3.49
(ปานกลาง)

3.62

3.96

3.73

(ปานกลาง)

(มาก)

(มาก)

3.67

3.85

3.73

(ปานกลาง)

(มาก)

(มาก)

3.56

3.84

3.65

ไม่ยึดติดกับความ
ไม่ยึดติดกับความผูกพัน
มีความผูกพันต่อ
ผูกพันต่อองค์กร
ต่อองค์กร
องค์กร (Engaged)
(Not-engaged)
(Not-engaged)
จากตารางที่ 2 ข้อมูลที่ทําการสุ่มตัวอย่างในภาพรวมของพนักงานทั้งหมด มีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรในภาพรวมในระดับไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) (ค่าเฉลี่ย 3.65) ซึ่งหมายถึงพนักงานไม่มี
ความกระตือรือร้นในการทํางานทํางานโดยไม่ตงั้ ใจ
เมื่อพิจารณาคําถามด้านความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมทั้ง 3 ข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากอยู่ 2 ข้อ คือ
1. พนักงานมีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร
2. พนักงานมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปมีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับปานกลางอยู่ 1 ข้อคือ
รวมค่าเฉลี่ย
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3. พนักงานมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรแต่เมื่อพิจารณา
ตามประเภทของพนักงาน พบว่ากลุ่มที่มีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมในระดับไม่ยึดติดกับ
ความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) คือกลุ่มพนักงานรายวัน (ค่าเฉลี่ย3.56) และยังพบว่ากลุ่มที่มีความคิดเห็นต่อระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมในระดับมีความผูกพันต่อองค์กร (Engaged) คือกลุ่มพนักงานรายเดือน (ค่าเฉลี่ย 3.84)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในภาพรวมจําแนกตามอายุ
อายุ
ความผูกพันต่อองค์กร
ในภาพรวม
1. มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า
และยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กร
2. มีความเต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์
ขององค์กร
3. มีความปรารถนาอย่างแรง
กล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์กรต่อไป

รวมค่าเฉลี่ย

20 – 30 ปี

31 – 40 ปี

41 – 50 ปี

51 – 55 ปี

( n=90 )

( n=106 )

( n=44 )

( n=7 )

3.32

3.53

3.68

3.86

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(มาก)

(มาก)

3.66

3.73

3.82

4.29

(ปานกลาง)

(มาก)

(มาก)

(มาก)

3.58

3.75

3.91

4.43

(ปานกลาง)

(มาก)

(มาก))

(มาก)

3.52

3.67

3.80

4.19

ไม่ยึดติดกับความ
ผูกพันต่อองค์กร
(Not-engaged)

ไม่ยึดติดกับความ
ผูกพันต่อองค์กร
(Not-engaged)

มีความผูกพัน
ต่อองค์กร
(Engaged)

มีความผูกพัน
ต่อองค์กร
(Engaged)

จากตารางที่ 3 ข้อมูลที่ทําการสุ่มตัวอย่างพนักงาน หากแบ่งตามอายุพนักงาน พบว่ากลุ่มอายุระหว่าง 20-30 ปี
(ค่าเฉลี่ ย 3.52) และกลุ่มอายุ ระหว่าง 31-40 ปี (ค่ าเฉลี่ย 3.67) จะมี ความคิดเห็ นต่อระดั บความผูก พั นต่อองค์กรใน
ภาพรวมในระดับไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) แต่กลุ่มอายุ 41-50 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.80) และกลุ่มอายุ
51-55 ปี (ค่าเฉลี่ย 4.19) จะมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมในระดับมีความผูกพันต่อองค์กร
(Engaged) และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไปนั้น มีข้อคิดเห็นต่อคําถามด้านความผูกพันต่อ
องค์ ก รในภาพรวมทั้ ง 3 ข้ อ อยู่ ในระดั บ มากในทุ ก ข้ อ คํ า ถาม ดั งนั้ น จะพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นอายุ พ นั ก งานมี ผ ลต่ อ ระดั บ
ความผูกพันต่อองค์กร
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในภาพรวมจําแนกตามอายุการทํางาน
อายุการทํางาน
ความผูกพันต่อองค์กร
ในภาพรวม

1. มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า
และยอมรับเป้าหมายและค่านิยม
ขององค์กร
2. มีความเต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์
ขององค์กร
3. มีความปรารถนาอย่างแรง
กล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์กรต่อไป

รวมค่าเฉลี่ย

อยู่ระหว่าง
ทดลองงาน

ผ่านทดลอง
งานแต่ไม่เกิน
1ปี

1 -9 ปี

ตั้งแต่10 ปีข้นึ
ไป

( n=7 )

( n=20 )

( n=153 )

( n=67 )

3.29

3.45

3.37

3.79

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(มาก)

3.71

3.75

3.58

4.07

(มาก)

(มาก)

(ปานกลาง)

(มาก)

3.57

3.85

3.60

4.01

(ปานกลาง)

(มาก)

(ปานกลาง)

(มาก)

3.52

3.68

3.52

3.96

ไม่ยึดติดกับความ
ผูกพันต่อองค์กร
(Not-engaged)

มีความผูกพัน
ต่อองค์กร
(Engaged)

ไม่ยึดติดกับความ
ผูกพันต่อองค์กร
(Not-engaged)

มีความผูกพัน
ต่อองค์กร
(Engaged)

จากตารางที่ 4ข้ อ มู ล ที่ ทํ า การสุ่ ม ตั ว อย่ า งพนั ก งาน หากแบ่ ง ตามอายุ ก ารทํ า งาน พบว่ า กลุ่ ม อยู่ ร ะหว่ า ง
ทดลองงาน (ค่าเฉลี่ย 3.52) และกลุ่มอายุการทํางาน1 - 9 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.52) จะมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์กรในภาพรวมในระดั บ ไม่ยึด ติ ด กั บ ความผู กพั นต่อองค์ กร (Not-engaged) แต่ ก ลุ่ มผ่ านทดลองงานแต่ไม่ เกิน 1 ปี
(ค่าเฉลี่ย 3.68) และกลุ่มที่มีอายุการทํางานตั้งแต่10 ปีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.96) จะมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์กรในภาพรวมในระดับมีความผูกพันต่อองค์กร (Engaged) และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มพนักงานที่มีอายุการทํางาน
ตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไปนั้น มีข้อคิ ดเห็ นต่อคํ าถามด้านความผู ก พั นต่อองค์กรในภาพรวมทั้ง 3 ข้อ อยู่ในระดั บ มากในทุ กข้อ
คําถามดังนั้นจะพบว่าปัจจัยด้านอายุการทํางานมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในภาพรวมจําแนกตามอัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน(ไม่รวมค่าล่วงเวลา)
ความผูกพันต่อองค์กรใน
ภาพรวม

1. มีความเชื่อมั่นอย่างแรง
กล้าและยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร
2. มีความเต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร
3. มีความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะคงความเป็น
สมาชิกขององค์กรต่อไป

รวมค่าเฉลี่ย

ไม่เกิน
10,000
บาท

10,000 –
14,999 บาท

15,000 –
19,999 บาท

20,000 –
24,999 บาท

ตั้งแต่
25,000
บาท ขึ้นไป

( n=158 )

( n=49 )

( n=26 )

( n=8 )

( n=6 )

3.4

3.53

3.81

3.88

3.67

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)

(มาก)

(มาก)

(ปานกลาง)

3.64

3.78

4.12

4

3.83

(ปานกลาง)

(มาก)

(มาก)

(มาก)

(มาก)

3.69

3.73

3.92

3.88

3.83

(มาก)

(มาก)

(มาก)

(มาก)

(มาก)

3.58

3.68

3.95

3.92

3.78

ไม่ยึดติดกับความ
ผูกพันต่อองค์กร
(Not-engaged)

มีความผูกพัน มีความผูกพัน มีความผูกพัน มีความผูกพัน
ต่อองค์กร
ต่อองค์กร
ต่อองค์กร
ต่อองค์กร
(Engaged)
(Engaged)
(Engaged)
(Engaged)

จากตารางที่ 5 ข้อมูลที่ทําการสุ่มตัวอย่างพนักงาน หากแบ่งตามอัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)พบว่ากลุ่ม
อัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.58) จะมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร
ในภาพรวมในระดั บ ไม่ ยึ ด ติ ด กั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร (Not-engaged) แต่ ก ลุ่ ม อั ต ราเงิน เดื อ น (ไม่ ร วมค่ า ล่ ว งเวลา)
10,000 – 14,999 บาท (ค่ า เฉลี่ ย 3.68) , กลุ่ ม อั ตราเงินเดื อ น (ไม่ ร วมค่ า ล่ ว งเวลา) 15,000 – 19,999 บาท (ค่ าเฉลี่ ย
3.95), กลุ่มอัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) 20,000 – 24,999 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.92) และกลุ่มอัตราเงินเดือน (ไม่รวม
ค่าล่วงเวลา) ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป จะมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมในระดับมีความผูกพัน
ต่อองค์กร (Engaged) และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มพนักงานที่อัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) อยู่ระหว่าง 15,000 –
24,999 บาท นั้น มีข้อคิดเห็นต่อคําถามด้านความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมทั้ง 3 ข้อ อยู่ในระดับมากในทุกข้อคําถาม
ดังนั้นจะพบว่าปัจจัยด้านอัตราเงินเดือน มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร
3. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทั้ง 4 ด้านที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต่อบริษัท
ควอลิตี้ เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้านได้แก่ด้านภาวะผู้นํา
ด้านองค์กรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านงานเรียงตามลําดับ
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พนักงานมีความเห็นต่อปัจจัยด้านภาวะผู้นําในระดับเห็นด้วยปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.27) และเมื่อพิจารณาปัจจัย
ย่อยแล้วพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางทั้งหมด
พนักงานมีความเห็นต่อปัจจัยด้านองค์กรในระดับเห็นด้วยปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.25) และเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย
แล้วพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางทั้งหมด
พนั ก งานมี ค วามเห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย 3.23)
และเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยแล้วพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางทั้งหมด
พนักงานมีความเห็นต่อปัจจัยด้านงานในระดับเห็นด้วยปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.22) และเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย
แล้วพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางทั้งหมด
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด
ในภาพรวม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม
ความผูกพันต่อองค์กรใน
Beta
t
Sig.
R
R Square
ภาพรวม
ด้านองค์กร
0.199
2.032
0.043*
ด้านงาน
0.076
0.894
0.372
0.730
0.532
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
0.241
2.567
0.011*
ด้านภาวะผู้นํา
0.269
3.317
0.001*
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับนัยสําคัญ 0.05
ตัวทํานาย (Predictors) : ด้านองค์กร,ด้านงาน,ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ด้านภาวะผู้นํา
ตัวแปรตาม (Dependent variable) : ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม
จากตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นทั้ง 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านงาน ด้านการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และด้ า นภาวะผู้ นํ า กั บ ตั ว แปรตาม คื อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รในภาพรวม โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.730 และระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมจะผันแปรตามปัจจัยที่ส่งผลต่อทั้ง 4 ด้าน คิด
เป็นร้อยละ 53 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 47 เป็นผลมาจากปัจจัยในเรื่องอื่นๆ แสดงว่าค่าที่ได้จากการทํานายด้วยสมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) นับได้ใกล้เคียงกับระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมของพนักงาน และเมื่ อ
พิจารณาจากค่านัยสําคัญทางสถิติ (ค่า Sig.) พบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้นํา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านองค์กร
มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากว่า 0.05 ส่วนปัจจัยด้านงาน ไม่มีผลต่อ
ระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
1. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
จากการศึ ก ษาพบว่า โดยภาพรวมพนั กงาน บริษั ท ควอลิต้ี เซรามิก จํ ากั ด จั งหวัด ลํ าปาง มี ความผูกพั นต่ อ
องค์กรในระดับไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) โดยเมื่อพิจารณาในข้อคําถามย่อย พบว่า พนักงานมี
ความเห็นด้วยในระดับมากต่อการมีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กร การมีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป และพนักงานมีความเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อการมี
ความเชื่อมั่ นอย่างแรงกล้าและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ซึ่งตรงกับแนวคิดความผูกพั นต่อองค์กรของ
Steers (1977) ที่ว่าการที่มีความผูกพันต่อองค์กรนั้น พนักงานจะต้องมีการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและ
การยอมรับเป้าหมายขององค์กร ความคาดหวังที่จะใช้ความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กรและความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะดํารงรักษาสถานภาพของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
การแปลผลระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รในภาพรวม เพื่ อ สรุ ป ผลความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รตามแนวคิ ด ของ
The Gallup Organization (2003) สรุปได้ว่าเป็นพนักงานประเภทที่ไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) คือ
พนักงานไม่มีความกระตือรือร้นในการทํางาน ทํางานโดยไม่ตั้งใจ โดยผลนั้นสอดคล้องกับนิติภรณ์ วัฒนาวีรวงศ์ (2552) :
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดลําพูน ที่พบว่าพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความผูกพันต่อองค์การแบบไม่ผูกพันต่อองค์กร (Not-Engaged) คือ พนักงานที่เสมือน“ผีดิบในองค์กร”ทํางานให้
เสร็จตามความต้องการเบื้องต้นแต่ไม่มีใจรักและทุ่มเทในงานทํางานเพื่อต่อต้านวัตถุประสงค์ขององค์กรพนักงานเหล่านี้จะ
ไม่มีความผูกพันในงานซึ่งเมื่อพิจารณาจากกลุ่มพนักงานของบริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง กับบริษัท เคฮิน
(ไทยแลนด์) จํากัดจังหวัดลําพูน นั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านของอายุซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปีและมีอายุ
การทํางานไม่เกิน 6 ปี แต่ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับธรรศธรณ์ ธนาระพีพันธ์ (2557) ความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทย-เอ-ฟลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่ามีความผูกพันต่อองค์กรในระดับผูกพันต่อ
องค์ก ร (Engaged) คื อ พนั ก งานที่ เปรียบเสมื อ น“ดาวเด่นในองค์กร”ทํ างานด้ว ยความมีใจรัก และทุ่ ม เทในงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง และจะหาแนวทางในการ
ปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึนอยู่เสมอ เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสําเร็จในที่สุดซึ่งเมื่อพิจารณาจากกลุ่มพนักงานของบริษัท
ควอลิตี้เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง กับบริษัทไทย-เอ-ฟลาย จํากัดจังหวัดเชียงใหม่ นั้นมีลักษณะแตกต่างกันในด้านของ
อายุซึ่งส่วนใหญ่พนักงานของบริษัทไทย-เอ-ฟลาย จํากัดจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นกลุ่มอายุเกิน 40 ปีและมีอายุการทํางาน
เกิน 6 ปีขึ้นไป ดังนั้นปัจจัยส่วนบุคคลด้านของอายุพนักงานและอายุการทํางานนั้น จึงเป็นปัจจัยที่มีการส่งผลต่อระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
2. ความสัมพันธ์ของความคิดเห็นต่อปัจจัยความผูกพันกับระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม
จากการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง โดยรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านองค์กร ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้นํา ในระดับปานกลาง
ทั้งหมด โดยมีระดับความคิดเห็ นที่มีต่อความผู กพั นต่อองค์กรในภาพรวมในระดั บเห็ นด้วยปานกลางเช่นกั น และเมื่ อ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นคือปัจจัยที่มีผลต่อองค์กรทั้ง 4 ด้าน กับตัวแปรตามคือความผูกพันต่อองค์กรใน
ภาพรวม พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน โดยพบว่าปัจจัยทั้ง 4 ด้านนั้นสามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรได้
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ร้อยละ 53 สอดคล้องกับแนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) ที่พบว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้
เกิดความผูกพันของพนักงานเกิดจากองค์ประกอบความผูกพันทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านองค์กร ด้านงาน ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผู้นํา อีกทั้งยังสอดคล้องกับ นิติภรณ์วัฒ นาวีรวงศ์ (2552) ความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดลําพูนและ ธรรศธรณ์ ธนาระพีพันธ์ (2557) ความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทย-เอ-ฟลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรทั้ง 4
ด้าน กับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน โดยพบว่าปัจจัยทั้ง 4 ด้านนั้นสามารถพยากรณ์
ความผูกพันต่อองค์กรได้ ร้อยละ 82 และร้อยละ 25 ตามลําดับ
3. ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม
จากการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง มีปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับต่ํากว่า 0.05 คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นํา ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และปัจจัยด้านองค์กร ส่วนที่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับต่ํากว่า
0.05 คื อ ปั จ จั ย เรื่อ งงาน ซึ่ งผลการศึ กษาสอดคล้ อ งกั บ นิ ติ ภ รณ์ วั ฒ นาวีร วงศ์ (2552) ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของ
พนักงานบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดลําพูนแต่ไม่สอดคล้องกับธรรศธรณ์ ธนาระพีพันธ์ (2557) ความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษั ทไทย-เอ-ฟลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่พ บว่ามีปั จจัยด้านภาวะผู้นํา
เพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับต่ํากว่า 0.05 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาด้านของปัจจัยส่วนบุคคลด้านของอายุพนักงานและอายุการทํางานของพนักงานแล้วมีความแตกต่างกันตามที่
กล่าวไว้ในการอภิปรายผลในข้อที่ 1
4. ข้อเสนอแนะ
ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง อยู่ในระดับไม่ยึดติด
กับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) ซึ่งเป็นผลมาจากหัวข้อคําถามในหัวข้อ การมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งทางผู้ศึกษาเห็นด้วยว่าหากองค์กร
สามารถปรับปรุงในจุดดังกล่าวได้ จะส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้นได้โดยมีข้อเสนอแนะการปรับปรุงได้แก่
การกําหนดนโยบาย เป้าหมายและค่านิยมของบริษัทที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงเร็วจนเกินไป การสื่อสารเพื่อสร้างการ
รับรู้และสร้างความเข้าใจให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง และมีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุเป้าหมาย
เป็นต้น อีกทั้งเมื่อแยกพิจารณาพนักงานออกมาเป็นกลุ่มพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือนแล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่า
การที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) นั้น เป็นผลมาจากความคิดเห็น
ของพนักงานรายวันเป็นหลัก เนื่องจากมีสัดส่วนของพนักงานมากถึงร้อยละ 66.80 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด ดังนั้นจึง
ควรเร่งปรับปรุงในกลุ่มของพนักงานรายวันก่อนเป็นลําดับแรก
จากข้อมูลสรุปผลการศึกษาในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และด้านอายุการทํางาน ที่พบว่าพนักงานที่มี
อายุตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป และมีอายุการทํางานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปนั้น จะมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับที่มีความผูกพันต่อ
องค์กร (Engaged) ดังนั้นหากทางบริษัทสามารถพิจารณารับกลุ่มพนักงานที่อยู่ในกลุ่มอายุ 31 ปีขึ้นไปและสามารถทํางาน
อยู่กับบริษัทตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะมีโอกาสที่สร้างความผูกพันต่อองค์กรได้สูงมาก เนื่องจากพนักงานกลุ่มอายุดังกล่าวจะมี
โอกาสที่จะเปลี่ยนงานน้อยกว่ากลุ่มพนักงานที่อายุนอ้ ย เพราะกลุ่มที่มอี ายุตั้งแต่ 30 ปีลงมานั้นเป็นกลุ่มวัยที่มีความพร้อม
ตลอดเวลาสําหรับการเปลี่ยนงาน เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่เลือกงานหรือทดลองงาน ซึ่งต่างจากกลุ่มวัย 31 ปีข้ึนไปที่เริ่มมี
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ความต้อ งการความมั่ น คงในการทํ างานที่ สูงขึ้น อี กทั้ งยั งอาจเป็ นกลุ่ ม ที่ มีวุฒิ ภาวะทางอารมณ์ ความคิ ด สมาธิและ
ประสบการณ์ที่มากกว่าอีกด้วย ทั้งนี้หลังจากทดลองรับพนักงานกลุ่มดังกล่าวแล้ว ทางบริษัทควรมีการเก็บข้อมูลเพื่อ
ศึกษาความผูกพันของพนักงานตามระยะเวลาอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันผลการศึกษาและข้อเสนอแนะนี้
จากข้อมูลสรุปผลการศึกษาในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) ประกอบกับ
การแบ่งกลุ่มพนักงานเป็นรายวันและรายเดือน ที่พบว่าพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และพนักงาน
รายเดือนนั้น จะมีความผูกต่อองค์กรในระดับที่มีความผูกพั นต่อองค์กร (Engaged) ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่าหากทาง
บริษัทต้องการรักษาพนักงานไว้กับบริษัทควรที่จะพิจารณาปรับให้พนักงานดังกล่าวมีรายได้ที่ไม่ต่ํากว่า 10,000 บาท
โดยมุ่งเน้นเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานที่เพิ่มขึ้นแทนการจ้างแรงงานตามค่าแรงขั้นต่ํา จะมีโอกาสช่วยเรื่องการรักษา
พนักงานได้ เนื่องจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงในหน้าที่การงาน สวัสดิการและรายได้ที่น่าจูงใจให้ทํางานอยู่กับองค์กร
มากขึ้นและในระยะยาวก็จะสามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดกับพนักงานได้ง่ายขึ้น
แนวทางการรัก ษาพนั ก งานให้ ทํางานกั บองค์กรเป็ นระยะเวลานานต่อ เนื่อ ง เพื่ อสร้างให้เกิ ดความผูก พั นต่ อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง เสนอแนะควรมีการมุ่งเน้นปรับปรุง ปัจจัยด้านภาวะผู้นํา
ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยด้านองค์กร เป็นหลัก เพราะมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานสําหรับปัจจัยด้านภาวะผู้นํา สิ่งที่ควรปรับปรุงได้แก่การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกคนการให้คําแนะนํา
และแนวทางด้านความก้าวหน้าและการพัฒ นาการทํางานให้แก่พนักงาน การมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและการถ่ายทอดให้
พนักงานได้รับทราบ เป็นต้น สําหรับปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ควรปรับปรุงได้แก่ การส่งเสริมให้พนักงาน
ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และก้าวหน้าไปสู่ตําแหน่งงานที่ดีข้ึนในที่ทํางาน การมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน
ที่ชัดเจน และการมีการจัดระบบให้คําปรึกษาและการพัฒนาความรู้แก่พนักงานเป็นต้น สําหรับปัจจัยด้านองค์กร สิ่งที่ควร
ปรับปรุงได้แก่ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในองค์กรการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยให้กับพนักงาน เป็นต้น
จากการศึ ก ษาความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รนั้ น พบว่า การสร้ างความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งาน สิ่ ง ที่ จํ า เป็ น
นอกเหนือจากการปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังคงต้องอาศัยเรื่องของระยะเวลาในการที่จะให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกที่ผูกพันต่อองค์กรด้วย เพราะจากการศึกษานั้นพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านของอายุพนักงานและอายุการทํางาน
ของพนักงานนั้น เป็นปัจจัยที่มีการส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเนื่องจากความผูกพันนั้นเป็นการ
สร้างความรู้สึ กของพนั ก งานที่ มี ต่อองค์ ก รซึ่ งมีลั ก ษณะที่ ย าวนานกว่าความพึ ง พอใจ ดั งนั้น องค์กรควรมีก ารพั ฒ นา
ปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ จึงจะทําให้พนักงานเกิดมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร
ได้ ซึ่งหากทําให้พนักงานสามารถมีความผูกพันต่อองค์กรแล้ว จะทําให้พนักงานมีการทํางานด้วยความเต็มใจ และทุ่มเทใน
งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง อยากทํางานอยู่
กับองค์กร และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเอง เพื่อทําให้องค์กรก้าวไปสูค่ วามสําเร็จได้
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การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปไข่
WAREHOUSE AND INVENTORY MANAGEMENT: A CASE STUDY OF EGG PROCESSING PLANT
บุญชนะ สุรกานนท์1 ณัฐพรพรรณ อุตมา2 สุเทพ นิ่มสาย3
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการศึ ก ษาโซ่ อุ ป ทานและปั ญ หาในโซ่ อุ ป ทานของ โรงงานแปรรู ป ไข่
แห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด สุ โขทั ย เป็ น กรณี ศึ ก ษา เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง การจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง และบริ ห ารคลั ง สิ น ค้ า โดยได้
ทําการศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการของโรงงานแปรรูปไข่ในสภาพปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาในเรื่องของการจัดการสินค้า
คงคลั ง ไม่ มีการจั ดการที่เหมาะสมทํ าให้เกิดต้นทุ นจมหรือสินค้าขาดมื อ ในการดําเนินการปรับ ปรุงจะดํ าเนินการบน
พื้นฐานของหลักการวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis), ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order
Quantity),
การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) และการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) ผลจากการศึกษาวิจัย
พบว่า การจัดการสินค้าคงคลังด้วยวิธีการวิเคราะห์พาเรโตเอบีซีของสินค้าไข่แปรรูปทั้งหมด 15 ประเภททําให้ทราบมูลค่า
ของสินค้าในกลุ่ม A, B และ C จากนั้นได้ทําการคํานวณหาการสั่งซื้อสินค้าแบบประหยัด (Economic Order Quantity),
การสํ า รองสิ น ค้ า คงคลั ง (Safety Stock) และการวิเคราะห์ จุ ด สั่ ง ซื้ อ ใหม่ (Reorder Point) จากการคํ านวณด้ วยวิธี ก าร
ดั ง กล่ า วพบว่ า สามารถช่ ว ยลดต้ น ทุ น สิ น ค้ า คงคลั ง ของโรงงานได้ ถึ ง 241,554.29 บาทต่ อ ปี คิ ด เป็ น 40.41% ของ
ต้นทุน รวมทั้งหมด
คํ า สํ า คั ญ : การวิ เ คราะห์ แ บบพาเรโตเอบี ซี / ปริ ม าณ การสั่ ง ซื้ อ แบบประหยั ด / การวิ เคราะห์ จุ ด สั่ ง ซื้ อ ใหม่ /
การสํารองสินค้าคงคลัง

ABSTRACT
This research aims to study supply chain and supply chain’s issues in Sukhothai egg processing plant case
study. The aim is to improve warehouse and inventory management model. Its management data revealed that
there were inventory management issues which caused sunk cost and out of stock. Pareto ABC analysis, economic
order quantity, reorder point and safety stock were used to improve model. As a result of using Pareto ABC analysis
to analyze 15 SKU of egg processed product, it indicated that value of each product in A, B, C group and arranged

1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 ดร.

ดร. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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importance of product in each group. Then researcher calculate economic order quantity, safety stock and reorder
point, and found that it can reduce 241,554.29 baht per year or 40.41% of total cost.
Key word: Perato ABC Analysis/Economic Order Quantity/Reorder Point/Safety Stock

1. บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา
การประกอบธุ ร กิ จ ค้ า ขายจํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ เป็ น อย่ า งมากใน
การประกอบธุ รกิ จ เนื่ อ งจากวิ ธี ก ารในการควบคุ ม และจั ด การวางแผนบริ ห ารสิน ค้ า คงคลั งมีค วามสํ า คั ญ ในแง่ข อง
การแข่งขันที่จะทําให้เกิดความได้เปรียบของธุรกิจ เพราะการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ต้นทุนใน
การจัดเก็บลดลง ซึ่งจะทําให้เกิดประสิทธิผลในการสร้างความได้เปรียบหรือจุดแตกต่างในเชิงการแข่งขันได้
ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของโรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย เป็นธุรกิจที่ทําการแปรรูปไข่ให้เป็นไข่เค็มไข่เยี่ยวม้า
และรวมถึงไข่ดิบที่ยังไม่แปรรูปร่วมด้วยส่วนหนึ่ง จากการสํารวจพบว่าโรงงานแห่งนี้ประสบปัญหาด้านการจัดการสินค้า
คงคลังและบริหารการจัดซื้อ เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าจําพวกเสียคุณภาพได้ง่ายหากเก็บไว้นาน โดยการสั่งไข่ในแต่ละ
ครั้ง จะสั่งมาครั้งละจํานวนมาก ทําให้เกิดต้นทุนจมจํานวนมากในกรณีสินค้าขายไม่หมดตัวสินค้าก็จะเริ่มเสื่อมคุณภาพ
ทํ า ให้ ไม่ ส ามารถขายได้ ในราคาปกติ ห รื อ อาจจํ า ต้ อ งล้ า งสต็ อ กทิ้ ง ทั้ ง หมด ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง มี
ประสิทธิภาพทั้งในด้านของจํานวณสินค้าในการจัดซื้อแต่ละครั้ง วันเวลาที่ควรสั่ง ผู้วิจัยจึงได้นําเอาทฤษฎีการคํานวณ
ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity) และมีการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) เพื่อกําหนด
ช่ ว งเวลาที่ เหมาะสมควรแก่ ก ารสั่ ง ซื้ อ และการสํ า รองสิ น ค้ า คงคลั ง (Safety Stock) เพื่ อ ป้ อ งกั น สิ น ค้ า ขาดสต็ อ ค
มาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจแห่งนี้
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาการบริหารสินค้าคงคลังของโรงงานแปรรูปไข่
1.2.2 ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารสิ น ค้ า คงคลั ง โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ Pareto ABC Analysis, Economic Order
Quantity, Reorder Point และ Safety Stock
1.3 ประโยชน์ท่จี ะได้รับจากการศึกษา
1.3.1 โรงงานแปรรูปไข่ได้ทราบถึงสภาพปัจจุบันและปัญหาที่ควรแก้ไข
1.3.2 โรงงานได้ แ นวทางการบริ ห ารสิ น ค้ า คงคลั ง ที่ เหมาะสม สามารถลดต้ น ทุ น การสั่ ง ซื้ อ ช่ ว งเวลาที่
เหมาะสมในการสั่งซื้อใหม่ และมีแบบแผนในการดําเนินงาน
1.3.3 โรงงานสามารถนําวิธีการของงานวิจัยนี้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นแนวทางใหม่ท่ีจะเพิ่มผลกําไรให้กับ
โรงงานได้มากขึ้น
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1.4 คําถามในการวิจัย
1.4.1 ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity) มีปริมาณเท่าใด
1.4.2 การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point)สั่งซื้อเมื่อใด
1.4.3 ปริมาณที่เหมาะสมในการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) มีปริมาณเท่าใด
1.4.4 หลังใช้ทฤษฎี แนวคิดที่กําหนด โรงงานจะสามารถ (Save Cost) ได้ก่เี ปอร์เซ็น
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตด้านสถานที่ในการศึกษา กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย
1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาและทฤษฎี เป็นการศึกษาข้อมูลของการจัดซื้อและการบริหารคลังสินค้า สินค้า
คงคลัง โดยใช้ทฤษฎีการหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity) ในการสั่งซื้อ ร่วมกับทฤษฎีการ
หาช่ว งเวลาที่ ค วรสั่ งซื้ อ ใหม่ (Reorder Point) และการสํ ารองสิ น ค้ าคงคลั ง (Safety Stock) ทํ า ให้ มี สิ น ค้ าอยู่ ต ลอดเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
1.5.3 ขอบเขตด้ า นระยะเวลา ระยะเวลาที่ ใช้ ในการศึ ก ษาเก็ บ รวมรวบวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และจั ด ทํ า ข้ อ มู ล
ของโรงงานแห่งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2560
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) คือ การสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะ
สั่งในปริมาณที่ทําให้ค่าใช่จ่ายรวมต่ําที่สุดและประหยัดที่สุด
1.6.2 การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) คือ ช่วงเวลาหรือจุดที่ใช้สําหรับการสั่งซื้อสินค้าใน
รอบถัดไป
1.6.3 การสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) คือ สินค้าที่ถูกสต็อคไว้เพื่อป้องกันสินค้าขาดมือ
1.6.4 สินค้าคงคลัง (Inventory) คือ วัสดุหรือสินค้าต่างๆ ที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน อาจเป็น
การดําเนินงานผลิต ดําเนินการขาย ฯลฯ
1.6.5 การวิเคราะห์ แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis) คื อ การที่ ให้ ความสํ าคั ญ กั บ สินค้าตามกลุ่ม
สินค้าโดยการจัดลําดับสินค้าตามยอดขายหรือส่วนแบ่งกําไรของสินค้านั้น

2. ทบทวนวรรณกรรม
แนวทางการศึกษา การแก้ปัญ หาจัดการสินค้าคงคลังของ โรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยได้รวบรวม
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีดังนี้
2.1 ทฤษฎี และแนวคิด
2.1.1 การวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis)
เป็นแนวคิดที่ให้ความสําคั ญ กับสินค้าตามกลุ่มสินค้าโดยการจัดลํ าดับสินค้าตามยอดขายหรือส่วนแบ่งกําไร
ของสินค้านั้น ซึ่งสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่ม A จะประกอบด้วยสินค้าเพียงไม่กี่ประเภทหรือมีจํานวน SKU (Stock Keeping Unit)
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น้อยแต่เป็ นสินค้าที่มียอดขายหรือส่วนแบ่งกํ าไรมากที่สุด ส่วนสินค้าที่มียอดขายหรือส่วนแบ่งกําไรรองลงไปจะได้รับ
ความสําคัญน้อยลงเป็น B และ C ตามลําดับ (มุนนิ ทร์ ลพบุรี, 2549)
2.1.2 ทฤษฎีการหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ)
คือปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด ที่มีลักษณะของความต้องการที่เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับความต้องการ
ของสินค้าคงคลังตัวอื่น ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดจะพิจารณาต้นทุนรวมของสินค้าคงคลังที่ต่ําสุดเป็นหลัก เพื่อกําหนด
ระดับปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งที่เรียกว่า “ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด”ซึ่งจะสามารถคํานวณได้จากสูตร การหา
ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) และต้นทุนรวม (TC) และถ้าต้องการต้นทุนรวมที่ต่ําสุด
จํานวนสั่งซื้อต่อปี หรือรอบเวลาการสั่งซื้อที่จะสามารถประหยัดได้มากที่สุด ให้แทน Q ด้วย EOQ หรือ Q* ที่คํานวณได้
(คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2537)
2

2
2.1.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP)
ธีรพงษ์ กลิ่ นห้ามหาญ (2553) ในการบริห ารจั ด ซื้ อ สิ นค้ า คงคลั ง เวลาก็ เป็ นปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ อย่างยิ่ง ตั ว หนึ่ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าระบบการควบคุมสินค้าคงคลังของกิจการเป็นแบบต่อเนื่อง จะสามารถกําหนดที่จะสั่งซื้อใหม่ได้เมื่อ
พบว่าสินค้าคงคลังลดเหลือระดับหนึ่งก็จะสั่งซื้อของมาใหม่ในปริมาณคงที่เท่ากับปริมาณการสั่งซื้อที่กําหนดไว้ ซึ่งเงื่อนไข
ในการหาจุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังคงที่และรอบเวลาคงที่ จะหาได้จากสูตร
d LT
2.1.4 การสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551) กรณีจัดให้มีของเหลือเผื่อสถานการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในอนาคตย่อมไม่มีอะไรที่แน่นอนเสมอไป อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา เช่น ในกรณีท่ีมีความต้องการใช้
สินค้าสูงกว่าที่คาดไว้ทําให้สินค้าหมดสต็อกเร็วกว่ากําหนดซึ่งจะทําให้เกิดสินค้าขาดสต็อกได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาดังกล่าว ควรมีการจัดให้มสี ินค้าคงคลังเผื่อขาดมือเหลือสํารองไว้ซึ่งมีสูตรการคํานวณดังนี้
√
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ผู้วิจัยได้รวบรวมทฤษฎีแนวคิด
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการลดต้นทุนของสินค้าคงคลัง ซึ่งมีดังนี้
ภัคสุเพ็ญ จีวิพันธ์พงษ์ (2547) ได้ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงสินค้าคงคลังของโรงงานกระดาษ
สาขนาดใหญ่ แ ห่ ง หนึ่ ง พบว่ า การปรั บ ปรุ ง สิ น ค้ า คงคลั ง เริ่ ม จากการแบ่ ง ระดั บ ความสํ า คั ญ สิ น ค้ า แต่ ล ะประเภท
แต่ละรายการโดยใช้การวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis) จากนั้นได้ทําการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety
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Stock) และวิธีการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) ผลของการปรับปรุงสินค้าคงคลังได้สรุปว่ามีประสิทธิภาพ
มากขึน้ จาก 22% เป็น 55%
ณั ฐ นั น ท์ หวัง เกษมกุ ล (2557) ได้ ศึ ก ษาปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น กั บ ธุ รกิ จ ชิ้นส่ วนไก่ แช่แข็ ง อํ าเภอเชีย งของ จั งหวั ด
เชียงราย และหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยจัดระบบการจัดการสินค้าคงคลังใหม่ด้วยวิธีการนําแนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆ
มาประยุกต์ เพื่อที่จะลดปัญหาสินค้าขาดมือและให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการขายน้อยที่สุด ดําเนินการศึกษาบนพื้นฐาน
การใช้ห ลั ก การวิเคราะห์ แบบพาเรโตเอบี ซี (Pareto ABC Analysis), ปริม าณการสั่ งซื้อ แบบประหยั ด (Economic Order
Quantity: EOQ), การวิเคราะห์จุดสั่ งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) และการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) ผลจาก
การศึกษาพบว่า การจัดการสินค้าคงคลังโดยการวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี(Pareto ABC Analysis) ของสินค้าชิ้นส่วนไก่
แช่แข็ง 17 ประเภท สามารถแบ่งสิ นค้ า เป็ น หมวดหมู่ A, B และ C โดยมี การคํ านวณปริม าณการสั่ ง ซื้ อ แบบประหยั ด
(Economic Order Quantity: EOQ) และการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) ของสินค้าหมวดหมู่ A และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการสั่งซื้อและจัดเก็บแบบเดิม สามารถลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าไปได้ 22.89 เปอร์เซ็นต์ หรือ 55,009
บาทต่อ 6 เดือน
ปัณ ณวุฒิ ปิ่นสวัสดิ์ (2555) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒ นาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของโรงงานผลิต
ตุ๊ ก ตาในจั ง หวั ด ราชบุ รี โดยศึ ก ษาแนวทางการจั ด สรรพื้ น ที่ จั ด เก็ บ สิ น ค้ า คงคลั ง โดยยึ ด หลั ก วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ แ บบ
พาเรโตเอบี ซี (Pareto ABC Analysis) ในการจั ด พื้ น ที่ ค ลั ง สิ น ค้ า และวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพโดยทํ า การคํ า นวณผลรวมของ
ระยะทางที่มากที่สุดในการเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งผลรวมของระยะทางที่มากที่สุดในการเคลื่อนย้ายสินค้าสําเร็จรูปแบบสุ่ม
เท่ากับ 700,252 เมตร และผลรวมของระยะทางที่มากที่สุดในการเคลื่อนย้ายสินค้าสําเร็จรูปแบบแยกหมวดหมู่เท่ากับ
518,396 เมตร ซึ่งผลจากการวิเคราะห์นั้นทํ าให้ระยะทางในการเคลื่อนย้ายสินค้าลดลงเป็ นระยะทาง 181,856 เมตร
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.97
วรกฤช สุตา (2557) ได้ทําการศึกษาแนวทางการจัดการด้านสินค้าคงคลังในกิจการวัสดุก่อสร้างและสาเหตุของ
ปัญหา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของร้านเชียงรายนิคม จากการศึกษาพบว่า
การจัดการสินค้าไม่เป็นหมวดหมู่ ขาดการวางแผนการจัดซื้อสินค้า การวิจัยนี้ได้นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบ
สินค้าโดยจะนําเอาแนวทางการวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis) เพื่อแบ่งกลุ่มสินค้า และหาปริมาณ
การสั่ ง ซื้ อ แบบประหยั ด (Economic Order Quantity: EOQ) เพื่ อ หาจุ ด สั่ ง ซื้ อ ที่ ป ระหยั ด ที่ สุ ด จากการคํ า นวณพบว่ า
ค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นก่อนการใช้วิธีการสั่งซื้ออย่างประหยัด มีค่าเท่ากับ 4,878,152 บาท และค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นหลัง
การใช้วิธีการสั่ งซื้ออย่างประหยั ดมีค่าเท่ากั บ 4,279,558 บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ 598,593 บาท หรือ
คิดเป็น 12.27%
กรวิชญ์ อินต๊ะรัตน์ (2556) ได้ทํ าการศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังของวัตถุ ดิบในการผลิตคอนกรีตบล็ อก
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในอําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการวัตถุดิบคงคลังและการหาปริมาณที่
เหมาะสมสําหรับการสั่งซื้อวัตถุ ดิบมาผลิตคอนกรีตบล็อค ได้เริ่มการศึกษาด้วยการรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อวัตถุดิบ
การจั ดการการถือครองวัตถุ ดิบคงคลังและต้นทุ นรวมของวัตถุ ดิบ ในปั จจุบัน จากนั้นได้ทําการคํานวณโดยใช้การหา
ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการจัดการ การสั่งซื้อแบบ
ประหยั ดที่ ได้ ทํ าการศึก ษาสามารถช่ว ยลดต้ น ทุ นการสั่ งซื้ อจากเดิ ม 81.93% คิ ด เป็ น เงิน 33,699.63 บาท ลดต้นทุ น
วัตถุดิบ 7.78% คิดเป็น 87,381 บาท โดยมีเพียงต้นทุนการถือครองวัตถุดิบคงคลังที่เพิ่มขึ้น 8.8% คิดเป็น 601.37 บาท
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อย่างไรก็ ตามแนวทางการจัดการารสั่ งซื้อแบบประหยัดสามารถลดต้นทุนวัสดุ คงคลังรวมได้ทั้งสิ้น 120,479.25 บาท
หรือคิดเป็น 10.28%
ชญาภา กาญจนพิบูลย์ (2557) ได้ศึกษาโซ่อุปทาน และปัญ หาในโซ่อุปทานของร้านขายยากรณี ศึกษาซึ่งเป็น
ร้านยาขายส่งเพื่อการพัฒนาแบบจําลองการจัดการสินค้าคงคลังและจัดทําแนวทางในการออกแบบคลังสินค้าสําหรับร้าน
ยา โดยได้ ทํ า การศึ ก ษาข้ อ มู ล การบริ ห ารจั ด การของร้ า นขายยาที่ มี อ ยู่ พ บว่ า มี ปั ญ หาในการจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง
และคลังสินค้าไม่มีการจัดการที่ดี เริ่มจากการแบ่งกลุ่มสินค้าตามความสําคัญด้วยหลักการวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี
(Pareto ABC Analysis) เพื่อให้การดูแลสินค้าคงคลังแต่ละกลุ่มเป็นไปอย่างเหมาะสม จากนั้นคํานวณหาปริมาณการซื้อ
แบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ปริมาณการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) ตลอดจนการวิเคราะห์
จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) พบว่าทําให้ค่าใช้จ่ายรวมลดลงได้ 2.29 เปอร์เซ็นต์ และมูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ยลดลง
31.29 เปอร์เซ็นต์
ทฤษฎี วิ ธี ก าร แนวคิ ด ที่ ก ล่ า วมาในข้ า งต้ น ทั้ ง หมดเมื่ อ นํ า มาประยุ ก ค์ ใช้ กั บ โรงงานแปรรู ป ไข่ จ ะทํ า ให้ เกิ ด
การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะสามารถช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลัง พร้อมกับเพิ่มผลกําไรมากขึ้น
ทําให้ทิศทางของการวิจัยมีความเที่ยงตรงและผลการวิจัยเป็นที่หน้าเชื่อถือจากการศึกษางานวิจัยและบทความดังกล่าว
ข้างต้นทําให้ผู้วิจัยมีความมั่นใจในการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
ของทางโรงงานแปรรูปไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อยอดเพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

3. ระเบียบวิธีการวิจัย
3.1 รูปแบบการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ รูป แบบของการศึก ษาวิจัยจะใช้วิธีการศึกษาเชิงประยุ กต์ (Mixed Research Method)
โดยใช้หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการเจ้าของ
โรงงาน และใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantity Research) เป็ น การใช้ ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ย้ อ นหลั ง ของโรงงานแปรรู ป ไข่
และเพื่อวางแผนจัดทําแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงหลังของโรงงาน จึงใช้การวิเคราะห์
แบบพาเรโตเอบี ซี (ABC Analysis), ทฤษฎี ก ารหาปริ ม าณการสั่ ง ซื้ อ แบบประหยั ด (Economic Order Quantity: EOQ),
การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) และการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock)
3.2 การเก็บข้อมูล
3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้ประกอบการเจ้าของ
โรงงานแปรรูปไข่ โดยใช้วิธีการสั มภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)
เกี่ยวกับข้อมูลในการดําเนินการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า การจัดเก็บ การจําหน่ายตลอดจนปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินการด้วย
3.2.2 ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการรวบรวมข้ อ มู ล การจั ด การ
คลั งสิ น ค้ าและสิ นค้ าคงคลั งของโรงงานแปรรู ปไข่ เช่นราคาขายของไข่แต่ ล ะประเภทต่อ หน่ว ย ราคาต้นทุ น ต่ อ หน่ ว ย
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ขนาดเบอร์ของไข่ ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทในปัจจุบัน รอบการสั่งซื้อ ยอดสินค้าเสียหาย ยอดขายแต่ละเดือน
แต่ละปี (ตามข้อมูลที่ผา่ นการบันทึกลงบนสมุดบัญชีของโรงงาน)
3.3 ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย
3.3.1 ศึกษางานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและการดําเนินงานของโรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย
3.3.3 ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบัน ของโรงงานแปรรูปไข่
3.3.4 รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
3.3.5 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
3.3.6 สรุปผลการศึกษา กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย

4. ผลการศึกษาและอภิปราย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลังของโรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย สามารถแบ่ง
ผลของการศึกษาได้ 3 ส่วนดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบันในการดําเนินงานของโรงงาน
2. ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง
3. แนวทางการแก้ไขปัญหา
4.1 ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบันในการดําเนินงานของโรงงาน
โซ่อุปทานของโรงงานแปรรูปไข่จะประกอบไปด้วย ต้นน้ํา (Supplier) คือ ฟาร์มไข่ต่างจังหวัด, ฟาร์มไข่ในจังหวัด
และโรงงานไข่ เยี่ ย วม้ า ต่ า งจั ง หวั ด ในส่ ว นของ กลางน้ํ า (Manufacturing) คื อ โรงงานแปรรู ป ไข่ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
และส่วนสุดท้าย ปลายน้ํา (Customer) คือ ลูกค้าภายในจังหวัด และลูกค้าต่างจังหวัด
4.1.1 ต้นน้ําในส่วนของต้นน้ําของโซ่อุปทานธุรกิจแห่งนี้ ได้แก่ ฟาร์มไข่เป็ดเป็นหลัก และฟาร์มไข่ไก่เป็นรอง
อั ต ราส่ ว นการสั่ ง ไข่ เป็ ด และไข่ ไก่ ป ระมาณร้ อ ยละ85/15 ซึ่ ง ไข่ เป็ ด นั้ น จะมาจากซั พ พลายเออร์ ในจั ง หวั ด ใกล้ เคี ย ง
โดยผู้ประกอบการจะเป็นคนติดต่อสั่งซื้อด้วยตนเอง โดยการสั่งซื้อจะเป็นการซื้อแบบรับเหมาครั้งละจํานวนมากตามแต่
ข้อตกลงและโปรโมชั่นของช่วงเวลานั้น หลังจากทําการตกลงราคาเสร็จสิ้น ซัพพลายเออร์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง
ทัง้ หมด
4.1.2 กลางน้ําโรงงานแปรรูปไข่ซึ่งเป็นโรงงานกรณีศึกษาจัดอยู่ในส่วนของกลางน้ําในโซ่อุปทานนี้ โดยโรงงาน
ตั้งอยูใ่ นจังหวัดสุโขทัย ดําเนินการผลิตและแปรรูปไข่ ให้เป็นไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า เพื่อจัดจําหน่าย
4.1.3 ปลายน้ํ า คื อ ลู ก ค้ า ทั้ ง ในตั ว จั ง หวั ด และต่ า งจั ง หวั ด โดยส่ ว นมากจะมี ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ขายส่ ง เป็ น หลั ก
จังหวัดที่เป็นตลาดหลัก คือ สุโขทัย, เชียงใหม่, พิษณุ โลก และกรุงเทพมหานคร ในส่วนของลูกค้าขายปลีกนั้น จะเป็น
ลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานและตามอําเภอต่างๆในจังหวัดสุโขทัย
การศึกษาในครั้งนี้ จะศึกษาไข่เป็ดดิบ ไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้า โดยแบ่งออกเป็นประเภทละ 5 ขนาดตามลําดับจาก
เบอร์ใหญ่-เล็กดังนี้ เบอร์ 0, 1, 2, 3, 4 มีสินค้าทั้งหมดรวมกันทั้งสิ้น 15 ชนิดโดยข้อมูลจากเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 –
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วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี มียอดขายตลอดทั้งปีเฉลี่ย 6,843,600 บาทซึ่งมียอดขายจากการค้าส่งที่
5,817,060 บาท และค้าปลีก 1,026,540 บาทต่อปี
ตารางที่ 4.1 ยอดขายใน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการ
ไข่เป็ดเบอร์ 0
ไข่เป็ดเบอร์ 1
ไข่เป็ดเบอร์ 2
ไข่เป็ดเบอร์ 3
ไข่เป็ดเบอร์ 4
ไข่เค็มเบอร์ 0
ไข่เค็มเบอร์ 1
ไข่เค็มเบอร์ 2
ไข่เค็มเบอร์ 3
ไข่เค็มเบอร์ 4
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 0
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 1
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 2
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 3
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 4
รวม

ยอดขายต่อปี
(Unitper year)
64,800
54,000
43,200
32,400
21,600
129,600
108,000
86,400
64,800
43,200
237,600
198,000
158,400
118,800
79,200
1,440,000

ราคาต่อหน่วย
(Baht per unit)
3.50
3.00
2.90
2.80
2.50
5.00
4.00
3.50
3.30
3.00
6.00
5.80
5.50
5.20
5.00

มูลค่าขายรวมต่อปี
(Baht per year)
226,800
162,000
125,280
90,720
54,000
648,000
432,000
302,400
213,840
129,600
1,425,600
1,148,400
871,200
617,760
396,000
6,843,600

มูลค่าขาย
(%)
3%
2%
2%
1%
1%
9%
6%
4%
3%
2%
21%
17%
13%
9%
6%

สะสม
(%)
3%
6%
8%
9%
10%
19%
25%
30%
33%
35%
56%
72%
85%
94%
100%

4.2 ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง
ปั ญ หาการจั ด การสิ น ค้ าคงคลั ง จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ป ระกอบการ ในการจั ด การดํ าเนินงานของโรงงานเพื่ อ
จัดจําหน่ายในแบบค้าส่ง และค้าปลีก รวมถึงการจัดเก็บสินค้า ทางผผู้วิจัยได้สอบถามถึงปัญหาที่ทางโรงงานพบเจอโดย
ทางผู้ประกอบการได้แบ่งปัญหาที่พบออกเป็นดังนี้
4.2.1 ปริมาณการผลิตเพื่อจัดเก็บสินค้าไม่คงที่ โดยส่วนมากทางโรงงานเกรงว่าสินค้าจะไม่พอต่อความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า ในการผลิ ต ใบแต่ ล ะครั้ ง จึ ง ผลิ ต ในปริ ม าณจํ า นวนมาก ซึ่ ง ทํ า ให้ เกิ ด ต้ น ทุ น จม และเมื่ อ โรงงาน
ลดปริมาณการผลิตลง สินค้าก็เกิดการขาดสต็อก โรงงานจึงไม่สามารถคํานวณปริมาณการผลิตจัดเก็บที่เหมาะสม
4.2.2 ปริมาณที่ควรจะสั่งซื้อสินค้า การสั่งซื้อสินค้าไข่ดิบเพื่อนํามาแปรรูปเป็นสินค้าไข่แปรรูปนั้น โรงงานจะ
สั่งซื้อในรูปแบบของการรับเหมา ในปริมาณจํานวนมาก ทําให้ในบางครั้งสินค้าไข่ดิบที่ยังไม่ถูกนํามาแปรรูปเสื่อมคุณภาพ
และเกิดการเน่าเสียขึ้น
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4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา
4.3.1 การวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis)
การศึกษาครั้งนี้ จะใช้เครื่องมือในการลําดับความสําคัญของประเภทสินค้าตามหลักแบ่งสินค้าเป็นหมวดหมู่ด้วย
การวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis) ซึ่งจะใช้มู ลค่าของสินค้าเป็ นเกณฑ์ในการจัดลําดับกลุ่ม โดยใช้
แสดงปริ ม าณของสิ น ค้ า ขายต่ อ ช่ ว งเวลาหนึ่ ง คู ณ ด้ ว ยราคาสิ น ค้ า เป็ น มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า ที่ จ ะนํ า มาจั ด หมวดหมู่
โดยเรียงลําดับจากสินค้ามูลค่ามากไปน้อย โดยจะสามารถจําแนกได้ออกเป็น 3 กลุม่ ดังนี้
สินค้าในกลุ่ม A สามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 5,538,960 บาท มีสินค้าทั้งหมด 7 ชนิดคือ ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 0, 1, 2,
3, 4 และไข่เค็มเบอร์ 0, 1 ตามด้วยสินค้าในกลุ่ม B สามารถสร้างมู ลค่าได้ในระดับ กลางคื อ 1,034,640 บาท มีสินค้า
ทั้ ง หมด 5 ชนิ ด คื อ ไข่เค็ ม เบอร์ 2, 3, 4 และไข่ เป็ ด เบอร์ 0, 1 และสุ ด ท้ า ยคื อ สิน ค้า ในกลุ่ ม C สามารถสร้ า งมู ล ค่ า ได้
เพียงแค่ 270,000 บาท มีสินค้าทั้งหมด 3 ชนิด คือ ไข่เป็ดเบอร์ 2, 3, 4
4.3.2 การหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ)
การคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ผู้วิจัยจะนําสินค้าหลักทั้ง 15
ชนิดทําการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด โดยก่อนที่จะเริ่มคํานวณ จะต้องเตรียมค่าพารามิเตอร์ก่อนดังนี้
4.3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า (Ordering Cost: Co) ซึ่งประกอบด้วย
1. ค่าติดต่อสื่อสารเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ตคิดจาก 15% ของค่าติดต่อสื่อสารทั้งหมดภายใน
บริษัทระยะเวลา 1 ปี โดยมีค่าใช้จ่าย 13,500 บาทต่อปีจะได้ค่าติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องเป็น 2,025 บาทต่อปี
2.ค่าอุปกรณ์สํานักงาน เป็นค่าวัสดุส้ินเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ รวมถึงค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โดยคิดจาก 20% ของค่าอุปกรณ์ สํานักงานทั้งหมด ภายในระยะเวลา 1ปี จะได้ค่าวัสดุอุปรกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องเป็น 1,300
บาทต่อปี
3. ค่าเงินเดือนพนักงานฝ่ายจัดซื้อรวมถึงผู้ประกอบการคิดแค่ 5% ของค่าเงินเดือนพนักงานทั้งหมด
ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยมีค่าใช้จ่าย 180,000 บาทต่อปี จะได้ค่าเงินเดือนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเป็น 9,000 บาทต่อปี
โรงงานได้ทําการสั่งสินค้าไปจํานวนทั้งสิ้น 48 ครั้งในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมานี้ ดังนั้นต้นทุนการสั่งซื้อ
สินค้าต่อครั้งของโรงงานคือ (2,025+1,300+9,000) / 48 = 256.77 บาท
4.3.2.2ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Carrying Cost: Cc)ซึ่งประกอบด้วย
1. ค่าเช่าพื้นที่เก็บสินค้า คิดจาก 80% จากค่าเช่าพื้นที่เก็บสินค้าทั้งหมดของบริษัทภายในระยะเวลา
1 ปีมคี า่ ใช้จา่ ย 150,000 บาทต่อปี จะได้ค่าเช่าพื้นที่เก็บสินค้าที่เกี่ยวข้อง 120,000 บาทต่อปี
2. เงินเดือนพนักงานฝ่ายคลังสินค้า คิดเป็น 40% จากค่าเงินเดือนพนักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายใน
ระยะ เวลา 1 ปีมีค่าใช้จ่าย 432,000 บาทต่อปี จะได้เงินเดือนพนักงานเป็น 172,800 บาทต่อปี
3. ค่าอุปกรณ์สํานักงาน เป็นค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้ารวมทั้งการดูแลสินค้าให้
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ คิดจาก 60%ของค่าอุปกรณ์สํานักงานทั้งหมดภายในระยะ เวลา 1ปีมีค่าใช้จ่าย 10,800 บาทต่อปี
จะได้ค่าอุปกรณ์สํานักงานที่เกี่ยวข้องเป็น 6,480 บาทต่อปี
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4. ค่า ใช้ จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ นจากการดํ าเนิ น งาน เช่ น ค่ าไฟ ค่ าน้ํ าปะปา ค่ าโทรศั พ ท์ คิ ด เป็ น 30% ของค่ า
ดําเนินงานทั้งหมดภายในระยะ เวลา 1ปี มีค่าใช้จ่าย 220,000บาทต่อปี จะได้ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานเป็น 66,000 บาท
ต่อปี
จะได้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมเป็น (120,000+172,800+6,480+66,000) = 365,280 บาทต่อปี และมูลค่าสินค้า
คงคลังเฉลี่ยต่อปีคือ 125,530 บาทต่อปี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่อมูลค่าสินค้า 1บาทต่อ 1 ปี คือ
125,530 / 365,280= 2.91 บาทต่อหน่วยต่อปี
เมื่ อจั ด เตรี ย มค่ า พารามิ เตอร์ท่ี จํา เป็ น ครบ จะสามารถหาปริม าณการสั่ งซื้อ แบบประหยั ด (Economic Order
Quantity: EOQ) และต้นทุนรวม (Total Cost: TC) ได้ดังนี้
ตารางที่ 4.3.2 ต้นทุนรวมก่อน-หลังการใช้การสั่งซื้ออย่างประหยัดในการคํานวณ

รายการ

ไข่เป็ดเบอร์ 0
ไข่เป็ดเบอร์ 1
ไข่เป็ดเบอร์ 2
ไข่เป็ดเบอร์ 3
ไข่เป็ดเบอร์ 4
ไข่เค็มเบอร์ 0
ไข่เค็มเบอร์ 1
ไข่เค็มเบอร์ 2
ไข่เค็มเบอร์ 3
ไข่เค็มเบอร์ 4
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 0
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 1
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 2
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 3
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 4
รวม

ยอดขายต่อ ปริมาณการ ปริมาณการ
สั่งซื้อก่อนใช้ สั่งซื้อหลังใช้
ปี
EOQ
EOQ
(Unitper
(Unit)
(Unit)
year)
64,800
8,500
1,807.57
54,000
5,530
1,782.28
43,200
2,450
1,621.38
32,400
900
1,429.01
21,600
400
1,234.80
129,600
9,540
2,138.74
108,000
6,200
2,182.84
86,400
2,300
2,087.20
64,800
1,100
1,861.53
43,200
750
1,594.12
237,600
15,530
2,643.55
198,000
7,540
2,454.48
158,400
3,980
2,254.43
118,800
2,750
2,007.92
79,200
1,200
1,671.93

ต้นทุนรวม
ก่อนใช้ EOQ
(Baht)

ต้นทุนรวม
หลังใช้ EOQ
(Baht)

ผลต่างสุทธิ
(Baht)

45,243.74
18,410.06
26,645.79
15,559.34
14,865.31
13,682.79
12,910.32
11,643.54
15,320.58
8,983.19
72,891.70
31,118.68
40,556.77
25,408.29
21,358.37
21,258.10
20,407.74
17,876.32
18,063.70
13,916.70
139,505.33 46,156.46
70,372.83
41,426.69
42,069.14
36,082.16
31,898.96
30,383.90
25,676.82
24,326.59
597,787.10 356,232.80

26,833.69
11,086.45
1,182.53
1,266.78
6,337.39
41,773.02
15,148.47
100.27
2,531.42
4,147.01
93,348.87
28,946.14
5,986.97
1,515.06
1,350.23
241,554.29

หลังจากได้ผลการคํานวนหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ทําให้สามารถ
คํานวณหาต้นทุนรวม ก่อนและหลังการคํานวณซึ่งผลลัพธ์จากการคํานวณสินค้าคงคลัง สามารถช่วยลดต้นทุนสินค้าคง
คลังลงได้ถึง 241,554.29 บาทต่อปี คิดเป็น 40.41% ของต้นทุนรวมทั้งหมด
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4.3.3 การวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP)
เมื่อได้ทราบถึงปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัดในการสั่งซื้อแต่ละครั้งแล้ว จากนั้นจะทําการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อ
ใหม่ (Reorder Point: ROP) เมื่ อสินค้าแต่ละชนิดของโรงงานถูก จําหน่ายออกไปและสินค้าคงคลังลดลงมาในระดั บใดที่
โรงงานควรจะสั่งซือ้ สินค้าเพิ่มเติม โดยจะยกตัวอย่างสินค้าในกลุ่ม A ในการคํานวณจะสามารถหาได้ดังนี้
ตารางที่ 4.3.3 ผลการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) ของสิ้นค้าทั้งหมดในกลุ่ม A
รายการ
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 0
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 1
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 2
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 3
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 4
ไข่เค็มเบอร์ 0
ไข่เค็มเบอร์ 1

ยอดขายต่อปี
(Unit per year)
237,600
198,000
158,400
118,800
79,200
129,600
108,000

ความต้องการต่อวัน
(Demand per Day)
650.96
542.47
433.97
325.48
216.99
355.07
292.89

ระยะเวลารอสินค้า
(Day)
4
4
4
4
4
4
4

จุดสั่งซื้อสินค้าใหม่
(Unit)
2,603.84
2,169.86
1,735.89
1,301.92
867.95
1,420.27
1,183.55

หลังจากการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) ทางโรงงานจะสามารถนําค่าที่ได้ไปใช้ในการวางแผน
จัดการสั่งซื้อสินค้า โดยเมื่อพบว่าปริมาณสินค้าคงคลังลดลงจนมีปริมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของจุดสั่งซื้อใหม่ก็จะ
สามารถดําเนินการสั่งซื้อสินค้าด้วยวิธีการสั่งซื้อสินค้าแบบประหยัดได้ในทันที ในปริมาณที่เหมาะสมตามทฤษฎีปริมาณ
การสั่งซื้อแบบประหยัด
4.3.4 การสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock)
ตอนนี้ได้ทราบถึงปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัดและจุดสั่งซื้อใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ใน
การประกอบธุรกิจคื อ การสํ ารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) เนื่ องจากสินค้าคงคลั งสํ ารองนั้น เป็ นสินค้าที่ มีไว้เพื่ อ
ป้องกันปัญหาสินค้าขาดสต็อก หรือปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะยกตัวอย่างสินค้ากลุ่ม A ในการคํานวณ
การสํารองสินค้าคงคลังจะได้ดังนี้
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ตารางที่ 4.3.4 การสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) ของสิ้นค้าในกลุ่ม A
รายการ

ยอดขายต่อปี
(Unit per year)

ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 0
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 1
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 2
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 3
ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 4
ไข่เค็มเบอร์ 0
ไข่เค็มเบอร์ 1

237,600
198,000
158,400
118,800
79,200
129,600
108,000

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
658.17
548.48
438.78
329.09
219.39
359.00
299.17

Z Service Level
95%
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65

ระยะเวลารอ
สินค้า
(Day)
4
4
4
4
4
4
4

สํารองสินค้าคง
คลัง
(Unit)
2,165.39
1,804.49
1,443.59
1,082.69
721.80
1,181.12
984.27

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังกรณี ศึกษา
โรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย ได้ดังนี้
5.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาการบริหารสินค้าคงคลังของโรงงานแปรรูปไข่
โรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุดโขทัย โดยแรกเริ่มนั้น ทางโรงงานได้จําหน่ายไข่เป็ดดิบในรูปแบบของการขายส่งและ
ขายปลีกที่หน้าโรงงานเป็นเวลากว่า 8ปี จนผู้ประกอบการได้มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาตัวสินค้าให้มีมูลค่ามากขึ้นและเก็บ
ได้นานขึ้น จึงริเริ่มที่จะทําการแปรรูปจากไข่ดิบให้เป็นไข่เค็ม และไข่เยี่ยวม้า ทางโรงงานแปรรูปไข่แห่งนี้ไม่ได้มีฟาร์มเป็น
ของตัวเอง แต่เป็นการสั่งซื้อจากฟาร์มต่างจังหวัด และในตัวจังหวัดร่วมด้วยส่วนหนึ่ง ดังนั้นการสั่งซื้อของโรงงานแห่งนี้จะ
เป็นการสั่งซื้อแบบรับเหมาครั้งละจํานวณมาก ในส่วนของการผลิตสินค้าจัดเก็บ โรงงานจะผลิตตามประสบการณ์ไม่มี
ปริมาณที่แน่นอนซึ่งในบางครั้งก็เก็บสินค้ามากเกินไปจนเกิดต้นทุนจมและบางทีก็เก็บสินค้าน้อยเกินไป จนเกิดสินค้าขาด
สต็อก เนื่องจากธุรกิจเป็นแบบค้าส่งและค่าปลีก ขนาดกลาง มีกลุ่มลูกค้าทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด ซึ่งทําให้โรงงานไม่
สามารถคาดเดาปริมาณที่ควรจะสต็อกสินค้าในปริมาณที่เหมาะสมได้
5.2 ผลการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง
ศึกษาแนวทางในการปรับ ปรุงแก้ไขปั ญ หาของโรงงานแปรรูป ไข่ โดยใช้ทฤษฎี แนวคิ ดดั งกล่าว โดยเริ่ม จาก
การวิเคราะห์ประเภทของสินค้าที่มีความสําคัญจากยอดขายด้วยการวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี(Pareto ABC Analysis)
โดยมี สิ น ค้ า ทั้ ง หมด 15 ชนิ ด จากข้ อ มู ล ของวั น ที่ 1 มกราคม – วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ยอดขายตลอด
ระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ 6,843,600 บาท เมื่อทําการแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการข้างต้น ผลลัพธ์ที่ได้ทําให้ผู้ประกอบการทราบถึง
ประเภทของสินค้าที่มีความสําคัญในการสร้างยอดขายดังนี้
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สินค้าในกลุ่ม A สามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 5,538,960 บาท คิดเป็น 80% ของมูลค้าสินค้าทั้งหมดซึ่งมีรายการ
สินค้า คือ ไข่เยี่ยวม้าเบอร์ 0, 1, 2, 3, 4 และไข่เค็มเบอร์ 0, 1 สินค้าทั้ง 7 ชนิดนี้ มีความสําคัญ เป็นอย่างมากที่โรงงาน
จะต้องไม่ปล่อยให้สินค้าขาดสต็อกอย่างเด็ดขาด
สินค้าในกลุ่ม B สามารถสร้างมูลค่าได้ในระดับกลางคือ 1,034,640 บาท คิดเป็น 15% ของมูลค้าสินค้าทั้งหมด
ซึ่งมีรายการสินค้า คือ ไข่เค็มเบอร์ 2, 3, 4 และไข่เป็ดเบอร์ 0, 1 สินค้าทั้งหมด 5 ชนิด
สินค้าในกลุ่ม C สามารถสร้างมูลค่าได้เพียงแค่ 270,000 บาท คิดเป็น 5% ของมูลค้าสินค้าทั้งหมดซึ่งมีรายการ
สินค้า คือ ไข่เป็ดเบอร์ 2, 3, 4 สินค้าทั้งหมด 3 ชนิด
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis) เป็นที่เรียบร้อย ทําให้ทราบว่าสินค้า
ในกลุ่ ม A มี ช นิ ด ใดบ้ า ง เพื่ อ ที่ ผู้ ป ระกอบการจะนํ า ไปใช้ ตั ด สิ น ใจในการวางแผนการจั ด การสิ น ค้ า ต่ อ ไปในเบื้ อ งต้ น
ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้ทําการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ทํ าให้สามารถ
คํานวณหาต้นทุนรวม ก่อนและหลังการใช้วิธีการสั่งซื้อแบบประหยัด ผลลัพธ์จากการคํานวณสินค้าคงคลังด้วยวิธีการ
ดั ง กล่ า วในระยะเวลา 1 ปี พบว่ า สามารถลดต้ น ทุ น สิ น ค้ า คงคลั ง ลงได้ ถึ ง 241,554.29 บาทต่ อ ปี คิ ด เป็ น 40.41%
ของต้นทุนรวมทั้งหมดและในส่วนของระดับการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) หลังจากการคํานวณจึงได้ปริมาณ
สํ า รองสิ น ค้ า ที่ เหมาะสม ในระดั บ การบริ ก ารที่ 95% เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ภาวะสิ น ค้ า ขาดสต็ อ กได้ อ ย่ า งเหมาะสม
นอกจากนี้ยังทําการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) หลังจากการคํานวณ ทําให้ทราบจุดของระดับสินค้าที่
ควรแก่การสั่งซื้อใหม่มาเติมเต็มสต็อก โดยปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อจะไปใช้ข้อมูลจากการคํานวณด้วยวิธีการสั่งซื้อแบบ
ประหยัด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เป็นข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนดําเนิน
ธุรกิจต่อไปในอนาคต
5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
การคํ านวณปริม าณการสั่ ง ซื้ อ แบบประหยั ด (Economic Order Quantity: EOQ) ที่ ได้ ในแต่ ล ะครั้ งมี ป ริ ม าณที่
แตกต่ างกั นไปการนํ า ไปประยุ ก ต์ ใช้ค วรมี ก ารหาค่ า เฉลี่ย ในปริม าณของสิ น ค้ า ที่ จ ะจั ด ซื้อ ในแต่ ล ะครั้ง เพื่ อ ให้ได้ ค่ าที่
ใกล้เคียงกับค่าความจริงมากที่สุด
5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
จากการศึกษาเป็นเพียงการศึกษาในด้านปริมาณการสั่งซื้อ รอบเวลาการสั่งสินค้าและสินค้าคงคลังที่เหมาะสม
เท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในเรื่องของตําแหน่งการจัดวางสินค้าให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
สินค้า ลดระยะทางในการหยิบจับ และใช้พืน้ ที่ในการจัดเก็บได้อย่างเหมาะสม
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาลั ก ษณ ะนวั ต กรรมอย่ า งประหยั ด ของกิ จ การเพื่ อสั ง คม
ศึกษ าน วั ต กรรม อ ย่ า งป ระหยั ด ขอ งกิ จก ารเพื่ อ ส่ งเส ริ ม สั ง คม ที่ ยั่ ง ยืน แล ะเพื่ อ ศึ กษ ากิ จก ารเพื่ อ สั ง ค ม
ประสบความสํ า เร็ จ ที่ ก ลุ่ ม บุ ค คลระดั บ รากหญ้าเพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ กลุ่ ม บุ ค คลระดั บ รากหญ้ า
กรอบแนวคิดที่ศึกษาสังคมที่ยั่งยืนที่เกิดจากนวัตกรรมอย่างประหยัดของ Khan (2016) ซึ่งมีองค์ประกอบ 15 ข้อ ส่งผลให้
กิ จการเพื่ อ สั ง คมประสบความสํ าเร็จ ที่ ก ลุ่ ม บุ ค คลระดั บ รากหญ้ า โดยทํ า การรวบรวมข้อ มู ลในเชิงคุ ณ ภาพด้ว ยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนของกิจการเพื่อสังคมจํานวน 4 ราย และกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าจํานวน 6 ราย และทําการ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล รวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ท่ี ได้ จ ากการค้ น คว้ า ตามแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะนวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อสังคมสะท้อนให้เห็นถึงราคาที่เหมาะสมและจับต้องได้
มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับกลุ่มบุคคล
ระดับรากหญ้ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาเกี่ยวกับสังคมที่ยั่งยืน ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา
งานวิจัย นี้คื อ กิ จ การเพื่ อ สั ง คมสามารถเพิ่ ม โอกาสในการสร้างสรรค์ น วั ต กรรมและการมี ส่ ว นร่ว มทางสั ง คมในการ
ยกระดับกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าออกจากความยากจน
คําสําคัญ: กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า , นวัตกรรมอย่างประหยัด , สังคมที่ยั่งยืน

ABSTRACT
This research aims to study characteristics of frugal innovation in social enterprises. The study also
investigated the frugal innovation of social enterprises for sustainable society and explored the successful social
enterprises, generating the benefits for the bottom of the pyramid. The conceptual framework for sustainable society
based on frugal innovation according to Khan (2 0 16 ) consisting of 15 components, has affected successful social
enterprise for the bottom of the pyramid. The study used qualitative analysis to collect the data by in-depth
interview, involving four representatives from social enterprises and six from the bottom of the pyramid. The
qualitative data was analyzed with the secondary data obtained from various sources in this regard. The results
indicated that characteristic of frugal innovation of social enterprises leads to appropriate price and affordability, the
use of resources available for solving social issues, job and income creation as well opportunity creation to improve
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quality of life for the bottom of the pyramid as well as to promote the goal for sustainable society development. The
benefits of this study are social enterprises that could increase their opportunities for creative innovation and for
social participation in raising the bottom of the pyramid out of poverty.
Keyword: Frugal innovation, sustainable society, the bottom of the pyramid

บทนํา
ระบบเศรษฐกิจภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุ่มประเทศพัฒนาพยายามที่จะบริหารจัดการการเงินของโลก
ด้วยวิธีการให้ความช่วยเหลือผ่านองค์กรต่างๆ แต่กลับนําไปสู่การเกิดกลุ่มผู้ยากไร้ท่ีเป็นฐานล่างของปิรามิดในประเทศ
ด้อยพัฒนาหรือกําลังพัฒ นาถึง 4 พันล่างคนซึ่งกระจายกันทั่วโลก การให้ความช่วยเหลือในระดับนานาชาติหรือระดับ
ภายในประเทศ ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ไม่สามารถยกระดับรายได้เฉลี่ยของประชากร
ให้เพิ่มขึ้นจนพ้นระดับเส้นความยากจนที่สหประชาชาติกําหนดไว้ (เรวัต ตันตยานนท์, 2558) ทั้งนี้คําศัพท์ที่มักใช้อธิบาย
กลุ่มคนยากจนหรือกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้ าใช้คําว่า ”The Bottom of the Pyramid” หรือ “The Base of the Pyramid”
และมักเรียกเป็นคําย่อว่า BOP (Prahalad, & Harth, 2002) สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย ปี พ.ศ.2558 ความ
ยากจนโดยรวมในประเทศไทยลดลง คิดเป็นจํานวนคนจนประมาณ 4.8 ล้านคน แต่ยังคงมีสัดส่วนคนจนมากถึงร้อยละ
2.24 ในปี พ.ศ. 2558 หรือ ประมาณ 1.5 ล้านคน ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลเพื่อให้การดํารงชีวิตดีขึ้น โดยการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ควรให้ความสําคัญในการยกระดับรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มเป้าหมายคนยากจน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข การประกอบอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ําในสังคม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
ภาพที่ 1 เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน และจํานวนคนจน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531-2558

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559
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ประเด็ น ปั ญ หาของกลุ่ ม บุ ค คลระดั บ รากหญ้ า (BOP) สามารถแก้ ปั ญ หาผ่ า นนวั ต กรรมอย่ า งประหยั ด
(Khan ,2016) เนื่องจากนวัตกรรมอย่างประหยัดมีกระบวนการออกแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มบุคคลระดับ
รากหญ้ า พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เหมาะสม ราคาไม่ แ พงและสามารถหาซื้ อ ง่ า ย (Basu, Banerjee, & Sweeny, 2013)
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร้างผลิตภัณ ฑ์ต้นทุนต่ํา มีหลักการออกแบบเรียบง่ายที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรน้อย
ที่สุด เพื่อให้ทราบถึงการทํางานที่มีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ มีการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Rao, 2013)
ในปั จ จุ บันกิจการภายใต้กลยุ ท ธ์การบริห ารสมัย ใหม่ ที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับ สั งคมในขณะเดียวกั น
กิจการเองต้องมีกําไรด้วย จึงหันมาสนใจกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้ามากขึ้นโดยเห็นช่องทางที่จะทําให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสที่
จะเข้ า ถึงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จะทํ าให้ชี วิ ต ความ เป็ นอยู่ ดี ขึ้ น ในราคาที่ เห มาะสมและสามารถจั บ จ่ า ยใช้ ส อยได้
การเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม บุ ค คลระดั บ รากหญ้ าผ่ า นแนวคิ ด กิ จ การเพื่ อ สั ง คมเป็ น การตอบโจทย์ ข องสั ง คม
(เรวัต ตันตยานนท์, 2558) และยังนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างประหยัดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม (Basu, Banerjee, &
Sweeny, 2013) สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าที่มีจํานวนมาก รวมไปถึงการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลระดับ
รากหญ้าให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการทําธุรกิจ หรือการมีรายได้ที่มั่นคงจากผลตอบแทนในการทําธุรกิจ (Pervez,
Maritz, & Waal, 2013 ) ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา “นวัตกรรมอย่างประหยัดสําหรับสังคมที่
ยั่งยืนในกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า” เพื่อศึกษาลักษณะนวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อสังคม ศึกษานวัตกรรม
อย่างประหยัดของกิจการเพื่อส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืน และเพื่อศึกษากิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสําเร็จที่กลุ่มบุคคล
ระดับรากหญ้าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าในประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจั ย นี้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา 4 ประเด็ น ด้ วยกั น ได้ แ ก่ 1) กลุ่ม บุ ค คลระดั บ
รากหญ้า 2) นวัตกรรมอย่างประหยัด 3) สังคมที่ยั่งยืน และ 4) กิจการเพื่อสังคม
1. แนวคิดกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า
กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้ า คือประชากร 4 พันล้านคน ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดของเศรษฐกิจที่มีรายได้ต่ํากว่าเส้น
ความยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนน้อยกว่า $1,500 ต่อปี หรือรายได้ต่ํากว่า $ 1 ต่อวัน ประมาณ 65% ของประชากรทาง
เศรษฐกิจโลก (Prahalad, & Harth, 2002) จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยได้สรุปความหมายของกลุ่มบุคคลระดับราก
หญ้ าว่ า ประชากรที่ อ าศั ย ในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาและประเทศที่ เ กิ ด ใหม่ ซ่ึ ง เป็ น กลุ่ ม ประชากรที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด
คาดว่าประมาณ 4,000 ล้านคน มีรายได้น้อยกว่า$ 1,500 ต่อปี และมีคุณ ภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ ต่ํา ความยากจนยังคง
เป็นหนึ่งในปัญหาที่สําคัญของโลกเป็นประเด็นที่สําคัญในประเทศกําลังพัฒนา เช่น การขาดสารอาหาร การดูแลสุขภาพ
และสุขอนามัยสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับความยากจน การบรรเทาความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจของกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า
ยังคงเป็นความท้าทายในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (London, & Anupindi, 2012) ในขณะที่
Hall, Matos, Sheehan, & Silvestre (2012) มองว่าเป็นโอกาสสําหรับองค์กรธุรกิจในการพัฒนาสินค้า บริการ และรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีฐานผู้บริโภคนับเป็นล้านๆ คน เพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการปรับปรุงการเข้าถึงของสินค้า อาทิ สินค้าราคาถูก
และดี สินค้ามีคุณ ภาพสู ง ขยายตลาดเพื่ อเข้าถึงของสินค้าและบริการ (Edwards, 2008) แต่ในทางกลั บกั น Karnani
(2006) กล่าวว่าควรส่งเสริมกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า(BOP) เป็นผู้ผลิตหลักเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความยากจนและได้รับ
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การช่วยเหลือจากภาคเอกชนและภาครัฐที่มีบทบาทจากการสร้างงานมีผลผลิตและมีความยั่งยืนส่งผลการเพิ่มขึ้นของ
กําลังซื้อ แต่ในขณะที่ Arora & Romijn (2009) มองว่าการให้กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรโดยการ
จ้างงานคนในชุมชนมาช่วยพั ฒ นาและร่วมสร้างผลิตภัณ ฑ์หรือบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทําให้เข้าใจความ
ต้ องการที่ แท้จ ริงของกลุ่ ม บุ ค คลระดั บ รากหญ้ า และยกระดั บ รายได้ ให้ มั่ น คง จากการวิจั ย Pervez, Maritz, & Waal,
(2013) ได้กล่าวว่าวิธีสําคัญที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จทางสังคมของนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางสังคมที่กลุ่ม
บุคคลระดับรากหญ้า(BOP) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี 1. BOP ฐานะผู้บริโภค เป็นการสร้างตลาดล่างได้เข้าถึงการใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ในราคาที่ถูก 2. BOP ฐานะผู้ผลิต ช่วยสนับสนุนกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าได้มีความรู้ในการ
ทําธุรกิจสามารถผลิตสินค้าหรือบริการเองได้เป็นการสร้างธุรกิจและโอกาสที่กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า 3. การว่าจ้าง
BOP หรื อ การมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก ร เป็ น การช่ ว ยเหลื อ สั ง คมที่ ก ลุ่ ม บุ ค คลระดั บ รากหญ้ า ให้ มี ร ายได้ ป ระจํ า ที่ มั่ น คง
ซึ่งทั้ง 3 วิธีนี้ทําให้องค์กรต่างๆสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ประสบความสําเร็จที่กลุ่มบุคคลระดับ
รากหญ้ าและมี ส่ วนร่วมทางสั งคมในการยกระดั บ กลุ่มบุ ค คลระดั บ รากหญ้ านั บ ล้ านออกจากความยากจน (Pervez,
Maritz, & Waal, 2013 )
2. แนวคิดนวัตกรรมอย่างประหยัด
นวัตกรรมอย่างประหยัดถือเป็นการจัดการนวัตกรรมในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อการจัดการนวัตกรรม
คื อ การสร้ า งแนวคิ ด ใหม่ ๆ (Zeschky, Widenmayer, & Gassmann, 2011) นวั ต กรรมอย่ า งประหยั ด สํ า หรั บ งานวิ จั ย นี้
หมายถึง กระบวนการนวัตกรรมสําหรับสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจํากัดและมีประโยชน์โดยตรงแก่กลุ่มบุคคลระดับราก
หญ้ า (BOP) ตอบสนองความต้องการของประชากรในประเทศกําลังพัฒ นาเพื่อพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ที่เหมาะสมปรับตัวได้
ราคาไม่แพง มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้สําหรับตลาดเกิดใหม่ การใช้ทรัพยากรจํากัดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่มีรายได้ต่ํา นวัตกรรมอย่างประหยัดบางอย่างเป็นนวัตกรรมระดับรากหญ้าที่สร้างขึ้นโดยกลุ่ม BOP ลักษณะ
ของนวัตกรรมอย่างประหยัด ตามทัศนะของนักวิชาการดังกล่าวผู้วิจัยได้นําประเด็นต่างๆมาสรุปเพื่อกําหนดลักษณะของ
นวัตกรรมอย่างประหยั ด ซึ่งสรุป ได้ดั งต่อ ไปนี้ ความสามารถในการจั บจ่าย, คุณ ภาพและประสิท ธิภาพ, การใช้งาน,
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Tiwari, & Herstatt, 2012; Basu, Banerjee, & Sweeny, 2013; Rao, 2013; Angot, & Ple, 2015;
Weyrauch, & Herstatt, 2016) จากการศึ ก ษาของ Rao (2013) พบว่ า ลั ก ษณะของนวั ต กรรมอย่ า งประหยั ด มี ก ารใช้
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบในทางบวกต่อสังคมและช่วยใน การรักษาทรัพยากรไว้ให้กับคนรุ่นหลัง ผลิตภัณฑ์
อย่างประหยัดช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของสังคมโดยการทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานมีคุณภาพมากขึ้น
มีความเรียบง่าย ราคาถูกสามารถหาซื้อได้ง่ายส่งผลให้ช่วยเพิ่ม การบริโภคผลิตภัณ ฑ์อย่างประหยัดซึ่งเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาเหล่านี้จึงนับเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันให้เห็นว่าลักษณะของนวัตกรรมอย่างประหยัดนําไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปัจจุบัน
3. สังคมที่ยั่งยืน
สังคมที่ยั่งยืน หมายถึง สังคมที่ตรงกับความต้องการของคนในยุคปัจจุบันและคนรุ่นหลัง มีการอยู่ร่วมกันของ
ประชากรหลากหลายกลุ่มได้อย่างเท่าเทียมกัน และลดระดับความไม่เสมอภาคและการแบ่งแยกทางสังคมใน การเข้าถึง
โอกาสและบริการสาธารณะต่างๆ การมีส่วนร่วมของชุมชนในสังคม จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงถึงสาระสําคัญของ
สังคมที่ยั่งยืน มีผู้วิจัยหลายคนให้ความสําคัญในองค์ประกอบหลักของสังคมที่ยั่งยืน ผู้วิจัยได้นําประเด็นต่างๆ มาสรุปเพื่อ
กําหนดสาระสําคัญของสังคมที่ยั่งยืน ที่สําคัญได้แก่ สุขภาพของมนุษย์และความเป็นอยู่ท่ีดี, ความต้องการพื้นฐานและ
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คุณภาพชีวิต, ความเชื่อมโยงทางสังคม, ความยุติธรรมทางสังคมและความเสมอภาค, ครอบคลุมทางสังคม, การลดลง
ของความยากจน, โครงสร้างพื้ นฐานทางสั งคม, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, การทะนุ บํารุงวัฒ นธรรมทางสังคมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี, การร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสีย, ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, ความปลอดภัยและสวัสดิการ, การให้
การศึ ก ษาและการฝึ ก อบรม, การว่ า จ้ า ง, การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและสร้า งชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง (Bramley et al., 2006;
Colantonio & Dixon, 2011; Cuthill, 2009; Dempsey et al., 2011; McKenzie, 2004; Partridge, 2005; Spangenberg, &
Omann, 2006; Vallance et al.2011; Vavik, & Keitsch, 2010)
4. กิจการเพื่อสังคม
ที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศตามแนวทางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของโลก ได้สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แต่ในขณะเดียวกันผลของการพัฒนากลับสร้างผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกิจการเพื่อสังคมจึงเป็น
มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ ผลตอบแทนทางสังคม
และผลตอบแทนทางการเงิน (ปรัญชัย เนตรนคร และคณะ, 2555) สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติกําหนด
คํานิยามของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยไว้ คือ กิจการที่มีรายรับจากการขาย การผลิตสินค้าหรือบริการ ที่ถูกตั้งขึ้น
เพื่อเป้าหมายอย่างชัดเจน ตั้งแต่แรกเริ่ม หรือมีการกําหนดเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ชุ ม ชน สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น หลั ก โดยไม่ ได้ มี เป้ า หมายในการสร้ า งกํ า ไรสู งสุ ด ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น และเจ้ า ของเท่ า นั้ น
(สํ านั ก งานสร้า งเสริม กิ จการเพื่ อ สั ง คมแห่ ง ชาติ , 2553) ความหลากหลายของกิ จ การเพื่ อ สั ง คมเป็ น ผลจากความ
หลากหลายของความท้าทายทางสังคมที่แต่ละกิจการมุ่งจะแก้ปัญ หา บางกิจการมีเป้าหมายเชิงพื้นที่ ในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาสพัฒนาทักษะและความมั่นใจหรือสร้างโอกาสใน
การจ้ า งงานให้ กั บ คนในกลุ่ ม ดั ง กล่ า วซึ่ ง มั ก ประสบปั ญ หาในการหางาน มี กิ จ การเพื่ อ สั ง คมที่ มุ่ ง เป้ า ไปที่ ก ารรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาความยากจน ส่งเสริมด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (Richardson, 2015 )
การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้พบว่า นวัตกรรมอย่างประหยัดแสดงให้เห็นถึงการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
สั ง คมที่ ยั่งยืนผ่ านการใช้นวั ตกรรมอย่างประหยัด และการตอบสนองเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืนของสหประชาชาติ
นอกจากนี้บทบาทของกิจการเพื่อสังคมเป็นแนวคิดเน้นการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่ม
โอกาสในการสร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมอย่างประหยัดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าและสร้างรายได้ไป
พร้อมๆกัน สร้างสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง และนํามาซึ่งพลังมหาศาลที่จะเกิดผลลัพธ์เชิงบวกสู่สังคมในอนาคต

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่องนวัตกรรมอย่างประหยัดสําหรับสังคมที่ยั่งยืนในกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะนวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อสังคม เพื่อศึกษานวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อส่งเสริมสังคมที่
ยั่งยืน และเพื่อศึกษากิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสําเร็จที่กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเป็นแบบการศึกษา
เฉพาะกรณี (Case Study Research) (องอาจ นัยพั ฒ น์, 2548) ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ลผู้วิจัยได้กําหนดแหล่งข้อมู ล
ปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น แนวคิด ทฤษฎี
วารสารวิชาการ บทความ และเอกสารออนไลน์ตามกรอบแนวคิด
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การกํ าหนดกลุ่ ม ประชากรได้ จ ากการคั ด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling) โดยคั ด เลื อ กจาก
หนังสือที่รวบรวมกิจการเพื่อสังคมที่เป็นเพียงตัวอย่างมาเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าอาจไม่สามารถครอบคลุมกิจการเพื่อสังคม
ทั่วประเทศได้ทั้งหมด (ปรัญชัย เนตรนครและคณะ, 2555) โดยคัดเลือกกิจการเพื่อสังคมที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ราคา
ไม่แพง ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีกระบวนการออกแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า การ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 10 ท่าน แบ่งออกเป็นตัวแทนของกิจการเพื่อสังคม 4 ท่าน กลุ่มบุคคลระดับราก
หญ้า 6 ท่าน ทัง้ นีเ้ นื่องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดกลุ่มตัวอย่างจึงกําหนดตามความเหมาะสม ซึ่งจํานวนผู้ให้
ข้อมูลควรอยู่ระหว่าง 8 ถึง 20 คน ข้อมูลถึงได้มีคุณภาพเพียงพอและลดความเคลื่อนของข้อมูล ( Tepprasit, 2012 )
งานวิจัยนี้ ทําการตรวจสอบข้อมูลปฐมภูมิ โดยนําข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มาเรียบเรียง แล้วนํามาตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ตามแนวทางของ สุภางค์ จันทวานิช (2559) โดยใช้วิธีการตรวจสอบสาม
เส้ าด้า นข้อ มู ล (Data Triangulation ) ซึ่ งในงานวิจัย นี้ ใช้วิธีต รวจสอบข้ อมู ล ด้ ว ยวิ ธี เปรี ย บเที ย บข้อ มู ลจากแหล่ งที่ มาที่
แตกต่างกันโดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลในขณะทําการสัมภาษณ์และเมื่อสัมภาษณ์เสร็จก็ต้องมีตรวจสอบอีกครั้ง หากได้
ข้อมูลตรงกันถือว่าข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเชื่อถือได้ เมื่อตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน จนได้ข้อมูล
เชิงคุณ ภาพที่เชื่อถือได้ จึงนําข้อมูลนี้ไปทําการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบคุณ ภาพมา
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ เนื้ อ หาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย และข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ผู้ วิ จั ย นํ า แนวคิ ด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รวบรวม วิเคราะห์รว่ มกับผลการวิจัยที่ได้จากข้อมูลปฐมภูมิและสรุปผลงานวิจัย

ผลการสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ เชิงคุ ณ ภาพได้มีการเลือกกรณี ศึกษาของกิจการเพื่ อสังคมในประเทศไทยขึ้นมา 4 กิจ การเพื่ อ
ทําการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา และทําการรวบรวมข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ บุคคลสําคัญ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมถึงมีการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า โดยการเลือกตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมได้แก่ กิจการ
Try Arm ชุ ด ชั้ น ใน จ าก ก ลุ่ ม ส ต รี , ธน าค ารขย ะอ อ ม ท รั พ ย์, มู ล นิ ธิ พ ระม ห าไถ่ เพื่ อ ก ารพั ฒ น าค น พิ ก าร
(เรย์เบเกอรี่), กลุ่มช่างชุมชนบางบัว รายละเอียดของแต่ละกิจการมีดังต่อไปนี้
1. กิจการ Try Arm ชุดชั้นในจากกลุ่มสตรี
Try Arm เป็นแบรนด์ชุดชั้นในและชื่อเรียกกลุ่มสหภาพแรงงานสตรีกลุ่มหนึ่ง จ. สมุทรปราการ เป็นตัวอย่างที่
สํ า คั ญ ของกิ จ การเพื่ อ สั ง คมที่ เกิ ด จากการก่ อ ตั้ ง เพื่ อ แสดงพลั ง แห่ ง การต่ อ สู้ จ ากการถู ก เลิ ก จ้ า งอย่ า งไม่ เป็ น ธรรม
กลุ่มสมาชิก Try Arm ร่วมกันทํางานแบบไม่มีใครเป็นลูกน้องหรือนายจ้าง โดยที่ Try Arm ยังคงเน้นในเรื่องของคุณภาพที่ดี
ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งผู้ซื้อยังได้ซือ้ สินค้าที่มคี ุณภาพและซื้อได้ในราคาที่ยุติธรรมอีกด้วย
2. ธนาคารขยะออมทรัพย์
จุ ด เริ่ ม ต้ น ทั้ ง หมดมาจาก คุ ณ ฉั ต รศนั น มาสว่ า งไพโรจน์ ผู้ ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง ธนาคารขยะออมทรั พ ย์
ชุ ม ชนการเคหะดิ น แดง 8 ชั้ น ประกาศให้ ชุ ม ชนเก็ บ ขยะเอาไว้ แล้ ว นํ า มาฝากจากแนวความคิ ด ต้ อ งการแก้ ไขปั ญ หา
สิ่ ง แวดล้ อ มควบคู่ ไปกั บ การสร้า งรายได้ ให้ กั บ ชาวบ้ า นได้เห็ นประโยชน์ ข องขยะและการออม จึ ง ยกเรื่อ งขยะเป็ น ตั ว
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคม
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3. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (เรย์เบเกอรี่)
ร้านเบเกอรี่ท่ีไม่เพียงสร้างรายได้ สร้างโอกาสการมีงานทําให้บุคคลบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติกและคน
พิการกลุม่ อื่นๆ สามารถออกมามีอาชีพ มีรายได้ ลดภาระของครอบครัวและมีชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมต่อไป
4. กลุ่มช่างชุมชนบางบัว
ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มในทุกวันนี้ ชุมชนบางบัวได้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยจนเกิดกลุ่มช่างฝีมือดีกลุ่มหนึ่ง
ที่ร่วมกันนําปัญ หาที่พบระหว่างการทํางานพัฒ นาชุมชนและหาแนวทางแก้ไขต่างๆ จนทําให้เกิดการพัฒ นาฝีมือและมี
ประสบการณ์ในการทํางาน ทั้งในด้านการซ่อมแซมอาคารและท่อน้ํา สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ
ช่างจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกิจการเพื่อสังคมจะเห็นได้ว่า ลักษณะนวัตกรรมอย่างประหยัดของแต่ละกิจการเพื่อสังคม
แตกต่างกันออกไปในเรื่องของประเภทของกิจการ เช่น กิจการผลิตสินค้า กิจการค้าขาย และกิจการให้บริการ ซึ่งลักษณะ
ของนวัตกรรมอย่างประหยัดมีทั้งหมด 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. ความสามารถในการจับจ่าย เป็นราคาที่กลุ่มบุคคลระดับราก
หญ้าสามารถที่จะซื้อได้ซ่ึงส่วนใหญ่ทํามาจากวัสดุท่หี าได้ง่ายหรือนําวัสดุท่ีมีอยู่แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขสามารถนํากลับมา
ใช้งานใหม่ได้ 2. คุณภาพและประสิทธิภาพ แม้ว่าราคาสินค้าจะมีราคาที่ถูกแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณภาพและประสิทธิภาพ
จะต่ํา นอกจากนี้ยังมีความพิเศษคือธนาคารขยะออมทรัพย์(รับซื้อขยะ) ยังช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับสร้าง
รายได้ให้คนในชุมชน 3. การใช้งาน เป้าหมายสําคัญ ให้กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้ าสามารถที่จะเข้าใจและใช้งานได้ง่าย
ทัง้ นี้ จําเป็นต้องให้กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงความต้องการของพวก
ทางสังคม
เขา 4. การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่การสร้างคุณค่า
เป็นจุดประสงค์หลักของนวัตกรรมอย่างประหยัด ซึ่งกรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมทั้ง 4 กิจการ มีคุณค่าทางสังคมในการ
สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับ กลุ่มบุ คคลระดับรากหญ้ าที่ แท้จ ริง จากการศึกษาลักษณะนวัตกรรมอย่าง
ประหยัดของแต่ละกิจการเพื่อสังคม ผลปรากฏว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามตาราง ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ลักษณะนวัตกรรมอย่างประหยัดของแต่ละกิจการเพื่อสังคม
กิจการเพื่อสังคม
ลักษณะนวัตกรรม
Try Arm
ธนาคารขยะออม
กลุ่มช่างชุมชนบาง
อย่างประหยัด
ทรัพย์
บัว
(รับซื้อขยะ)
ราคายุติธรรม
การคิดค่าใช้จ่ายใน
1. ความสามารถใน ราคาสินค้ามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ เทียบเท่ากับการรับซื้อ การให้บริการราคา
การจับจ่าย
เริ่มต้น 89 บาท
จากภายนอก
ต่ํากว่าบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างทั่วไป
เนื่องจากนําวัสดุท่ีมี
อยู่นํามาปรับปรุง
แก้ไขสามารถนํา
กลับมาใช้งานได้
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2. คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

3. การใช้งาน

4. การพัฒนาที่
ยั่งยืน

สินค้ามีคุณภาพ
เทียบเท่าแบรนด์ใน
ท้องตลาด

ลดปริมาณขยะและ
สร้างวินัยในการออม
ให้กับชุมชน

สร้างบ้านอย่าง
ประหยัดให้
สอดคล้องกับวิถี
ความเป็นอยู่
เป็นช่างกลุ่มฝีมือดี
และมีประสบการณ์
ในการทํางาน

ความอร่อยที่
สร้างสรรค์อย่าง
พิถีพิถันจากคุณภาพ
และความใส่ใจ
สวมใส่
เป็นธนาคารและ
เป็นแหล่งที่เปิด
ตัวกลางในการสร้าง
โอกาสให้เกิดความ
ความรู้ให้กับชุมชน
เท่าเทียมกันในสังคม
ให้คนพิการได้ใช้
ความสามารถ
ทําให้เกิดการสร้าง
ทําให้ส่งิ แวดล้อมใน
การรวมกลุ่มของช่าง สนับสนุนการสร้าง
รายได้อย่างเป็นธรรม ชุมชนดีขึ้นด้วยการ
ภายในชุมชนเพื่อ
อาชีพให้กับคนพิการ
และกลุ่มบุคคลระดับ จัดการขยะอย่างมีประ พัฒนาที่อยู่อาศัย จน ให้สามารถหารายได้
รากหญ้าได้มีโอกาส สิทธิ และนําขยะรี
เกิดความชํานาญใน ด้วยตนเองและยังเป็น
ใช้สินค้าที่มคี ุณภาพ ไซเคิลมาเป็นตัว
งานกลายเป็นอาชีพ ศูนย์กลางฝึกทักษะ
ขับเคลื่อนในการสร้าง
กองทุน สร้างแหล่ง
งานให้กับชุมชน

จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกิจการเพื่อสังคมผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมอย่างประหยัดของ
กิจการเพื่อส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืน และการศึกษานี้เป็นการบูรณาการกิจการเพื่อสังคมที่ใช้นวัตกรรมอย่างประหยัดถูก
นํามาวิเคราะห์ด้วยแนวคิดสังคมที่ยั่งยืน จากผลการวิจัยในเกือบทุกกรณีที่ศึกษามองเห็นประเด็นต่าง เช่น ความเป็นอยู่ที่
ดี ความต้อ งการพื้ น ฐานและคุ ณ ภาพชีวิต ความยุ ติธ รรม การรวมตั วทางสั ง คม การลดลงของความยากจน การให้
การศึ ก ษาและการฝึ ก อบรม และสั ง คมในด้ า นอื่ นๆ อี ก มากมาย ประเด็ นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ใช้ นวั ต กรรมอย่ า ง
ประหยัดในการแก้ไขปัญหาสังคมสรุปได้ 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ 1. นวัตกรรมอย่างประหยัดส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญของสังคมที่ยั่งยืนซึ่งนวัตกรรมอย่างประหยัดเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่อยู่
ในกลุ่มบุ คคลระดั บรากหญ้ า 2. สุ ขภาพของมนุ ษย์และความเป็ นอยู่ท่ีดี เป็ นสิ่งที่สําคั ญ ของนวัตกรรมอย่างประหยั ด
ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ ผู้ดําเนินการจัดตั้งธนาคารขยะออมทรัพย์ที่ชุมชนเคหะดินแดงประกาศให้ชุมชนเก็บขยะแล้วมานํา
ฝากส่งผลให้ชุมชนลดปริมาณขยะและสร้างวินัยการออมให้กับคนในชุมชนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 3. กลุ่มบุคคล
ระดับรากหญ้ามีงานทําและมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวส่งผลให้มีฐานะที่ดีขึ้น 4. การทํางานของนวัตกรรมอย่าง
ประหยัดต่อการเชื่อมโยงสังคมที่ยั่งยืนทําให้สมาชิกของสังคมมีบทบาทอย่างมากต่อการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลระดับราก
หญ้า เกิด ความสามัคคีทางสังคมเป็นตัววัดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมู่สมาชิกของชุมชนในสังคม จากการศึกษา
นวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืน ผลปรากฏว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามตาราง
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 นวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืน
การส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืนผ่านนวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อสังคม
สาระสําคัญของ
สังคม ที่ยั่งยืน
Try Arm

1.สุขภาพของมนุษย์
ทําให้กลุ่มพนักงานมี
และความเป็นอยู่ที่ดี
รายได้จุนเจือ
ครอบครัว

ประกอบอาชีพที่ตนมี
2.ความต้องการ
พื้นฐานและคุณภาพ ทักษะความชํานาญ
ทําให้มคี ุณภาพชีวิตที่
ชีวิต
ดีข้ึนหลังจากการปลด
พนักงานอย่างไม่เป็น
ธรรมและผู้บริโภคเอง
ยังได้มีโอกาสใช้สินค้า
ที่มีคุณภาพ ในราคาที่
เป็นธรรม

ธนาคารขยะออม
ทรัพย์

กลุ่มช่างชุมชนบาง
บัว

มูลนิธิพระมหาไถ่
เพื่อการพัฒนาคน
พิการ (เรย์เบเกอรี่)

ลดปริมาณขยะและ
สร้างวินัยการออม
ให้กับคนในชุมชน

ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัย
มั่นคง และ
สภาพแวดล้อมที่ดี

นอกจากช่วยเหลือคน
พิการแล้วก็ยังช่วย
ครอบครัวหารายได้
เลี้ยงชีพได้

สร้างอาชีพให้กับคน ยกระดับคุณภาพชีวิต
ในชุมชนและชุมชน
เกิดการสร้างงาน
สะอาดน่าอยู่ทําให้คน ให้กับคนในชุมชน
ในชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน

กลุ่มพนักงาน Try
Arm ร่วมทํากิจกรรม
เพื่อสังคมมากมาย
อาทิเช่น บริจาคชุด
ชั้นในให้นักโทษหญิง
ในเรือนจํา เป็นต้น

ทําให้เกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดีของ
บุคคลและทําให้เกิด
การรวมตัวของคนใน
ชุมชนดินแดน

4.ความยุติธรรมทาง กลุ่มพนักงาน Try
Arm ร่วมกันทํางาน
สังคมและความ
แบบไม่มีใครเป็น
เสมอภาพ
ลูกน้องหรือนายจ้าง

ทุกคนสามารถเป็น
สมาชิกธนาคารขยะ
ออมทรัพย์ได้

3.ความเชื่อมโยง
สังคม
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มีกิจกรรมต่างๆ

ภายในชุมชน ช่วยให้
สร้างความสัมพันธ์
ภายในชุมชนบางบัว
ให้เข้มแข็ง

สร้างศูนย์กลางช่าง
อาชีพที่นา่ เชื่อถือให้
เกิดช่องทางการ
ต่อรองในการรับงาน

สนับสนุนการสร้าง
โอกาสในการทํางาน
ให้กับผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสอย่าง
ยั่งยืน

เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่
ช่วยให้ผู้พิการมี
กิจกรรมทางสังคม
และสร้างรายได้ด้วย
ตัวเอง

ให้โอกาสผู้พิการเท่า
เทียมกันทั่วประเทศ
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มากขึ้น และมีการ
แบ่งผลกําไรอย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม
5.คลอบคลุมทาง
สังคม

-

ทําให้เกิดโอกาสและ
การแบ่งปัน

มีการดําเนินการโดย
องค์กรชุมชนและ
ท้องถิ่น

การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ผู้ประกอบการหรือ
องค์กรท้องถิ่นจ้าง
งานคนพิการในชุมชน

6.การลดลงของ
ความยากจน

จัดสรรให้พนักงานที่
ตกงานกลับมามี
รายได้เลี้ยงตัวเองอีก
ครั้ง

ได้รับโอกาสในการหา
เลี้ยงชีพและเป็น
รายได้เสริมให้กับคน
ในชุมชน

สร้างรายได้ให้กับ
ชาวบ้านที่ประกอบ
อาชีพช่าง ในชุมชน
บางบัว

ผู้พิการมี
ความสามารถ มี
อาชีพที่มั่นคงจะส่งผล
ให้มีฐานะที่ดีข้ึน

7.โครงสร้างพื้นฐาน
ทางสังคม

-

ธนาคารขยะเป็น
กิจการที่แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไป
กับการสร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชน

จากปัญหาเรื่องที่อยู่
อาศัยส่งผลให้จัดตั้ง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่
อยู่อาศัยขึ้น โดยให้
ชาวบ้านเข้าร่วม
โครงการ นอกจากนี้
ยังมีการประสานงาน
กับหน่วยงาน
ภายนอก

เป็นสถานที่เปิด
โอกาสแห่งความเท่า
เทียมกันในสังคม ให้
คนพิการได้ใช้
ความสามารถฝึก
อาชีพมีรายได้ด้วย
ตนเอง

8.การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

-

ทําให้คนในชุมชนเห็น
ความสําคัญในการ
คัดแยกขยะมากขึ้น

จากปัญหาเรื่องที่อยู่
อาศัยและการว่างงาน
ของคนในชุมชนจึงทํา
ให้คนในชุมชนหันมา
ประกอบอาชีพช่าง

การใช้ชีวิตของคน
พิการต้องมีความมุ
มานะและความ
พยายามมากกว่าคน
ปกติเพื่อให้คําว่า
“ภาระ” แปรเปลี่ยน
ไปสู่ การยืนหยัดได้
ด้วยตนเอง
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9.การทะนุบํารุง
วัฒนธรรมทางสังคม
และขนบธรรมเนียม
ประเพณี

-

รายได้จากเงินปันผล
ของธนาคารขยะจะ
นําไปบริจาควัด และ
นําขยะมาประยุกต์ใช้
เป็นผลงานทาง
วัฒนธรรมเช่น
หนังสือพิมพ์มาสร้าง
แบบเป็นหัวโขน เป็น
ต้น

จากการก่อสร้างบ้าน
ทําให้เกิดวัฒนธรรมที่
มีการช่วยเหลือกัน
เช่น ชาวบ้านช่วยกัน
รือ้ ย้ายเอง

-

10. ความร่วมือของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

-

เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างชุมชนและ
ภาครัฐทําให้ชุมชน
สะอาดและภาครัฐลด
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการขยะ

ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การออกแบบผังชุมชน
แบบบ้าน หรือระบบ
สาธารณูปโภคไปสู่
ส่วนราชการให้เกิด
การยอมรับ

การร่วมมือ
ภาคเอกชน
ภาครัฐบาล มูลนิธิทํา
ให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้

ทําให้กลุ่มบุคคล
ระดับรากหญ้าได้
มองเห็นโอกาสจาก
ขยะที่สามารถสร้าง
อาชีพและเลี้ยงดู
ตนเองได้

จากปัญหาเรื่องที่อยู่
อาศัยของกลุ่มบุคคล
ระดับรากหญ้า ชาว
ชุมชนบางบัวมีแนวคิด
ที่จะร่วมกันค้นหาแนว
ทางการพัฒนาที่อยู่
อาศัยให้มั่นคง

ทําให้คนพิการมีศักด็
ศรีมีเงินเดือน ได้
แสดงความสามารถ
ของตนเอง เป็นที่
ยอมรับของบริษัท ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

เมื่อเป็นสมาชิกและ
ออมเงินกับธนาคาร
จะได้รับดอกเบี้ยร้อย
ละ 20 และเงินปันผล
ทุกสิ้นปี

ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัย
ที่มั่นคง ไม่ต้องหวาด
ผวาต่อนโยบายไล่รื้อ
อีกต่อไป

งานและสวัสดิการที่
เหมาะสม

11.ศักดิ์ศรีความเป็น ปัญหาการตกงาน
จากการเลิกจ้าง กลุ่ม
มนุษย์
แรงงานสตรีฝ่าฟัน
อุปสรรคและต่อสู้กับ
ชีวิตด้วยทักษะอาชีพ

12.ความปลอภัย
และสวัสดิการ

ตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน
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จากปัญหาเรื่องที่อยู่
อาศัยของกลุ่มบุคคล
ระดับรากหญ้า ชาว
ชุมชนบางบัวมีแนวคิด
ที่จะร่วมกันค้นหาแนว
ทางการพัฒนาที่อยู่
อาศัยให้มั่นคง
ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ เมื่อเป็นสมาชิกและ ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยที่
14.ความ
ออมเงินกับธนาคาร มั่นคง ไม่ต้องหวาด
ปลอดภัยและ คุ้มครองแรงงาน
จะได้รับดอกเบี้ยร้อย ผวาต่อนโยบายไล่รื้อ
สวัสดิการ
ละ 20 และเงินปัน
อีกต่อไป
ผลทุกสิ้นปี
เป็นสถานที่ฝกึ สอน สถาบันพัฒนาองค์กร
15.การให้
หัตถกรรมรีไซเคิล
ชุมชนจัดโครงการ
การศึกษาและ
จากขยะโดยส่งเสริม สนับสนุนฝึกอบรมช่าง
การฝึกอบรม
กลุ่มบุคคลระดับราก ชุมชนให้มีความรู้และ
หญ้าที่ไม่มีอาชีพ
เทคนิคในด้านต่างๆทํา
ให้ช่างในชุมชนบางบัว
มีคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จํานวนสมาชิกช่าง
16. การว่าจ้าง จากการเลิกจ้างที่ไม่เป็น
ธรรมทําให้พนักงานมา
จากขยะสามารถ
ชุมชนบางบัวมีสมาชิก
รวมกลุ่มจัดตั้ง TRY ARM แบ นําไปสร้างรายได้
มากกว่า 200 คน
รนด์ชุดชั้นในของคนไทย ทํา ควบคู่ไปกับการ
สร้างรายได้ให้กับคน
ให้เกิดการสร้างงานและ
ส่งเสริมให้คนใน
ในชุมชน
รายได้อย่างเป็นธรรม
ชุมชนเป็นวิทยากร
เพื่อเผยแพร่ความรู้
ให้กับคนในชุมชนอื่น
ทําให้เกิดการรวมตัว จากความร่วมมือร่วม
17.การมีส่วน ในการช่วยแก้ปัญหา ใจของชุมชนทําให้การ
ร่วมของชุมชน

13.ศักดิ์ศรี
ความเป็น
มนุษย์

ปัญหาการตกงานจากการ
เลิกจ้าง กลุ่มแรงงานสตรีฝ่า
ฟันอุปสรรคและ ต่อสู้กับชีวิต
ด้วยทักษะอาชีพ

ทําให้กลุ่มบุคคล
ระดับรากหญ้าได้
มองเห็นโอกาสจาก
ขยะที่สามารถสร้าง
อาชีพและเลี้ยงดู
ตนเองได้
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ทําให้คนพิการมีศักดิ์ศรี
มีเงินเดือน ได้แสดง
ความสามารถของ
ตนเอง เป็นที่ยอมรับ
ของบริษัท ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
งานและสวัสดิการที่
เหมาะสม

มีการฝึกทักษะในการ
ทําเบเกอรี่ตงั้ แต่
ขั้นตอนการตวงจนถึง
การบรรจุภัณฑ์ และ
เรียนรู้ด้านการขาย
การดูแลด้านบริการ
ผลิตคนพิการให้มี
คุณภาพด้านอาชีพที่
เป็นความต้องการของ
สถานประกอบการ

-
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และสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง

ขยะที่มีอยู่ในชุมชน
ส่งผลทําให้ชุมชน
สะอาดและทุกคนมี
จิตสาธารณะเพิ่ม
มากขึ้น

แก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยได้รับการแก้ไข
ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัย
มั่นคง โดยชุมชนมี
ส่วนร่วมในกลุ่มช่าง
คือ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การ
ดําเนินงาน การรับ
ผลประโยชน์

สําหรับข้อมูลในตารางที่ 3 มาจากการวิเคราะห์บนพื้นฐานของกรอบแนวคิดที่ศึกษาในสังคมที่ยั่งยืนที่เกิดจาก
นวัตกรรมอย่างประหยัดของ Khan (2016) ซึ่งมีองค์ประกอบ 15 ข้อ เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์กิจการเพื่อสังคมที่ประสบ
ความสําเร็จในกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าในแต่ละกรณีศึกษาดังต่อไปนี้ 1. Try Arm ให้ความสําคัญกับกลุ่มบุคคลระดับ
รากหญ้า ด้วยการทําให้กลุ่มพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของร่วมกันทําให้กลุ่มพนักงานมีรายได้
คุณภาพชีวิตดีขึ้นและผู้บริโภคยังได้มโี อกาสใช้สนิ ค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม 2. ธนาคารขยะออมทรัพย์ สร้างอาชีพ
และ การมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนทําให้เกิดโอกาสในการหาเลี้ยงชีพควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทําให้กลุ่ม
บุ ค คลระดั บ รากหญ้ า มองเห็ น โอกาสจากขยะที่ ส ามารถสร้า งอาชี พ และเลี้ ย งดู ต นเองได้ 3. กลุ่ ม ช่ า งชุ ม ชนบางบั ว
ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าในการตัดสินใจ การดําเนินงาน และการรับผลประโยชน์
เกิดการสร้างงานให้กับคนในชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้ามีที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี
4. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (เรย์เบเกอรี่) สนับสนุนการสร้างโอกาสในการฝึกทักษะในการทําเบเกอรี่,
ผู้ พิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาสมี โอกาสเรี ย นรู้ ในงานขายและงานบริ ก าร สามารถเป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ มี อ าชี พ ที่ มั่ น คง
สร้างรายได้ ลดภาระของครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสุขในสังคม ประโยชน์ที่กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าจะ
ได้รับจากการนํานวัตกรรมอย่างประหยัดมาประยุกต์ใช้ในกลุ่ม มีดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าฐานะผู้บริโภค
มีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่กิจการเพื่อสังคมนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเพราะผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์และ
งานบริการมีคุณภาพและราคาที่ถูก ตรงตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้นาน ตอบสนองความต้องการของกลุ่มบุคคล
ระดับรากหญ้าได้มากขึ้น 2. กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าฐานผู้ผลิต พบว่าได้เรียนรู้การทําธุรกิจในการจัดการด้านต่างๆ
ที่จะดําเนินธุรกิจต่อไป ได้รับผลตอบแทนนํามาใช้ในการดําเนินชีวิต ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นและเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 3. กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าฐานพันธมิตรทางธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการให้
ดีขน้ึ มีรายได้และสวัสดิการต่างในการดําเนินชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เห็นคุณค่าและความสามารถของตัวเอง
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ตารางที่ 3 กิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า
กิจการเพื่อสังคม
กลุ่มบุคคลระดับราก
กลุ่มบุคคลระดับราก
หญ้า(BOP)ฐานะ
หญ้า (BOP) ฐานะผู้ผลิต
ผู้บริโภค
Try Arm
o
o
ธนาคารขยะออมทรัพย์
o
o
กลุ่มช่างชุมชนบางบัว
o
o
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการ
o
o
พัฒนาคนพิการ
(เรย์เบเกอรี่)

BMRC
กลุ่มบุคคลระดับราก
หญ้า (BOP) ฐานะ
พันธมิตรทางธุรกิจ
o
o
o
o

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายที่จะนําเสนอนวัตกรรมอย่างประหยัดสําหรับสังคมที่ยั่งยืนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า โดยทําการศึกษาวิจัยในกิจการเพื่อสังคมแทนที่จะใช้กิจการที่มีความรับผิดชอบทาง
สั งคมที่ พ บมากในวรรณกรรม ทํ าให้เห็ นภาพในการแก้ปัญ หาสั งคมด้วยนวั ตกรรมที่สร้างสรรค์ส่งผลต่อความยั่ ง ยื น
มากกว่ากิจการที่มีความรับผิดชอบทางสังคมที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี จากการศึกษาพบว่าลักษณะนวัตกรรมอย่าง
ประหยั ด ของกิ จ การเพื่ อ สั งคมที่ ชัด เจนคื อ ลั ก ษณะของราคาที่ เหมาะสมและจั บ ต้ อ งได้ มีก ารใช้ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใน
การแก้ไขปัญหาทางสังคมซึ่งส่งผลให้มีการสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่เป็นธรรม สร้างโอกาสให้กับกลุ่มบุคคล
ระดั บ รากหญ้ า ให้ มี คุ ณ ภาพชีวิ ต ที่ ดี ข้ึ น ดั งนั้ น ลั ก ษณะของนวั ต กรรมอย่ า งประหยั ด ของกิ จ การเพื่ อ สั ง คมที่ ป ระสบ
ความสําเร็จมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่ศึกษาสังคมที่ยั่งยืนที่เกิดจากนวัตกรรมอย่างประหยัดของ Khan (2016)
ซึ่งมีองค์ประกอบ 15 ข้อ โดยพบว่าจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างประหยัดของแต่ละกรณี ศึกษามีการจัดการกับ
ปั ญ หาที่ เหมาะสมและตรงกั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม บุ ค คลระดั บ รากหญ้ า ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อเป้ าหมายทางสั งคม
และนอกเหนือจากนั้นยังช่วยปลูกฝังในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการทําให้ชุมชนสะอาดและมีความน่าอยู่ ทั้งนี้กิจการเพื่อสังคม
สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมทางสังคม สนับสนุนให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เห็นคุณค่า
และความสามารถของตนเอง เกิดการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของแต่ละชุมชน
ให้ดขี น้ึ ช่วยให้กลุม่ บุคคลระดับรากหญ้าหลุดพ้นจากความยากจน
สํ า หรั บ ข้ อ เสนอแนะผู้ วิ จั ย ให้ ค วามเห็ น ว่ า นวั ต กรรมอย่ า งประหยั ด ถื อ ว่ า เป็ น กุ ญ แจสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให้ เกิ ด
การพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของคนระดับรากหญ้าที่ดีข้ึน ดังนั้นการให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าที่เป็นผู้ประกอบการผ่านการใช้นวัตกรรมอย่างประหยัด จะนําไปสู่แนวทางในการพัฒนาและ
ความสามารถพึ่ งพาตนเองได้ นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ย วข้อ งยั งสามารถร่วมมื อกั นกั บกิจการเพื่ อสั งคมใน
การแก้ไขปัญหาผ่านนวัตกรรมอย่างระหยัด เพื่อการแก้ไขปัญหาของกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้
เกิดการสร้างสังคมที่มีความเข้มแข็ง และนํามาซึ่งผลลัพธ์เชิงบวกสู่สังคมไทยในอนาคต สําหรับข้อจํากัดในงานวิจัยนี้คือ
จํานวนกิจการเพื่อสังคมที่มีการใช้นวัตกรรมอย่างประหยัดที่ประสบความสําเร็จยังมีจํานวนจํากัดและตั้งอยู่ในพื้นที่ทั่ว
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ประเทศไทย ทําให้การได้มาซึ่งข้อมูลของกิจการที่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้มีค่อนข้างจํากัด รวมถึงระยะเวลาในการขอนัด
สัมภาษณ์กับผู้ประกอบการซึ่งใช้ระยะเวลานาน ส่วนข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยเสนอแนะให้ดําเนินการศึกษา
การวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการเพื่อสังคมที่มีการใช้นวัตกรรม
อย่างประหยัดกับผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนของกิจการต่อไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Relationship Between Leadership and Organization Citizenship Behavior of Operation
Officers of Electricity Generating Authority of Thailand Mae Moh Power Plant
วิจิตรา เมืองคําบุตร1 และอรพิณ สันติธีรากุล2
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการ
โรงไฟฟ้ า แม่ เมาะ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง สํ า รวจ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเพื่อนําข้อมูลไปใช้พัฒ นาองค์กร โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 321 ชุด มีค่าความเชื่อมั่น
0.880 เป็ นเครื่องมื อในการศึกษาเก็ บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่างของพนั กงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่เป็นแบบทดสอบภาวะผู้นําเต็มรูปแบบที่ใช้วัดการ
รับรู้ของผูต้ ามที่มีต่อพฤติกรรมของผู้นํา ตามแบบวัด Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-6S)
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอายุการทํางาน 1-9 ปี ทํางานอยู่ในตําแหน่งช่าง ระดับ 4 สังกัดฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และมีความสัมพั นธ์กับกลุ่มผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
ในระดับภาพรวมของภาวะผู้นําทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้นําแบบ
ปล่อยปละละเลย และภาพรวมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที่ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
นัน้ มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กัน อยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยสรุป แล้ ว ภาวะผู้นํ าของผู้บ ริหารโรงไฟฟ้ าแม่ เมาะ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง ประเทศไทย มี ภาวะผู้นํ าแบบ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด ซึ่งคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับสูง รองลงมามีภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน และมีภาวะผู้นําแบบปล่อย
ปละละเลย ตามลําดับ
ABSTRACT
This research is a survey research with an objective to study the relationship between leadership and
organizational citizenship behavior of operational officers of Electricity Generating Authority of Thailand, Mae Moh
Power Plant. The results of the research will be used to improve the organization. Questionnaire was used as a tool
1นักศึกษาปริญญาโท

2

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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in the study to collect data from 321 samples who were operational officers at Mae Moh Power Plant. The reliability
value of the questionnaire was at 0.880. The questionnaire consisted of 3 sections. The first section was general
information of the respondents. The second section was a full leadership test that measured the perception of
subordinates regarding the behavior of their leaders (according to Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-6S))
The results from sample group of 321 operational officers at Mae Moh Power Plant showed that the
majority were male, between 26 - 30 years old with Bachelor's degree. They had been working for 1 – 9 years in
the position of technician level 4 at Mae Moh Power Plant Production Division. To explore the opinions of the sample
group, the study found that leadership of executives at Mae Moh Power Plant had a positive correlation with
organizational citizenship behavior of operational officers. In addition, the relationship involved transformational
leadership the most. In overview, the 3 leadership aspects: Transformational Leadership, Transactional Leadership,
Laissez-Faire Leadership and the 5 aspects of organizational citizenship behavior of operational officers which were
conscientiousness, sportsmanship, civic virtue, courtesy, altruism had a positive correlation at the statistical
significance level of 0.01, and the relationship was at the moderate level.
In conclusion, the leadership of the executives at Mae Moh Power Plant tended to be Transformational
Leadership with average scores in the high level, followed by Transactional Leadership, and Laissez-faire
Leadership, respectively.

บทนํา
แนวโน้มการให้ความสําคัญกับภาวะผู้นํามีเพิ่มมากขึ้นในองค์กรชั้นนําทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งเน้น
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งกํ า ลั ง คน (Deloitte’s Global Human Capital Trend, 2016: ออนไลน์ ) และผู้ นํ า ในองค์ ก ร สอดคล้ อ งกั บ
ความคิดเห็ นของผู้บ ริห ารระดั บสู งจากทั่ วโลก ที่เชื่อมั่นในความสํ าคั ญ ของต้นทุ นมนุ ษย์ (The Conference Board CEO
Challenge, 2014: ออนไลน์) โดยเฉพาะผู้นําที่กลายเป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสําเร็จใน
ภาพรวมของแรงงานทั่วโลกต่างเห็นตรงกันว่า ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนักงานและการสร้างพฤติกรรม
การเป็ น สมาชิก ที่ ดี ขององค์ กร คื อ ภาวะผู้นํ า เพราะ ผู้ นํ าที่ ดี ย่ อมเกิด ผลดี ต่ อ การเจริญ เติ บ โตของธุ รกิ จ การแสดง
ความใส่ใจอย่างจริงใจของผู้บริหารต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน และการที่ผู้บริหารยึดมั่นตามค่านิยมขององค์กร จะทําให้
พนักงานเกิดความเชื่อมั่น และไว้วางในองค์กร
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นฐานผลิตไฟฟ้าที่สําคัญของประเทศไทย โดยส่งกระแสไฟให้แก่พื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง
ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน มีโครงสายบังคับบัญชาเป็นลําดับชั้นอย่างชัดเจน แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
ผู้บริหารระดับสูง (ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อํานวยการฝ่าย) ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับหัวหน้ากอง) ผู้บริหารระดับต้น
(ระดับหัวหน้าแผนก) และระดับปฏิบัติการ ซึ่งผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ เป็นกุญ แจสําคัญในการนําพา
องค์ กรบรรลุ เป้ าหมายสู งสุด ได้ อย่างไรก็ ตามผู้บริหารและพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารยั งมี ช่องว่างระหว่างกั นและกั น
โดยเฉพาะปั จจั ย ด้ านอายุ ที่ มั ก จะกลายเป็ น ปั ญ หาในการบริห ารจั ด การ เนื่ อ งจากค่ านิ ย ม ทั ศ นคติ พฤติ ก รรม และ
ความคาดหวังแตกต่างกัน จึงกลายเป็นโจทย์สําคัญของผู้บริหาร หรือผู้นําองค์กร ที่จะต้องหาแนวทางพัฒนาส่งเสริมให้
พนั ก งานทํ า งานร่ ว มกั น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานขององค์ ก ร (ธรรมรั ต น์ อยู่ พ รต, 2556) สอดคล้ อ งกั บ
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รัตติกรณ์ จงวิศาล (2551) กล่าวว่า ในทศวรรษที่ ผ่านมามีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกั บภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพเป็ น
จํ า นวนมาก แต่ มี แ นวคิ ด ทฤษฎี ห นึ่ ง ได้ รั บ การยอมรั บ และกล่ า วถึ ง กั น มาก คื อ ภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลง
(Transformational Leadership) ซึ่ งได้ รับ การสนั บ สนุ นจากงานวิจัย จากทั่ ว โลกว่า ทฤษฎี น้ี สามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใช้ได้
และสามารถพัฒนาภาวะผู้นําได้ในทุกองค์กร เนื่องจากภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงนี้มีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน
ดังนั้นผู้ศึกษา จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่กําลังได้รับความสนใจใน
ด้านการศึกษาเรื่องทรัพยากรบุคคล เพราะผู้บริหารเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร หากความสัมพันธ์ระหว่างสองปัจจัยนี้ดสอดคล้องกันจริง ก็จะสามารถนําไปปรับนโยบายด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ในอนาคต

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี
แนวคิดทฤษฎีหลักที่ใช้ในการศึกษานี้ ประกอบด้วย 2 ทฤษฎี ได้แก่
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นํา ภาวะผู้นํา หมายถึงคุณสมบัติของบุคคลที่สามารถขับเคลื่อน ชี้นํา
จูงใจ และกล้าคิดกล้าตัดสินใจจนทําให้ผอู้ ื่นคล้อยตาม เชื่อ ศรัทธา และปฏิบัติตาม นําพาองค์กรบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้
Bass and Avolio (1991 อ้ างถึงใน สุธิดา เลิศอุไรวงศ์, 2557) เสนอโมเดลภาวะผู้นําแบบเต็มรู ปแบบโดยใช้ ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นําตามรูปแบบภาวะผู้นํา ซึง่ เคยเสนอเมื่อปี ค.ศ.1985 ประกอบด้ วยภาวะผู้นํา 3 รูปแบบหลัก คือ
1) ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและ
ผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถ
ของผู้ร่วมงานและผู้ตามไประดับที่สูงขึ้น และมีศักยภาพมากขึ้น ทําให้เกิดการตระหนักรู้ภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีม และ
ขององค์กร จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจส่วนตัว มุ่งสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์กรหรือสังคม
อย่างไรก็ตาม Avolio et al. (2003 อ้างถึงใน สุธิดา เลิศอุไรวงศ์, 2557) ได้ร่วมกันพัฒนาขยายทฤษฎีภาวะผู้นํา
เต็มรูปแบบเพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานจากผลการศึกษาวิจัยเมื่อปี 1985 และ 1990 ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยมี
การเพิ่มองค์ประกอบส่วนของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง แบ่งเพิ่มเป็น 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ด้านคุณ สมบัติ (Idealized Influence: Attribute) คือ การที่ผู้นํามีการรับรู้ใน
การสร้างความไว้วางใจ และการมีกําลังความสามารถอย่างสูง ผู้นําจะมีมุมมอง และความคิดที่มุ่งมั่นในการพัฒนางานให้
ดียิ่งขึ้นอย่างมีจริยธรรม
1.2) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ด้านพฤติกรรม (Idealized Influence: Behavior) เป็นการวัดอุดมคติท่ีแสดง
ถึงพฤติกรรมของผู้นําที่กระทํากับความสมบูรณ์แบบ ความซื่อสัตย์ ความเป็นตัวตน ซึ่งความสูงของคะแนนในมาตรวัด
โดยทั่ ว ไปสํ า หรั บ ผู้ นํ า จะแสดงผลการประเมิ น ค่ า ในเชิ ง บวก และมี พ ฤติ ก รรมนั้ น มากเหมื อ นการปกครอง การมี ส ติ
การควบคุมตนเอง การพิจารณา ศีลธรรมในระดับสูง การมองโลกในแง่ดี ความมีประสิทธิผลของตนเอง
1.3) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึงการที่ผู้นําจะประพฤติปฏิบัติในทางที่จูงใจให้เกิด
แรงบันดาลใจกับผู้ตาม ผู้นําจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม ให้มชี วี ติ ชีวา มีการแสดงออกอย่างกระตือรือร้น

Page 486

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

1.4) กระตุ้นทางปัญ ญา (Intellectual Stimulation) หมายถึงการที่ผู้นํามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปั ญ หา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทําให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ท่ี
ดีกว่าเดิม เพื่อทําให้เกิดสิ่งใหม่
1.5) การคํานึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผู้นําจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะ
เป็นผู้นําให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นบุคคล และทําให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่า และมีความสําคัญ ระดับการพิจารณาคํานึงถึง
ปัจเจกบุคคล
2) ภาวะผู้ นํ าแบบแลกเปลี่ ย น (Transactional Leadership) เป็ นกระบวนการที่ ผู้ นํ าให้ รางวั ล หรื อ ลงโทษผู้ ตาม
ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม เป็นการใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ์ ผู้นําสามารถจูงใจ
ผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว้ ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ
2.1) การให้ ร างวั ล ตามสถานการณ์ (Contingent Reward: CR) หมายถึ ง ผู้ นํ า จะทํ า ให้ ผู้ ต ามเข้ า ใจชั ด เจนว่ า
ต้องการให้ผู้ตามทําอะไร หรือคาดหวังอะไรจากผู้ตาม และจากนั้นจะจัดการแลกเปลี่ยนรางวัลในรูปของคํายกย่องชมเชย
ประกาศความดี ความชอบ การจ่ายโบนัสเพิ่มขึ้น เมื่อผู้ตามสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวัง ผู้นําแบบนี้มักจูงใจโดย
ให้รางวัลเป็นการตอบแทนและมักจูงใจด้วยแรงจูงใจขั้นพื้นฐาน หรือแรงจูงใจภายนอก
2.2) การบริห ารแบบวางเฉย (Management-by Exception) หมายถึ ง การบริหารงานที่ เป็ น ไปตามสภาพเดิม
ผู้ นําไม่ พ ยายามเข้าไปยุ่ ง เกี่ ยวกั บ การทํ า งานจะเข้ า ไปแทรกต่ อ เมื่ อ ความผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น หรือ ผลการทํ างานต่ํ ากว่า
มาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเป็นทางลบ หรือให้ข้อมูลย้อนกลับทางลบ มีการบริหารงานโดยไม่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
ผู้นําจะเข้าไปเกี่ยวข้องต่อเมื่องานบกพร่อง หรือไม่ได้ตามมาตรฐาน การบริหารแบบวางเฉย
3) ภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย (Laissez – Faire Leadership) เป็นภาวะผู้นําที่ไม่มีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบ
ไม่มีการตัดสินใจ ไม่เต็มใจที่จะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม เมื่อผู้ตามต้องการผู้นํา ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
ภารกิจขององค์กร ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อ
องค์กรในทางบวก
พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ร (Organ 1988, 1990 อ้ า งถึ ง ใน สุ ธิ ด า เลิ ศ อุ ไรวงศ์ , 2557) เน้ น
พฤติ ก รรมที่ รู้ จั ก หน้ า ที่ ข องตนเองและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ข องตนเองที่ มี ต่ อ องค์ ก รเกิ น ความคาดหวั ง ขององค์ ก ร
นอกจากนี้ยังเป็นพฤติกรรมที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ ใน
องค์กร มีความอดทนต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ในการทํางาน พร้อมทั้งป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากการตัดสินใจหรือ
การกระทําที่อาจกระทบกับบุคคลอื่นได้ ซึ่งมีการแบ่งองค์ประกอบอย่างละเอียดและครอบคลุมกว่านักคิดท่านอื่น ทําให้
สามารถอธิบายพฤติกรรมแต่ละด้านได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย 5 รูปแบบ ได้แก่
1) พฤติกรรมความสํ านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) เป็ น พฤติก รรมที่ พ นัก งานทํ างานตามภาระหน้าที่ ท่ีได้
กําหนดไว้ว่าเป็นบทบาทและปฏิบัติในรูปแบบที่เหนือกว่าระดับความต้องการในการปฏิบัติงานที่ต่ําที่สุด เช่น มีความตรง
ต่อเวลา การช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในที่ทํางาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ขาดงาน ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทําเรื่อง
ส่วนตัว
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2) พฤติ ก รรมความอดทนอดกลั้ น (Sportsmanship) เป็ น พฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ มี ค วามอดทนต่ อ ปั ญ หา
หรือความไม่สะดวกสบายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และอุปสรรคในการทํางาน โดยปราศจากความไม่พอใจ
3) พฤติ ก รรมการให้ ค วามร่ ว มมื อ (Civic Virtue) เป็ น พฤติ ก รรมของพนั ก งานที่ แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบเชิ ง
สร้างสรรค์ ที่เกี่ยวกับนโยบายขององค์กร ไม่ใช่เพียงแค่แสดงความคิดเห็น แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เพื่อองค์กรด้วยความ
สมัครใจ แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตนเอง
4) พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อื่น (Courtesy) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในการทํางาน
ไม่ใช้อารมณ์เมื่อเกิดความขัดแย้ง ไม่ทําให้การทะเลาะเบาะแว้งขยายออกไป เมื่อมีการถกเถียง หรือยั่วยุจากบุคคลอื่น
มีความเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น และจัดข้อมูลข่าวสารตารางงานให้ผู้ท่ีตอ้ งการ
5) พฤติ กรรมให้ความช่วยเหลื อ (Altruism) เป็ นพฤติก รรมที่ ทําด้ว ยความสมั ค รใจ เพื่ อช่วยเหลื อผู้ อื่น เมื่ อ มี
ปัญหาในการทํางาน ให้สามารถทํางานในหน้าที่ของเขาให้เสร็จสมบูรณ์ ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ เช่น การสอนงานให้
พนักงานใหม่ การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทํางานที่ค้าง หรือลาป่วย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กันตามทฤษฎีภาวะผู้นําเต็มรูปแบบ และทฤษฎีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กร ดังนี้
- ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงมีความสั มพั นธ์ในทิศทางเดียวกั นกั บพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ทั้ง 5 รูปแบบ
- ภาวะผู้นํา แบบแลกเปลี่ ยนมี ความสั ม พั นธ์ในทิ ศ ทางเดี ย วกั นกั บ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีขององค์ ก ร
ทั้ง 5 รูปแบบ
- ภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลยมีความสัมพั นธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรทั้ง 5 รูปแบบ
โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของ สุธิดา เลิศอุไรวงศ์
(2557) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กร ภาวะผู้นํา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน จํานวน 391
คน จาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท
ปตท.จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี การศึกษาระดับปริญญา
ตรี ระยะเวลาการทํางาน 7 ปี ขึ้นไป และในการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นํา เป็นตัวแปรต้น และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรเป็นตัวแปรตาม ภาวะผู้นํามีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าหากพนักงานมีภาวะผู้นําสูง จะส่งผลให้มพี ฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเพิ่มขึ้นด้วย
และ ชาญวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์ (2556) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของภาวะผู้นําที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ พนักงานระดับ
ปฏิ บัติ การของสถาบั นการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จํ านวน 400 คน จาก 4 แห่ง ได้ แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารพั ฒ นา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดับปริญ ญาตรี อายุงานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
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องค์กรกั บภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบาย และการยึดเหนี่ยว
ภายในกลุ่ม มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วิธีวิทยาในการวิจัย
1. การระบุขอบเขตการศึกษา
พฤติก รรมการเป็ นสมาชิก ที่ด ีข ององค์ ก ร
(Organ 1988, 1990)

ภาวะผู้น ํา (Bass and Avolio 1991)

- พฤติกรรมความสํานึกในหน้ าที่
- พฤติกรรมความอดทนอดกลั ้น
- พฤติกรรมให้ ความร่วมมือ
- พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อื่น
- พฤติกรรมการให้ ความช่วยเหลือ

- ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
- ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน
- ภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย

รูปที่ 1 แสดงโมเดลในการศึกษา
จากรูปที่ 1 โมเดลในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งตัวแปรหลักออกเป็น 2 ตัวแปร ตามทฤษฎีภาวะผู้นําของ Bass and
Avolio 1991 และทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของ Organ 1988, 1990 โดยภาวะผู้นําทั้ง 3 รูปแบบ คือ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย เป็นการแสดงออกของผู้นําแต่
ละรู ป แบบ ซึ่ งจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ โดยตรงต่ อ การแสดงพฤติ ก รรมทั้ ง 5 รู ป แบบ คื อ พฤติ ก รรมความสํ า นึ ก ในหน้ า ที่
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมให้ความร่วมมือ พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ทั้งนี้ความสัมพันธ์จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร โดยนําเอาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ภาวะผู้นําเต็มรูปแบบของ Bass and Avolio (1991 อ้างถึงใน สุธิดา
เลิศอุไรวงศ์, 2557) ประกอบด้วยภาวะผู้นํา 3 แบบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง 2) ภาวะผู้นําการแลกเปลี่ยน
และ 3) ภาวะผู้ นํ าแบบปล่ อ ยปละละเลย และลั ก ษณะพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิก ที่ ดี ของ Organ (Organ 1988,1990
อ้างถึงใน สุธิดา เลิศอุ ไรวงศ์ 2557) ประกอบด้วย 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที่ 2) พฤติกรรม
ความอดทนอดกลั้น 3) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 4) พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อื่น 5) พฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ
ขั้นตอนการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการศึ ก ษา คื อ แบบสอบถาม โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของพนั ก งานระดั บ
ปฏิบัตกิ ารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จํานวน 321 ชุด มีคา่ ความเชื่อมั่น 0.880 ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และระยะเวลา
ในการปฏิบัตงิ าน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นํา 3 รูปแบบ คือ ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน ภาวะ
ผู้นําแบบปล่อยปละละเลย
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 5 ด้าน คือ พฤติกรรมความสํานึกใน
หน้ า ที่ พฤติ ก รรมความอดทนอดกลั้ น พฤติ ก รรมการให้ ค วามร่ ว มมื อ พฤติ ก รรมการคํ า นึ ง ถึ ง ผู้ อื่ น พฤติ ก รรมให้
ความช่วยเหลือ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ภาวะผู้นําต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3-7) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 1,799 คน แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และหน่วยงานส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ข้อมูล
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 (แผนกทรัพยากรบุคคลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, 2560) โดยอ้างอิงการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางของเครจซี่และมอร์แกน ได้ขนาดตัวอย่างประมาณ 317 คน
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดังนี้
1) ข้อ มูล ทั่ ว ไป ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึก ษาสู งสุ ด ตํ าแหน่งงาน ระดั บ และระยะเวลาในการปฏิบั ติ งาน
จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นํา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) และการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยตาม
แบบทดสอบที่ใช้วัดการรับรู้ของผู้ตามที่มีตอ่ พฤติกรรมภาวะผู้นํา Multifactor Leadership Questionaire (MLQ-6S)
3) การวิ เคราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ นํ า และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ร โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไป
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ทั้งหมดจํานวน 321 ราย เป็นเพศชายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.6 อายุระหว่าง 26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.2
มี ระดั บ การศึ ก ษาสู งสุ ด ในระดั บ ปริญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 39.9 มี อ ายุ ก ารทํ างานช่ว ง 1 – 9 ปี คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 62
อยู่ ในตํ า แหน่ ง ช่ า ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 59.8 อยู่ ในระดั บ 4 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 29.3 สั ง กั ด ฝ่ า ยการผลิ ต โรงไฟฟ้ า แม่ เมาะ
คิดเป็นร้อยละ 45.5
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ส่วนที่ 2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีภาวะผู้นําอยู่ในระดับสูง และระดับปานกลาง โดยมีภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงอยู่ใน
ระดับสูง รองลงมา คือ ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย อยู่ในระดับปานกลาง คะแนน
เฉลี่ย 9.1, 8.5 และ 4.7 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาระดับภาวะผู้นําในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ผู้บริหาร
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีภาวะผู้นําอยู่ในระดับสูง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การดึงดูดใจหรือ
บารมี องค์ประกอบที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจ มากที่สุด รองลงมา คือ องค์ประกอบที่ 3 การกระตุ้นการใช้ปัญ ญา
องค์ประกอบที่ 4 การคํานึงถึงผู้อื่น และองค์ประกอบที่ 6 การบริหารแบบลงโทษ โดยคะแนนเฉลี่ย 9.3, 9.3, 9.2, 8.7
และ 8.7 ตามลํ าดั บ ส่วนองค์ประกอบที่มีภาวะผู้นําอยู่ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 การให้รางวัลตาม
สถานการณ์ และองค์ประกอบที่ 7 การบริหารแบบปล่อยปละละเลย โดยคะแนนเฉลี่ย 8.2 และ 4.7 ตามลําดับ ดังตาราง
คะแนน
ระดับ
ภาวะผู้นําเต็มรูปแบบ
กลุ่มที่ 1 ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง
9.3
สูง
องค์ประกอบที่ 1 การดึงดูดใจ หรือบารมี
9.3
สูง
องค์ประกอบที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจ
9.2
สูง
องค์ประกอบที่ 3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา
8.7
สูง
องค์ประกอบที่ 4 การคํานึงถึงผูอ้ ื่น
เฉลี่ยรวม
9.1
สูง
กลุ่มที่ 2 ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน
8.2
ปานกลาง
องค์ประกอบที่ 5 การให้รางวัลตามสถานการณ์
8.7
สูง
องค์ประกอบที่ 6 การบริหารแบบลงโทษ
เฉลี่ยรวม
8.5
สูง
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย
4.7
ปานกลาง
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารแบบปล่อยปละละเลย
เฉลี่ยรวม
4.7
ปานกลาง
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
พนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรอยู่ในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม มีค่าเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็น
รายด้ า น พบว่า พฤติ ก รรมด้ า นที่ อ ยู่ ในระดั บ สู ง มากได้ แ ก่ ด้ า นการคํ า นึ งถึ ง ผู้ อื่ น มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
ด้านความช่วยเหลือ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.47 และ 4.23 ตามลําดับ ส่วนพฤติกรรมด้านที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านความสํานึก
ในหน้าที่ รองลงมาคือ ด้านการให้ ความช่วยเหลือ และด้านความอดทนอดกลั้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18, 3.71 และ 3.61
ตามลําดับ ดังตาราง
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พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กร
ด้านความสํานึกในหน้าที่
ด้านความอดทนอดกลั้น
ด้านการให้ความร่วมมือ
ด้านการคํานึงถึงผู้อื่น
ด้านความช่วยเหลือ
รวมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

4.18
3.61
3.71
4.47
4.23

0.76
1.16
0.93
0.65
0.73

สูง
สูง
สูง
สูงมาก
สูงมาก

4.04

0.84

สูง

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพั นธ์ระหว่างภาวะผู้นําและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนั กงานระดั บ
ปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จากการคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของภาวะผู้นําและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า ภาพรวมภาวะผู้นํา 3 รูปแบบ
(G4) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้นําทุกรูปแบบ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์ ก รทุ ก ด้ า น โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ภาวะผู้ นํ า แบบเปลี่ ย นแปลง (G1) สู ง ที่ สุ ด (r = .799) และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (T2) ต่ําที่สุด (r = .149) และภาพรวมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรทั้ง 5 ด้าน
(T6) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้นําทุกรูปแบบ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (T5) สูงที่สุด (r = .697) และมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน (G2) ต่ําที่สุด (r = .302) ดังตาราง
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผล
1.ภาวะผู้นํา
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผู้ บ ริห ารโรงไฟฟ้ าแม่ เมาะมี ภาวะผู้นํ า แบบเปลี่ ย นแปลง และภาวะผู้ นําแบบแลกเปลี่ ย น
อยู่ในระดับสูง ภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพิรพร ศิวะวามร
(2557) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารธนาคารออมสินใน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ พ บว่า ผลการศึ ก ษาภาวะผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงอยู่ ในระดั บ สู ง เช่ น เดี ย วกั น กั บ การศึ ก ษานี้ แต่ ไม่
สอดคล้อ งกั บ การศึ ก ษาของสุธิด า เลิ ศ อุไรวงศ์ (2557) ได้ ศึ ก ษาเรื่อ ง ความสั ม พั นธ์ระหว่างความผู กพั นต่อองค์ การ
ภาวะผู้ นํ า และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารของพนั ก งานรั ฐ วิส าหกิ จ สาขาพลั งงาน ที่ ผ ลการศึ ก ษา
พบว่ า ภาวะผู้ นํ า ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สาขาพลั ง งาน มี ภ าวะผู้ นํ า โดยรวม 3 รู ป แบบ คื อ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลง ผู้นําแบบแลกเปลี่ยน และผู้นําแบบปล่อยตามสบาย อยู่ในระดับปานกลาง
2.พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ สุธิดา เลิศอุไรวงศ์ (2557) ได้ศกึ ษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพั นต่อองค์การ ภาวะผู้นํา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดีขององค์การของพนักงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ สาขาพลั ง งาน ที่ พ บว่า ระดั บ พฤติ ก รรมของพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สาขาพลั ง งานโดยรวมอยู่ ในระดั บ สู ง
และสอดคล้องกับการศึกษาของ ชาญวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผู้นําที่มีต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่พบว่า พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง
3.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นําโดยรวมทั้ง 7 องค์ประกอบ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี โดยรวมทั้ง 5 ด้าน
มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งหมายความว่า ถ้าผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีระดับภาวะผู้นําโดยรวมทั้ง 7 องค์ประกอบเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อระดับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุธิดา เลิศอุไร
วงศ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ ภาวะผู้นํา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน และสอดคล้องผลการศึกษาของชาญวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์ (2556) ได้ศึกษา
เรื่องอิทธิพลของภาวะผู้นําที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษา
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน และผู้นําโดยรวมทั้ง 7 องค์ประกอบ
มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1) จากการศึกษา พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการให้ความเห็นว่าผู้บริหาร มีภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง อยู่ใน
ระดับสูง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาระดับภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงให้สูงยิ่งขึ้นผู้บริหารทุกระดับควรปรับบทบาทจาก
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การเป็นหัวหน้า ให้มีบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษา มุ่งเน้นเรื่องการตอบสนองความต้องการของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการเป็นรายบุคคล โดยหมั่นสังเกตพฤติกรรมและคอยสอบถามความสนใจของพนักงานแต่ละคน เพื่อที่จะได้ช้ีแนะ
และจัดสรรโปรแกรมการอบรมให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่า ได้รับการเอาใจใส่เป็น
อย่างดีมากยิ่งขึ้น
2) จากการศึ ก ษา พบว่ า พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารให้ ค วามเห็ น ว่ า ผู้ บ ริ ห าร มี ภ าวะผู้ นํ า แบบแลกเปลี่ ย น
อยู่ในระดับสูง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาระดับภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับ
การตอบแทนรางวัล ทั้งในรูปของคํายกย่องชมเชยในที่ประชุม การเพิ่มเป็นโบนัสพิเศษสําหรับผู้ที่ทําผลงานสําคัญสําเร็จ
โดยเฉพาะเรื่องเกณฑ์การพิจารณาขึ้นเงินเดือนที่เหมาะสมและยุติธรรม
3) จากการศึกษาพบว่าพนักงานระดั บปฏิบัติการให้ความเห็ นว่าผู้บริหาร มีภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานตามวิธีเดิมๆ ที่เคยชินจนไม่เกิดการพัฒนางาน
ต้องมีการกําหนดเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจนพร้อมทั้งกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกําหนดตัวชี้วัดที่
ท้าทายการทํางานมากยิ่งขึ้น
4) จากการศึก ษาพบว่าพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติการมีพ ฤติกรรมการเป็ นสมาชิก ที่ ดีขององค์ กร อยู่ในระดั บ สู ง
และเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเหล่านี้ให้กลายเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพขององค์กร มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- พฤติกรรมด้านความสํานึกในหน้าที่ พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ยังมีการใช้เวลาทํางานไปทําเรื่องส่วนตัว ผู้บริหาร
ควรปรับมุ มมองในการพิจารณามอบหมายงาน และการกระตุ้นบรรยากาศการทํ างานให้ผู้ปฏิบัติงานอยากทุ่ มเทกับ
การทํางาน และให้มองที่เป้าหมายการทํางานเป็นหลัก หากงานที่ได้มอบหมายสําเร็จตามเวลาที่กําหนดและผลงานมี
ประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงพนักงานมีความสํานึกในหน้าที่เพิ่มสูงขึ้น
- พฤติก รรมด้ านความอดทนอดกลั้ น พบว่า พนั กงานส่ วนใหญ่ ยั งมี ก ารหาข้อ ผิ ด พลาดขององค์ ก รอยู่ เสมอ
นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เกิดการพัฒนาการทํางานภายในองค์กร เพราะการปรับปรุงการทํางานจะมีประสิทธิภาพได้
ต้องเกิดจากการที่คนภายในมองเห็นปัญหาและข้อผิดพลาดขององค์กรตนเองก่อน จากนั้นจึงเป็นการนําปัญหานั้นมา
พูดคุยในที่ประชุมประจําเดือน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงเป้าหมาย
- พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ พฤติกรรมด้านความคํานึงถึงผู้อื่น และ พฤติกรรมด้านความช่วยเหลือ
เหล่านี้สามารถปรับปรุงได้โดยใช้วิธีการไม่มอบหมายงานให้ยึดติดกับตัวบุคคล เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือกรณี
จําเป็น สมาชิกทุกคนในแผนกก็จะสามารถทํางานทดแทนกันได้ และเพื่อให้เกิดการป้องกันการทํางานผิดพลาด หรือลด
การทํางานอย่างประมาท ควรใช้วิธีการบริหารแบบลงโทษเข้ามาช่วยให้เกิดการแก้ไข โดยวิธีการกําหนดบทลงโทษให้แก่
ผูท้ ่ที ํางานผิดพลาด พิจารณาความรุนแรงตามความสําคัญของงานนั้นๆ
5) จากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับสูงที่สุด ดังนั้น
เพื่อให้ผบู้ ริหารพัฒนาระดับภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ผู้บริหารควรนําผลประเมินการทํางานจากระบบการประเมินผลบุคคล (Performance and Competency Based
Management System Program: PMSP) มาใช้ป รับ ปรุง การทํ างาน โดยนํ าผลการประเมินแจ้ งให้ ผู้ป ฏิ บั ติ งานแต่ ล ะคน
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ทราบถึง จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็งและวิธีการปรั บ ปรุงพั ฒ นาพฤติ ก รรมในการทํ างาน เนื่ อ งจากเป็ น ระบบที่ มี ก ารประเมิ นครบ
ทุกมุมมอง ทั้งการประเมินตนเอง การจับคู่ประเมินกันภายในแผนก และการถูกประเมินจากหัวหน้า
- ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีการนําแบบทดสอบ หรือแบบประเมินภาวะผู้นํามาปรับใช้ในกระบวนการคัด
สรรผู้ บ ริห ารทุ ก ระดั บ ทั้ ง ระดั บ ต้ น ระดั บ กลางและระดั บ สู ง โดยให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ลั ก ษณะผู้ นํ า ทั้ ง 7 องค์ ป ระกอบ
และเพื่อให้ครบถ้วนทุกมุมมอง ควรเป็นการประเมินแบบ 360 องศา โดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บริหารอีกระดับของ
บุคคลที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ประเมินด้วย ซึ่งผลการประเมินศักยภาพนี้จะเป็นตัวสะท้อนภาวะผู้นําเต็ม
รูปแบบ ให้เกิดการปรับปรุง หรือส่งเสริมภาวะผู้นําต่อไป
- การสร้างและกระตุ้นเสริมให้พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคนมีภาวะผู้นํา เนื่องจากในอนาคตพนักงานระดับ
ปฏิ บั ติการทุ ก คนมี โอกาสกลายเป็ น ผู้ บ ริห ารขององค์ ก ร โดยอาจจะมีก ารมอบหมายเป็ นผู้ดูแลโครงการสํ าคัญ หรื อ
กิจกรรมที่ท้าทายความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนตามความถนัด ความเหมาะสมได้รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ฝึกซ้อม
และพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นําของตนอยู่เสมอ
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การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน
ในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-7
Perception Accidents Prevention Awareness Sub-Contractor of
Mae Moh Power Plant Unit 4-7 Replacement Project
มนัส งามสมพงษ์*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานใน โครงการพัฒนา
โรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-7 โดยสร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จํานวน 253 คน วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ สถิติใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติวิเคราะห์ One way ANOVA และเขียนรายงานการค้นคว้าอิสระเชิงพรรณนา
จากการศึกษาพบว่า การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับ รองลงมาการรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ และตามด้วย
การรับ รู้เกี่ ยวกั บความพร้อมของร่างกายและจิตใจ การเปรียบเทีย บความแตกต่ างของระดั บ การศึก ษา กั บ การรับ รู้
การป้องกันอุบัติเหตุ พบว่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : การรับรู้ , การป้องกันอุบัติเหตุ, พนักงาน

ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the perception of employees under the subcontractor regarding
accident prevention in the Mae Moh Power Plant Unit 4-7 Replacement Project. Data was by creating a
questionnaire for the collection of 253 accidental sampling methods. Statistical data was presented by Mean,
Percentage and one-way ANOVA Test have been applied for the analysis after the data received. The research
found that the perception of employees overall level are high. When considering each aspect, Awareness of rules
and regulations, Secondly perception of tools - equipment and followed by perception about body mind adaptability.
The comparison of the educational levels affected accident prevention perception are not difference as overall
statistically significant at the .05 level.
Key Words: Perception, Accident Prevention, Employees
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บทนํา
ในประเทศไทยนั้นมีการก่อสร้างมากมาย ทุ กสถานประกอบการส่วนใหญ่ ให้ความสําคั ญ ด้านอาชีวอนามั ย
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเห็นได้จากป้ายที่มีข้อความ “ปลอดภัยไว้ก่อน” หรือ “SAFETY FIRST” เสมือน
คําว่า “กั นไว้ดีกว่าแก้” ก่อนเข้าสู่ สถานประกอบการอยู่เสมอ และยังมีป้ายติดกระจายอยู่รอบ ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ก็เพื่อ จะปลูกจิตสํานึกและปลูกฝังทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ให้ระลึกไว้เสมอว่าจะต้องไม่ประมาท และจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในโรงงานของสถานประกอบการนั้นๆ อย่างเคร่งครัด เพราะการเกิดอุบัติเหตุแต่ละ
ครั้ง อาจไม่ใช่แค่ความสูญเสียกับทรัพย์สิน หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ ของสถานประกอบการ แต่อาจนํามาซึ่งความสูญเสีย
ชีวิตของผู้ปฏิบัติงานเอง หรือกับผู้ร่วมงานในสถานประกอบ การนั้น ๆ ซึ่งถือเป็นความสูญเสียที่สถานประกอบการไม่
อยากให้ เกิ ด ขึ้น ซึ่ งหนึ่ งในการก่ อ สร้างที่ มี ค วามเสี่ย งในเรื่ อ งของความปลอดภั ย มากที่ สุ ด คื อ การก่ อ สร้ างโรงไฟฟ้ า
เนื่องจากต้องใช้ผู้รับเหมารายย่อยหลายรายในโครง การก่อสร้าง ในขณะนี้ (2558-2561) โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้มีโครงการ
“การพั ฒ นาโรงไฟฟ้ า ทดแทนโรงไฟฟ้ า แม่ เมาะ หน่ ว ยที่ 4-7” ซึ่ ง เป็ น โรงไฟฟ้ า พลั ง ความร้ อ น ใช้ ถ่ า นหิ น ลิ ก ไนต์
ภายในประเทศเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า มีกําลังการผลิต 655 เมกะวัตต์ ด้วยวงเงินลงทุนกว่า 36,800 ล้านบาท
(ทฤษฎีการรับรู้, 2560) พบว่าปัญหาเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน พนักงานผู้รับเหมารายย่อย มี
มากขึ้น จนถึงได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ตารางที่ 1 สถิติจํานวนอุบัติเหตุจากรายงานแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม: กุมภาพันธ์ 2560

จากสถิ ติ จํ า นวนอุ บั ติ เหตุ ทํ า ให้ ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท รวมถึ ง หน่ ว ยงานโครงการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต หั น มาให้
ความสําคัญ กันมากขึ้น เพราะว่าส่งผลการกระทบทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินของโครงการ โดยจะส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะกล่าวได้ 2 ประการคือ
ประการแรก ผลกระทบโดยตรง (โครงการ) สภาพแวดล้อมหรือสภาพความไม่ปลอดภัยในการทํางาน นํามาซึ่ง
ความเสี่ยงจากความสูญเสียจากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น โดยความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ จะประกอบ ไปด้วยความสูญเสีย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยความสูญเสียทางตรงได้แก่ ความสูญเสียที่เกิด ขึ้นกับชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลใน
องค์ ก ร เช่ น การบาดเจ็ บ พิ ก าร ทุ พ พลภาพ หรื อ เสี ย ชี วิ ต ความสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรทางการเงิ น ขององค์ ก ร เช่ น
ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน/ค่าชดเชย ที่หน่วยงานอาจจะต้องจ่ายให้กับผู้ได้รับความเสียหาย ความสูญ เสียที่เกิดขึ้น
ทรัพยากรทางวัตถุ เช่น วัสดุส่ิงของชํารุดเสียหายและค่าซ่อมแซมหรือจัดหาวัสดุสิ่งของมาทดแทน และความสูญเสีย
ทางอ้อมได้แก่ความสูญเสียเวลาการทํางานทั้งของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น หัวหน้างานผู้ควบคุมงานหรือ
ผู้บังคับบัญชา สูญเสียค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสูงขึ้น สูญเสียค่าจ้าง/เงินเดือน เสียค่าสวัสดิการให้แก่ผู้บาดเจ็บโดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนจากการงาน การสูญเสียเวลาหรือผลงานเนื่องจากทํางานต้องหยุดไป เพื่อสอบสวนหาข้อสรุปของเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท รวมทั้งขวัญและกําลังใจของ ผูป้ ฏิบัติงาน
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ประการที่สอง ผลกระทบโดยอ้อม (บริษัท) สภาพแวดล้อมหรือสภาพความไม่ปลอดภั ยในการทํ างานส่งผล
กระทบต่ อ การแข่ ง ขั น ของ ธุ ร กิ จ ในตลาดโลก ด้ ว ยสภาพการณ์ ท างเศรษฐกิ จ การค้ า ของโลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็วและเป็นไปในแนวทางเสรีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดรูปแบบการค้าไร้พรมแดนทําให้ธุรกิจ ต่างๆ ต้องมีการแข่งขัน
กันมากขึ้น ทําให้ปัจจุบันเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ ทํางาน ได้กลายเป็นเครื่องมือและมาตรฐานทาง
การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ การแข่งขันของธุรกิจในไทยและในตลาดโลก
ด้วยนโยบายการบริหารงานด้านคุณ ภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
มีการหาวิธีการลดการเกิดอุบัติเหตุโดยการจัดอบรมและปรับปรุงเนื้อหา เรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ให้กับพนักงาน
อยู่เรื่อยๆ ทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา “การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-7” หลังจากที่ได้รับการอบรมหลักสูตรปรับปรุง เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้เรื่องความปลอดภัยใน
การทํางานของพนักงานและเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการการรับรู้
ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สําคั ญ ของบุ คคล เพราะการตอบสนอง
พฤติกรรมใดๆจะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ
ดังนั้นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และเนื้อหาของการอบรมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติ เป็นต้น การรับรู้เป็นผลเนื่องมาจากการที่มนุษย์ใช้อวัยวะรับ
สั ม ผั ส (Sensory motor) ซึ่ ง เรี ย กว่ า เครื่ อ งรั บ (Sensory) ทั้ ง 5 ชนิ ด คื อ ตา หู จมู ก ลิ้ น และผิ ว หนั ง จากการวิ จั ย มี
การค้นพบว่า การรับรู้ของคนเกิดจากการเห็น 75% จากการได้ยิน 13% การสัมผัส 6% กลิ่น 3% และรส 3% (ทฤษฎี
การรับรู้, 2560.) การรับรู้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพล หรือปัจจัยในการรับรู้ ได้แก่ ลักษณะของผู้
รั บ รู้ ลั ก ษณะของสิ่ ง เร้ า การที่ ม นุ ษ ย์ จ ะรั บ รู้ แ ละสามารถพั ฒ นาจนเป็ น การเรี ย นรู้ ได้ ดี ห รื อ ไม่ นั้ น ย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1. ผู้ท่มี คี วามรู้ มีการศึกษา มีสติปัญญาสูงกว่า ย่อมมีการรับรู้ได้ดกี ว่า
2. การสังเกตและการพิจารณา ขึน้ อยู่กับความชํานาญ ประสบการณ์ในงาน และความสนใจ
3. คุณภาพของจิตในขณะนั้น ถ้ามีความเหนื่อยอ่อน เครียด หรืออารมณ์ขุ่นมัว อาจทําให้แปลความหมายของ
สิ่งเร้าที่สัมผัสได้ไม่ดี แต่ในทางตรงกันข้าม หากสภาพจิตใจผ่องใส ปลอดโปร่ง ก็จะทําให้การรับรู้ และการเรียนรู้เป็นไป
ด้วยดี และเป็นระบบ
กันยา สุ วรรณแสง (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ปั จจัย ที่เป็ นตั วกํ าหนดการรับรู้ไว้ว่าสิ่งเร้าอย่างเดียวกั นอาจจะทํ า
ให้คนสองคนสามารถรับรู้ต่างกันได้การที่มนุษย์สามารถรับรู้ส่ิงต่างๆ ได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างและจะรับรู้ได้ดีมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เช่น ประสบการณ์วัฒนธรรม การศึกษาดังนั้นการที่บุคคลจะเลือกรับรู้
เนื้อหาของการอบรมในขณะนั้นจึงขึ้นอยู่กับ
สีสัน ขนาด และเนื้อหาของการอบรม (Intensively Size and Content) การย้ําเตือน (Repetition) สิ่งที่ตรงกันข้าม
(Contrast) ภาพเคลื่อนไหว (Movement) เป็นต้น
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แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวัง (Expectancy) ความสนใจอารมณ์ความคิดและจิตนาการความรู้สึกต่างๆ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความปลอดภัย
ความหมายของความปลอดภัยในการทํางาน
หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สามารถทํางานโดยปราศจากอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น
หรือการหลีกเลี่ยงไม่ทํางานภายใต้ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากการทํางานภายในสถานที่ทํางานนั้นๆ รวมถึงการไม่เป็น
โรคที่เกิดจากการทํางาน เช่น โรคปอด โรคผิวหนัง เป็นต้น
วิฑู รย์ สิมะโชคคี และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องยึดหลัก 3 E ได้แก่
ด้ านวิ ศ วกรรมศาสตร์ (Engineering) หมายถึ ง การใช้ ค วามรู้ ท างวิช าการด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ ในการเลื อ ก
เครื่องจัก ร อุปกรณ์ เครื่องมื อ ที่มีสภาพการใช้งานที่ ปลอดภั ยที่สุดเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่าง การติดตั้งตั ว
ป้องกันอันตรายให้กับส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร ระบบการระบายอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหา
ด้านการศึกษา (Education) หมายถึง การให้ความรู้ หรือการฝึกอบรมและให้คําแนะนํากับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในการทํางาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยใน
การทํางาน ทําให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และป้องกันได้อย่างไร จะทํางานอย่างไรจึงจะปลอดภัยที่สุด
จัดทําการอบรมหลักสูตรปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับงานในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดทํา
ด้านการออกกฎข้อบังคับ (Enforcement) หมายถึง การกําหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและ
มาตรการควบคุมบังคับให้ผู้ปฏิบัติงาน ต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกันหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษ
เพื่อให้เกิดจิตสํานึกและหลีกเลี่ยงการทํางานที่ไม่ถูกต้อง เป็นอันตราย หรือไม่ปลอดภัย ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดทํา
ทฤษฎีระบบความปลอดภัยของบ๊อบ ฟีเรนซ์ (Firenze System Model)
เป็นการศึกษาเรื่อง สาเหตุของอุบัติเหตุจะต้องศึกษาองค์ประกอบทั้งระบบ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
และแต่ ล ะองค์ ป ระกอบมี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจ (Decision) งาน (Task) และการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ (Accident)
องค์ประกอบดังกล่าวประกอบด้วย คน (Man) เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Machine) และสิ่งแวดล้อม (Environment) (อ้างถึง
ใน เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, 2544)
คนหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน (Man) ในการทํ า งาน ความพร้ อ มของร่า งกายและจิ ต ใจ หรื อ การงานนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
จําเป็นต้องตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายแต่การตัดสินใจในการดําเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายในแต่ละครั้ง นั้นย่อมมีความเสี่ยงแอบแฝงอยู่เสมอ ดังนั้นในการตัดสินใจแต่ละครั้งผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
ความรู้ และเข้าใจขบวนการและขั้นตอนในการทํางานอย่างแท้จริง ถ้าหากเข้าใจขบวนการหรือขั้นตอนการทํางานที่ดีขอ้ มูล
ข่ า วสารดี ก็ จ ะทํ า ให้ ตั ด สิ น ใจถู ก ต้ อ ง แต่ ถ้ า ไม่ เ ข้ า ใจขบวนการหรื อ ขั้ น ตอนที่ ดี ก็ จ ะทํ า ให้ ตั ด สิ น ใจผิ ด พลาด
หรื อ มี ค วามเสี่ ย งสู ง และทํ า ให้ เกิ ด ความล้ ม เหลวในการทํ า งานซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ไ ด้ ดั ง นั้ น งานด้ า น
ความปลอดภัยเป็นงานสําคัญที่บุคลากรจะต้องได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี มีการสนับสนุนจาก ฝ่ายบริหารและมีการ
สอบสวนหาสาเหตุท่ีแท้จริงของการเกิดอุบัตเิ หตุทุกครั้งอย่างชัดเจน
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เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Machine) ที่ใช้จะต้องมีความพร้อมปราศจากข้อผิดพลาด ถ้าเครื่องมือและอุปกรณ์ขาด
การตรวจสอบหรือการบํ ารุงรักษาที่ดีโอกาสที่กลไกของเครื่องมือและอุปกรณ์ จะทํ างานผิดพลาดหรือชํารุดเสียหาย
ขณะใช้งาน และอาจนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) สภาพการทํ า งานและสิ่ ง แวดล้ อ มในการทํ า งานมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต่ อ การทํ า งาน
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักร ซึ่งจะเป็นสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุได้ เช่น การทํางานอยู่ภายใต้สถานที่อุณหภูมิสูง ทํางานอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมีหรือฝุ่นผงถ่านหินฟุ้งกระจาย
แสงจ้าในขณะปฏิบัตงิ านเชื่อมเหล็กเป็นต้น ซึ่งบริษัทจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้ถูกกับลักษณะงาน

ระเบียบวิธีการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน จําแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาที่แตกต่างกันกับระดับการรับรู้การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน
สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัย คือ
H0 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการรับรู้การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน ไม่แตกต่างกัน
H1 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อการรับรู้การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน แตกต่างกัน
ขอบเขตการวิจัย
ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานในบริษัทผู้รับเหมารายย่อย ของบริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-7 จํานวน 253 ราย ตามตารางจํานวนขนาดตัวอย่างจาก
ตาราง AERA Mini Presentation, Darwin Hendel, April, 1977 (อ้างถึงใน พรรณี ลีกิจวรรธนะ, 2553) ที่ความเชื่อมั่น 95%
และค่าความคลาดเคลื่อน 5% จาก จํานวนตัวอย่าง 3,698 ราย คิดที่ 4,000 ราย
ตารางที่ 2 แสดงขนาดตัวอย่าง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

บริ ษัท
บริ ษัทไทยจูรองเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (TJEL)
บริ ษัทเนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน) (NWRT)
บริ ษัทเอเวอร์ เซนได เอส-คอน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (ESE)
บริ ษัทเพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) (PLE)
บริ ษัทพีดบั เบิลยูเอช (ประเทศไทย) จํากัด (PWH)
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด บาลานซ์ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ (BEC)
บริ ษัท สยามเดนกิ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (SDE)
บริ ษัทซีเมนส์ จํากัด (SET)
รวม

คิด ที่ 4000 ได้ 253
1,673
1,097
442
340
58
42
32
14
3,698

ขอบเขตด้านเนื้อหา กําหนดหัวข้อการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานไว้ 3 ด้านคือ
การรับรูเ้ กี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับ
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การรับรูเ้ กี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์
การรับรูเ้ กี่ยวกับความพร้อมของร่างกายและจิตใจ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ทราบถึง การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานอยู่ในระดับใด
ทราบถึง ความแตกต่างของระดับการศึกษากับการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน
สามารถนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการอบรมเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ต่อไป
1. คําถามหลักของการวิจัย
การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่
4-7 อยูใ่ นระดับใด ?
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการการวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งสร้ างตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกรอบ
แนวความคิดที่กําหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จํานวน 6 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยครอบคลุม
ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน ระดับตามสายงาน จํานวนครั้งที่ได้รับการอบรมเรื่อง
ความปลอดภัย
ตอนที่ 2 ข้อ มู ล การรั บ รู้ก ารป้ อ งกั น การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ข องพนั ก งาน จํ า นวน 3 ด้ า น ได้ แ ก่ การรั บ รู้เกี่ ย วกั บ
กฎระเบียบและข้อบังคับ การรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ และการรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของร่างกายและจิตใจ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Weight Mean Score : WMS) การแปลความหมายคะแนนโดยกําหนดเกณฑ์
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
3
2.50 – 3.00
การรับรู้อยู่ในระดับมาก
2
1.50 – 2.49
การรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง
1
1.00 – 1.49
การรับรู้อยู่ในระดับน้อย
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการผู้ตอบคําถาม
3. สถิติที่ใช้วเิ คราะห์
ประเภทของงานวิจั ย : Applied Research เป็ นการวิจัยพื้ นฐาน (Basic Research) โดยอาศั ยวิธีบู รณาการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติ One-way ANOVA (F-test)
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้า
แม่เมาะหน่วยที่ 4-7 สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 79.8%
อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.8%
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.5%
ประสบการณ์การทํางานต่ํากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.9%
เป็ผู้ปฏิบัตงิ าน คิดเป็นร้อยละ 59.7%
ได้รับการอบรมเรื่องความปลอดภัย จํานวน 6-10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.0%
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน
ตารางที่ 3 การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในภาพรวม
การรับรู้
การรับรูเ้ กี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับ
การรับรูเ้ กี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์
การรับรูเ้ กี่ยวกับความพร้อมของร่างกายและจิตใจ
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
2.90
2.92
2.90

SD
0.23
0.19
0.22

ระดับการรับรู้
มาก
มาก
มาก

2.91

0.19

มาก

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ( X = 2.91, SD = 0.19)

ตารางที่ 4 การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในด้านการรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับ
การรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับ
1. ท่านรับรู้กฎความปลอดภัยทั่วไปของบริษัทฯ
2. บริษัทฯให้ข้อมูลกับท่านเกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทํางาน
เช่น การทํางานกับเครื่องจักร การทํางานกับระบบไฟฟ้า การทํางานกับ
สารเคมี ช่วยให้มีความระมัดระวังมากขึ้น
3. การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการทํางานที่ปลอดภัย ทําให้พนักงาน
มีความระมัดระวังในการทํางานมากขึ้น
4. การสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย
ที่ครอบหู ที่อุดหู แว่นตานิรภัย หน้ากากกั้นฝุ่น ถุงมือ ช่วยลดความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุท่เี กิดขึ้น
5. กิจกรรม (รางวัล) ด้านความปลอดภัยที่บริษัทจัดขึ้นมีส่วนช่วยลด
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ค่าเฉลี่ย
2.91
2.93

SD
0.28
0.25

ระดับการรับรู้
มาก
มาก

2.94

0.22

มาก

2.93

0.28

มาก

2.79

0.41

มาก
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อุบัติเหตุจากการทํางาน
6. การเรียนรู้วิธีการทํางานตามคู่มือความปลอดภัย ทําให้ปฏิบัติ งาน
ได้อย่างปลอดภัย
7. การขออนุญาต (PTW) ก่อนการปฏิบัตงิ าน ช่วยลดอุบัติเหตุได้
8. การเข้าทํางานในที่อับอากาศ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการอบรมและ
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน ตามข้อกฎหมาย
ภาพรวม

2.91

0.30

มาก

2.89
2.91

0.33
0.30

มาก
มาก

2.90

0.23

มาก

เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบั งคับ ในภาพรวมอยู่ในระดั บมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 2.90, SD = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ
แรก ดังนี้ การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการทํางานที่ปลอดภัย ทําให้พนักงานมีความระมัดระวังในการทํางานมากขึ้น
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ( X = 2.94, SD = 0.22) บริษัท ฯให้ ข้อมูลกับท่านเกี่ยวกั บอั นตรายที่จ ะเกิ ดขึ้นจากการทํ างาน เช่น
การทํางานกับเครื่องจักร การทํางานกับระบบไฟฟ้าการทํางานกับสารเคมี ช่วยให้มีความระมัดระวังมากขึ้น การฝึกอบรม
พนั ก งานเกี่ ย วกั บ การทํ า งานที่ ป ลอดภั ย ทํ า ให้ พ นั ก งาน มี ค วามระมั ด ระวั ง ในการทํ า งานมากขึ้ น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
( X = 2.93, SD = 0.25) และการสวมอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คล เช่ น หมวกนิ ร ภั ย รองเท้ า นิ ร ภั ย ที่ ค รอบหู
ที่อุดหู แว่นตานิรภัย หน้ากากกั้นฝุ่น ถุงมือ ช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น การเรียนรู้วิธีการทํางานตามคู่มือ
ความปลอดภัย ทําให้ปฏิบัติ งานได้อย่างปลอดภัย มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ ( X = 2.93, SD = 0.28)
ตารางที่ 5 การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในด้านการรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์
ด้านการรับรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์
1. การทํางานกับอุปกรณ์ ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทํ างาน
(Procedure Manual) อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
2. การซ่อมแซม แก้ไขข้อบกพร่องหรือทําความสะอาดเครื่องมื อ
และอุปกรณ์ จะต้องหยุดการทํางานเครื่องมือ และอุปกรณ์ ทุกครั้ง
3. การบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคน
4. การลงบันทึกและติดป้ายชี้บ่งถึงความชํารุดเสียหายของ
เครื่องมือ และอุปกรณ์ ให้เพื่อพนักงานทราบเป็นเรื่องที่ตอ้ งทํา
5. การทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าจําเป็นต้องมีความรู้ และต้องเปิด
เบ รกเกอร์ หลั ก (Main Breaker) พ ร้ อ มแขวนป้ ายตั ดไฟ และ
คล้องล็อกกุญแจ (LOTO) ทุกครั้งที่ทํางานกับระบบไฟฟ้า
6. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น เข็มขัดนิรภัย สายรัดนิรภัย
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ค่าเฉลี่ย
2.95

SD
0.22

ระดับการรับรู้
มาก

2.92

0.26

มาก

2.91

0.28

มาก

2.90

0.29

มาก

2.93

0.25

มาก

2.95

0.21

มาก
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ในการทํางานบนที่สูงช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้
7. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมกับลักษณะของงาน ทําให้
เกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้
8. การศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องมือ และอุปกรณ์
ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได้
9. การทํางานกับอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับสารเคมี จะต้องสวมใส่อุปกรณ์
ป้ อ งกั น ส่ ว นบุ ค คลให้ ถู ก กั บ ลั ก ษณะงาน เช่ น สวมใส่ ชุ ด ป้ อ งกั น
สารเคมี หน้ากากกั้นสารเคมีเต็มหน้า แว่นตานิรภัย ถุงมือป้องกัน
สารเคมี เป็นต้น ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้
ภาพรวม

2.91

0.30

มาก

2.90

0.32

มาก

2.92

0.27

มาก

2.92

0.19

มาก

ด้ า นการรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ( X = 2.92,
SD = 0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อุบัติเหตุ เช่น เข็มขัดนิรภัย สายรัดนิรภัย ในการทํางานบนที่สูงช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X= 2.95,
SD = 0.21) การทํ างานกั บ อุ ป กรณ์ ต้อ งปฏิ บั ติ งานตามขั้ น ตอนการทํ างาน (Procedure Manual) อย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 2.95, SD = 0.22) และการทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าจําเป็ นต้องมี
ความรู้ และต้ อ งเปิ ด เบรกเกอร์ หลั ก (Main Breaker) พร้อมแขวนป้ายตั ดไฟและคล้ อ ง ล็ อ กกุ ญ แจ (LOTO) ทุ ก ครั้งที่
ทํางานกับระบบไฟฟ้า มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ ( X = 2.93, SD = 0.25)
ตารางที่ 6 การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในด้านการรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของร่างกายและจิตใจ
ด้านการรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของร่างกายและจิตใจ
1. การแต่งกายให้เหมาะสมในการทํางาน เช่น สวมรองเท้า Safety,
หมวกนิรภัยที่ครอบหู, หน้ากากกั้นฝุ่น เมื่อขึ้นทํางานบนเครื่องจักร ช่วยลด
ความรุนแรงจากการเกิดอุบัตเิ หตุได้
2. การทํางานเมื่อสภาพร่างกายไม่ปกติ เช่น ง่วงนอน มึนเมาสุรา ป่วยไข้
อ่อนเพลีย ฯลฯ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ
3. การคาดเข็มขัดนิรภัยในการขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ ช่วยลดความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุท่เี กิดขึ้นได้
4. การเพิ่มความระมัดระวังและมีสมาธิในการทํางาน ช่วยลดความเสี่ยง
ของการเกิดอุบัติเหตุ
5. การทํางานล่วงเวลาต่อเนื่องเกิน 8 ชั่วโมง จะทําให้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานลดลง จึงต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น
6. การสร้างทัศนคติและยึดหลักความเชื่อ “ปลอดภัยไว้ก่อน” ทําให้เพิ่ม
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ค่าเฉลี่ย
2.93

SD
0.27

ระดับการรับรู้
มาก

2.93

0.27

มาก

2.92

0.27

มาก

2.91

0.33

มาก

2.86

0.38

มาก

2.95

0.22

มาก
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ความระมัดระวังในการทํางานมากขึ้น
7. การทํางานที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ถนัดเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํา ควรศึกษางานนั้น
ก่อนจึงค่อยลงมือทํา
8. การสร้างจิตสํานึกความปลอดภัย โดยยึดถือหลักว่า “กันไว้ดีกว่าแก้”
ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้

2.91

0.29

มาก

2.93

0.27

มาก

ภาพรวม
2.90
0.22
มาก
ด้ า นการรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ความพร้ อ มของร่ า งกายและจิ ต ใจ ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
( X = 2.90, SD = 0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ การสร้าง
ทั ศ นคติ และยึดหลั ก ความเชื่ อ “ปลอดภั ยไว้ก่อ น” ทํ าให้เพิ่ ม ความระมั ด ระวั งในการทํ างานมากขึ้น มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ
( X = 2.95, SD = 0.22) การแต่ ง กายให้ เหมาะสมในการทํ า งาน เช่ น สวมรองเท้ า Safety หมวกนิ ร ภั ย ที่ ค รอบหู
หน้ากากกั้นฝุ่น เมื่อขึ้นทํางานบนเครื่องจักร ช่วยลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( X = 2.93,
SD = 0.27) และการทํางานเมื่อสภาพร่างกายไม่ปกติ เช่น ง่วงนอน มึนเมาสุรา ป่วยไข้ อ่อนเพลีย ฯลฯ เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทําให้เกิดอุบัตเิ หตุ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ ( X = 2.93, SD = 0.27)
ส่ ว นที่ 3 การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของระดั บ การศึ ก ษา กั บ การรั บ รู้
การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการรับรู้การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน ในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-7 จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
การรับรู้

ต่ํากว่า
อนุปริญญา
อนุปริญญา (ม (ปวท., ปวส.)
3, ม6, ปวช.)
(n=85)

(n=40)

X

S.D.

ภาพรวม

X

สูงกว่าปริญญา
ตรี
(n=18)

X

S.D.

รวม
(n=253)

F

Sig.

0.552

0.697

1.031

0.392

1.417

0.229

0.951

0.435

X S.D.

S.D.

X S.D.
การรับรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบและข้อบังคับ
การรับรู้เกี่ยวกับ
เครื่องมือ และอุปกรณ์
การรับรู้เกี่ยวกับความ
พร้อมของร่างกายและ
จิตใจ

ปริญญา
ตรี
(n=110)

2.97
0.27
2.85
0.21
2.81
0.28

2.91
0.21
2.94
0.19
2.92
0.20

2.92
0.21
2.92
0.18
2.92
0.20

2.94
0.23
2.95
0.18
2.93
0.29

2.90
0.23
2.92
0.19
2.90
0.22

2.81
0.21

2.92
0.18

2.92
0.18

2.94
0.23

2.91
0.19
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*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 7 พบว่ า การรั บ รู้ก ารป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ข องพนั ก งาน ในโครงการพั ฒ นาโรงไฟฟ้ า ทดแทน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-7 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.453
แสดงว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ในภาพรวมที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้า
แม่เมาะหน่วยที่ 4-7 ผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายได้ ดังนี้
ด้านการรับรู้เกี่ย วกั บกฎระเบียบและข้อบั งคั บ พนักงานได้ให้ความสํ าคัญ อยู่ในระดั บมาก อันเนื่ องมาจาก
พนักงานสามารถรับรู้กฎความปลอดภัยทั่วไปของบริษัทฯ หลังจากที่ได้รับการอบรมหลักสูตรปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องกับ
ปรีย าวดี ผลเอนก (2555) ศึ ก ษาถึ ง แนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ในโรงงานอุ ต สาหกรรม
กรณี ศึกษาบริษัท B.D.I Group จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน พฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยตามกฎระเบียบของโรงงาน สาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการสภาพแวดล้อมภายใน
โรงงาน ส่งผลต่อแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม
ด้ า นการรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ พนั ก งานได้ ให้ ค วามสํ า คั ญ อยู่ ในระดั บ มาก อั น เนื่ อ งมาจาก
การทํางานกับอุปกรณ์ ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทํางาน (Procedure Manual) อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ การใช้อุ ปกรณ์ ป้องกันอุ บัติเหตุ เช่น เข็มขัดนิรภั ยหรือ สายรัดการตก ในการทํ างานบนที่สูงช่วยลดการเกิด
อุบัติเหตุได้ และการทํางานกับอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับสารเคมี จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้ถูกกับลักษณะงาน
เช่น สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี, หน้ากากกั้นสารเคมีเต็มหน้า, แว่นตานิรภัย, ถุงมือป้องกันสารเคมี เป็นต้น ช่วยลดการเกิด
อุบัติเหตุได้ ซึ่งสอดคล้องกับ อํานวย แซ่เจี่ย (2551) ศึกษาถึงการรับรู้ระบบความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์มี
การรับรู้ระบบความปลอดภัย ด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี และสอดคล้องกับ ธิติ เปรินทร์
(2550) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ระบบความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิต
โรงงานกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ผลการวิจัย พบว่า ระดับการรับรู้ระบบความปลอดภัยของพนักงานอยู่ในระดับการรับรู้ที่ดี
มากและระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในระดับพฤติกรรมดี
ด้ า นการรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ความพร้ อ มของร่า งกายและจิ ต ใจ พนั ก งานได้ ให้ ค วามสํ า คั ญ มาก อั น เนื่ อ งมาจาก
การคาดเข็มขัดนิรภัยในการขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ ช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ การสร้างทัศนคติและ
ยึดหลักความเชื่อ “ปลอดภัยไว้ก่อน” ทําให้เพิ่มความระมัดระวังในการทํางานมากขึ้น และการแต่งกายให้เหมาะสมใน
การทํ า งาน เช่ น สวมรองเท้ า Safety, หมวกนิ ร ภั ย ที่ ค รอบหู , หน้ า กากกั้ น ฝุ่ น เมื่ อ ขึ้ น ทํ า งานบนเครื่ อ งจั ก ร ช่ ว ยลด
ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ สอดคล้องกับ วัลลภ พั ฒ นพงศ์, ไพรัตน์ เสียงดัง และธนพั ฒ น์ ไชยแสน (2549)
ศึกษาถึงการศึกษาการจัดระบบความปลอดภัยในโรงงานการผลิตในบริษัท อะตอม แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จํากัด ผลการวิจัย
พบว่า ความปลอดภัยในการทํางานลดการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน พนักงานมีความรู้ในเรื่องการดูแล และป้องกั น
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อุบัติเหตุ และมีแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดกิจกรรม 5 ส. ในงาน
ความปลอดภัย และการจัดทําคู่มือความปลอดภัยในโรงงาน ผลที่ได้จากการดําเนินงานสามารถทําให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการใช้ เครื่อ งจัก ร การส่ ง เสริม การทํ างานที่ ป ลอดภั ย และแนวทางการป้ อ งกั น
อุบัติเหตุ
ตารางที่ 8 สถิตจิ ํานวนอุบัติเหตุจากรายงานแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม:กรกฎาคม 2560

จากตารางที่ 1 เปรียบเที ย บกั บ ตารางที่ 8 สถิ ติ จํ านวนอุ บั ติ เหตุ จ ากรายงานแผนกความปลอดภั ย และ
สิ่งแวดล้อม:กรกฎาคม 2560 จํานวนอุบัติเหตุ มีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับผลการศึกษาการรับรู้การป้องกันการเกิด
อุ บั ติ เหตุ ของพนั ก งาน ในโครงการพั ฒ นาโรงไฟฟ้ า ทดแทนโรงไฟฟ้ า แม่ เมาะหน่ ว ยที่ 4-7 หลั งจากที่ได้ รับ การอบรม
หลักสูตรปรับปรุง สอดคล้องกับ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต (2551) ศึกษาถึงเรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุ
ในโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบว่า พนักงานในโรงงานทดลองหลังได้รับฝึกอบรมมี
ความรูเ้ รื่องความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัตเิ หตุสูงกว่าก่อนฝึกอบรม

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ปัญหาในการวิจัยครั้งนี้
1. การให้ ค วามร่วมมื อ ของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ระดั บ การศึ ก ษาต่ํ ากว่าระดั บ อุ ด มศึ ก ษาไม่ มี เลย ซึ่ งได้
คาดหวังว่ากลุ่มตัวอย่างระดับนี้มีมาก จึงได้ออกแบบสอบถามสําหรับกลุ่มตัวอย่างนี้โดยรวมเป็นแบบมาตรา
ส่วน (Weight Mean Score : WMS) ซึ่งแต่ละคําถามมีคําตอบให้เลือกตามลําดับความสําคัญ 3 ระดับ เพื่อ
ง่ายต่อการตัดสินใจตอบแบบสอบถาม
2. การให้ความร่วมมือของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่าระดับอนุปริญญา (ม3, ม6, ปวช.) มี
จํานวน 40 ราย จาก 253 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.8%
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1. ควรมีการจั ดกิจกรรม ที่ให้รางวัลด้านความปลอดภัย แก่พ นั กงานที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุหรือปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของบริษัท เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ ทุกๆคนในแต่ละรอบปฏิบัตงิ านทุกหกเดือน
2. ควรมีการอบรมฝึกปฏิบัติพนักงานในการลงบันทึกและติดป้ายชี้บ่งบอกถึงความชํารุดเสียหายของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ เพื่อให้ทราบถึงความชํารุดของอุปกรณ์ ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน
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การวิเคราะห์ปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน
Factor Analysis of Financial Ratios of Agricultural Cooperatives in Lamphun Province
ขจรพล กัณทาพันธ์* และชัยวุฒิ ตั้งสมชัย**
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้ มุ่งเน้นศึกษาสถานการทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วน
ทางการเงินของสหกรณ์ การเกษตรในจั งหวั ดลํ าพู น โดยใช้ CAMELS Analysis และการวิเคราะห์ ปั จ จั ย (Factor Analysis)
ซึ่ ง ใช้ ข้ อ มู ล จากงบการเงิ น ประจํ า ปี 2556 และปี 2557 ของสหกรณ์ ก ารเกษตรในจั ง หวั ด ลํ า พู น จํ า นวน 42 แห่ ง
ผลการวิเ คราะห์ส ถานการทางการเงิน ของสหกรณ์ ก ารเกษตรในจั งหวั ด ลํ า พู น โดยใช้ CAMELS Analysis และสถิ ติ
เชิงพรรณนา ในมิติที่ 1 ด้านความเพียงพอของเงินทุ นต่อ ความเสี่ยงพบว่าสหกรณ์ การเกษตรในจั งหวัดลํ าพู นมีความ
พอเพี ยงของเงินทุ นต่อความเสี่ ยงอยู่ในระดั บดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในมิติที่ 2 ด้านคุ ณ ภาพของสินทรัพ ย์ พบว่า
สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีคุณภาพของสินทรัพย์ต่ํากว่าภาพรวมของประเทศ ในมิติที่ 3 ด้านขีดความสามารถใน
การบริหารพบว่าสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดลํ าพู นมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีกว่าภาพรวมของประเทศ
ในมิติที่ 4 ด้านความสามารถในการทํากําไรพบว่าสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีความสามารถในการทํากําไรสูงกว่า
ภาพรวมของประเทศ ในมิติท่ี 5 ด้านสภาพคล่องทางการเงินพบว่าสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีสภาพคล่องทาง
การเงินดีกว่าภาพรวมของประเทศ
จากผลการวิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยใช้ Factor Analysis ผลการสกัดปัจจัย
สามารถสกัดได้ปัจจัยใหม่ท่ีมีความชัดเจน 3 ปัจจัย โดยตั้งชื่อให้มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนทางการเงินในแต่ละปัจจัยได้
ดั งต่ อไปนี้ 1) ปั จจั ยด้ านการบริ ห ารค่ าใช้ จ่ ายในการดํ าเนิ นงาน ประกอบด้ ว ย 5 อั ต ราส่ วน ได้ แก่ อั ต ราค่ าใช้ จ่ ายใน
การดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ อัตราการค้างชําระ อัตราค่า ใช้จ่ายดํา เนิน งานต่อ กําไรก่อ นหัก ค่า ใช้จ่ายดําเนินงานและ
ทุ นสํ า รองต่ อ สิ น ทรั พ ย์ 2) ปัจ จัย ด้า นการเติบ โตของธุรกิ จ ประกอบด้ ว ย 5 อั ต ราส่ วน ได้ แ ก่ อั ตราผลตอบแทนต่ อ
สินทรัพย์ อัตราการเติบโตของกําไร อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ อัตราหมุ น ของสิน ทรั พ ย์แ ละอัต ราผลตอบแทนต่อ ส่ว น
ของทุน และ 3) ปัจจัยด้านสมาชิกประกอบด้วย 2 อัตราส่วน ได้แก่ หนี้สินต่อสมาชิกและเงินออมต่อสมาชิก

*

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the financial situation of agricultural cooperatives in Lamphun
Province by using CAMELS Analysis and factor analysis. We collected the data from financial statements of 42
agricultural cooperatives in Lumphun Province for the years 2013 and 2014. For the financial analysis of agricultural
cooperatives in Lamphun province by using CAMELS analysis and descriptive statistics in the first dimension— capital
adequacy of risk—it was found that the agricultural cooperatives in Lamphun had sufficient capital for the risk to be
at a level better than the national average. In the second dimension—the quality of the asset—it was found that
agricultural cooperatives in Lamphun province had lower asset quality than the overall picture of the country. In the
third dimension—the administrative capacity—it was found that agricultural cooperatives in Lamphun Province had
better management capacity than the overall country. In the fourth dimension—profitability—it was found that
agricultural cooperatives in Lamphun province had higher profitability than the overall picture of the country. In the
fifth dimension—financial liquidity—it was found that agricultural cooperatives in Lamphun province had better
financial liquidity than the overall picture of the country.
From the analysis of financial status of agricultural cooperatives in Lamphun Province by using factor
analysis, extraction of factors by Principal Components Analysis (PCA) was used and then the axis was rotated using
Orthogonal Rotation with Varimax method to reduce variables to the minimum factors. For the absolute value of
factor loading higher than 0.5, the study could extract those ratios and group them into 3 explicit factors as follows:
1) Factors affecting the management of operating expenses consisting of 5 ratios: cost of operation, net profit margin,
rates arrears, operating expenses to earnings before deducting operating expenses, and capital reserves. 2)
Business growth factor consisted of 5 ratios, including return on assets, profit growth rate, asset growth rate, rotation
rate of assets and return on equity. And the membership factors consisted of 2 ratios including debt to members and
savings to members.

บทนํา
จั ง หวั ด ลํ า พู น ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมโดยจั ง หวั ด ลํ า พู น มี พื้ น ที่ ถื อ ครองเพื่ อ การเกษตร
รวม 639,916 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.72 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด จํานวนเกษตรกร 71,798 คน คิดเป็นร้อยละ 47.17
ของประชากรทั้งหมด (จังหวัดลําพูน, 2556: ออนไลน์) ในส่วนของการลงทุนในการทํ าเกษตรกรรม เกษตรกรภายใน
จังหวัดลําพูนยังคงต้องกู้ยืมเงินลงทุนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร อีกทั้งยังมีส่วนหนึ่งที่กู้เงินนอกระบบซึ่งมักเกิดปัญหาตามมาอยู่เป็นประจํา อย่างไรก็ตามสหกรณ์การเกษตร
เข้ามาเป็นอีกสถาบันการเงินหนึ่ง ที่มีความสําคัญต่อเกษตรกรในท้องถิ่น โดยสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีจํานวน
ถึง 42 สหกรณ์ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในผลการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน และวิเคราะห์ปัจจัย
อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
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สําหรับอัตราส่วนทางการเงินที่นิยมนํามาใช้บ่งชี้ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ คือ อัตราส่วนการวิเคราะห์
CAMELS ประกอบด้ ว ยอั ตราส่ว นทางการเงินจํ านวน 24 ตั วแปร ผู้ ศึ ก ษาได้ รวบรวมข้ อ มู ล อั ตราส่วนทางการเงินทาง
การวิเคราะห์ CAMELS ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนเพื่อนํามาศึกษาในขั้นต้น ก่อนที่จะได้ขยายต่อไปในจังหวัด
อื่ น ๆและทํ า การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ของสหกรณ์เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สั ญ ญ าณ เตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า ใน
ผลการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในการใช้การวิเคราะห์แบบ CAMELS นั้น จะได้ผลลัพธ์เป็นอัตราส่วนมากถึง 24
อัตราส่วนทําให้ยากต่อการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ ดังนั้น จึงได้นําการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคใน
การค้นหาตัวประกอบต่างๆ (Factors) ที่ตัวแปรในกลุ่มนั้นชุดนั้นมีองค์ประกอบร่วมกัน (สหสัมพันธ์) ช่วยให้ทราบว่ามีตัว
ประกอบอะไรบ้างที่กลุ่มตัวแปรเหล่านั้นวัดร่วมกันหรืออาจกล่าวได้ว่าการวิเคราะห์ปัจจัยเป็นเทคนิคที่ใช้ในการลดตัวแปร
จํานวนมากให้เหลือเพียงไม่กี่ปัจจัยเพื่อลดข้อมูลที่ไม่มีความสําคัญและเพิ่มมุมมองในการวิเคราะห์ใหม่ๆ ขั้นตอนที่สําคัญ
ของการวิเคราะห์ปัจจัย คือ การสกัดปัจจัยซึ่งเป็นการสร้างปัจจัยร่วมจํานวนหนึ่ง หรือสามารถอธิบายความผันแปรต่างๆ
ของตัวแปรเดิมไว้ในปัจจัยร่วม ทําให้ปัจจัยร่วมแต่ละปัจจัยเป็นตัวแทนที่ดีของตัวแปรหลายๆ ตัวแปรที่มีส่วนร่วมในแต่ละ
ปั จจัยนั้น วิธีการสกั ดปั จจัยมีหลายวิธี วิธีท่ีนิยมวิธีหนึ่ง และผู้ศึกษาได้เลื อกใช้ คื อ วิธี Principal Component Analysis
(PCA) ดังนั้นจึงมีความน่าสนใจที่จะนําแนวคิดและทฤษฎี CAMELS Analysis และทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
มาประยุ ก ต์ ใช้กั บ สหกรณ์ การเกษตรในจั งหวั ดลํ าพู น เพื่ อประโยชน์ในการนํ าไปใช้เป็ นสั ญ ญาณเตื อนภั ยล่วงหน้าใน
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์และประโยชน์ดา้ นอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยใช้ CAMELS Analysis
2. เพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยใช้ปัจจัยใหม่ท่ีสกัดออกมาได้จาก
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)

กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษา
1. CAMELS Analysis ได้ รับการออกแบบให้ เป็ นเครื่องมื อวัดประสิทธิภาพการดํ าเนินงานและต่ อมาได้พั ฒ นาเป็ น
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน เพื่ อ สร้ า งสั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ า (Early Warning System) ซึ่ งมี ความสํ าคั ญ อย่ างยิ่ งต่ อการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ (ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงินกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2548: 13)
1) มิตทิ ่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (C-Capital Strength)
1.1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์ ว่า
สามารถก่อหนี้ได้มากน้อยเพียงใดจึงจะมีความเหมาะสม
อัตราหนี้สินต่อทุน (เท่า) =

หนี้สินทั้งสิ้น
ทุนของสหกรณ์

1.2) อัต ราส่ว นทุน สํา รองต่อ สินทรัพย์ (เท่า) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดว่าเงินทุนที่มีทั้งหมด มีทุนสํารอง
อยู่สัดส่วนเท่าใด โดยเปรียบเทียบทุนสํารองกับสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น
อัตราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์ (เท่า) =

ทุนสํารอง
สินทรัพย์ทงั้ สิ้น
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1.3) อั ต ราการเติ บ โตทุ น ของสหกรณ์ (%) เป็ น อั ต ราส่ว นที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ยนแปลงของทุน
โดยการเปรียบเทียบทุนของสหกรณ์ในปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
(ทุนสหกรณ์ปปี ัจจุบัน-ทุนสหกรณ์ปีก่อน) × 100

อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) =
สินทรัพย์ทงั้ สิ้น
1.4) อั ต ราการเติ บ โตของหนี้ (%) เป็ น อั ต ราส่ ว นที่ ใช้ วิ เคราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของหนี้ สิ น โดย
การเปรียบเทียบหนี้สินทั้งสิ้นในปัจจุบันกับปีท่ีผา่ นมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
(หนี้สินทั้งสิ้นปีปัจจุบัน-หนี้สินทั้งสิ้นปีก่อน) × 100

อัตราการเติบโตของหนี้(%) =
หนี้สินทั้งสิ้นปีก่อน
1.5) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดผลตอบแทนต่อส่วนของทุนว่าได้รับ
ผลตอบแทนจากเงินทุนที่มีอยูก่ ลับคืนมาในอัตราร้อยละเท่าใด
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) =

กําไรสุทธิ × 100
ทุนถัวเฉลี่ย

2) มิตทิ ่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย์ (A-Asset Quality)
2.1) อัต ราหมุน ของสิน ทรัพ ย์ (รอบ) เป็น อัต ราส่ว นที่ใ ช้วัด ความสามารถของสหกรณ์ในการใช้
สินทรัพย์ท่มี อี ยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
ขายหรือบริการ

อัตราหมุนของสินทรัพย์ (รอบ) =
สินทรัพย์ทงั้ สิ้นถัวเฉลี่ย
2.2) อั ตราผลตอบแทนต่ อสิ นทรั พ ย์ (%) เป็ นตั วบอกว่ าสหกรณ์ มี ค วามสามารถในการบริ ห าร
สินทรัพย์ให้เกิดกําไรหรือไม่
กําไรจากการดําเนินงาน × 100

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) =
สินทรัพย์ทั้งสิ้นถัวเฉลี่ย
2.3) อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) เป็นอัต ราส่ว นแสดงว่า กิจ การมีขนาดที่เติบโตจากปีก่อน
หน้า มากน้อยเพียงใด
(สินทรัพย์ปีปัจจุบัน-สินทรัพย์ปกี อ่ น) × 100

อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) =
สินทรัพย์ปกี ่อน
2.4) อัตราการค้างชําระ (%) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดว่าจานวนลูกหนี้ที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้เมื่อถึง
กําหนดเวลาชาระหนี้เป็นร้อยละเท่าใด
หนี้ที่ไม่สามารถชําระได้ตามกําหนด × 100

ตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) =
หนี้ที่ถึงกําหนดชําระ
3) มิตทิ ่ี 3 ขีดความสามารถในการบริหาร (M-Management Capability)

(มูลค่าธุรกิจรวมปีปัจจุบัน-มูลค่าธุรกิจรวมปีก่อน) × 100

อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%) =
หนี้ที่ถึงกําหนดชําระ
4) มิตทิ ่ี 4 การทํากําไร (E-Earning Sufficiency)
4.1) อัต ราการเติบ โตของทุน สํา รอง (%) เป็น อัต ราส่ว นที่ใช้เพื่อ วิเคราะห์ก ารเปลี่ยนแปลงทุน
สํารอง โดยการเปรียบเทียบทุนสํารองของปีปัจจุบันกับปีที่ผา่ นมา
(ทุนสํารองปีปัจจุบัน-ทุนสํารองปีก่อน) × 100

อัตราการเติบโตของทุนสํารอง (%) =
สินทรัพย์ทงั้ สิ้นถัวเฉลี่ย
4.2) อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (%) เป็นอัตราส่วนที่ใช้เพื่อ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทุน
สะสมอื่นๆ โดยการเปรียบเทียบของปีปัจจุบันกับปีที่ผา่ นมา
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(ทุนสะสมอื่น ๆ ปีปัจจุบัน-ทุนสะสมอื่น ๆ ปีก่อน) × 100

อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (%) =
สินทรัพย์ทั้งสิ้นถัวเฉลี่ย
4.3) อัตราการเติ บโตของกํ าไร (%) เป็ นอั ตราส่วนที่ใช้เพื่ อวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลง กํ าไรสุ ทธิของ
สหกรณ์ โดยการเปรียบเทียบกําไรสุทธิของปีปัจจุบันกับปีที่ผา่ นมา
อัตราการเติบโตของกําไร (%) =

(กําไรสุทธิปีปัจจุบัน-กําไรสุทธิปีก่อน) × 100
กําไรสุทธิปีก่อน

4.4) อัตรากําไรสุทธิ (%) เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการดําเนินงาน เพื่อสร้างกําไรของ
สหกรณ์ว่ามีกําไรสุทธิเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้
กําไรสุทธิ × 100

อัตรากําไรสุทธิ (%) =
ขายหรือบริการ
4.5) อัต รากํา ไรต่อ สมาชิก (บาท) เป็นอัตราส่วนที่แ สดงค่า เฉลี่ ย ผลกําไรคิดเป็นค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบ
กับสมาชิกต่อคน
กําไรสุทธิ

อัตรากําไรต่อสมาชิก (บาท) =
จํานวนสมาชิก
4.6) อัตราเงินออมต่อสมาชิก (บาท) เป็นอัตราส่วนที่แสดงค่าเฉลี่ยเงินที่สมาชิกออมไว้กับสหกรณ์
คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่าไรเมื่อเทียบกับสมาชิกต่อคน
เงินออมต่อสมาชิก

อัตราเงินออมต่อสมาชิก (บาท) =
จํานวนสมาชิก
4.7) อัต ราหนี้สิน ต่อ สมาชิก (บาท) เป็ น อั ต ราส่ว นที่แ สดงค่า เฉลี่ ย หนี้สิน ของสมาชิกที่ต้องชําระ
ณ วันสิ้นปี คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่าไรหากเทียบกับสมาชิกต่อคน
หนี้สินทัง้ สิ้นของสมาชิก

อัตราหนี้สินต่อสมาชิก (บาท) =
จํานวนสมาชิก
4.8) อัต ราค่า ใช้จ่า ยดํา เนิน งานต่อ กํา ไรก่อ นหั ก ค่า ใช้จ่า ยดําเนินงาน (%) เป็นอัตราส่วนที่แสดง
ให้เห็นว่ามีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเป็นร้อยละเท่าใดของกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน × 100

อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%)=
กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
4.9) อัต ราค่า ใช้จ่า ยดํา เนิน งาน (%) เป็นอัตราส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานกับรายได้ของสหกรณ์
ค่าใช้จา่ ยดําเนินงาน × 100

อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) =
ขายหรือบริการ
4.10) อัตรากําไรขั้นต้น (%) อัตราส่วนนี้จะแสดงให้เห็นว่า กิจการมีกํา ไรขั้นต้นเป็นจํานวนเท่าใดเมื่อ
เทียบกับยอดขายสุทธิ
อัตรากําไรขั้นต้น (%) =

กําไรขั้นต้น × 100
รายได้สุทธิ

5) มิตทิ ่ี 5 สภาพคล่อง (L-Liquidity)
5.1) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) เป็นอัต ราส่ว นที่ใช้วัด ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
บอกให้ทราบว่ากิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นกี่เท่าของหนีส้ นิ หมุนเวียน
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) =

สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
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5.2) อัต ราส่ว นทุน หมุน เวีย นเร็ว (เท่ า) เป็น อัต ราส่ว นที ่ค ล้า ยกับ อัต ราส่ วนทุ น หมุ นเวียน คื อ
ใช้ สิ นทรั พย์ หมุ นเวี ยนเปรี ยบเที ยบกั บหนี้ สิ นระยะสั้ น แต่ ในการคํ านวณสิ นทรั พย์ หมุ นเวี ยน นั้ นรวมแต่ สิ นทรั พ ย์ ท่ี ถื อว่ า
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้งา่ ยรวดเร็ว
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า) =

สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว
หนี้สินหมุนเวียนเร็ว

5.3) อัตราหมุนของสินค้า (ครั้ง) เฉพาะธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย เป็นอัตราส่วน ที่แสดงให้ทราบถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการสินค้า ตลอดจนบ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนสินค้าเป็น เงินสดของสหกรณ์ ถ้าจานวนครั้งมาก
แสดงว่าสามารถหมุนเวียนสินค้าได้เร็ว
อัตราหมุนของสินค้า (ครั้ง) =

ต้นทุนสินค้าขาย
สินค้าคงเหลือสุทธิถัวเฉลี่ย

5.4) อายุเฉลี่ยสินค้า (วัน) จํานวนวันเฉลี่ยที่สินค้าอยู่กับสหกรณ์กอ่ นจัดจําหน่ายต่อไป
อายุเฉลี่ยสินค้า (วัน) =

365
อัตราหมุนของสินค้า

2. แนวคิดและทฤษฎี Factor Analysis
การวิเคราะห์องค์ประกอบ(Factor Analysis) เป็นวิธีทางสถิติที่พยายามจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อยู่ในปัจจัย
เดียวกันซึ่งตัวแปรในกลุ่มเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันมาก สรุปได้ว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตัว
แปรหลายตัว (Multivariate Statistical Technique) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่สังเกตหรือที่
วัดได้และจัดให้อยู่ในกลุ่มใหม่

บทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ (2551) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงิน ของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี จากการวิเคราะห์ CAMELS โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 17 อัตราส่วน และ เมื่อสกัดปัจจัย
ทางการเงินจากอัตราส่วนทางการเงินของการวิเคราะห์ CAMELS ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยพบว่าอัตราส่วนทางการเงินของ
สหกรณ์ ก ารเกษตรในจั ง หวั ด เพชรบุ รี ส ามารถอธิ บ ายได้ ด้ ว ยปั จ จั ย ทางการเงิ น จํ า นวน 3 ปั จ จั ย คื อ 1) ปั จ จั ย ด้ า น
ความสามารถในการบริ ห ารธุ รกิ จ และการให้ กู้ ยื ม 2) ปั จจั ย ด้ านการจั ดการหนี้ สิ น การบริ ห ารลู ก หนี้ และทุ น สะสม
และ 3) ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์
ฉั ต รชั ย สั ท ธรรมพงศา (2559) ได้ ทํ าการวิ จั ย เรื่ อ ง การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย อั ต ราส่ วนทางการเงิ น ของสหกรณ์
เครดิ ต ยู เนี่ ย นใน จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยใช้ CAMEL Analysis และเพื่ อ สกั ด ปั จ จั ย อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น โดยใช้ แ นวคิ ด
การวิเคราะห์ปัจจัย ผลการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่าอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัด
เชียงใหม่สามารถอธิบายได้ดว้ ยปัจจัยทางการเงินจํานวน 5 ปัจจัย
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วิธีการศึกษา
ขอบเขตและประชากรการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ค้นคว้าในลักษณะทั้งการศึกษาเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงวิเคราะห์โดยทําการรวบรวม
ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนและวิเคราะห์ตามทฤษฎีและแนวคิด CAMELS Analysis และใช้
ทฤษฎี Factor Analysis เพื่อสกัดปัจจัยทางการเงินจากอัตราส่วนทางการเงิน จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่จําเป็นต้องเตือนภัยทางการเงินให้แก่สหกรณ์และเพื่อนํามาประกอบเป็นข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณ์ต่อไป โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดลําพูน ประจําปี 2556 และ 2557 จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 7 เพื่อทําการศึกษา
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนจํานวน 24 อัตราส่วน โดยสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดลําพูนมีจํานวนทั้งหมด 42 แห่ง
ขั้นตอนการศึกษาและการเก็บข้อมูลการศึกษา
1. ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาเป็ น ข้ อ มู ล แบบทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดลําพูน ประจําปี 2556 และ 2557 จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 7
2. วิเคราะห์สถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 24 อัตราส่วน
ตามหลั ก CAMELS Analysis ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมั ธยฐาน
(Median) ของอัตราส่วนทางการเงินในกลุ่มประชากรและเปรียบเทียบ กับค่า เฉลี่ยในภาพรวมของสหกรณ์การเกษตรทั้ง
ประเทศแต่จากการสํารวจวิเคราะห์ข้อมู ลทางการเงินเบื้องต้นที่ใช้ในการคํานวณหาอั ตราส่วนทางการเงินพบว่าบาง
สหกรณ์มีอัตราส่วนทางการเงิน เป็นข้อมูลที่มีค่าแยกออกจากกลุ่มหรือแตกต่างไปจากข้อมูลค่าอื่น เรียกว่า ค่าผิดปกติ
(Outliers) (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2542) จึงใช้วิธีการ บอกซ์พลอต (boxplot) ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติท่ีสามารถช่วยในการ
พิจารณาตัดค่าผิดปกติท่ีข้อมูลนั้นๆมีโดยข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าควอไทล์ที่ 1 มากกว่า 1.5 เท่า หรือมีค่าสูงกว่าควอไทล์ที่ 3
มากกว่า 1.5 เท่าของชุดข้อมูลจะถูกพิจารณาตัดออกจากชุดข้อมูล
3. ใช้ แ นวคิ ด Factor Analysis เพื่ อ ศึ ก ษาโครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข องชุ ด ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดทํ า ให้ เห็ น โครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาเนื่องจากเทคนิค Factor Analysis จะหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัว
แปรที ล ะคู่ แล้ ว รวมตั ว แปรที่ สั ม พั น ธ์ กั น มากไว้ ในองค์ ป ระกอบเดี ย วกั น จึ ง สามารถวิ เคราะห์ โครงสร้ า งที่ แ สดง
ความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ ในองค์ ป ระกอบเดี ย วกั น ได้ ซึ่ ง ในงานวิ จั ย นี้ ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ปั จ จั ย เชิ ง สํ า รวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ซึ่งมักใช้ในกรณีที่นักวิจัยยังไม่มีทฤษฎีสนับสนุนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบ ซึ่งในการสกัดองค์ประกอบค่าน้ําหนักองค์ประกอบที่ได้มาบางครั้งมีค่าที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงทําการหมุน
แกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) เพื่อปรับค่าน้ําหนักองค์ประกอบให้ชัดเจน และสามารถตัดสินใจในการคัดเลือกตัว
แปรเข้าองค์ประกอบได้ง่ายขึ้น ทําให้สามารถอธิบายความหมายของแต่ละองค์ประกอบได้ ตามความหมายของตัวแปร
ต่าง ๆ ที่อยู่ในองค์ประกอบนั้นและเพื่อเป็นการสกัดปัจจัยใหม่ ซึ่งอาจจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของ
สหกรณ์ได้ตอ่ ไป
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ผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
1. การวิ เ คราะห์ ส ถานะทางการเงิ น ของสหกรณ์ การเกษตรในจั ง หวั ด ลํ า พู น โดยใช้ CAMEL Analysis
เมื่ อเปรียบเทียบอั ตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ ก ารเกษตรในจั งหวัดลํ าพู นกั บอั ตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์
สหกรณ์ทั้งประเทศ ประจําปี 2557 ทั้ง 5 มิติ สรุปผลการศึกษาของแต่ละมิติดังนี้
1.1 มิติท่ี 1 ความพอเพียงของเงินทุนต่อความเสี่ยง (C: Capital Strength) พบว่าค่าเฉลี่ย อัตราหนี้สินต่อทุน
และอัตราการเติบโตของหนี้ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีโครงสร้างหนี้ ที่ดีประกอบกับพบว่าอัตราทุนสํารองต่อสินทรัพย์, อัตราการเติบโตทุนของ
สหกรณ์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนต่างมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
1.2 มิติที่ 2 คุณ ภาพของสินทรัพย์ (A: Asset Quality) พบว่าค่าเฉลี่ย อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ น้อย
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แสดงให้เห็นถึงการการใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
1.3 มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร (M: Management Capability) พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโต
ของธุรกิจของจังหวัดลําพูนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
ลําพูนมีขีดความสามารถในการบริหารที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
1.4 มิ ติ ที่ 4 การทํ า กํ าไร (E: Earning Sufficiency) พบว่ า อั ต ราการเติ บ โตของกํ า ไรและอั ต รากํ า ไรสุ ท ธิ
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสอดคล้องกับอัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงานและ
อัตราค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ
1.5 มิติที่ 5 สภาพคล่อง (L: Liquidity) อัตราส่วนทุนหมุนเวียนของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีค่า
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่แสดงให้เห็นว่าภาพรวมของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่า
หนีส้ นิ หมุนเวียนในระดับที่ดี
1.6 มิตทิ ่ี 6 ผลกระทบต่อธุรกิจ (S: Sensitivity) เนื่องจากในมิติท่ี 6 ไม่มกี ารใช้อัตราส่วนทางการเงิน
ในการวิเคราะห์ เป็นเพียงการหาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อธุรกิจ ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้
เพียง5 มิติในการวิเคราะห์ประเมินสถานะทางการเงินของสหกรณ์เท่านั้น
2. การวิเคราะห์สถานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยใช้ Factor Analysis
2.1 การตรวจสอบความสั ม พั นธ์ของข้อมู ล อั ตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ ปัจจั ย (Factor analysis)
จะเริ ่ม ต้น ด้ว ยการตรวจสอบความสัม พัน ธ์ร ะห ว่า งอั ต ราส่ว นทางการเงิน โดยวิเ คราะห์จ ากค่ า สถิ ติ ข อง
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) พบว่ า จากอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น ทั้ ง หมด 24 อั ต ราส่ ว นมี เพี ย ง 12 อั ต ราส่ ว นเท่ า นั้ น ที่ มี
ความสัมพันธ์กันดี สามารถนําไปวิเคราะห์ปัจจัยตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้ ซึ่งข้อมูลที่เหลือทั้งหมดมีค่าค่าสถิติของ
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) รวมทุกตัวแปรได้เท่ากับ 0.664 ถือว่าเหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบระดับปานกลาง
และจากค่าสถิติของ Bartlett (Bartlett’s Test of Sphercicity) พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์ ที่ ใช้ในการทดสอบมีค่าเท่ ากั บ
421.052โดยมี Sig. เท่ า กั บ 0.000 แสดงให้ เห็ น ว่ า เมตริ ก ซ์ ส หสั ม พั น ธ์ ของอั ต ราส่ วนทางการเงิ น ทั้ ง 12 อั ต ราส่ ว นมี
ความสัมพันธ์กัน ดังนั้น เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปได้

Page 516

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

2.2 การสกัดปัจจัย หลังจากได้ทําการตรวจสอบความสัมพั นธ์ของอัตราส่วนทางการเงินแล้วว่าเหมาะสมใน
การวิเคราะห์ปัจจัย จึงนําข้อมูลที่ได้มาสกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Components Analysis (PCA) และหมุน ปัจ จั ย แบบตั้ ง ฉาก
ด้ว ยวิธี Varimax พบว่า สกั ด ปั จ จั ย ที่ชั ด เจนได้ 3 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยที่ 1 อธิบายความแปรปรวนของอัตราส่วนทางการเงินได้
31.295% ปัจจัยที่ 2 อธิบายความแปรปรวนของอัตราส่วนทางการเงินได้ 28.055% ปัจจัยที่ 3 อธิบายความแปรปรวนของ
อั ตราส่วนทางการเงินได้ 15.872% รวมสามารถอธิบ ายความแปรปรวนสะสมของอั ตราส่ วนทางการเงินได้ 75.22%
โดยแต่ละปัจจัยประกอบไปด้วยอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าน้ําหนักปัจจัย ของอั ตราส่วนทางการเงิน เมื่อ หมุ นแกนด้วยวิธี Varimax โดยเรียงลํ าดับค่าน้ําหนั ก
ปัจจัยและแสดงค่าสัมบูรณ์ของน้ําหนักปัจจัยที่มากกว่า 0.50
ปัจจัยที่
อัตราส่วนทางการเงิน
1
2
3
1. อัตราค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน (V45)
0.960
2. อัตรากําไรสุทธิ (V47)
-0.898
3. อัตราการค้างชําระ (V21)
0.853
4. อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (V44)
0.797
5. อัตราทุนสํารองต่อสินทรัพย์ (V46)
0.580
6. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (V23)
0.903
7.อัตราการเติบโตของกําไร (V46)
0.839
8. อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (V24)
0.813
9. อัตราหมุนของสินทรัพย์ (V22)
0.766
10. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (V15)
0.696
11. เงินออมต่อสมาชิก (V42)
0.956
12. หนี้สินต่อสมาชิก (V43)
0.955
ปั จ จั ย ที่ 1 ประกอบด้ ว ยอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น 5 อั ต ราส่ ว น คื อ อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งาน
มีนํ้าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.96 อัตรากําไรสุทธิ มีน้ําหนักปัจจัยเท่ากับ -0.90 อัตราการค้างชําระมีนํ้าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.85
อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน มีนํ้าหนัก ปัจจัยเท่ากับ 0.80 และทุนสํารองต่อสินทรัพย์
มีนํ้าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.58 ปัจจัยนี้ ตั้งชื่อว่า “ปัจจัยด้านการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” เนื่องจากมีอัตราส่วนใน
ปั จ จัย ที่ 1 แสดงให้ เห็ น ว่ ามี แต่ ล ะสหกรณ์ มีค่ า ใช้ จ่า ยดํ าเนิ น งาน การค้ างชําระ ค่ าใช้จ่ ายดํ าเนิ นงานต่ อ กํ าไรก่ อ นหั ก
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานและทุ นสํารองในการดํ าเนินธุรกิจมากน้อยอย่างไรบ้างและมีอิทธิพ ลต่อกําไรสุทธิของสหกรณ์ ใน
ภาพรวมอย่างไร
ปัจจัยที่ 2 ประกอบด้วย อัตราส่วนทางการเงิน 5 อัตราส่วน คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์นํ้า หนักปัจจัย
เท่ากับ 0.903 อัตราการเติบโตของกําไร น้ําหนักปัจจัยเท่ากับ 0.839 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ น้ําหนักปัจจัยเท่ากับ
0.813 อัตราหมุนของสินทรัพย์ น้ําหนักปัจจัยเท่ากับ 0.766 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน น้ําหนักปัจจัยเท่ากับ
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0.696 ปั จ จั ย นี้ ตั้ง ชื่ อ ว่า “ปั จ จัย ด้า นการเติบ โตของธุร กิจ ” เนื่ อ งจากปั จ จัย ที่ 2 ประกอบด้วยอัตราส่วนที่แสดงถึง
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลตอบแทน กําไร และสินทรัพย์ เมื่อเทียบ กับปีก่อน ซึ่งสามารถอธิบายการเติบโตของสหกรณ์
ทัง้ หมดได้
ปัจจัยที่ 3 ประกอบด้วย อัตราส่วนทางการเงิน คือ เงินออมต่อสมาชิก น้ําหนักปัจจัยเท่ากับ 0.956 และหนี้สิน
ต่อสมาชิก น้ําหนักปัจจัยเท่ากับ 0.955
ปัจจัยนี้ ตั้งชื่อว่า “ปัจจัยด้านสมาชิก” เนื่องจากปัจจัยที่ 2 มีการเปรียบเทียบกับจํานวนสมาชิก ทั้งหมดกล่าวคืออัตราเงิน
ออมต่อสมาชิกและหนี้สินต่อสมาชิกทําให้ปัจจัยนี้มุ่งที่จะอธิบายสภาพวะการออมและหนี้ของสมาชิกเป็นหลัก
3. นําคะแนนปัจจัย (Factor Score) ที่ได้มาอธิบายสถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน
นําอัตราส่วนทางการเงินทั้ง 12 อัตราส่วนมาทําการ Standardized โดยการแปลงค่าเป็นคะแนนมาตรฐาน จากนั้นนํามา
วิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน ทั้ง 42 แห่ง เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยโดยเรียงลําดับ
สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน ตามลําดับคะแนน จากสูงไปหาต่ํามีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ปัจจัยที่ 1 “ปัจจัยด้านการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน”เมื่อเรียงลําดับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
ลําพูนตามคะแนนปัจจัยด้านการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พบว่าคะแนนปัจจัยด้านการบริหารค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน มีค่าสูงสุด เท่ากับ 5.99 และคะแนนปัจจัย ค่าต่ําสุด เท่ากับ -0.57 มีสหกรณ์ท่ีคะแนนปัจจัย เป็นบวก จํานวน
11 สหกรณ์ และเป็นลบ จํานวน 31 สหกรณ์ โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมีอิทธิพลต่อคะแนนปัจจัยนี้มากที่สุด
ในส่วนของปัจจัยที่ 1 “ปัจจัยด้านการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” เมื่อเรียงลําดับคะแนนปัจจัย สหกรณ์ท่ีมีค่า
คะแนนปัจจัยเป็นบวกมากที่สุดคือ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ป่าซางลําพูน จํากัด ซึ่งมีคะแนนปัจจัยเท่ากับ 5.99
3.2 ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านการเติบโตของธุรกิจ เมื่อเรียงลําดับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนตามคะแนน
ปัจจัยด้านการเติบโตของธุรกิจพบว่าคะแนนปัจจัยด้านการเติบโตของธุรกิจมีค่าสูงสุดเท่ากับ 4.80 และคะแนนปัจจัยที่มี
ค่ า ต่ํ า สุ ด เท่ า กั บ -1.58 มี ส หกรณ์ ที่ ค ะแนนปั จ จั ย เป็ น บวก จํ า นวน 13 สหกรณ์ และเป็ น ลบ จํ า นวน 29 สหกรณ์
โดยคะแนนปั จ จั ย ในปั จ จัย ที่ 2 นี้ โดยอั ตราผลตอบแทนต่ อ สิ นทรัพ ย์มีอิท ธิ พ ลต่อ คะแนนปั จ จั ย นี้ ม ากที่ สุ ด โดยเมื่ อ
เรียงลําดับ คะแนนปัจจัยของสหกรณ์ทั้งหมดพบว่า สหกรณ์ที่มีค่าคะแนนปัจจัยเป็นบวกมากที่สุด คือ สหกรณ์ลําไยสีทอง
ลําพูน จํากัด ซึ่งมีคะแนนปัจจัยเท่ากับ 4.80
3.3. ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านสมาชิก ปัจจัยด้านด้านสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยต่ําที่สุดคือ สหกรณ์ไวน์อุโมงค์
ลําพู น จํากัด พบว่ามีคะแนนปัจจัยเท่ากับ -0.66 และชุมนุมสหกรณ์ จังหวัดลําพูน จํากัด มีค่าสูงสุด ซึ่งคะแนนปั จจัย
เท่ากับ 5.08 พบว่าอัตราส่วนเงินออมต่อสมาชิก เท่ากับ 1,128,577.64 บาท และหนี้สินต่อสมาชิกเท่ากับ 526,397.87
บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนทั้งหมดแสดง ให้เห็นว่า ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลําพูน จํากัด
มีการบริหารจัดการโดยรวมที่ดีทําให้สมาชิกเชื่อถือนําเงินมาออมไว้กับสหกรณ์มากกว่าการกู้ยืมเพียงอย่างเดียว

อธิปรายผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยใช้ CAMEL Analysis เมื่อพิจารณา
สถานะทางการเงิ น ตามการวิ เคราะห์ CAMEL ทั้ ง 5 มิ ติ พบว่ า มี เพี ย งมิ ติ ที่ 2 คื อ มิ ติ ท่ี 2 คุ ณ ภาพของสิ น ทรั พ ย์
(A: Asset Quality) ที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างน่าเป็นห่วง ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของสินทรัพย์
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ของสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดลําพู นมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแสดงให้เห็นถึงการการใช้สินทรัพ ย์เพื่ อ
ก่อให้เกิดรายได้ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอซึ่งสอดคล้องกับอั ตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงไปกว่า
ค่ าเฉลี่ ย ของประเทศมากนั ก อี ก ทั้ ง ยั งมี อั ต ราหมุ น ของสิ น ทรั พ ย์ ต่ํ า กว่ า ค่ าเฉลี่ ย ของประเทศถึ ง เกื อ บ 3 เท่ า ส่ ง ผล
ให้ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้มีประสิทธิภาพต่ําลง และ เป็นการส่งสัญญาณเตือน ว่าสหกรณ์อาจมีการ
บริหารสินทรัพย์ที่ขาดประสิทธิภาพและยังแสดงให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพสินทรัพย์ ที่ต่ําโดยเฉพาะลูกหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ที่
ชําระไม่ได้ตามกําหนดสูงถึง 21.70% ซึ่งสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดลําพู น ควรมีมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
เฝ้าระวังด้านคุณภาพของสินทรัพย์ให้มากขึ้น ผลการศึกษาสอดคล้องกับ “การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของ
สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่” (กิตติชัย งามวัฒนากุล, 2559) พบว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอั ตราการเติบโตของสินทรัพย์ของสหกรณ์ การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าต่ํ ากว่า
ค่าเฉลี่ ยของทั้งประเทศ แสดงให้ เห็ นว่าสหกรณ์ การเกษตรในจั งหวั ดเชียงใหม่นั้นนอกจากจะมีการเติบโตของสิ นทรัพย์
ที่ต่ําแล้ว ประสิทธิภาพการใช้สนิ ทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังต่ํากว่าภาพรวมของประเทศอีกด้วย
2. การวิเคราะห์ปัจจัย จากผลคะแนนปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้านการบริหารค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน หากผลคะแนนปัจจัย ของสหกรณ์ใดมีผลคะแนนเป็นบวกมาก แสดงว่า สหกรณ์นั้นมีระดับค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน, การค้างชําระและค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงานอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มที่
จะมีกําไรสุทธิและทุนสํารองในระดับต่ํา ในทางกลับกัน หากสหกรณ์ใดมีผลคะแนนเป็นลบแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์นั้นมี
ระดับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน, การค้างชําระอัตราและค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหัก ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอยู่ใน
ระดับต่ําและมีแนวโน้มที่จะมีกําไรสุทธิและทุนสํารองสูงขึ้น
ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านการเติบโตของธุรกิจ หากสหกรณ์ใดที่มีคะแนนในปัจจัยนี้เป็นบวก แสดงว่าธุรกิจสหกรณ์
นั้นมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และผลตอบแทนต่อส่วนของทุนอยู่ในระดับสูง อีกทั้งยังมีการเติบโตของกําไร, สินทรัพ ย์
และรอบหมุนของสินทรัพย์ ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรทั้งหมดในจังหวัดลําพูน ในทางตรงข้ามหากสหกรณ์
ในมีคะแนนในปัจจัยนี้เป็นลบ แสดงให้เห็นว่าการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลกําไรอาจจะมีปัญหาหรือมีประสิทธิภาพต่ํา
ส่งผลต่อการเติบโต ของสหกรณ์ในภาพรวม
ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านสมาชิก หากสหกรณ์ใดที่มีคะแนนในปัจจัยนี้เป็นบวก แสดงว่าสหกรณ์นั้นมีปริมาณเงินออม
และหนี้ต่อสมาชิก อยู่ในระดับสูงกว่า ทั้งนี้สมาชิกหรือผู้บริหารสามารถใช้คะแนนในปัจจัยด้านสมาชิกนี้ เพื่อตรวจสอบ
และติดตามปัญหาการเงินของสหกรณ์ได้ โดยลงในรายละเอียดต่อไป ผลการศึกษาสอดคล้องกับ “การวิเคราะห์ปัจจัย
อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี” (ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ, 2551) ที่สามารถสกัดหา
ปัจจัยใหม่ได้ 3 ปัจจัย โดยใช้คะแนนปัจจัยมาอธิบายสถานะการเงินของสหกรณ์ เช่นกัน แต่แตกต่างในส่วนของการใช้
คะแนนปัจจัย วิเคราะห์อธิบายสถานะการเงินของสหกรณ์ ซึ่ง“การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดเพชรบุ รี” (ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ, 2551) สรุปได้ว่า หากคะแนนปัจจัยที่ 1 คือ ปัจจัยด้าน
ความสามารถในการบริหารธุรกิจและการให้กู้ยืมมีค่าเป็นลบ แสดงว่าสหกรณ์นั้นมีความสามารถในการบริหารธุรกิจและ
การให้กู้ยืมที่ดี หากคะแนนปัจจัยที่ 2 คือ ปัจจัยด้านการจัดการหนี้สิน มีค่าเป็นบวก แสดงว่าสหกรณ์นั้นมีความสามารถ
ในการจัดการหนี้สิน การบริหารลูกหนี้ และทุนสะสม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากคะแนนปัจจัยที่ 3 คือ ปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์มีค่าเป็นลบ แสดงว่าสหกรณ์นั้นมีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ที่ดี
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ข้อค้นพบจากการศึกษา
1. การวิเคราะห์สถานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยใช้ CAMELS Analysis แสดงให้เ ห็น
ถึง สถานะการเงิน ของสหกรณ์ก ารเกษตรในจังหวัดลําพูนที่สูงกว่าภาพรวมของประเทศ มีเพียงมิติที่ 2 คุณภาพของ
สินทรัพย์ (A: Asset Quality) ที่แสดงให้เห็นถึงสถานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนต่ํากว่า ค่าเฉลี่ย ของ
ประเทศ
ตารางที่ 2 แสดง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมัธยฐานอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
ลําพูนและค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ สําหรับมิติที่ 2 ด้านคุณภาพของสินทรัพย์
ค่าเฉลี่ยของ
ส่วนเบี่ยงเบน
มัธยฐาน
อัตราส่วนทางการเงิน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ประเทศ*
1 อัตราการค้างชําระ (%)
21.70
29.82
7.96
35.76
2 อัตราหมุนของสินทรัพย์ (รอบ)
0.34
0.40
0.16
0.83
3 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
2.29
2.87
1.93
2.16
4 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%)
-7.00
21.961
0.26
7.09
หมายเหตุ: *ค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรทั้งประเทศประจําปี 2557 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
2.การวิเคราะห์สถานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยการใช้ Factor Analysis ซึ่งพิจารณาจาก
คะแนนปัจจัยแต่ละปัจจัยของแต่ละสหกรณ์ พบว่า ปัจจัยที่ 1 “ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ในการดําเนินงาน” สหกรณ์ที่มีคะแนนปัจจัย
ต่ํ าที่ สุด คื อ สหกรณ์ การเกษตรวังมน จํากั ด มี ค่าคะแนนปั จจั ยเท่ากั บ -0.54 ส่ วนสหกรณ์ ท่ี มีค ะแนนปั จจั ยสู งที่ สุด คื อ
สหกรณ์ เกษตรอิ นทรีย์ ป่ าซางลํ า พู น จํ า กั ด ซึ่ งมี คะแนนปั จจั ยเท่ ากั บ 5.99 พบว่ามี อั ตราค่ าใช้ จ่ ายในการดํ าเนิ นงาน
,อัตราการค้างชําระ, อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน และทุนสํารองต่อสินทรัพย์ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของจังหวัดลําพูนอย่างมาก สอดคล้องกับกําไรสุทธิที่ลดลงจากปีก่อนอย่างมากเช่นกัน แสดงให้เห็น ว่า สหกรณ์
เกษตรอินทรีย์ป่าซางลําพูน จํากัด ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ ให้ลดลงได้มากพอจะทํา ให้สหกรณ์มีกําไร
จากการดําเนินงานได้ ปั จจัยที่ 2 ปัจจัยด้านอัตราการเติบโตของธุรกิจสหกรณ์ ที่มีคะแนนปัจจัยต่ําที่สุด คื อสหกรณ์ โคนม
หริภุญ ชัย ค่าคะแนนปัจจัยเท่ากับ -1.58 และสหกรณ์ ลําไยสีทองลําพู น จํากัด มีค่าสู งสุด เท่ากับ 4.80 พบว่ามี อัตรา
ผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ , อั ต ราการเติ บ โตของกํ า ไร, อั ต ราการเติ บโตของสิ นทรั พ ย์ , อั ตราหมุ นของสิ นทรั พ ย์ และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์
ลําไยสีทองลําพูน จํากัด มีการการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้สู่สหกรณ์ในเกณฑ์ที่ดีมาก ซึ่งเป็นผลทําให้มี
การเติบโตของธุรกิจของสหกรณ์เอง ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านสมาชิก สหกรณ์ที่มีคะแนนปัจจัยต่ําที่สุด คือสหกรณ์สหกรณ์
ไวน์อุโมงค์ลําพูน จํากัด เท่ากับ -0.66 และชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลําพูน จํากัด มีค่าสูงสุด คะแนน ปัจจัยเท่ากับ 5.08 พบว่า
มีเงินออมต่อสมาชิก เท่ากับ 1,128,577.64 บาท และหนี้สิน ต่อ สมาชิก เท่า กับ 526,397.87 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลําพูน จํากัด แสดงว่าสมาชิกของสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลําพูน จํากัด มีการออม ไว้กับสหกรณ์ในปริมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ทั้งจังหวัด ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความเชื่อถือในการบริหาร จัดการของสหกรณ์
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3.จากการวิเคราะห์ปัจจัยจากอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ ในจังหวัดลําพู น ผลที่ได้คือได้ปัจจัยใหม่ออกมา
จํานวน 3 ปัจจัยด้วยกั น ประกอบไปด้วยอัตราส่วนทางการเงินจํานวน 12 อัตราส่วน ซึ่งเป็ นผลมาจากการตั ดอั ตราส่วน
ทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กันต่ําไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ปัจจัย ดังนั้นปัจจัยใหม่ที่ได้ 3 ปัจจัย จึงมีอัตราส่วน
ทางการเงินเพียง 12 อัตราส่วน ส่งผลให้ไม่สามารถอธิบายสถานทางการเงินได้ครอบคลุม เมื่อเทียบกับ Camel analysis
อย่างไรก็ตามยังคงมีประโยชน์ในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยใหม่ท่ีสกัดได้

ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึก ษาการวิเ คราะห์ผ ลการดํ าเนิน งานของสหกรณ์ เกษตรในจังหวัดลําพู น การวิเคราะห์ CAMELS
Analysis ส่ ว นของมิ ติ ท่ี 2 ด้ า นคุ ณ ภาพของสิ น ทรั พ ย์ จะเห็ น ได้ ว่ า อั ต ราการเติ บ โตของสิ น ทรั พ ย์ เฉลี่ ย ของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดลําพูน มีค่าติดลบ ประกอบกับมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และรอบหมุนของสินทรัพย์อยู่ในระดับ
ต่ํ า กว่า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศ สหกรณ์ ก ารเกษตรในจั ง หวั ด ลํ า พู น จึ งควรเร่งปรั บปรุ งการบริหารจั ดการสิ นทรั พ ย์ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ อย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ตามมาในอนาคต
2. จากผลการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัย สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน สามารถใช้คะแนนปัจจัยเป็นสัญญาณ
เตือนภัยในการดําเนินงาน เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย ดังนี้
ปั จจัย ที่ 1 ด้านค่าใช้จ่ายในการดํ าเนินงาน สหกรณ์ที ่ม ีค ะแนนปัจ จัย สู งสุ ดคื อ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์
ป่าซางลํ าพู น จํากั ด พบว่ามี อั ตราค่าใช้จ่ายในการดํ าเนินงาน และ อั ตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน สูงกว่าค่าเฉลี่ยเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อกําไรสุทธิ อย่างเห็น ได้ชัด สหกรณ์จึงควรเร่งหาสาเหตุท่ีทําให้
ค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงอย่างผิดปกติ และเร่งแก้ไข้อย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนในปีต่อๆ ไป โดยอาจพิจารณาตัด
ค่ าใช้จ่ ายที่ ไม่ จํ าเป็ น หรือ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ อ อกไป เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ างาน และ การใช้สิ น ทรัพ ย์ ให้ ม ากขึ้ น
ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มความน่าเชื่อถือทางการเงินของสหกรณ์
ปัจจัยที่ 2 ปัจ จั ย ด้านการเติบ โตของธุ ร กิ จ สหกรณ์ที่มีค่าคะแนนปัจจัยเป็นลบมากที่สุด คือสหกรณ์โคนม
หริภุญชัย จํากัด สหกรณ์ต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์อย่างเร่งด่วน โดยอาจพิจารณาหาช่องทางการลงทุนใหม่
ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ อีกทั้งยังจําเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเดิม จากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุน
เพียงพอให้สหกรณ์ มีการเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ปัจจัยที่ 3 ด้านสมาชิกสหกรณ์ที่ มีคะแนนปัจจัยน้อยที่สุดคือ สหกรณ์ไวน์อุโมงค์ลําพูน จํากัด มีค่าคะแนน
ปั จ จั ย เท่ า กั บ -0.67 พบว่า มี เงินออมต่ อ สมาชิ ก และหนี้ สิ นต่ อ สมาชิก ทั้ ง สองอั ต ราส่ ว นอยู่ ในระดั บ ต่ํ า กว่า ค่ า เฉลี่ ย
สหกรณ์ควรปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพื่อดึงดูดให้สมาชิกนําเงินมาออมไว้กับสหกรณ์ไม่ว่า
จะเป็นแบบทุนเรือนหุ้น หรือแบบเงินฝาก
3. จากปั ญ หาและสาเหตุ ดั งกล่ าวที่ ได้ ก ล่ าวมาแล้ ว ข้างต้ น จึ งจํ าเป็ น อย่ า งยิ่ งที่ ค ณะกรรมการดํ าเนิ นงาน
เจ้ าหน้ า ที่ ผู ้ป ฏิบ ั ต ิง านของสหกรณ์เ กษตรในจั ง หวั ด ลํ า พู น ตลอดจนสมาชิ ก ของสหกรณ์ ค วรจะได้ พิ จ ารณาและ
ดําเนินการหาทางแก้ไขปั ญ หาร่วมกัน เพื่ อจะได้พั ฒ นากิจการของสหกรณ์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยสามารถสนอง
ความต้องการของสมาชิกได้อย่างแท้จริง ยังเป็นผลทําให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือแก่สหกรณ์ฯ ด้วยความ
เต็มใจตลอดไป
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ตัวแบบพยากรณ์ผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่การเงินของวิสาหกิจขนาดย่อม
ในจังหวัดลําปาง บทบาทของความเป็นผู้ประกอบการ :
Forecasting Model of Non Finance Performance for Small Enterprise
in Lampang Province : the role Entrepreneurship Topic of Research Should Appear Here
ณิชารีย์ ปัญจวิโรจน์1 และพงศ์ศิริ คําขันแก้ว2
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาตั ว แบบการพยากรณ์ ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ ไม่ ใช่ ก ารเงิ น ผ่ า นความเป็ น
ผู้ ป ระกอบการสํ า หรั บ วิ ส าหกิ จ ขนาดย่ อ มในจั ง หวั ด ลํ า ปาง โดยใช้ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริม าณ กลุ่ ม ตั ว อย่ างในการวิ จั ย คื อ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางจํานวน 276 ราย ข้อมูลถูกรวบรวมโดยสอบถามซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์
ของครอบบาคเท่ากับ 0.884 ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกนํามาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า
ภาวะผู้นํา ความคิดเชิงนวัตกรรม การเผชิญความเสี่ยง แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ และการทํางานเชิงรุกสามารถพยากรณ์ผลการ
ดําเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง โดยได้ค่าสัมประสิทธิ์การทํานายร้อยละ 54.30
(R2 = 0.543)
คําสําคัญ :ผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน, ความเป็นผู้ประกอบการ. วิสาหกิจขนาดย่อม

ABSTRACT
This research objective was to study the forecasting model of non finance performance though
entrepreneurship for small enterprise in Lampang. The research methodology employed quantitative method
approach. The research sample consisted of 276 entrepreneurs who are owner of small enterprise in Lampang. The
data conducted by questionnaires with Cronbach’s Coefficient Alpha of 0.884. The data was analyzed by Multiple
Regression Analysis. The research result found that leadership, innovative thinking, risk taking, achievement
orientation and proactiveness can be used for forecasting the non finance performance of small enterprise in
Lampang. The analysis resulted in an R2 = 0.543.
Key words :non finance performance, entrepreneurship, small enterprise JEL classification :J 33, M 13, L 11
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นักศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรชั้นสูตร สาขาการจัดการธุรกิจ (BTEC Higher National Diploma Level 5 in Business Management) โรงเรียน
นานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ จังหวัดลําปาง
2 อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้อํานวยการหลักสูตรวุฒิบัตรชั้นสูตร สาขาการจัดการธุรกิจ (BTEC Higher National Diploma Level 5 in Business
Management) โรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ จังหวัดลําปาง
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บทนํา
ผลการดําเนินงานมีความสําคัญ ต่อองค์การธุรกิจ เนื่องด้วยเป็นสิ่งสะท้อนถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (Moullin, 2003) การวัดผลการดําเนินงานจึงมีบทบาทต่อการปฏิบัติงานขององค์การขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยทําให้องค์การทราบถึงสภาพผลการดําเนินงาน รวมทั้งองค์การสามารถนําไปวางแผน
การเลือกสรรทรัพยากร และปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ (Norreklit, 2003)
ทั้ ง นี้ ก ารวั ด ผลการดํ า เนิ น งานสามารถจํ า แนกเป็ น การวั ด ผลการดํ า เนิ น งานทางการเงิ น (Financial Performance)
เป็นวัดผลการดําเนินงานแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นวัดผลในระยะสั้น และให้ความสําคัญต่อข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินเท่านั้น
(Kapland and Norton, 2004) ประกอบด้วย กําไร ยอดขาย ผลตอบแทนจากการลงทุน และ ส่วนแบ่งทางการตลาดซึ่งล้วน
เป็นข้อมูลเชิงวัตถุวิสัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่เต็มใจต่อการเปิดเผยข้อมูลจึงทําให้ได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง (Nollet, 2016)
ในขณะที่การวัดผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Performance) เป็นการวัดผลการปฏิบัติงาน
ที่ให้ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดขององค์การซึ่งสะท้อนถึงกลไกการสนับสนุนที่มีต่อองค์การธุรกิจประกอบด้วย
มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านพนักงาน และมุมมองจากผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลเชิงอัตวิสัยที่มุ่งวัดการรับรู้
ของผู้ประกอบการต่อผลการดําเนินงาน และข้อมูลที่ได้ยังสามารถนําไปเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมที่มีบริบทแตกต่างกัน
(Nair, Jayaram and Das, 2015) สําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสามารถดําเนินการวัดวัดผลการดําเนินงานที่
ไม่ใช่ทางการเงินได้ (Wu and Zhao, 2009) เนื่องด้วยเป็นองค์การที่มีทรัพยากรจํากัด และยังขาดการจัดทําระบบบัญชีท่ี
รัดกุม จึงทําให้การวัดผลการดําเนินงานทางการเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนถึงความสําเร็จของวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่ อ มในระยะยาว ดั งนั้ น การวั ด ผลการดํ าเนิ นงานที่ ไม่ ใช่ ท างการเงิน จึง เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ งที่ ส่ วนช่ วย
สนับสนุน และสร้างความสามารถแข่งขันต่อผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ทั้งการ
สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และการจ้างงานที่มากกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่จึงทําให้มีการกระจายรายได้ซ่ึงเป็นการสร้าง
ความมั่นคงแก่สังคมในระยะยาว (Mensah and Issau, 2015) ดังในปี พ.ศ. 2559 วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสร้าง
ผลิตภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีมูลค่าถึง 6,061,143 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 42.2 ของผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมทั้ง
ประเทศซึ่ ง มี ข ยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.8 ทั้ ง นี้ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง และขนาดย่ อ มที่ มี จํ า นวนถึ ง 3,004,679 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 99.70 ของวิสาหกิจทั้งประเทศจึงทําให้เกิดการจ้างงานจํานวน 14,780,001 คน คิดเป็นร้อยละ 78.48
ของการจ้างงานทั้งประเทศ (สํานักวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559)
ทั้งนี้จังหวัดลําปางเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมาก
เป็นอันดับที่สามคือมีจํานวน 33,143 ราย คิดเป็นร้อย 20.78 ของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึ่งมีการ
ขยายตัวของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1 คือร้อยละ 8.80
รวมทั้งมีจํานวนการจ้างงาน 88,983 คน คิดเป็นร้อยละ 17.49 ของจํานวนการจ้างงานทั้งหมด ซึ่งมีการขยายตัวของ
จํานวนการจ้างงานมากที่สุดเดียวกันคือร้อยละ 11.21 (สํานักวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559) ดังนั้นจังหวัด
ลําปางจึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งการลงทุนทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการท่องเที่ยว
ด้วย
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ความเป็นผู้ประกอบการเป็นลักษณะของบุคคลที่นําทรัพยากรมาให้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
รวมถึงสามารถนําพาองค์การหลีกหนีจากความเสี่ยง และสภาพการดําเนินงานที่เปลี่ยนแปลงในขณะที่การศึกษาของ
Antoncic and Hisrich (2001) Timmons and Spinelli (2004) Longenecker et al. (2006) Morris, Schindehutte and Allen
(2005) Poasty and Martin (2010) Sirec and Mocnikc (2010) Acosta et al. (2012) Kamkankaew, Thanitbenjasith and
Sribenjachote (2016) ยืนยันว่าความเป็นผู้ประกอบการเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญต่อผลการดําเนินงาน ดังนั้นความ
เป็นผู้ประกอบการจึงมีบทบาทต่อการกําหนด ออกแบบการบริหารองค์การ และการปฏิบัติงานของการบริหารองค์การจะ
ส่งผลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ
จากสภาพปั ญ หาที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาตั ว แบบพยากรณ์ ค วามเป็ น
ผู้ ป ระกอบการที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานที่ ไ ม่ ใ ช่ ท างการเงิ น ของวิ ส าหกิ จ ขนาดย่ อ มภาคในจั ง หวั ด ลํ า ปาง
โดยผลการศึกษาที่ได้จะขยายองค์ความรู้ในประเด็นการสร้างสรรค์ผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในประเทศไทย
ผ่านตัวแปรความเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในการพัฒนาองค์การให้
พร้ อ มรั บ ต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงทางการแข่ ง ขั น ผ่ า นการตระหนั ก ต่ อ ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ ผลการ
ดําเนินงานที่ประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ ทํ า การรวบรวม และประมวลเอกสารแนวคิ ด ผลการดํ า เนิ น งานที่ ไม่ ใช่ ท างการเงิน และ
ความเป็นผู้ประกอบการ ดังนี้
แนวคิดผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Finance Performance)
Calantone and Knight (2000) เสนอว่าการวัดผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินเป็นผลที่มาจากประสิทธิผลที่
เกิดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์การในการแข่งขันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ เสี ย กั บ องค์ ก าร จากความหมายข้ า งต้ น เห็ น ได้ ชั ด ว่ า ผลการดํ า เนิ น งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ กระบวนการภายใน
และความสําเร็จขององค์การ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า นักวิจัยส่วนใหญ่ท่ีศึกษาในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมนิยม
ใช้การวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน (Wu and Zhao, 2009; Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote, 2016)
อาทิ การเติบโตของรายได้ ความสมดุลของหนี้สิ้น และทุน รวมถึงมูลค่าหุ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน ต้นทุนต่อหน่วยการผลิต อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ค้นคว้าเพิ่มเติมพบว่าการวัดผลการดําเนินงานทางการเงินเป็น
การที่ ใช้ ข้ อ มู ล เชิ ง วั ต ถุ วิ สั ย (Objectively) (Lind, Sepulveda and Nunez, 2000) นอกจากนี้ มี นั ก วิ ช าการที่ วั ด ผลการ
ดํ า เนิ น งานที่ ไม่ ใช่ ท างการเงิ น (Non-Financial Performance) (Maksoud, Cheffi and Ghoudi, 2015; Misani and Pogutz,
2015; Nollet, 2016) ซึ่งเป็ นข้อมู ลเชิงอั ตวิสัย (Subjective) ซึ่งเป็ นการวัดผลด้านการรับรู้ของผู้ประกอบการ โดย Nair,
Jayaram and Das (2015) กล่าวว่า การวัดผลการดําเนินงานทางการเงินทําให้ผู้ประกอบการไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูล
ทําให้ได้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง และการวัดผลการดําเนินงานเชิงอัตวิสัยมีความเหมาะสมกับการวัดผลการดําเนินงาน
ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงยังสามารถนําไปเทียบเคียงกับธุรกิจที่แตกต่างกันได้
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ผลการวิจัยของ Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote (2016) สังเคราะห์ตัวแปรผลการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยได้ยืนยันว่าผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ทางการ
เงินสามารถสะท้อนถึงผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมได้ ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้ การมุ่งลูกค้า
(Customer Orientation) เป็นตัวบ่งชี้การรับรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่มีต่อความสามารถ
ขององค์การต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า การจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และการสร้างจํานวนของลูกค้าที่
เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ การกําหนดตําแหน่งของแบรนด์องค์การ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
และการบริ ห ารแบรนด์ อ งค์ ก าร (Wu and Zhao, 2009; Ahmad and Zabri, 2016; Kamkankaew, Thanitbenjasith and
Sribenjachote, 2016) การมุ่งพนักงาน (Employee Orientation) เป็นตัวบ่งชี้การรับรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่มีต่อความสามารถขององค์การในการดึงดูด การสร้างการจูงใจ และรักษาพนักงานซึ่งส่งผลต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยประกอบด้วยความพึงพอใจของพนักงาน การลาออกของพนักงาน การรับรู้อัตลักษณ์ของ
แบรนด์องค์กรของพนักงานซึ่งดําเนินกิจกรรมผ่านการมีส่วนร่วมต่อการกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์การ การพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์การ และการสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Wu and Zhao,
2009; Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote, 2016) ความพึ ง พอใจของผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneur’s
Satisfaction) เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงทัศนะคติของผู้ประกอบการที่มีต่อผลการดําเนินงานขององค์การ ความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการนําพาองค์การให้เกิดผลการดําเนินงานตามที่คาดหวัง (Wu and
Zhao, 2009) รวมถึงยังต้องตระหนักต่อผลการดําเนินงานในปัจจุบันที่จะส่งผลต่อการดําเนินงานในอนาคต และการแสดง
หาโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Hmieleski and Corbett, 2008; Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote,
2016) ดังนั้นผู้วิจัยนําตัวแปรดังกล่าวข้างต้นมาศึกษา และร่วมสร้างตัวแบบตัวแบบพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อผลการดําเนินงาน
วิสาหกิจขนาดย่อมภาคในจังหวัดลําปาง
แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ
Ireland, Hitt and Sirmon (2003) ได้นิยามความหมายของผู้ประกอบการว่าคือ บุคคลที่ได้ริเริ่มการผลิต การใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการสร้างองค์การให้สามารถสร้างยอดขาย มีเงินทุนหมุนเวียนที่ดี การสร้างมูลเพิ่ม
ให้ แ ก่ สิ น ค้ า และบริ ก าร รวมถึ ง สร้ า งผลตอบแทนที่ ดี แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ใกล้ เคี ย งกั บ Hornsby and Goldsby (2009)
ให้ความหมายของผู้ประกอบการว่าเป็นบุคคลที่สามารถค้นหาความต้องการตลาด และประกอบธุรกิจที่มุ่งตอบสนองต่อ
ความต้ อ งการของตลาด โดยสามารถหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย งที่ ต้อ งเผชิญ และสามารถนํ าพาองค์ ก ารท่ ามกลางความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยได้ประมวลองค์ประกอบของตัวแปรความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
ความคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม หมายถึ ง การที่ ผู้ ป ระกอบการสามารถประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี สามารถพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
จัดหาเครื่องจักรเพื่อลดของเสียจากการผลิต จัดการโครงสร้างองค์การ ประยุกต์แนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
และปรับใช้สภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาด (Antoncic and Hisrich, 2001; Morris, Schindehutte and Allen, 2005; Sirec
and Mocnikc, 2010) การทํ า งานเชิ ง รุ ก คื อ การที่ ผู้ ป ระกอบการสามารถมองเห็ น โอกาสการเปลี่ ย นแปลงของตลาด
เป็นผู้เริ่มพัฒนา และเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ตลาด มีความกระตือรือร้น และมีความยืดหยุ่นของระบบการทํางานต่อสภาพ
การแข่งขัน (Timmons and Spinelli, 2004; Longenecker et al., 2006; Acosta et al., 2012) แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ หมายถึง
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การที่ ผู้ประกอบการเต็ มใจต่อการทํ างานหนั กเพื่อ องค์ก าร ชอบการแข่งขันเพื่ อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จ มีต้องการต่อ
ความสําเร็จ และมีทะเยอทะยานต่อความสําเร็จ (Timmons and Spinelli, 2004; Poasty and Martin, 2010; Acosta et al.,
2012) การกล้าเผชิญความเสี่ยง เป็นการที่ผู้ประกอบการสามารถยอมรับความเสี่ยงเพื่อสร้างก้าวหน้าในอนาคต กล้าใน
การนํ า แนวปฏิ บั ติรูป แบบใหม่ ม าใช้กับ องค์ การ ประเมิ น ความเสี่ ยง และตระหนั ก ต่ อ ความเสี่ ยง (Longenecker et al.,
2006; Poasty and Martin, 2010; Sirec and Mocnikc, 2010; Acosta et al., 2012) ภ า ว ะ ผู้ นํ า ห ม า ย ถึ ง ก า ร ที่
ผู้ประกอบการสามารถสร้างแรงบันดาลแก่พนักงานเป็นแบบอย่างแก่พนักงาน ได้รับการยอมรับจากพนักงาน สามารถ
สร้างการสื่ อสารในองค์การ และชี้นํ าพนั ก งานได้ (Morris, Schindehutte and Allen, 2005; Longenecker et al., 2006 ;
Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote, 2016) และความคิดเชิงระบบคือ การที่ผู้ประกอบการสามารถพิจารณา
และเข้ าใจถึ งการดํ าเนิ นงานอย่ างเป็ นขั้ นตอนมี ความรอบคอบ และการคํ านึ งถึ งอนาคต (Antoncic and Hisrich, 2001;
Timmons and Spinelli, 2004; Longenecker et al. , 2006; Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote, 2016)
มาร่วมสร้างตัวแบบตัวแบบพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมภาคในจังหวัดลําปาง ซึ่งตัวแปร
ดังกล่าวข้างต้นมีอิทธิพ ลต่อผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ดั งนั้นผู้วิจัยจึงสามารถพั ฒ นาสมมุ ติฐานการวิจัยที่
สอดคล้องกับนักวิชาการคนอื่น ๆ ดังนี้
H1: ความคิดเชิงนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง
H2: การเผชิญความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง
H3: การทํางานเชิงรุกมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง
H4: แรงจูงใจใฝ่สําเร็จมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง
H5: ภาวะผู้นํามีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง
H6: ความคิดเชิงระบบมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง
ภาพที่ 1 แสดงสมมุติฐานความเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน
ความคิดเชิงนวัตกรรม
H1

การเผชิญความเสีย่ ง
H2
การทํางานเชิงรุก
แรงจูงใจใฝ่ สาํ เร็ จ

H3

ผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน

H4
H5

ภาวะผู้นํา

H6

ความคิดเชิงระบบ
Page 527

BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE

BMRC

วิธีการศึกษา
การวิ จั ย เชิ งปริม าณในครั้ งนี้ คื อ การวิ จั ย เชิงสํ า รวจ ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ นํา เสนอรายละเอี ย ดระเบี ย บวิธี ก ารวิจั ย
เชิงปริมาณประกอบด้วยหัวข้อ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย การกําหนดลักษณะแบบมาตรประมาณ
ค่าในเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางที่ข้ึนทะเบียนกับสํานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม จํานวน 31,432 ราย (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,
2559) โดยกํ าหนดกลุ่ ม ตั วอย่ างจํ านวน 400 ราย คื อ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจั งหวัด ลํ าปาง โดยได้ รับ
แบบสอบถามกลั บ คื นมาจํ านวน 276 ราย คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 69.00 จาก ซึ่ง Hair et al. (2007) กล่าวว่าเป็ นขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในเกณฑ์ดี และมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห์การถดถอบเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise) ซึ่งไม่ควร
น้อยกว่า 150 ราย
เครื่องมือในการวิจัย
แบบสอบถามในการวิจัยจะถูกพัฒ นาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยจะทําการกําหนด
นิยามปฏิบัติการ ประเด็นที่สําคัญ และสร้างข้อคําถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นการวัดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง 6 ด้าน คือ ความคิด
เชิงนวัตกรรม การทํางานเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ การกล้าเผชิญความเสี่ยง ภาวะผู้นํา และความคิดเชิงระบบ ใช้มาตรวัด
ตั ว แปรเรี ย งดั น ดั บ (Ordinal Scale) โดยใช้ แ บบมาตรประมาณค่ า 4 ระดั บ คื อ จริ ง ที่ สุ ด เท่ า กั บ 4 จริ ง เท่ า กั บ 3
ไม่ จ ริ ง เท่ า กั บ 2 และไม่ จ ริ ง ที่ สุ ด เท่ า กั บ 1 พั ฒ นาจาก Antoncic and Hisrich (2001) Timmons and Spinelli (2004)
Longenecker et al. (2006) Morris, Schindehutte and Allen (2005) Poasty and Martin (2010) Sirec and Mocnikc
(2010) Acosta et al. (2012) Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote (2016) ตอนที่ 2 ผลการดํ าเนินงาน เป็ น
การวัด การรับ รู้ข้อเท็ จจริงจากที่ เกิด จากการดํ าเนิ นงานการองค์ การวิสาหกิ จขนาดย่ อมในจังหวั ดลํ าปาง คื อ ลู ก ค้ า
พนักงาน และความพึงพอใจโดยรวม ใช้มาตรวัดตัวแปรเรียงดันดับ (Ordinal Scale) โดยใช้แบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ
คือ จริงที่สุดเท่ากับ 4 จริงเท่ากับ 3 ไม่จริงเท่ากับ 2 และไม่จริงที่สุดเท่ากับ 1พัฒนาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Wu, 2009;
Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote, 2016; Kamkankaeew, 2017) ได้ ค่าค่ าสั มป ระสิทธิ์ แ อ ลฟ าขอ ง
ครอนบาคทั้งฉบับที่ 0.884
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจั ย ได้ จัด การเก็ บ ข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ ผู้วิจั ย จะเลื อ กใช้ ก ารสํ ารวจผสานรู ป แบบ (Mixed-Mode Survey) ทั้ งการส่ ง
จดหมายไปทางไปรษณี ย์ การให้กรอกแบบสอบถามออนไลน์ การโทรสัมภาษณ์ และการลงเก็บข้อมูลด้วยตัวเองโดย
de Leeuw (2005) และ Dillman et. al. (2009) เสนอว่ า การสํ า รวจผสานรู ป แบบเป็ น การสํ า รวจที่ ใช้ รู ป แบบ 2 ถึ ง 3
รู ป แบบในการเก็ บ ข้ อ มู ล รู ป แบบการสํ า รวจดั ง กล่ า วจะช่ ว ยลดจุ ด อ่ อ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ในแต่ ล ะรู ป แบบ และลด
ความคลาดเคลื่อนของจํานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ไม่ยอมตอบแบบสอบถามลง (non-response) โดยใช้เวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่
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เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 เมื่อได้แบบสอบถามกลับ คื นมา ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความสมบู รณ์ ของ
แบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
และการวิเคราะห์ถอถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมุตฐิ าน

ผลการศึกษา
การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
ผู้ วิ จั ย ทํ า การตรวจสอบลั ก ษณ ะของการแจกแจงของตั ว แปรว่ า เป็ น การแจกแจงแบบปกติ หรื อ ไม่
โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation) ความเบ้ (Skewness)
และความโด่ง (Kurtosis)
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การการตรวจสอบลักษณะของการแจกแจงของตัวแปร
ตัวแปร
Mean
S.D.
Skewness
ความคิดเชิงนวัตกรรม (INNO)
2.73
0.334
0.228
การเผชิญความเสี่ยง (RISK)
2.72
0.434
0.121
การทํางานเชิงรุก (WORK)
2.75
0.516
-0.009
แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ (SUSS)
2.78
0.486
0.149
ภาวะผู้นํา (LEAD)
2.71
0.473
0.165
ความคิดเชิงระบบ (SYSM)
2.73
0.476
0.159
ผลการดําเนินงาน (PERF)
2.82
0.555
-0.066

Kurtosis
-0.762
-0.625
-0.048
-0.693
-0.311
-0.872
-0.556

จากตารางพบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของตั ว แปรอยู่ ร ะหว่า ง 2.71 ถึ ง 2.82 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่ ร ะหว่ า ง 0.334
ถึง 0.555 ซึ่งพบว่าไม่เกิน 1 แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายปานกลาง สําหรับค่าวามเบ้อยู่ระหว่าง -0.066 ถึง 0.0.228
ซึ่งมีค่าไม่เกิน 2 โดยค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -0.872 ถึง -0.048 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 10 ดังนั้นผู้วิจัยจึงถือว่าข้อมูลดังกล่าวมี
ความเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอนต่อไป
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ในการหาค่าสัม ประสิท ธิ์สหสั มพั นธ์ระหว่างตัว แปร ผู้วิจัยได้ดําเนินการตรวจสอบความสัม พั นธ์เชิงเส้นตรง
โดยใช้ ก ารตรวจสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรสองตั ว (Bivariate relationship) ด้ ว ยการคํ า นวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพั นธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลของการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพั นธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัยที่เป็นตัวแปรต้น พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแต่ละคู่ มีค่าตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.64 ซึ่งเมื่อพิจาณาเกณฑ์ท่ีว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบางคู่ที่สูงเกิน 0.6 แสดงว่า
ข้อมูลอาจมีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าข้อมูลนี้ไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง อย่างไรก็ตามพบว่าวิธีการ
นี้ได้ผ ลการตรวจสอบที่ไม่ ชัดเจนนัก ผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการตรวจสอบความสั มพั นธ์ระหว่างตั วแปรโดยใช้เกณฑ์อื่น ๆ
ร่วมด้ วย ได้ แก่ การวิเคราะห์ค่ าTolerance (สัด ส่ วนความแปรปรวนในตั วแปรที่ อธิบ ายไม่ได้ด้ วยตั ว แปรอื่นๆ) และค่ า
Variance Inflation Factor (VIF) ผลการทดสอบพบว่ า มี ค่ า Tolerance อยู่ ร ะหว่ า ง 0.48 ถึ ง 0.62 โดยตามเกณฑ์ แ ล้ ว
หากค่า Tolerance ที่มีค่า .01 หรือน้อยกว่าจะเป็นค่าที่ทําให้เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ส่วนค่า VIF มีค่าอยู่ระหว่าง
1.84 ถึง 2.08 โดยตามเกณฑ์แล้วหากค่า VIFใกล้ 10 จะทําให้เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวแปรที่
ศึกษาครั้งนี้ไม่มีปัญหาร่วมเส้นตรงพหุ
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
PERF
INNO
RISK
WORK
PERF
1.00
INNO
0.59**
1.00
RISK
0.55**
0.51**
1.00
WORK
0.51**
0.48**
0.43**
1.00
SUSS
0.58**
0.61**
0.49**
0.57**
LEAD
0.64**
0.56**
0.56**
0.47**
SYSM
0.47**
0.51**
0.50**
0.51**

SUSS

LEAD

SYSM

1.00
0.55**
0.53**

1.00
0.40**

1.00

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.01

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน
จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 พบว่าความเป็นผู้ประกอบการได้แก่ ภาวะผู้นํา (LEAD) ความคิดเชิงนวัตกรรม
(INNO) การทํางานเชิงรุก (WORK) การเผชิญความเสี่ยง (RISK) แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ (SUSS) สามารถร่วมพยากรณ์ผลการ
ดําเนินงาน (PERF) อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การทํานาย 0.543 (R2adj = 0.543) นั้น
หมายความว่าสามารถอธิบายความผันแปรของผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางได้ร้อยละ 54.30
เมื่อพิจารณา ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน () พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ท่ีสามารถทํานายผลการ
ดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลํ าปางได้ดีที่สุดคือ ภาวะผู้นํา (LEAD) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ 0.305
( = 0.305) รองลงมาได้ แ ก่ ความคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม (INNO) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยพหุ คู ณ 0.198 ( = 0.198)
การเผชิ ญ ความเสี่ ย ง (RISK) มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยพหุ คู ณ 0.150 ( = 0.150) แรงจู ง ใจใฝ่ สํ า เร็ จ (SUSS)
มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ คูณ 0.140 ( = 0.140)การทํ างานเชิงรุก (WORK) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ 0.139
( = 0.139) สามารถสร้างสมการพยากรณ์ผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง ดังนี้
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สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ
Y = 0.927 + 0.214 (ภาวะผู้นํา) + 0.153 (ความคิดเชิงนวัตกรรม) + 0.097 (การเผชิญความเสี่ยง)
+ 0.096 (แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ) + 0.092 (การทํางานเชิงรุก)
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = 0.305 (ภาวะผู้นํา) + 0.198 (ความคิดเชิงนวัตกรรม) + 0.150 (การเผชิญความเสี่ยง)
+ 0.141 (แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ) + 0.139 (การทํางานเชิงรุก)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวพยากรณ์ที่ดีท่ีใช้ในการพยากรณ์ผลการดําเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดย่อม
ค่ า Unstandardized ค่ า Standardized
โมเดล
Coefficients
Coefficients
ค่า t
ค่า Sig.
B
Std. Error Beta
1
(ค่าคงที่)
1.503
0.091
16.579
0.000
LEAD
0.450
0.033
0.640
13.804
0.000
2
(ค่าคงที่)
1.143
0.100
11.482
0.000
LEAD
0.312
0.037
0.444
8.541
0.000
INNO
0.270
0.040
0.350
6.734
0.000
3
(ค่าคงที่)
0.996
0.103
9.688
0.000
LEAD
0.275
0.037
0.391
7.514
0.000
INNO
0.216
0.041
0.280
5.273
0.000
WORK
0.142
0.034
0.206
4.192
0.000
4
(ค่าคงที่)
0.947
0.102
9.242
0.000
LEAD
0.233
0.038
0.331
6.053
0.000
INNO
0.187
0.041
0.242
4.513
0.000
WORK
0.124
0.034
0.181
3.680
0.000
RISK
0.107
0.034
0.164
3.123
0.002
5
(ค่าคงที่)
0.927
0.102
9.092
0.000
LEAD
0.214
0.039
0.305
5.506* 0.000
INNO
0.153
0.044
0.198
3.508* 0.001
RISK
0.097
0.034
0.150
2.849* 0.005
SUSS
0.096
0.042
0.141
2.403* 0.017
WORK
0.092
0.036
0.139
2.694* 0.008
* หมายถึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ดีที่พยากรณ์ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดย่อม
Model R
R2
1
0.640
0.410
2
0.703
0.494
3
0.724
0.525
4
0.736
0.541
5
0.742
0.551
Durbin-Watson = 2.536

Adjusted R2
0.408
0.490
0.520
0.535
0.543

R2 Change
0.410
0.084
0.031
0.017
0.010

F Change
190.546
45.349
17.572
9.755
5.774

ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นํา (LEAD) ความคิดเชิงนวัตกรรม (INNO) การทํางานเชิงรุก (WORK) การเผชิญ
ความเสี่ยง (RISK) แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ (SUSS) สามารถร่วมพยากรณ์ผลการดําเนินงาน (PERF) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การทํานาย 0.543 (R2adj = 0.543) จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1 (H1) สมมุติฐานที่ 2 (H2)
สมมุตฐิ านที่ 3 (H3) สมมุตฐิ านที่ 4 (H4) สมมุตฐิ านที่ 5 (H5) และปฎิเสธสมมุติฐานที่ 6 (H6)
ความคิดเชิงนวัตกรรม
การเผชิญความเสีย่ ง

0.198*

R2 = 0.543

0.150*
การทํางานเชิงรุก
แรงจูงใจใฝ่ สาํ เร็ จ

0.139*

ผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่

0.141*

ทางการเงิน

0.305*
ภาวะผู้นํา
ความคิดเชิงระบบ
* หมายถึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ภาพที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
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อภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ภาวะผู้นํา ความคิดเชิง นวัตกรรม การทํ างานเชิงรุก การเผชิญ ความเสี่ย ง
แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ สามารถร่วมพยากรณ์ผลการดําเนินงานขิงวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่าผู้ประกอบการที่มีภาวะผู้นําต้องมีความเข้าใจ
ต่อศักยภาพของพนักงาน และสามารถประสานหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ ภาวะผู้นําจึงมีความสําคัญต่อผู้ประกอบการ
ดังนั้นภาวะผู้นําสํ าหรับผู้ประกอบการจึงเป็ นความสามารถของผู้ป ระกอบการในการสร้างทีม ประสานความร่วมมื อ
และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในองค์การซึ่งจะทําให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดีด้วย (Morris, Schindehutte
and Allen, 2005; Longenecker et al., 2006 ; Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote, 2016) สํ า ห รั บ
ความคิดเชิงนวัตกรรมเป็นความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒ นา การถ่ายทอดสร้างสรรค์สินค้า และบริการ
และการออกแบบโครงสร้างองค์การให้สอดรับการสร้างนวัตกรรมจึงเป็นความสํ าเร็จของผู้ประกอบการต่อการมอง
หาทางแก้ไขปั ญ หา และการมองหาโอกาสท่ามกลางการแข่งขั นในตลาด ผู้ ป ระกอบการจะแสวงหาโอกาสที่ มี ค วาม
แตกต่าง และความเฉพาะทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นการใช้ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง และการ
แข่งขันให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความแตกต่างของกระบวนการผลิต และผลิตภัณ ฑ์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
รวมถึ ง สร้ า งผลการดํ า เนิ น งานที่ ดี ( Antoncic and Hisrich, 2001; Morris, Schindehutte and Allen, 2005; Sirec and
Mocnikc, 2010) ส่วนการทํางานเชิงรุกผู้ประกอบการนั้นผู้ประกอบการมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาองค์การ พนักงาน
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมีการออกแบบระบบการทํางานเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อสภาพการแข่งขันของตลาดได้อย่างรวมเร็ว
รวมถึงตระหนักต่อความต้องการของตลาด และลูกค้า รวมถึงมีการปรับตัว และเปิดใจยอมรับสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นการทํางาน
เชิงรุกเป็นการมองเห็นโอกาส การยอมรับ และการตระหนักต่อความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าพัฒนาองค์การให้
มีความพร้อมต่อการเสริมสร้างผลการดําเนินงานที่ดี (Timmons and Spinelli, 2004; Longenecker et al., 2006; Acosta
et al., 2012) โดยผู้ประกอบที่มีความเกี่ยวพันกับความเสี่ยงอยู่เสมอ ทั้งความเสี่ยงต่อความล้มเหลว ความเสี่ยงในการ
ดําเนินงาน และความเสี่ยงทางการเงิน เนื่องจากสร้างผลิตภัณฑ์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ดังนั้นผู้ประกอบการที่ตระหนักต่อ
ความเสี่ยง รวมทั้งสามารถยอมรับความเสี่ยงในการดําเนินงานโดยมองว่าเป็นโอกาสสําหรับการสร้างความก้าวหน้าของ
องค์การในอนาคต และมีการเตรียมความพร้อมที่จะยอมรับความล้มเหลว รวมถึงผู้ประกอบการต้องพิจารณาความ
เป็ น ไปได้ สูง สุ ด ของการเกิ ด ความสํ า เร็จ ของผลการดํ าเนิ นงาน (Longenecker et al., 2006; Poasty and Martin, 2010;
Sirec and Mocnikc, 2010; Acosta et al., 2012) ในขณะที่แรงจูงใจใฝ่สําเร็จนั้นผู้ประกอบการมีความเต็ มใจที่จะทํางาน
หนักเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย รวมถึงกระหาย และมีความทะเยอทะยานที่จะให้ตน และองค์การประสบความสําเร็จ
ซึ่งล้วนเป็นเหตุจูงใจของผู้ประกอบการที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย โดยตระหนักต่อจุดอ่อน จุดแข็ง และทรัพยากรของตน
เพื่อให้องค์การมีผลการดําเนินที่ดี (Timmons and Spinelli, 2004; Poasty and Martin, 2010; Acosta et al., 2012) อย่างไร
ก็ตามผลการทดสอบสมมุติฐานยังพบว่า ความคิดเชิงระบบ ไม่สามารถร่วมพยากรณ์ผลการดําเนินงานขิงวิสาหกิจขนาด
ย่อ มในจังหวั ด ลํ า ปางอย่ า งมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติท่ี ระดั บ 0.05 ซึ่ งไม่ เป็ น ไปตามสมมุ ติ ฐ านที่ ตั้ งไว้ ซึ่งไม่สอดคล้ อ งกั บ
Antoncic and Hisrich (2001) Timmons and Spinelli (2004) Longenecker et al. (2006) Kamkankaew, Thanitbenjasith
and Sribenjachote (2016) ล้วนให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าความคิดเชิงระบบเป็นความสามารถของผู้ประกอบการใน
การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาขององค์การอย่างมีเหตุมีผล และเป็นระบบเพื่อให้องค์การบรรลุภาพอนาคตขององค์การได้
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อย่างไรก็ตามสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (2559) เสนอว่าวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
ส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจครอบครัว หรือเพียงกลุ่มเดียวจึงทําให้ขาดการวางแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และขาดระบบการ
ประเมินผลการดําเนินงาน จึงสามารถอภิปรายได้ว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดลําปางยัง
และ/หรือยังมีแนวทางการวางแผนการดําเนินงาน การออกแบบแผนงานทั้งในระยะสั้น ระยะยาวที่ขาดความชัดเจนซึ่ง
ส่งผลต่อผลการดําเนินงาน และความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยผู้วิจัยสามารถนําเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัด
ลําปาง และข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ รวมถึงข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอเพื่อการประยุกต์ใช้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางควรตระหนักต่อความสําคัญของการวางแผนการดําเนินงาน
การวางแผนธุรกิจ และการออกแบบการดําเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันในสภาวะความ
เปลี่ยนแปลงของการดําเนินงานทางธุรกิจ โดยยังควรตระหนักต่อภาวะผู้นําของตนทั้งการสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงาน
ในองค์การ การสร้างรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ และการชี้นําพนักงานเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานอันจะส่งผล
ให้องค์การมีผลการดําเนินงานที่ดี ในขณะเดียวกันผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางควรมีการสร้างสรรค์
นวัตกรรมแก่กิจการของตนอย่างเช่นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และเครื่องจักรเพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลดของเสีย
รวมถึงควรมีการออกแบบโครงสร้างองค์การที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมอันจะทําให้องค์การมีความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในระยะยาว และจะนํามาซึ่งผลการดําเนินงานที่ดีกว่าคู่แข่งขัน สําหรับการจัดการความเสี่ยงนั้นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางควรจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงแม้ว่าจะเป็นองค์การขนาดย่อมก็ตามเนื่องด้วยจะ
ทํ า ให้ ผู้ ป ระกอบการตระหนั ก และทราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ อ าจทํ า ให้ เกิ ด ความล้ ม เหลวต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งไรก็ ต าม
ผู้ ป ระกอบการไม่ ค วรละความพยายามในการให้ ต นเอง และองค์ ก ารประสบความสํ า เร็ จ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารมี ผ ลการ
ดําเนินงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางควรตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลง
ของลูกค้าว่าสามารถนํามาสร้างเป็นโอกาสทางการดําเนินธุรกิจ และควรออกแบบระบบงานเพื่อให้องค์การสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันซึ่งเป็นการทํางานเชิงรุกอันจะทําให้องค์การประสบความสําเร็จและมีผลการ
ดําเนินงานที่ดี
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
แม้ว่าจะมีการเสนอแนวคิดการวัดผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินสําหรับธุรกิจในวงการวิชาการไทยอยู่บ้าง
ทว่ายังคงไม่มีการนําไปศึกษาร่วมกับตัวแปรความเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่
ส่งผลต่อ ผลการดํ าเนินงานโดยใช้ผลการดํ าเนิน ที่ไม่ ใช่ตั วเงินซึ่งเป็ นการวัดการรับรู้ของผู้ ป ระกอบการที่มี ต่ อผลการ
ดําเนินงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน ทว่างานวิจัยนี้ได้ยืนยัน และเต็มเติมถึงบทบาทของความเป็นผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดย่อม
ที่ส่งผลต่อผลการดํ าเนินงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน ดังนั้น นักวิชาการ และนักวิจัยที่สนใจศึกษาอิทธิพล และ/หรือผลกระทบ
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ความเป็นผู้ประกอบการ และผลการดําเนินที่ไม่ใช่ตัวเงินไปประยุกต์ ต่อยอด และใช้กับการศึกษาวิสาหกิจขนาดย่อมใน
บริบทอื่น ๆ ต่อไป
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาต่อยอดในรายสาขาของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมทั้งในภาค
การผลิต การค้า และการบริการเพื่อขยายผลการศึกษาให้มีความชัดเจน และมีความเหมาะสมกับแต่ละรายสาขา รวมถึง
ควรมีการนําตัวแปรความเป็นผู้ประกอบการ และผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินที่ได้โดยอาจศึกษาถึงผลกระทบ/
อิทธิพลของตัวแปรผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินในแต่ตัว ทั้งนี้อาจศึกษาร่วมศึกษากับตัวแปรทางการบริหารธุรกิจ
อื่น ๆ เพื่อขยายองค์ความรู้สําหรับการจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมต่อไป
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงน้ําแข็งในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
FEASIBILITY STUDY OF ESTABLISHMENT AN ICE FACTORY AT CHUM PHAE DISTRICT,
KHON KAEN PROVINCE

พีระวดี อินทมล*
บทคัดย่อ
บทความนี้ มี จุด ประสงค์เพื่ อ ต้ อ งการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุ นจัด ตั้งโรงน้ํ าแข็งในเขตอํ าเภอชุ ม แพ
จั ง หวัดขอนแก่น พร้อ มแผนธุ ร กิ จ โดยผู้ ศึ ก ษาดํ า เนิ น การศึ ก ษาด้ า นเทคนิ ค การจั ด การ การตลาด และด้ านการเงิน
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าจํานวน 30 ราย เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลด้านการตลาด และใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงน้ําแข็งจํานวน 1 ราย ผลการศึกษาพบว่า 1. ด้านการตลาด
พบว่ามีความรุนแรงทางการแข่งขันสูงเนื่องจากมีโรงน้ําแข็งในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นมากถึง 7 โรง งาน ผลการ
วิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําแข็งจากโรงงาน และ การบริการที่ดี
ส่งผลให้ร้านค้าเกิดความประทับใจและเลือกใช้บริการกับโรงน้ําแข็ง มีบางรายมีความจงรักภักดีต่อ โรงน้ําแข็ง เพราะเป็น
ลูกค้ากันมาเป็นเวลานาน 2. ด้านเทคนิคพบว่าโครงการมีพื้นที่และทําเลที่ตั้งที่ตั้งโรงงานที่ เหมาะสม พื้นที่ขนาด 2 ไร่
มีจุดแข็งที่สําคัญ คื ออยู่ใกล้แหล่งน้ําธรรมชาติที่ เป็ นวัตถุ ดิบหลั กในการผลิตน้ําแข็ง 3. ด้านการจัดการพบว่า รูปแบบ
การจัดตั้งโรงงานน้ําแข็ง จัดตั้งเป็น บริษัทจํ ากัด โดยมีผู้ถือหุ้น 3 คน ทุ นจดทะเบียน 6,000,000 บาท มีการคัดเลือก
พนั ก งาน รับ บุ คคลที่ อยู่ในท้องถิ่ น มีก ารแบ่งหน้าที่ และลั กษณะงานให้ตรงกั บความ สามารถ 4. ด้านการเงิน พบว่า
โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน โครงการมีระยะเวลาในการดําเนินการ 5 ปี สามารถคืนทุนในระยะเวลา 2 ปี 1
เดื อน 3 วัน มีมู ลค่าปั จจุบั นสุ ทธิ (NPV) เท่ ากั บ 3,093,237 บาท มีผลตอบแทน ในการลงทุน (IRR) เท่ ากั บ ร้อ ยละ 16
พบว่า อัตราผลตอบแทนของโครงการมากกว่าต้นทุนของเงินทุน และมียอดขายมากกว่าจุดคุ้มทุนทุกปี กิจการยอมรับ
ความเสี่ยงของการลงทุนได้เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 31.8 และกิจการยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนได้ เมื่อ
ยอดขายลดลงไม่เกินร้อยละ 10.47 สรุปโครงการมีความเป็นไปได้ และคุ้มค่าในการลงทุน
คําสําคัญ : การศึกษาความเป็นไปได้,น้ําแข็ง, โรงงาน, ร้านขายส่ง, ร้านค้าขนาดใหญ่, ร้านค้าขนาดเล็ก, รถร่วม

ABSTRACT
The aim of this independent study is to research the possibility of ice factory establishing investment in Chum
Pae, Khon Kaen with business plan that the researcher has studied related to technical terms, marketing
management and financial management. The study aims to analyze marketing data. For this purpose a qualitative
research method is chosen by interviewing 30 operator stores and 1 ice entrepreneur.The results of this study can
be separate for 4 issues: 1. Marketing, There are 7 ice factories in Chum Pae, Khon Kaen which have intense
*

นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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competition. An interviewing result shows that price is the most important factor which affect to purchase decision,
also service mind is the other factor to impress customers. Moreover, the royalty from some customer who has
purchased ice from those factories for a long time can affect to the dicision either. 2. Technical, The project area
around 2 Rai (3,400 square meters) is suits to construction. Moreover, the focal strength to locate factory should be
a location which nearby natural water resource that is the main supply to produce ice. 3. Management, The ice
factory has been registered to be the company limited that has 3 shareholders, registered capital 60 million Baht,
and assign job which referred to the appropriate ability of each employee. 4. Financial, There is a possibility to invest
in project which has 5 years duration. Furthermore, the company has been pay back within 2 years 1 months and 3
days with Net Present Value 3,093,237 Baht, and gain internal rate of return for 16 percent. Besides, there is the
rate of return for this project more than cost of capital. Also the project rises sales more than break even point every
year. The firm accepted risk of investing when cost of capital has been increase up to 31.8 percent and sales have
been decrease at least 10.47 percent. In conclusion, the project to establish ice factory can be possible and worth for
investments.

บทนํา
สภาวะภูมิอากาศร้อนของประเทศไทย นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกสู งมากขึ้นเช่นกั น ในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย หรือ ภาคอีสานเป็ นพื้ นที่ เขตร้อนบนที่ราบสู ง
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนคือ อุณหภูมิรอ้ นจัดประชาชนจึงมีความต้องการบริโภคน้ําแข็งเพิ่มมากขึ้น
เทศบาลเมืองชุมแพ (2559) ได้อธิบายข้อมูลอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นว่าเป็นอําเภอขนาดเล็กที่มีเนื้อที่ 510
ตารางกิโลเมตรเป็ นพื้ นที่ ท่ี มีรอยต่อ กั บ หลาย อํ าเภอและยั งเป็ นเส้นทางระหว่างภาคอี สานสู่ ภาคเหนื อ อี ก ด้ว ยสภาพ
ภูมิอากาศโดยทั่วไปร้อนแห้งแล้ง อาชีพหลัก ของประชากรคือเกษตรกรรมค้าขายและรับจ้างมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น
123,763 คน (สํารวจเมื่อ 4 กันยายน 2556 โดยศูนย์บริการข้อมูลอําเภอ, 2556) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สังเกต
ได้จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นและจากการมีนักลงทุนห้างร้านเปิดกิจการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากสภาวะ
โลกร้อนนั้น การบริโภค น้ําแข็งจึงเป็นความต้องการอย่างต่อเนื่อง การทําธุรกิจโรงน้ําแข็งเป็นช่องทางที่ น่าสนใจและยัง
สามารถเติบโตได้อีก มากเพราะความต้องการบริโภคของประชากรจะแปรผกผันตามจํานวนของ ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ อีกทัง้ จํานวนโรงงานที่ผลิตน้ําแข็งในเขตอําเภอชุมแพมีจํานวนมากก็ยังไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของผู้บริโภค
ผู้ศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งธุรกิจโรงน้ําแข็ง ในเขตพื้นที่อําเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น ในด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านเทคนิค และด้านการเงินพร้อมแผนธุรกิจเพื่ อเป็นแนว ทางใน
การตัดสินใจลงทุ น ธุรกิจโรงน้ํ าแข็งในเขตพื้ นที่ อํ าเภอชุ มแพ จั งหวัด ขอนแก่ น โดยได้ทํ าการศึก ษาวิจั ยที่ เกี่ย วข้อ งกั บ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (สุขอนันต์ สิงห์นําวงศ์, 2559; สุภัตรา คําหล้า, 2559)
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วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
The Business model canvas Alexander Osterwalder, Yves Pigneur (2557) ได้ นํ า เสนอตั ว แบ บ ขอ งธุ ร กิจ
ในการนําเสนอเรื่องของประสิทธิภาพและคุณค่าด้วยการสร้างภาพรวมของธุรกิจครอบคลุมทุกมิติ ในรูปแบบของ ปัจจัย 9
ด้านของความเสร็จในธุรกิจ โดยตัวแบบธุรกิจนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับวิเคราะห์ภาพรวมกําหนดคําถาม ของธุรกิจในแต่
ละธุรกิจว่าทําอะไร เพื่อใคร อย่างไร และคุ้มค่าเพียงใดช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นทิศทางในการดําเนิน การวิเคราะห์อย่าง
รอบด้าน ปัจจัย 9 ด้านที่จะสามารถตอบคําถามของธุรกิจได้นั้นมีดังนี้
1. กลุม่ ลูกค้า (Customer segments)
2. คุณค่าของสินค้าและบริการ (Value Propositions)
3. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)
4. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channels)
5. รายได้หลัก (Revenuestreams)
6. พันธมิตร (Keypartners)
7. กิจกรรมหลัก (KeyActivities)
8. ทรัพยากรหลัก (Key resources)
9. โครงสร้างต้นทุน (Cost structure)
สุภัตรา คําหล้า (2559) ได้ศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จของธุรกิจขนส่งในเขตจังหวัดขอนแก่น การศึกษาพบว่า
บริษัทมี พันธมิตรทางการบริการ ลูกค้าประจําและลูกค้าอื่น ๆ คู่แข่งที่เป็นพันธมิตรทางการขนส่งมีอํานาจในการต่ฎอรอง
ราคาสูง มีจุดแข็งด้านพื้นที่ทําเลที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการขนส่งถูกกว่าคู่แข่ง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี จุดอ่อนเนื่องจากต้นทุนน้อยจะมีข้อได้เปรียบกับบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีต้นทุนต่างชาติไม่ได้ แต่ก็มีข้อ
ได้เปรียบในด้านที่ตั้งคุ้นเคยภูมิภาคของพื้นที่ดี มีโอกาสขนส่งตลอดทั้งปีเนื่องจากในเขตภูมิภาคมีการขนส่งผล ผลิตทาง
การเกษตรอยู่ตลอดทั้งปี อุปสรรคจากการเปลี่ยนเชื้อเพลิงในการขนส่งจากน้ํามันเป็นกก๊าชเอ็นจีวีและสถานี จ่ายก๊าชเอ็น
จี วีไม่ เพี ย งพอ การบริห ารจั ด การเน้ น ไปทางด้ า นคุ ณ ภาพในการบริ ก าร สะดวก รวดเร็ ว และปั จ จั ย ที่ ทํ า ให้ ป ระสบ
ผลสําเร็จในการดํ าเนินงาน คื อ ปั จจั ยกายภาพ วิธีการ กระบวนการ บุ คลากร ช่องทางการจั ดจํ าหน่าย การบริการ
และราคา

วิธีดําเนินงาน
1. แผนธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ The Business model canvas วิเคราะห์หาปั จจัยและองค์ประกอบของรูปแบบ
ธุรกิจผ่านเครื่องมือ The Business model canvas ที่ชว่ ยให้มองเห็นภาพกว้างของธุรกิจได้อย่างง่าย
2. ด้านเทคนิค ได้ค้นหาพื้นทีฎที่ ่ เหมาะสมในการจั ดตั้งโรงน้ําแข็ง ได้ออกแบบสัมภาษณ์ ในการสั มภาษณ์ กลุ่ม
ผู้ประกอบการโรงน้ําแข็งจํานวน 1 รายเพื่อศึกษาส่วนประกอบของอาคารที่จัดตั้งโรงน้ําแข็ง ศึกษาเครื่องจักรและ อุปกรณ์
ยานพาหนะที่ใช้ภายในโรงงาน พร้อมทั้งศึกษาการขออนุญาติกับหน่วยงานราชการในการประกอบกิจการ โรงงานผลิต
น้ําแข็ง
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3. ด้านการตลาด ได้ออกแบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าจํานวน 30 ราย เพื่อศึกษา
ข้อมูลทางด้านการตลาด ที่จะเป็นประโยชน์กับการศึกษาอิสระแบบสัมภาษณ์ เป็นคําถามปลายเปิดมีคําถามอยู่ 2 ส่วนคือ
ส่วนคําถามทั่วไป ชื่อ ประเภทร้านค้า ตําแหน่งที่ตั้ง และส่วนคําถามเกี่ยวกับความต้องการ ของการบริโภคน้ํา แข็ง ราคา
น้ําแข็งในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปของอุตสาหกรรมโรงงานน้ําแข็ง ในเขตอําเภอชุม
แพจั ง หวั ด ขอนแก่ น โดยใช้ Pest Analysis วิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มปั จ จั ย ภายนอกของอุ ต สาหกรรม โรงงานน้ํ า แข็ ง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์แรงกระทบทั้ง 5 ในการทําธุรกิจ (Five Forces Model)
เพื่อเป็นแนวทาง ในการวิเคราะห์แนวโน้มของการแข่งขันว่าเหมาะแก่การลงทุนหรือไม่
4. ด้านการจัดการ โดยกําหนดแผนผังโครงสร้างขององค์การ ระบุงานที่จะได้รับมอบหมายให้ตรงกับศักยภาพ
ของแต่ ละบุ คคลส่งผลให้การบริหารงานมีความสะดวกคล่องตั วมากขึ้น ประสานงานกั น ได้ง่ายเพราะแต่ ละฝ่ายก็ จะ
มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานกําหนดจํานวนของบุคลลากรที่เหมาะ สมกับ
องค์กรและความสามารถความชํานาญให้ตรงกับตําแหน่งหน้าที่รวมถึงศึกษาค่าตอบแทน
5. ด้ า นการเงิ น วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางการเงิน เพื่ อ ใช้ ในประกอบการตั ด สิ น ใจในการลงทุ น โดยพิ จ ารณาการ
ประมาณการเงินทุนในโครงการจากสัดส่วนของเงินทุนและที่มาของเงินทุนต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายในการขายและ บริการ
งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงินสด งบดุล การประมาณการความเป็นไปได้ในโครงการจากการ คํานวณหา
ต้นทุนของเงินทุน คํานวณระยะเวลาคืนทุน คํานวณหามูลค่าสุทธิ คํานวณหาผลตอบแทนและวิเคราะห์ ความอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโครงการ
6. แผนธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ Tows Matrix ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส
เพื่อนําไปกําหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ และกําหนดแผนกลยุทธ์

ผลการศึกษา
จากบทความการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุ นจัดตั้งโรงงานน้ําแข็งในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ผลการศึกษาดังนี้
1. ตารางที่ 1 The business model canvas
Key partners:
Key activities :
1. มีพันธมิตรทางธุรกิจ จําหน่ายน้ําแข็ง
กับโรงงานตู้น้ําแข็ง
และบริการส่งน้ํา
2. มีพันธมิตรกับ
แข็ง
ร้านค้า ที่จะเป็น
กลุ่มเป้าหมาย
3. หุ้นส่วนเป็นเจ้าของ
พื้นที่
Key resources :
4. มีพันธมิตรกับผู้
ประกอบการโรงน้ําแข็ง 1. เงินลงทุน

Value
Propositions :
1. ปริมาณน้ําแข็ง
ต่อกระสอบมาก
กว่าตลาด
2. การบริการ
ล้างถังพลาสติก
3. บริการส่ง
น้ําแข็ง 24ชั่วโมง
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Customer relationships:
1. การบริการที่
เหนือความคาดหมาย2.
เป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างชุมชน

Channels :
1. จําหน่ายหน้าโรงงาน

Customer segments:
1. ร้านขายส่ง
2. ร้านค้าขนาด
ใหญ่
3. ร้านค้า
ขนาดเล็ก
4. รถร่วม
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3. แหล่งน้ํา
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2. รถบริการส่งถึงที่
3. รถร่วม

Cost structure :
1. ที่ดินและค่าปรับปรุงที่ดิน 2. สิ่งปลูกสร้าง
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 4. ยานพาหนะ 5. เครื่องใช้ใน
สํานักงาน

Revenue streams :
1. จําหน่ายน้ําแข็ง

2. ผลการศึกษาด้านเทคนิค จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงน้ําแข็งในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่ น ด้ า นเทคนิ ค พบว่ า พื้ น ที่ ตั้ ง ของโรงงานมี ค วามได้ เปรี ย บทางด้ า นต้ น ทุ น ของวั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต เนื่ อ งจาก
โรงงานตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่เพียงพอต่อการผลิตน้ําแข็งในแต่ละปีและยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่
ใกล้เคียงในการก่อตั้งโรงงานน้ําแข็งใช้พื้นที่ขนาด 2 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยส่วนอาคารโรงงาน อาคารสํานักงานและ บ้านพัก
คนงานมี ก ารวางแผนผั งของโรงงานอย่างเหมาะสมเพื่ อสะดวกในการผลิ ตขนส่งสิ นค้าและเพื่ อสามารถขยาย กํ า ลั ง
การผลิตได้ในอนาคต เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตน้ําแข็งมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนมากนักทั้งนี้ต้องหมั่น ซ่อมบํารุง
เครื่ อ งจั กรตามกํ า หนดอยู่เสมอรวมทั้ งควบคุ ม การกรองน้ํ าให้ ส ะอาดสํ าหรั บ ผลิ ต น้ํ า แข็ง ได้ ม าตรฐานตาม ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 258 (พ.ศ. 2547) และในการประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ําแข็ง ต้องได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านการตรวจสถานที่ผลิตอาหารขอแบบฟอร์ม ตส.(50) บันทึกการ ตรวจสถานที่
ผลิตอาหารได้จากกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่นจึงจะสามารถดําเนินกิจการได้
3. ผลการศึกษาด้านการตลาด ในเขตพื้นที่อําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นมีจํานวนโรงงานน้ําแข็งอยู่ถึง 7 โรงงาน
ในแต่ ล ะโรงงานมี กํ า ลั ง การผลิ ต ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไปก็ ยั ง ไม่ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ซึ่ ง ในฤดู ร้ อ นมี
ความ ต้องการน้ําแข็งในปริมาณมาก ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึน้ ได้อีก จาการสัมภาษณ์
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ เป็ น ร้า นค้ าร้านอาหารที่ จ ะเป็ น กลุ่ ม เป้ าหมายพบว่า ด้ า นการบริก ารเป็ น หั ว ใจสํ า คั ญ ในการตั ด สิ นใจ
เลื อกซื้ อน้ําแข็งในด้ านราคามีการตั้งราคาน้ําแข็งต่อกระสอบอยู่ที่กระสอบละ 30 ถึง 40 บาท ด้านราคาขายส่งอยู่ที่
กระสอบละ 25 บาท ช่องทางการจัดจําหน่ายโดยจําหน่ายผ่านรถร่วมและจําหน่ายโดยตรงจากรถขนส่งสินค้าของ โรงงาน
ส่งถึง ร้านค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายส่งสินค้าในช่วงเวลา 05:00 – 11:00 น.มีการส่งเสริมการตลาดในการเปิด ตลาดด้วย
โปรโมชั่นลงถังฟรีและน้ําแข็งฟรีเป็นระยะเวลา 5 วัน เพื่อสร้างช่วงเวลาในการมอบบริการที่ดีท่ีสุด
4. ผลกาศึกษาด้านการจั ดการ โครงการดํ าเนิ นกิจการในรูป แบบของนิ ติบุ ค คลประเภทบริษั ท จํ ากั ด เพื่ อให้
การ ดําเนินกิจการมีการทํางานอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมั่นที่ดีจากสถาบันทางการเงินที่จะเป็นแหล่งเงินทุนในการลง
ทุนเพื่ อสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูก ค้า และในการจัดหาบุ คคลากรมาเป็ นพนักงานในโรงงานมีการคัดเลื อกบุ คคลากร
ที่เหมาะสมกับงานในเขตพื้นที่อําเภอชุมแพ มีการจัดอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานการทํางานที่เป็นระบบมีความเป็นมือ อาชีพ
ในด้านการทํางานตรงต่อเวลารักษาความสะอาดมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน
5. ผลการศึกษาด้านการเงิน โครงการมีความเป็นไปได้ทางด้านการเงินสามารถสรุปได้ 2 ส่วนการประมาณ
การ เงินทุนของโครงการและแหล่งที่มาของเงินทุน โดยโครงการจัดตั้งโรงงานน้ําแข็งในเขตอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น
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ใช้เงินลงทุ นรวมทั้ งสิ้ น 16,000,000 บาท โดยมี แ หล่ งที่ ม าจากส่ ว นผู้ ถื อ หุ้ น 6,000,000 บาท และเงินกู้ ระยะยาวจาก
สถาบันทางการเงิน 10,000,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.93
การประมาณการยอดขาย กําลังการผลิตของเครื่องจักรสามารถผลิตได้ 50 ตันต่อวัน โครงการกําหนดผลิต
11 ชั่วโมงต่อวัน ในวันธรรมดาคือ ช่วงเวลา 22:00-09:00 น. สามารถผลิตน้ําแข็งหลอดได้ 25 ตัน และเปิดเครื่องเต็ม
กําลังการผลิตในช่วงวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือในช่วงเวลาที่มีความต้องการจากผู้บริโภคในปริมาณมาก เช่น
ในฤดู ร้อ น ทั้ ง นี้ กํ า ลั งการผลิ ต ขึ้ น อยู่ กั บ ปริม าณความต้ อ งการของผู้ บ ริโภค ณ ช่ วงฤดู ก าลนั้ น ๆ และเนื่ อ งจากเป็ น
การเริ่มต้นกิจการใหม่และในความไม่แน่นอนของยอดขายจึงกําหนดให้กําลังการผลิตต่อวันอยู่ที่ 31 ตันต่อวัน 11,333.25
ตั น ต่ อ ปี แ ละคิ ด เป็ น 62 เปอร์เซ็ น ต์ ข องกํ า ลั งการผลิ ตเต็ ม ของเครื่อ งจั ก ร กํ าหนดให้ จํ านวนกลุ่มเป้าหมาย อยู่ ที่ 100
เปอร์เซ็นต์สามารถแบ่งกลุ่มประเภทกลุ่มเป้าหมายได้ 4 ประเภท คือ ร้านขายส่ง ร้านค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าขนาดเล็ ก
และรถร่วม การประมาณการยอดขายเริ่มต้นจากการเล็งเห็นจุดแข็งของโครงการ มีพันธมิตรทางการค้า กลุ่มเป้าหมาย
สํ าคั ญ ในการดํ าเนินโครงการ แบ่งสั ดส่วนพั นธมิตรทางการค้าทั้ งหมดคิ ดเป็ น 36.65 เปอร์เซ็ นต์จาก กลุ่ม เป้ าหมาย
ทั้ ง หมด กํ า หนดราคาของน้ํ า แข็ ง ตกกระสอบละ 25-35 บาทประมาณการยอดขายจากกลุ่ ม เป้ า หมาย ในปี ที่ 1
อยูท่ ่ี 14,782,500 บาท กําหนดให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ทุก ๆ ปี แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประมาณการงบกําไรขาดทุน
หน่วย : บาท
ยอดขาย
ต้นทุนในการผลิต
วัตถุดิบ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
กําไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กําไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
หัก ค่าเสื่อมราคา
สิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่องใช้ในสํานักงาน
รวมค่าเสื่อม
กําไรจากการดําเนินงาน
หัก ดอกเบี้ย
กําไรหลังหักดอกเบี้ย

ปีท่ี 1
14,782,500

ปีท่ี 2
15,521,625

ปีท่ี 3
16,297,706

ปีท่ี 4
17,112,591

ปีท่ี 5
17,968,220

3,852,500
10,930,000
1,002,000
9,928,000

4,052,725
11,495,900
1,038,500
10,457,400

4,261,960
12,035,746
1,076,825
10,958,921

4,480,658
12,631,933
1,177,066
11,454,867

4,709,291
13,258,929
1,239,319
12,019,610

100,200
589,200
930,800
20,000
1,640,200
8,287,800
647,948
7,639,852

100,200
589,200
930,800
20,000
1,640,200
8,817,200
597,723
8,219,477

100,200
589,200
930,800
20,000
1,640,200
9,318,721
544,028
8,774,693

100,200
589,200
930,800
20,000
1,640,200
9,814,667
486,623
9,328,044

100,200
589,200
930,800
20,000
1,640,200
10,379,410
425,252
9,954,158
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หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล 20 %
กําไรสุทธิ

1,527,970
6,111,882

ตารางที่ 3 ประมาณงบการกระแสเงินสด
ปีปัจจุบัน
กระแสเงินสดจากการ
ดําเนินการ
กําไร
ค่าเสื่อมราคา
0
เงินทุนหมุนเวียน
(300,000)
กระแสเงินสดจากการ
(300,000)
ดําเนินการสุทธิ
กระแสเงินสดจากการลงทุน
ที่ดิน ค่าปรับปรุงที่ดิน
(2,500,000)
สิ่งปลูกสร้าง
(2,004,000)
เครื่องจักรอุปกรณ์
(5,892,000)
ยานพาหนะ
(4,654,000)
อุปกรณ์สํานักงาน
(100,000)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
(550,000)
กระแสเงินสดจากการลงทุน (15,700,000)
สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
6,000,000
บวก หนี้สินระยะยาว
10,000,000
หัก หนี้สินลดลง
หัก เงินปันผล
เงินสดจากการเงินสุดธิ
(16,000,000)
กระแสเงินสดรวมสุทธิ

1,643,895
6,575,582

ปีท่ี 1

1,754,938
7,019,755

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

1,865,608
7,462,436

ปีท่ี 4

1,990,831
7,963,327

ปีท่ี 5

6,111,882 6,575,582 7,019,755 7,462,436 7,963,327
1,640,200 1,640,200 1,640,200 1,640,200 1,640,200
7,752,082 8,215,782 8,659,955 9,102,636 9,603,527

726,880 777,105 830,800 888,205 949,576
1,222,376 2,293,017 3,283,365 4,074,179 4,852,009
1,949,256 3,070,122 4,144,165 4,962,384 5,801,585
5,802,826 5,145,660 4,545,790 4,140,252 3,801,942

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินระยะเวลาโครงการ 5 ปี พบว่า ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเป็น
เวลา 2 ปี 1 เดือน 3 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 3,093,237 บาท มีต้นทุนของเงิน ทุนร้อยละ 7.93 และได้อัตราผล
ตอบแทนของโครงการเท่ ากั บ 16 เปอร์เซ็ น ต์ ถื อเป็ นค่ ามากกว่าต้ นทุ นของเงินทุ นมี ยอดขายมากกว่าจุ ดคุ้มทุ นทุ ก ปี
กิ จการยอมรับ ความเสี่ ย งของการลงทุ น ได้เมืฎอต้
่ น ทุ นเพิ่ ม ขึ้นไม่ เกิ นร้อ ยละ 31.8 และ กิ จ การยอมรับ ความเสี่ ย งของ
การลงทุนได้เมื่อยอดขายลดลงไม่เกินร้อยละ 10.47
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4.6 แผนธุ ร กิ จ จากการวิ เคราะห์ SWOT Analysis ผู้ ศึ ก ษาได้ ดํ า เนิ น การวิ เคราะห์ Tows Matrix ได้ กํ า หนด
กลยุทธ์สามารถวางแผนการดําเนินการกลยุทธ์ได้ ดังนี้
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ปัจจัยเชิงธุรกิจ (Tows matrix)

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

S จุดแข็ง
1. มีแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิต
2. มีการวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ สะอาด ปลอดภัย
3. มีพันธมิตรทางธุรกิจกับโรงงานที่เป็น
ปัจจัย
การผลิตและร้านค้าที่จะเป็นผู้บริโภค
กลยุทธ์ SO

O โอกาส
1. อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มี
การ บริโภคน้ําแข็งเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์สร้างฐานลูกค้า
2. จํานวนประชากรในเขตอําเภอ
ชุมแพ เพิ่มมากขึ้น
3. เศรษฐกิจอําเภอชุมแพมีอัตรา
เจริญ เติบโตสูงขึ้น
4. รัฐบาลส่งเสริม SME ในด้าน
เงินทุน และอัตราดอกเบี้ย
T สิ่งกีดขวาง
กลยุทธ์ ST /
1. มีโรงงานผลิตน้ําแข็งที่เป็นคู่
แข่งจํานวนมาก
กลยุทธ์การบริการ
2. ผู้บริโภคมีความจงรักภักดี
ต่อโรงน้ําแข็งคู่แข่ง

W จุดอ่อน
1. เป็นโรงงานเปิดใหม่ยังไม่มฐี าน
ลูกค้า
2. ขาดประสบการณ์ในการดําเนิน
ธุรกิจ ประเภทโรงงานผลิตน้ําแข็ง
3. ใช้เงินลงทุนสูง ในการจัดตั้งโรง
น้ําแข็ง
กลยุทธ์ WO
กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย

กลยุทธ์ WT /
กลยุทธ์การเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม

4.6.1 กลยุทธ์สร้างฐานลูกค้าโดยมีแผนปฏิบัติการชื่อ “ลงถังวันนี้ ฟรี 5 วัน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฐานลูกค้า
รายใหม่ และในช่ ว งแรกของการเข้ าสู่ตลาดนั้ น จํา เป็ น ที่จ ะต้อ งใช้แผนปฏิ บั ติ ก ารในการดึ งดู ด ให้ ลู ก ค้ า สนใจด้ ว ยแผน
ปฏิ บั ติ ก ารลงถั งฟรีและบริก ารน้ํ าแข็ งฟรี 5 วั น วั น ละ3กระสอบ เพื่ อ ใช้โอกาสของแผนปฏิบั ติก ารนี้ ระยะเวลา 5 วั น
ในการได้มอบการบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้าได้รู้จัก และสัมผัสการบริการของโรงน้ําแข็ง งบประมาณคิดค่าน้ําแข็งในราคา
กระสอบละ 30 บาท กับจํานวนร้านค้าที่จะให้น้ําแข็งฟรี 132 ร้าน จํานวนร้านละ 3 กระสอบเป็นเวลา 5 วัน คิดเป็นเงิน
59,400 บาท
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4.6.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการขายโดยมีแผนปฏิบัติการชื่อ “ซือ้ 4 ฟรีอีก 1” เป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้นมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงที่มียอดขายลดลง ยอดขายเพิ่มขึ้น และขยายช่วงเวลาที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าจากโรงงาน หลังจาก
ได้ ใช้ บ ริ ก ารใน กล ยุ ท ธ์ ส ร้ า งฐาน ลู กค้ าผ่ าน ไป แล้ ว ระยะเวล าใน ก ารใช้ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ารกํ าห น ด ที่ 5 วั น
แผนปฏิบัติการนี้สามารถนํามาใช้หลังจากที่ได้มีแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์ท่ี 1 และเพื่อดึงฐานลูกค้าไว้ สามารถใช้แผน
ปฏิบัตินํากลับมาใช้ได้ใหม่ในช่วงที่มียอดขายลดลงหรือช่วงที่มียอดขายสูง ทั้งนี้ไม่สามารถดําเนินการตามแผน ปฏิบัติการ
ได้ เป็ น ระยะเวลานานหรื อ ใช้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารบ่ อ ยจนเกิ น ไป เพราะจะทํ า ให้ ต ลาดเกิ ด ความปั่ น ป่ ว น คู่ แ ข่ ง อาจจะมี
แผนปฏิบัติการในการตลาดเช่นเดียวกัน จะส่งผลกระทบต่อโครงการได้ กําหนดให้ใช้แผนปฏิบัติ การได้ 5 ครั้งต่อปีคิดเป็น
25 วันต่อปี งบประมาณคิดจากจํานวนน้ําแข็งที่แถมให้กับลูกค้าจํานวน 120 กระสอบแผนปฏิบัติ การทั้งหมด 25 วัน
คิดเป็นเงิน 23,000 บาท
4.6.3 กลยุทธ์การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมีแผนปฏิบัติการชื่อ “เป็นส่วนหนึ่งของสังคม” เพื่อความยั่งยืนของ
โรงงานในระยะยาวท่ า มกลางการแข่ ง ขั น ในตลาดที่ สู ง มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ท่ี ดี ข องโรงงานและเป็ น
การประชาสั ม พั น ธ์ให้ เป็ น ที่ รู้จัก ในอํ า เภอชุ ม แพ จั งหวั ด ขอนแก่ น กิ จ กรรมในแผนการปฏิ บั ติ ก ารนี้ เช่ น การส่ ง เสริม
กิ จ กรรมของชุ ม ชนเช่ น งานกี ฬ าสี ข องโรงเรี ย น งานวั ด หรื อ กิ จ กรรมงานของหน่ ว ยงานราชการในอํ า เภอชุ ม แพ
ช่วยส่งเสริมทั้งเงินทุนและน้ําแข็งในกิจกรรมที่สามารถช่วยได้ เป็นต้น งบประมาณปีละ 20,000 บาท
4.6.4 กลยุทธ์การบริการ โดยมีแผนปฏิบัติการชื่อ “สร้างพลังบวกดึงดูดใจ” มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์
ขององค์ ก ร และการบริก ารที่ ดี และเพื่ อ รั ก ษาฐานลู ก ค้ า โดยมี ขั้นตอนการดํ าเนิ น ตามแผนปฏฺฎบั ติ ก ารคื อ มี ชุด เครื่ อ ง
แบบพนักงานและสีของรถส่งสินค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันทั้งโรงงานมีการจัดอบรมพนักงาน ในด้าน
การบริการบุคคลิกภาพในการบริการที่ดี และมีการบริการจากพนักงานของโรงน้ําแข็งทําความสะอาดถัง น้ําแข็งให้ลูกค้า
ฟรี
4.6.5. ปัจจัยความสําเร็จ
1. การวางแผนที่ดี วางแผนงานในการดําเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีดีส่งผลให้แผนงานชัดเจน มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชัดเจน สามารถสื่อสารแผนงานกับพนักงานที่เกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติกาได้ตรงจุดพนักงานให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติ
ตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้
2. การวัดประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติการทุกๆแผนจําเป็นจะต้องมีการวัดประสิทธิภาพของการทํางานมีการนํา
เอาเครื่องมือ To, Do, Check, Action มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการประสิทธิภาพของการงานในแต่ละแผน ปฏิบัติการ
3. โรงงานน้ําแข็งเป็นที่รู้จักทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และร้านค้าต่างๆ
4. ร้านค้ากลุ่มเป้าหมายเล็งเห็นการบริการที่เหนือความคาดหมายเกิดความประทับใจ และสั่งซื้อซ้ําหลังจาก
แผนปฏิบัตกิ ารนี้หมดลง มีฐานลูกค้าประจําจํานวน 132 ร้านค้าตามที่กําหนดไว้ โดยมีปริมาณการสั่งซือ้ 31 ตันต่อ วัน
5. สัมปทานน้ําแข็งจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน เช่น โรงอาหารในโรงเรียน ตลาดสด โรงแรม เป็นต้น

สรุป
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ในด้านเทคนิค การตลาด การจัดการ และด้านการเงินส่งผลดีต่อโครงการ แม้จะมี
ความรุนแรงทางการแข่งขันสูง แต่ตลาดของอุตสาหกรรมน้ําแข็งก็ยังสามารถเติบโตได้อีก จากการสัมภาษณ์กลุ่ม ร้านค้า
จํานวน 30 ราย พบว่าด้านราคาและการบริการเป็นปัจจัยสําคัญ ในการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําแข็ง และทางผู้ ศึกษาเอง
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เน้นย้ําไปทางด้านการแข่งขันด้านการบริการ ได้วิเคราะห์ SWOT Anyalysis เพื่อกําหนดกลยุทธุ์ที่สามารถ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้และเป็นผลดีต่อการเปิดกิจการ ดังนี้ กลยุทธ์การสร้างฐานลูกค้าโดยมีแผน ปฏิบัติการ “ลงถัง
วันนี้ ฟรี 5 วัน” เป็นแผนปฏิบัติการเริ่มต้นในการสร้างฐานลูกค้าครั้งสําคัญที่จะใช้โอกาสมอบคุณค่า ของสินค้าที่สะอาด
และการบริการที่ ดีเยี่ ย ม กลยุ ท ธ์ส่ ง เสริม การขายโดยมี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารคื อ “ซื้ อ 4ฟรีอี ก 1” เป็ น แผน ปฏิ บั ติ ก ารที่ จ ะ
สามารถกระตุ้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เลือกใช้บริการต่อไปอีก และยังสามารถใช้กลยุทธ์ นี้กระตุ้น ยอดขายได้เป็นอย่างดี
กลยุทธ์การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นกลยุทธ์ท่ีจะส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ของโรงงานน้ําแข็ง ด้วยแผนปฏบัติ
การในการช่วยเหลือส่งเสริมกิจกรรมของทางสังคมอีกทั้งยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อ ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้หันมา
รู้จักและเลือกใช้บริการและกลยุทธ์การบริการ โดยแผนปฏบัติการคือ “สร้างพลังบวกดึง ดูดใจ” เพื่อพัฒนาพนักงานให้มี
ภาพลั ก ษณ์ ภ าย นอกที่ ดี สร้ า งความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ โรงงานก่ อ ให้ เกิ ด การซื้ อ ซ้ํ า และเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการบริ ก ารให้ มี
มาตรฐานให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดความประทับใจด้านการเงินระยะเวลาโครง การ 5 ปี พบว่าระยะเวลาคืนทุน
ของโครงการเป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน 3 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 3,093,237 บาท มีต้นทุนของเงินทุนร้อยละ 7.93
และได้อัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับร้อยละ 16 ถือเป็นค่ามากกว่าต้นทุน ของเงินทุน และมียอดขายมากกว่า
จุ ด คุ้ ม ทุ นทุ ก ปี กิ จ การยอมรั บ ความเสี่ ย งของการลงทุ นได้ เฎอต้
มื่ น ทุ นเพิ่ ม ขึ้น ไม่ เกิน ร้อ ยละ 31.8 และกิ จ การยอมรับ
ความเสี่ยงของการลงทุนได้เมื่อยอดขายลดลงไม่เกินร้อยละ 10.47 สามารถสรุป โครงการได้ว่ามีความเป็นไปได้ในลงทุน
จัดตั้งโรงงานน้ําแข็งในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
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