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Welcome Message from the Dean  

 

The Faculty of Business Administration, Chiang Mai University proudly welcomes 
all participants of the 12th Business Management Research Conference (BMRC)  and the 
9th International Business Management Research Conference (IBMRC).  

 

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, Professor Dr. Paul Patterson, Professor from School of 
Marketing, Australian School of Business, University of New South Wales, Australia has 
kindly accepted our invitation to give a keynote lecture on “The Future is Now: Frontline 
Service Robots”.   
              
 
 
 
 

(Associate Professor Dr. Siriwut Buranapin) 
Dean of Faculty of Business Administration 

Chiang Mai University 
  



 
 

ค าน า 
 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ (Business Management Research Conference: BMRC)  

ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สิบสอง จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน  2562 ณ โรงแรมเลอ     

เมอริเดียน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับนานาชาติ 

(International Business Management Research Conference: IBMRC) ขึ้นเป็นครั้งที่เก้าในวันเดียวกันด้วยการ

สนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและ

เพิ่มโอกาสช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหาร

จัดการธุรกิจในสาขาต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างสรรค์และน าเสนองานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้และวิธีการใหม่ๆ  

ในการจัดการธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการด้านการจัดการธุรกิจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหาร

จัดการธุรกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ 

การจัดประชุมผลงานวิจัยดา้นการจัดการธุรกิจครัง้นี้ ได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา  

รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ และรับฟังการน าเสนอผลงานดังกล่าว ทั้งในรูปแบบของ 

การน าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการน าเสนอแบบ Conceptual Paper โดยมีจ านวนผลงาน 

ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาการให้น าเสนอในการประชุมระดับชาติและนานาชาติครั้งนี้   

จ านวนทั้งสิ้น 31 บทความ  

 คณะกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านในการ 

จัดประชุมผลงานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการครั้งนี้  ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจ

ส่งผลงานวิชาการเข้ามาทุกท่าน แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลา และการรักษามาตรฐานกระบวนการคัดเลือกบทความ 

โดยมีการตัดสินบทความที่ได้รับคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ  (Blind Reviewers) จึงมีเฉพาะบางบทความที่ได้รับการ 

ตอบรับให้สามารถน าเสนอได้ คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมผลงานวิจัยด้าน 

การจัดการธุรกิจขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นช่องทางส าหรับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้มีเวทีแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ โดยคณะบริหารธุรกิจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการและ

ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการธุรกจิต่อไป     

 

            

รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล   กิมภากรณ ์

ประธานกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครัง้ที่ 12 

และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 9 

คณะบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาการ

บริหารธุรกิจ โดยการส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการสรา้งและพัฒนาอยา่ง

ต่อเนื่องในงานวิจัยที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่  ๆ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ การจัดการประชุมวิชาการ

ด้านบริหารธุรกิจ นับได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง  

ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา  

และสถาบันวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ  

ด้านการบริหารธุรกิจ ภายใต้ช่ือการประชุม “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ” (The Business 

Management Research Conference) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2551 และพบว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้น าเสนอ

บทความวิชาการ   

ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสายบริหารธุรกิจ และความเป็นผู้น า

ทางองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กอปรกับวัตถุประสงค์ในการ

สร้างเวทีเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกในกลุ่มสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจะได้จัดให้มีการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี  

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 12 มุ่งเน้นการน าเสนอรายงานการวิจัยที่ครอบคลุม 

สาขาการบริหารธุรกิจทั้งในด้านการตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ

องค์กร การบริหารจัดการผลิต และด้านการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ  โดยรายงานการวิจัยอาจเป็นการ

ค้นพบทฤษฎีใหม่หรือเป็นการประยุกต์ทฤษฎีหรือเทคโนโลยีด้านการจัดการธุรกิจกับปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม 

ภาคบริการ ภาคพาณิชยกรรม และภาคเกษตรกรรม หรือภาคอื่น ๆ  

  



 
การน าเสนอบทความ 

ประเภทบทความวิจัย ท่ีเปิดรับส าหรับการเข้าร่วมการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC)  
ครั้งท่ี 12 ครอบคลุมทั้ง 

1. เอกสาขาวิชา (Monodisciplinary) ได้แก่ การตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการผลิต โลจิสติกส์ และด้านการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 
ลักษณะงานวิจัยที่น าเสนออาจ เป็นการค้นพบ นวัตกรรมองค์ความรู้ นวัตกรรมการบริหารจัดการธุ รกิจใน
สาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือเป็นการประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิด หรือวิธีการด้ านการจัดการธุรกิจกับ
สถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นภาคธุรกิจ การบริการ อุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม 

2. สหสาขาวิชา ( Interdisciplinary) ที่ เน้นการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ด้านเอกสาขาวิชาต่าง  ๆ 
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจกับสาขาวิชาอื่น ๆ ท าให้ได้เครื่องมือหรือวิธีการใหม ่

3. พหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) ที่มีการผสมผสาน (Combine) ความรู้จากศาสตร์หลักด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจไปประยุกต์ใช้ กับ ศาสตร์อื่น หรือสอดแทรกผสมผสานกับศาสตร์อื่น  ๆ และประยุกต์ใช้กับ
วิชาชีพต่าง ๆ เช่น การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการหรือการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
การน าเสนอบทความวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับคือ (1) งานวิจัยที่เป็นผลงานระดับบัณฑิตศึกษา และ  
(2) งานวิจัยท่ีเป็นผลงานนักวิจัย 

กรอบหัวข้อในการน าเสนอบทความ 
1) ผลงานวิจัยท่ีเป็นเอกสาขาวิชา (Monodisciplinary) ได้แก่ 

o งานวิจัยด้านการจดัการตราผลติภณัฑ์ (Brand Management research) 
o งานวิจัยด้านการบริหารการตลาด (Marketing management research) 
o งานวิจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior management research) 
o งานวิจัยด้านการบริหารการเงิน (Financial management research) 
o งานวิจัยด้านบัญชี (Accounting research) 
o งานวิจัยด้านการจดัการองค์กร (Organizational management research) 
o งานวิจัยด้านการจดัการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management research) 
o งานวิจัยด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development research) 

2) ผลงานท่ีเป็นสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) 
o การจัดการทางวัฒนธรรม (Cultural management research) 
o การจัดการด้านการท่องเที่ยว (Tourism management research) 
o งานวิจัยด้านการจดัการโลจสิติกส ์(Logistics management research) 
o งานวิจัยด้านการจดัการนวตักรรม (Innovation management research) 
o งานวิจัยด้านการบริหารกจิการทางทะเล (Marine business research) 
o งานวิจัยด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม (Environmental management research) 
o งานวิจัยด้านการบริหารธรุกิจเพื่อการพัฒนาและความยั่งยืน (Business administration for 

development and sustainability research) 
 
 
 



3) ผลงานท่ีเป็นพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) 
o การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information technology management) 
o การจัดการธุรกิจหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Organization management or real estate 

projects) 
o งานวิจัยด้านสื่อสารขององค์กรธุรกิจ (Organizational communication research) 
o งานวิจัยด้านความรับผดิชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate social responsibility research) 

4) งานวิจัยด้านอื่น ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจ (Other related research topics) 
 

การเสนอบทความ 
          ผู้สนใจสามารถน าเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ โดยบทความทีผ่่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 2 ใน 3 จะไดร้ับการตอบรับใหเ้ข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมที่จัดขึ้น แบ่งเปน็  

1) เวทีน าเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา และ  
2) เวทีน าเสนอผลงานวิจยัส าหรับนักวิจัย และนักวิชาการ 

o ผลงานจะไดร้ับการตีพิมพ์ใน Proceeding ผูส้่งผลงานต้องส่งบทความฉบับเตม็ไมเ่กิน 15 หน้า เพ่ือน าเสนอ
ในงานประชุมแบบ Oral Presentation 

o ส าหรับผู้น าเสนอที่ต้องการส่งผลงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในส่วนของ “Best Paper Award”  
ผู้น าเสนอจะต้องเลือกวิธีการน าเสนอภาคบรรยายในห้องจัดประชุมเท่าน้ัน และจัดส่งบทความฉบับเตม็ที่
แก้ไขสมบรูณ์แล้วแก่คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ภายในวันท่ีก าหนดไว้เท่าน้ัน 

 

การคัดเลือกบทความ 
ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไม่เปิดเผยชื่อของผู้น าเสนอบทความ (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”  ส าหรับบทความที่มีการน าเสนอภาคบรรยาย 
และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นโดย
พิจารณาจากคะแนนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ 

บทความที่ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับชาติ ครั้งที่ 12 
(BMRC) และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับนานาชาติ  (IBMRC) ครั้งที่ 9 จะมีโอกาสได้รับ 
การพิจารณาคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ ของ 3 สถาบัน ภายใต้เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาค 
ด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network – TRBS NET)  ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

 

 



 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ  บูรณพิร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2. Professor Dr. Paul   Patterson Chiang Mai University, Thailand  

The University of New South Wales, Australia 
 

กองบรรณาธิการระดับชาติ  
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3. รองศาสตราจารย์ ดร. รวี  ลงกาน ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรตัน์  แสดงหาญ มหาวิทยาลยับูรพา 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย  เศรษฐ์อนวัช มหาวิทยาลยับูรพา 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพงศ์  พีระเช้ือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรจนา  ธรรมจินดา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภา  พึ่งบางกรวย   มหาวิทยาลยับูรพา 

10. อาจารย์ ดร. เปรมฤดี  จิตรเกื้อกูล   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

11. อาจารย์ ดร. วิสุทธร  จิตอาร ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

12. อาจารย์ ดร. สายนที  เฉินบ ารุง มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

13. อาจารย์ ดร. วรรณัย  สายประเสริฐ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

 

กองบรรณาธิการระดับนานาชาติ  
1. Professor Dr. Paul  Patterson Chiang Mai University, Thailand 

The University of New South Wales, Australia 

2. Professor Dr. Michael R. Reed University of Kentucky, USA 

3. Dr. Apriani Dorkas Satya Wacana Christian University, Indonesia 

4. Dr. Frank Siedlok The University of Auckland, New Zealand 

5. Associate Professor Dr. Narumon Kimpakorn Chiang Mai University 

6. Assistant Professor Kunsiree Kowsuvon Chiang Mai University 

7. Assistant Professor Dr. Warat Winit Chiang Mai University 

 

 

 



 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. บญุใจ  ศรสีถิตย์นรากูร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. จริาวรรณ  ฉายสุวรรณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

3. รองศาสตราจารย์ ดร. จ าเนียร  บุญมาก มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

4. รองศาสตราจารย์ ดร. กัญนิภัทธ์ิ  นิธิโรจน์ธนัท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  กิมภากรณ ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

6. รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

7. รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา  เจรยีงประเสริฐ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

8. รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา  ตันติประภา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

9. รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

10. รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี  เจริญวานิช มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

11. รองศาสตราจารย์ ดร. รวี  ลงกาน ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

12. รองศาสตราจารย์ ดร. ศากุน  บุญอิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

13. รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชาติ  สนุทรสมัย มหาวิทยาลยับูรพา 

14. รองศาสตราจารย์กิตติ  สิริพัลลภ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

15. รองศาสตราจารย์อรชร  มณีสงฆ ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

16. รองศาสตราจารย์ศรสีมรัก  อินทุจันทร์ยง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

17. รองศาสตราจารย์ยุทธนา  ธรรมเจริญ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์  ธีรานุพัฒนา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลยา  โกไศยกานนท์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพงศ์  พีระเช้ือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต  สวรรยาวิสุทธ์ิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนช่ืน  อัคคะวณิชชา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภา  พึ่งบางกรวย มหาวิทยาลยับูรพา 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ  แซมเพชร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร  ไชยประสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู  นิมานันท์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช  ชุลิกาวิทย์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร  ศิริโภคากจิ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนทิพย์  ตั้งเอกจิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

 



 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤนาถ  ศราภัยวานิช มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาถนภา  นิลนิยม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีนา  กองจันทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญลักษณ์  พิชญกุล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์มณี  รัตนวิชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยพรรณ  กลั่นกลิ่น มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรตัน์  แสดงหาญ มหาวิทยาลยับูรพา 
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39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรจนา  ธรรมจินดา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรญัญา  กันตะบุตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สตัยา  ตนัจันทร์พงศ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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47. อาจารย์ ดร. เอื้อบุญ  เอกะสิงห์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

48. อาจารย์ ดร. กัญจนวลัย  นนทแก้ว  แฟร์รี่ มหาวิทยาลยับูรพา 

49. อาจารย์ ดร. การณุ  สุขสองห้อง มหาวิทยาลยับูรพา 

50. อาจารย์ ดร. กัมปนาท  ศิริโยธา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

51. อาจารย์ ดร. ปิติมา  ดศิกุลเนติวิทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

52. อาจารย์ ดร. พลอย  สุดอ่อน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

53. อาจารย์ ดร. เปรมฤดี  จิตรเกื้อกูล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

54. อาจารย์ ดร. รวิ  รุ่งเรืองศร ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

55. อาจารย์ ดร. สายนที  เฉินบ ารุง มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

56. อาจารย์ ดร. วรรณัย  สายประเสริฐ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

57. อาจารย์ ดร. วรรณวิชนี  ถนอมชาติ มหาวิทยาลยับูรพา 

58. อาจารย์ ดร. วิสุทธร  จิตอาร ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

59. อาจารย์ ดร. วิชชุลดา  เวชกูล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 



คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ  

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  กิมภากรณ์  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพงศ์  พีระเชื้อ  รองประธานกรรมการ 
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรจนา  ธรรมจินดา  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัท วินิจ   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลสิรี  โค้วสุวรรณ์  กรรมการ 
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10. นางสาวอัญชลี  วิเลิศศักดิ์    กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวผุสดี  ใจชุ่มใจ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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13. นางสาวณัฐปภัสร์  บวรภัสพงศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการด าเนินงาน 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
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ฝ่ายลงทะเบียน 
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การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
ที่มีผลต่อมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทย 

THE CHANGE OF PRICE INDEX OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND AND FOREIGN 
EXCHANGE RATES THAT AFFECTS THE VALUE OF INVESTMENT UNIT OF GOLD MUTUAL 

FUNDS IN THAILAND 
ธนาวุฒิ แก้วอินทร*์  และรพสีร เฟื่องเกษม** 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่มีผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทย โดยใช้แบบจ าลอง  VAR 
(Vector Autoregressive) ในการวิเคราะห์ ซึ่งใช้ข้อมูลที่มีความถี่รายวันย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559) ตัวแปรที่
ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทยทั้ง 3 กองทุน คือ I-GOLD7S3, ASP-
GOLD และ UOBSG-D, ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทย 
เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ณ ช่วงเวลาเดียวกัน จากผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทย 
 
ค าส าคัญ: กองทุนรวมทองค า, ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ABSTRACT 

This study is a study of changes in the price index of the Stock Exchange of Thailand.  Foreign 
Exchange Rates affecting the value of investment units of Gold Mutual Funds in Thailand by using VAR 
(Vector Autoregressive) model for analysis which uses data with daily frequencies 3 years earlier (2014 to 
2016 ) .  The variables used in the analysis include value of investment units of all 3  gold mutual funds in 
Thailand which are I-GOLD7 S3 , ASP-GOLD and UOBSG-D, Stock Exchange Index of Thailand and Foreign 
Exchange Rates (Baht per US Dollar)  with the objective of studying the changes in investment unit values 
of gold funds in Thailand. When compared to changes in the Stock Exchange of Thailand (SET) price index 
and changes in foreign exchange rates ( FX)  at the same time period from the study, It is found that the 
change of the Stock Exchange of Thailand Price Index does not affect the value of investment units of the 
Gold Fund in Thailand and changes in Foreign Exchange Rates affecting the value of investment units of 
gold mutual funds in Thailand. 

 
Keywords: Gold Mutual Fund, Stock Exchange of Thailand Price Index, Foreign Exchange Rate 
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1. บทน า 

ปัจจุบันทองค าสามารถเลือกลงทุนได้ในกองทุนรวมทองค า สัญญาซื้อขายทองค าล่วงหน้า หรือลงทุนโดยการซื้อหุ้น
กับบริษัทที่มีการท าเหมืองทองค าโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กล่าวถึง การลงทุนในกองทุนรวม
ทองค าเป็นส าคัญ เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมทองค านั้น มีแนวโน้มที่น่าสนใจมากจากนักลงทุนที่ต้องการกระจาย   
ความเสี่ยงจากการลงทุน โดยท าการศึกษาข้อมูลจากจ านวนกองทุนรวมทองค าในประเทศไทยที่มีจ านวนมาก 

ปัจจุบันกองทุนรวมทองค าในประเทศไทยมีทั้งหมด 25 กองทุน และสามารถแยกตามกลุ่มการลงทุนของกองทุนรวม
ทองค าได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กองทุนที่ลงทุนโดยตรงกับทองค าแท่งในต่างประเทศ จ านวน 2 กองทุน            
ได้แก่  TGOLDBULLION-H กองทุนเปิดธนชาตทองค าแท่ง-H  และ TGOLDBULLION-UH กองทุนเปิดธนชาตทองค าแท่ง-
UH กลุ่มที่ 2 กลุ่มกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค า Exchange Traded Fund (ETF) หลายกองทุน 
จ านวน 2 กองทุน ได้แก่  I-GOLD7S2 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2 และ I-GOLD7S3 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 และกลุ่มที่ 3 กองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุน SPDR Gold 
Trust เพียงกองทุนเดียว จ านวน 21 กองทุน ได้แก่ ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-DOLD), BGOLD 
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์, CIMB-PRINCIPAL GOLD8P กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์, 
CIMB-PRINCIPAL GOLD8P2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซนต์ ทริกเกอร์ 2, CIMB-PRINCIPAL iGOLD-
A กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า, CIMB-PRINCIPAL iGOLD-R กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิ
เพิล โกลด์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด์, KF-GOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์,      
KF-HGOLD กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์, KT-GOLD กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์, I-GOLD กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์, PGOLD กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองค า, KK GOLD 7%#1 กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1, 
SCBGOLD กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์, SCBGOLDH กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์, TGOLD กองทุนเปิด ทิสโก้ 
โกลด์ ฟันด์, TMBGOLD กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์, TMBGOLDS กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์, UOBSG - H 
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ – H, UOBSG-D กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล และ UOBSG-N 
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล  

ตารางท่ี 1 : ประเภทของกลุ่มการลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทย 
กลุ่มท่ี รายละเอียด จ านวนกองทุน 

1 กองทุนที่ลงทุนโดยตรงกับทองค าแท่งในต่างประเทศ 2 
2 กองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค า Exchange 

Traded Fund (ETF) หลายกองทุน 
2 

3 กองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุน SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว 21 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การค านวณอัตราผลตอบแทนกองทุนรวม เป็นการเปรียบเทียบจ านวนเงินที่ลงทุนกับจ านวนเงินที่ได้รับมีอัตรา 
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากเท่าไหร่ ซึ่งการเปรียบเทียบจ าเป็นต้องเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายด้านการลงทุนที่เหมือนกัน            
จึงจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่ต้องเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกัน แต่การลงทุนในกองทุนรวมนั้น 
นโยบายของแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกัน ซึ่งบางกองทุนลงทุนในหุ้นสามัญ บางกองทุนลงทุนในน้ ามัน หรือบางกองทุน
ลงทุนในทองค าแท่ง เป็นต้น กองทุนมีนโยบายการจ่ายปันผล และอีกกองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล กองทุนที่จ่ายเงินปัน
ผลจะต้องน าเงินปันผลที่ได้รับนั้นมารวมกับผลตอบแทนที่ได้รับด้วย และข้อมูลที่เราจะน าไปค านวณอัตราผลตอบแทนนั้ น    
คือมูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวมตามราคาตลาดลบด้วยหนี้สินของกองทุนส่วนด้วยจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม 
หรือท่ีเราเรียกกันว่า NAV (Net Asset Value per unit) (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2547) 

2.2 ทฤษฎีด้านการลงทุน จุดมุ่งหมายของนักลงทุนมีความแตกต่างกัน เช่น ต้อ งการผลตอบแทนที่สูง                 
หรือต้องการผลตอบแทนที่ไม่สูงมากนั่นคือ รายได้ที่คาดหวังว่าจะได้รับของนักลงทุน และยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์        
สภาวะแวดล้อมของแต่ละบุคคลด้วยดังนี้ (เพชรี ขุมทรัพย์, 2544)  
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2.2.1 ด้านเสถียรภาพของรายได้ เมื่อนักลงทุนชอบที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีรายได้หรือผลตอบแทนให้
สม่ าเสมอ เช่นเงินปันผล เป็นต้น เพื่อเป็นการวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตของนักลงทุนได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถน าผลตอบแทนที่ได้รับไปลงทุนในหลักทรัพย์ในอนาคตได้อีกด้วย 

2.2.2 ด้านความปลอดภัยของเงินลงทุน ก็คือการป้องกันความเสี่ยงโดยการเก็บรักษาเงินทุนของนักลงทุน
ให้อยู่ในระดับที่คงที่หรือเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้ออีกผล 

2.2.3 ด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างที่ทราบกันดีว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ปัจจุบัน       
มีสภาพคล่องที่สูงมาก และซื้อขายหลักทรัพย์ได้ง่ายขึ้น และรวดเร็วขึ้น ซึ่งหลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะต้องซื้อขายผ่านบริษัท
หลักทรัพย์หรือบริษัทจัดการกองทุน ตามลักษณะการลงทุนของแต่ละคน  

2.2.4 ด้านอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน จุดมุ่งหมายของนักลงทุนก็คือผลตอบแทนที่ได้จาก
การลงทุน เราไม่เคยคิดเลยว่านักลงทุนจะไม่ต้องการผลตอบแทนเพราะนั้นคือหายนะของนักลงทุนเอง ซึ่งผลตอบแทนที่ได้
จะต้องเพิ่มขึ้นซึ่งก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของนักลงทุนเองว่าจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทไหน ลงทุนเพิ่ มอย่างไร ลงทุนแล้ว
คุ้มค่าหรือไม่ หรือลงทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยง สิ่งเหล่านี้เองที่นักลงทุนทุกคนจะต้องค านึงถึงเป็นอย่างมาก 

2.2.5 ด้านการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนหรือการกระจายความเสี่ยง การลงทุนใน
ปริมาณที่มากขึ้นจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนด้านความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่รู้ ตัว ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาใน     
ปี พ.ศ.2540 เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดส าหรับของโลกเลยก็ว่าได้ ที่ท าให้ประเทศไทยต้องไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศเพื่อน ามาใช้จ่ายในประเทศเพื่อให้สถาบันการเงินในประเทศคงอยู่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประเทศ
และต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนที่ส าคัญและไม่มีวันลืมเลือนส าหรับคนไทย และปัจจุบันนักลงทุนจะต้องวางแผน        
การลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนั้นเอง 

การลงทุนเป็นการส่งเสริมและการพัฒนารายได้ของนักลงทุนให้เพิ่มพูนขึ้นตามความต้องการของนักลงทุน ภายใต้
การจัดการของนักลงทุนเอง การลงทุนก็คือการสร้างภาระผูกพันจากการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ต้องการตาม
เป้าหมายที่นักลงทุนแต่ละคนวางแผนไว้ (เพชรี ขุมทรัพย์, 2544) 

2.3 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz (1952) เป็นการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ตามแนวคิด 
Mean-Variance Framework เป็นการน าเสนอแนวคิดการลงทุนรูปแบบใหม่ Markowitz ได้ศึกษาถึงการลด     ความเสี่ยง
โดยการกระจายการลงทุน ถ้าลงทุนโดยเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน        หรือมี
ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนที่น้อยที่สุด หรือมีความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกัน จะช่วยในการลดความเสี่ยงของกลุ่ม
หลักทรัพย์ลงได้โดยไม่มีผลกระทบต่ออัตรา 

 เมื่อลงทุนในหลักทรัพย์ใดที่มีความเสี่ยงในระดับที่ต่างกัน การลงทุนนั้นจะให้ผลตอบแทนไม่มากไปกว่าระดับ    
ความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้น เมื่อความพึงพอใจของนักลงทุนอยู่ในระดับที่มากความเสี่ยงก็จะมากขึ้นตาม และเมื่อต้องการ
ความเสี่ยงในระดับปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนในระดับที่ปานกลางหรือน้อยกว่า ส่วนของแนวคิดเรื่องอรรถประโยชน์        
ก็ขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจของนักลงทุนว่าพอใจผลตอบแทนในระดับไหน จะเป็นนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเมื่อ
เทียบกับความคาดหวังผลตอบแทนที่ต้องการ ซึ่งความพึงพอใจของนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ต่อเมื่อได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดและ
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ต่ าสุด ซึ่งอาจจะพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงที่เท่ากัน        
หรือความเสี่ยงจากการลงทุนต่ าสุด ณ ระดับอัตราผลตอบแทนที่ 

2.4 ทฤษฎีกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงทั้งสิ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และต้อง
ยอมรับมันให้ได้ โดยนักลงทุนหลายคนรู้จักวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป หรือแม้แต่การกระจายความเสี่ยงก็
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีที่สุดส าหรับนักลงทุน ในการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนมี 2 ประเภท ดังนี้ (Brealey, Myers & 
Allen, 2008) ความเสี่ยงที่เป็นระบบ (Systematic Risk) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุก
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เช่นความเสี่ยงในตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ ความเสี่ยงที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอ านาจการซื้อ เป็นต้น ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เฉพาะกับตัวธุรกิจนั้นๆ ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อธุรกิจอื่นๆ เช่น การประท้วงของพนักงานในบริษัท การลดค่าจ้างของพนักงานใน
บริษัท ยอดขายหรือผลประกอบการของบริษัทลดลง ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ธุรกิจมีภาพรวมที่ไม่ดี ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ      
และความเสี่ยงในลักษณะนี้ท าให้ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป  
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Wouter Theloosen (2010) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองค า (A Review on the Determinants of the 

Price of Gold) โดยใช้ Cross-Sectional Tests ในการศึกษา และผลจากการศึกษาพบว่า ตัวแปรยังคงมีผลกระทบอย่าง      
มีนัยส าคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองค าในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งตัวแปรเหล่านี้คือความวิกฤติการทางการเมือง เศรษฐกิจที่มี
แนวโน้มถดถอย แต่ในทางตรงกันข้าม LIBOR และอัตราเงินเฟ้อไม่ได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองค า      
และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนในตลาดทองค า  
 Katarzyna Mamcarz (2015) ได้ศึกษา (Determinants of Gold Price in the Short Term) ผลกระทบที่มีผล
ต่ อ ร า ค าทอ งค า ใ น ร ะยะสั้ น โ ด ย ใ ช้  Basic Descriptive Statistics, Graphic Charts and a Descriptive Analysis                  
ในการศึกษา ผลจากการศึกษาพบว่า ราคาทองค าในระยะสั้นถูกก าหนดโดยปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ ก าลังซื้อของของนักลงทุน 
อัตราดอกเบี้ยภาครัฐ เหตุการณ์ทางการเมือง ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะก าหนดระดับของความต้องการซื้อ            
และความต้องการขายในตลาดทองค า และราคาทองค ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
 Sain Elfakhani, lmad B.  Baallaki & Hind Rizk (2009)  ไ ด้ ศึ กษา  (Gold Price Determinants:  Empirical 
Analysis and Implications) โดยใช้ The Factor Analysis Model ในการศึกษา ผลจากการศึกษาพบว่าราคาทองค าเป็น
ปัจจัยส าคัญในการก าหนดระดับของทองค าส ารองของธนาคารกลาง รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองค า                คือ
วิกฤติการณ์ทางการเงินโลก และวิกฤติการณ์ด้านสินเชื่อของรัฐบาลที่เพิ่มมากขึ้นท าให้มีการถือครองทองค าไว้เพื่อ รักษา
เสถียรภาพของสกุลเงิน และนักลงทุนได้พิจารณาว่าทองค าในพอร์ตการลงทุนเป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงและเป็น
ตลาดที่มีมูลค่าเหมาะสมกับการลงทุนเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ดังกล่าว  

ธนันญา มาตา (2554) ได้ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าใน
ประเทศไทย โดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) ในการศึกษา     
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าคือราคาทองคค าในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ราคาน้ ามันดิบในตลาด NYMEX และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร 

3. วิธีการศึกษา  

        3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค า     
ในประเทศไทย จ านวน 3 กองทุนที่มีความสนใจจากนักลงทุน จากจ านวนกองทุนรวมทองค าในประเทศไทยทั้งหมด           
25 กองทุน ได้แก่ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน I-GOLD7S3 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 
3), มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ASP-GOLD (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-DOLD)) และมูลค่าหน่วยลงทุนของ 
กองทุน UOBSG-D (กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ตัวแปรและข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ได้เก็บรวบรวมมา
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index), ธนาคารแห่งประเทศไทย, บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด และบริษัทหลักทรัพย์   
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังที่มีความถี่รายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 
 
ตารางที่ 2 : ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองค ากับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 

ตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ แหล่งข้อมูลและที่มาของข้อมูล 
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน I-GOLD7S3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน ASP-GOLD บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 
มูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุน UOBSG-D บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
SET Index ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
FX, Foreign Exchange Market ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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3.2 แบบจ าลองในการศึกษา 
 

InGlod = f(lnSET,lnFX) 
โดยที่  Gold  คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค า (บาท/หน่วย) 
  FX  คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
  SET  คือดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (จุด)  
 

3.3 ขั้นตอนการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบจ าลอง VAR (Vector Autoregressive) ซึ่งในการศึกษาแบบจ าลอง 
VAR นิยมใช้กับข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) เพื่อใช้ศึกษาข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต หรือตัวแปรล่า (Lagged 
Variable) ของตัวแปรที่มักจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอื่นๆ ในปัจจุบันอย่างไรบ้าง และข้อดีของแบบจ าลอง VAR 
(Vector Autoregressive) สามารถที่จะก าหนดให้ทุกตัวแปรเป็นตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) และยังสามารถ
หลีกเลี่ยงปัญหาการก าหนดตัวแปรภายในภายนอกที่ไม่สอดคล้องกัน อีกทั้งแบบจ าลอง VAR ยังมีการใช้ค่าตัวแปรล่า 
(Lagged Variable) มาใช้ในการประมาณค่า ส่งผลให้การประมาณค่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นอนุกรม
เวลา ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในอดีตกับปัจจุบัน 

3.3.1 การทดสอบ Unit Root Test เนื่องจากข้อมูลที่น ามาใช้ในการทดสอบนั้นเป็นข้อมูลแบบอนุกรม
เวลา (Time Series Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความผันผวนสูง ท าให้ค่าความแปรปรวน (Variance) และค่าเฉลี่ย (Mean)  
ไม่คงที่ เป็นข้อมูลที่ยังไม่นิ่ง (Non-Stationary) หากน าข้อมูลแบบอนุกรมเวลาที่ไม่นิ่งมาใช้ในการวิเคราะห์ จะท าให้เกิดปัญหา
ความไม่สัมพันธ์กันของข้อมูล รวมทั้งผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ จึงจ าเป็นที่จะต้องท าให้ข้อมูลนิ่งก่อน 
โดยการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test) เกิดขึ้นโดยใช้วิธี Dickey-Fuller Test 

ถ้ายอมรับ H0 แสดงว่า yt ที่ระดับ Level  มีความไม่นิ่งของข้อมูลหรือเป็นข้อมูลที่มีความผันผวนสูง หรือ
มี Unit Root จะต้องท าการ Differencing ครั้งที่ 1 แต่ถ้ายอมรับ H1 หมายความว่า yt ที่ระดับ Level มีความนิ่งของข้อมูล 
หรือไม่มี Unit Root สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการทดสอบต่อไปได้ ถ้าหากในกรณีที่ข้อมูลไม่นิ่ง จะต้องด าเนินการในการท า 
Differencing จนกว่าข้อมูลจะมีความนิ่ง ถ้ายอมรับ H1 หลังจากที่ท า First Differencing แล้ว หมายความว่า yt ที่ระดับ 
First Difference มีลักษณะนิ่งแล้ว สามารถน าข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนต่อไป หากท าการทดสอบ Unit Root โดยวิธี Dickey-
Fuller Test แล้วปรากฏว่าแบบจ าลองที่ ใช้มีปัญหาในการทดสอบ Autocorrelation ค่าสถิติที่ ได้จากการทดสอบ               
จะไม่สามารถน าไปวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องเพราะค่าสถิติที่ได้ไม่ถูกต้อง จึงได้มีการปรับรูปแบบของสมการใหม่ ซึ่งจะกล่าวใน
ข้อ 3.3.2 ต่อไป 
  3.3.2 ตัวแปรล่า (Lag) หรือการหาช่วงของตัวแปรล่าที่เหมาะสมที่สุด ตัวแปรล่า (Optimal Lag Length)  
เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน โดยทั่วไปแล้วข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series 
Data) จะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรต่างๆ แล้วยังมีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต เมื่อเพิ่มตัวแปรล่า (Optimal Lag 
Length) ลงในสมการ 
             3 .3 . 3  แบบจ าลอง  VAR (Vector Autoregressive Model)  Christopher Sims (1980)  ได้เ สนอ
แบบจ าลอง VAR (Vector Autoregressive Model) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและนิยมน ามาใช้ในการศึกษาเชิง
ประจักษ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลาหลายตัวแปร (Multivariate Time-
Series Data) โดยแบบจ าลอง VAR (Vector Autoregressive Model) เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกิดขึ้นใน
อดีต (Lagged Variables) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในปัจจุบัน ซึ่งสามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาในการหาทฤษฎี   
ที่เหมาะสม มารับรองผลที่เกิดจากการทดลอง และในส่วนของการศึกษานี้จะใช้แบบจ าลอง VAR (Vector Autoregressive 
Model) ในการศึกษาต่อไป 
              3.3.4 ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความแปรปรวน ( Impulse Response Function) ในการวิเคราะห์
ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความแปรปรวน ( Impulse Response Function) มีวัตถุประสงค์เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน หรือ Shock ที่ตัวแปรอิสระหนึ่ง เป็นวิธีที่ใช้แนวคิดของ Moving Average มาใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตัวแปร
อนุกรมเวลา (Time Series Data) ที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของตัวแปร ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องอาศัยแบบจ าลอง 
VAR (Vector Autoregressive Model) ซึ่งมีคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูลแล้ว  
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4. ผลการศึกษา 

 4.1 การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test) เพื่อศึกษาลักษณะของข้อมูลที่ได้ว่านิ่ง (Stationary) 
หรือไม่นิ่ง (Non-Stationary) ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Augmented Dicky-Fuller ผลที่ได้จากการทดสอบความนิ่งของข้อมูล 
(Unit Root Test) 

ตารางที่ 3 : ตารางแสดงผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test) ของราคากองทุนรวมทองค า ด้วยวิธีทดสอบ  
               Augmented Dicky-Fuller 

No. FUND 
Level 1st Differences 2nd Differences 

ADF Prob. ADF Prob. ADF Prob. 
1 I-GOLD7S3 : กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 

อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7        
ซีรี่ส์ 3 

-2.5234 0.1103 -25.5680 0.0000 - - 

2 ASP-GOLD : กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
โกลด์ (ASP-DOLD) 

-1.9300 0.3185 -24.5828 0.0000 - - 

3 UOBSG-D : กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท 
โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล 

-2.1415 0.2285 -29.6924 0.0000 - - 

จากตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test) ของราคากองทุนรวมทองค า     
ด้ วยวิ ธีทดสอบ  Augmented Dicky-Fuller ในระดับ Level พบว่าข้อมูลยอมรับสมมติฐานและมีลั กษณะไม่นิ่ ง          
(H0: δ = 0 ข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นแบบ Non-Stationary) จึงไม่สามารถน าไปวิเคราะห์ต่อไปได้ ส่วนการทดสอบความนิ่งของ
ข้อมูลในระดับผลต่างล าดับที่ 1 (1st Differences) พบว่าค่า Probability ที่ได้น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่าข้อมูลกองทุนทองค ามี
ความนิ่งในระดับผลต่างล าดับที่ 1  (H1: δ < 0 ข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นแบบ Stationary ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) ดังนั้น
งานวิจัยนี้ จะใช้ข้อมูลกองทุนรวมทองค าในระดับผลต่างล าดับที่ 1 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ใน Vector Autoregressive Model 
ในล าดับต่อไป 
 

ตารางท่ี 4 : ตารางแสดงผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test) ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ 
    แห่งประเทศไทย (SET) ด้วยวิธีทดสอบ Augmented Dicky-Fuller 

No. SET 
Level 1st Differences 2nd Differences 

ADF Prob. ADF Prob. ADF Prob. 
1 SET : ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
-2.5997 0.0934 -21.9724 0.0000 - - 

จากตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test) ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (SET) ด้วยวิธีทดสอบ Augmented Dicky-Fuller ในระดับ Level พบว่า ข้อมูลยอมรับสมมติฐานและ       
มีลักษณะไม่นิ่ง (H0: δ = 0  ข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นแบบ Non-Stationary) จึงไม่สามารถน าไปวิเคราะห์ต่อไปได้                
ส่วนการทดสอบความนิ่งของข้อมูลในระดับผลต่างล าดับที่ 1 (1st  Differences) พบว่าค่า Probability ที่ได้น้อยกว่า 0.05 
สรุปได้ว่าข้อมูลดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีความนิ่งในระดับผลต่างล าดับที่ 1  (H1: δ < 0 ข้อมูล
อนุกรมเวลาเป็นแบบ Stationary ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) ดังนั้นงานวิจัยนี้จะใช้ข้อมูลดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) ในระดับผลต่างล าดับที่ 1 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ใน Vector Autoregressive Model ในล าดับ
ต่อไป 
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ตารางที่ 5 : ตารางแสดงผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test) ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX)  
                ด้วยวิธีทดสอบ Augmented Dicky-Fuller 

No. FX 
Level 1st Differences 2nd Differences 

ADF Prob. ADF Prob. ADF Prob. 
1 FX : อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
-0.6542 0.8556 -25.8183 0.0000 - - 

จากตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Unit Root Test) ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ (FX) ด้วยวิธีทดสอบ  Augmented Dicky-Fuller ในระดับ Level พบว่าข้อมูลยอมรับสมมติฐานและ 
มีลักษณะไม่นิ่ง (H0: δ = 0 ข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นแบบ Non-Stationary) จึงไม่สามารถน าไปวิเคราะห์ต่อไปได้ ส่วนการ
ทดสอบความนิ่งของข้อมูลในระดับผลต่างล าดับที่  1 (1st Differences) พบว่าค่า Probability ที่ ได้น้อยกว่า 0.05  
สรุปได้ว่าข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) มีความนิ่งในระดับผลต่างล าดับที่ 1 (H1: δ < 0   ข้อมูลอนุกรม
เวลาเป็นแบบ Stationary ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) ดังนั้นงานวิจัยนี้จะใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) 
ในระดับผลต่างล าดับที่ 1 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ใน Vector Autoregressive Model ในล าดับต่อไป 

4.2 การทดสอบเพื่อหาค่า Optimal Lag Length ที่เหมาะสม 

ตารางท่ี 6 : ตารางการแสดงค่า Optimal Lag Length ที่เหมาะสมของกองทุนรวมทองค า 

No. FUND 
Akaike's Information 

Criteron (AIC) 
Optimal Lag Length 

Selection for VAR Analysis 
1 I-GOLD7S3: กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่น

แนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 
-6.3966 1 

2 ASP-GOLD:  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์  
(ASP-DOLD) 

-6.5958 1 

3 UOBSG-D: กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิด
จ่ายเงินปันผล 

-6.4377 1 

หมายเหตุ: พิจารณาค่า Akaike's Information Criterion (AIC) ที่มีค่าน้อยที่สุด จากการศึกษาพบว่าค่า AIC นิยมใช้มากที่สุด           
           เนื่องจากมีการค้นคว้างานวิจัยที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา 

 จากตารางที่ 6 ตารางการแสดงค่า Optimal Lag Length ที่เหมาะสมของกองทุนรวมทองค า ส าหรับการทดสอบ
โดยยึดค่า AIC ที่มีค่าน้อยที่สุด Lag เท่ากับ 1 ดังนั้นในการประมาณค่าในครั้งนี้ Lag ที่เหมาะสมคือ 1 
 

4.3 การทดสอบเพื่อหาค่า VAR (Vector Autoregressive) สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ มีดังนี้ 

ตารางท่ี 7 : ตารางแสดงผลการทดสอบ VAR (Vector Autoregressive) ของ I-GOLD7S3 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี  
                  อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 

Vector Autoregression Estimates D_LNI_GOLD7S3 

D_LNI_GOLD7S3_(-1) 
-0.073299* 
[-1.78700] 

D_LNSET_(-1) 
-0.03246 
[-0.71569] 

D_LNFX_(-1) 
-0.227707* 
[-1.66404] 
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Vector Autoregression Estimates D_LNI_GOLD7S3 

C 
3.43E-05 
[ 0.09383] 

หมายเหตุ: t-statistics in [ ], * ระดับความเชื่อมั่น 9 0  % 
 
สามารถแทนค่าในสมการได้ดังนี้ 

 

 

จากตารางที่ 7 เป็นตารางแสดงผลการทดสอบ VAR (Vector Autoregressive) ของ I-GOLD7S3 กองทุนเปิดเอ็ม
เอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร D_LNI_GOLD7S3, D_LNSET และ 
D_LNFX จากการศึกษาพบว่า จะส่งผลต่อตัวแปรของมันเอง คือ D_LNI_GOLD7S3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 90 % หาก Lag 1 
ของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3  เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้กองทุนเปิดเอ็ม
เอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 เปลี่ยนแปลงลดลง 0.0733 บาท 

การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อ 1 ช่วงเวลาที่ผ่านมา  D_LNFX_(-1) 
เปลี่ยนแปลงลดลง 0.2277 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จะส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล 
โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 D_LNI_GOLD7S3 ในทิศทางตรงกันข้าม มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่น
แนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2277 บาท ที่ระดับความเชื่อมั่น 90 % 

 
ตารางที่ 8 : ตารางแสดงผลการทดสอบ VAR (Vector Autoregressive) ของ ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์  
                (ASP-GOLD) 

Vector Autoregression Estimates D_LNASP_GOLD 

D_LNASP_GOLD_(-1) 
-0.007657* 
[-0.18095] 

D_LNSET_(-1) 
0.009864 
[ 0.23775] 

D_LNFX_(-1) 
-0.420717*** 
[-3.12372] 

C 
3.11E-05 
[ 0.09399] 

หมายเหตุ: t-statistics in [ ], * ระดับความเชื่อมั่น 9 0  % และ * **  ระดบัความเชื่อมมั่น 9 9  % 
 
สามารถแทนค่าในสมการได้ดังนี้ 

 

จากตารางที่ 8 เป็นตารางแสดงผลการทดสอบ VAR (Vector Autoregressive) ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 
(ASP-GOLD) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร D_LNASP_GOLD, D_LNSET และ D_LNFXจากการศึกษาพบว่า จะส่งผล
ต่อตัวแปรของมันเอง คือ D_LNASP_GOLD ที่ระดับความเชื่อมั่น 90 % หาก Lag 1  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์       
(ASP-GOLD) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD) เปลี่ยนแปลงลดลง          
0.0077 บาท 
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การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อ 1 ช่วงเวลาที่ผ่านมา  D_LNFX_(-1) 
เปลี่ยนแปลงลดลง 0.4207 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ จะส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 
D_LNASP_GOLD ในทิศทางตรงกันข้าม โดยราคาต่อหน่วยของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ D_LNASP_GOLD จะปรับตัว
เพิ่มข้ึน 0.4207 บาท ทีร่ะดับระดับความเชื่อมั่น 99 % 

ตารางที่ 9 : ตารางแสดงผลการทดสอบ VAR (Vector Autoregressive) ของ UOBSG-D: กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์  
               ชนิดจ่ายเงินปันผล 

Vector Autoregression Estimates D_LNUOBSG_D 

D_LNUOBSG_D_(-1) 
-0.1449*** 
[-3.66766] 

D_LNSET_(-1) 
-0.0482 

[-1.08503] 

D_LNFX_(-1) 
-0.0785 

[-0.57951] 

C 
1.51E-05 
[ 0.04230] 

หมายเหตุ: t-statistics in [ ] และ * * *  มีระดับความเชื่อมั่น 9 9  %  
 
สามารถแทนค่าในสมการได้ดังนี้ 

 

จากตารางที่ 9 เป็นตารางแสดงผลการทดสอบ VAR (Vector Autoregressive) ของ UOBSG-D กองทุนเปิด ยูโอบี 
สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  D_LNUOBSG_D, D_LNSET และ D_LNFX          
จากการศึกษาพบว่า จะส่งผลต่อตัวแปรของมันเอง คือ D_LNUOBSG_D ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % หาก Lag 1 กองทุนเปิด 
ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD) 
เปลี่ยนแปลงลดลง 0.1449 บาท 

4.4 การทดสอบปฏิกิริยาของการตอบสนองต่อความแปรปรวน ( Impulse Response Function) เป็น        
การวิเคราะห์ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อความแปรปรวน มีวัตถุประสงค์เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน หรือ Shock ที่
ตัวแปรอิสระหนึ่ง โดยพิจารณากรตอบสนองของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทย 

ภาพที่ 1 : การตอบสนองของ I-GOLD7S3: กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 ที่มีต่อตัวแปรอื่น 
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1. การตอบสนองของกองทุน I-GOLD7S3 ที่มีต่อกองทุน I-GOLD7S3 หากกองทุน I-GOLD7S3 เพิ่มขึ้น 1 SD. 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3 จะเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันเล็กน้อย และปรับตัวลดลง
เล็กน้อย จนปรับตัวขึ้นมาในวันที่ 3 และ 4 ใช้ระยะเวลาเข้าสู่สภาวะสมดุลประมาณ 5 วัน 
 2. การตอบสนองของกองทุน I-GOLD7S3 ที่มีต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากดัชนีราคาตลาด
หลักทรัย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1 SD. กองทุน I-GOLD7S3 จะยังไม่เปลี่ยนแปลงมากแต่จะลดลงในช่วงวันที่ 2 ในทิศ
ทางบวกหรือลบเล็กเพียงเล็กน้อยแล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงวันที่ 4 ใช้ระยะเวลาเข้าสู่สภาวะสมดุลประมาณ 4 วัน 
 3. การตอบแทนของกองทุน I-GOLD7S3 ที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 SD. กองทุน I-GOLD7S3 จะยังไม่เปลี่ยนแปลงมากแต่จะลดลงในช่วงวันที่ 2 และปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง
วันที่ 3 ใช้ระยะเวลาเข้าสู่สภาวะสมดุลประมาณ 4 วัน 

ภาพที่ 2 : การตอบสนองของ ASP-GOLD: กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ (ASP-GOLD) ที่มีต่อตัวแปรอื่น 

 

 1. การตอบสนองของกองทุน ASP-GOLD ที่มีต่อกองทุน ASP-GOLD หากกองทุน ASP-GOLD เพิ่มขึ้น 1 SD. 
กองทุน ASP-GOLD จะลดลงในทิศทางเดียวกันเล็กน้อย และไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแต่จะลดลงในช่วงวันที่ 2 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยในช่วงวันที่ 3 และเข้าสู่สภาวะสมดุลประมาณ 5 วัน 
 2. การตอบสนองของกองทุน ASP-GOLD ที่มีต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1 SD. กองทุน ASP-GOLD จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแต่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่  2           
และปรับตัวลดลงในช่วงวันที่ 3 และ 4 จนเข้าสู่สภาวะสมดุลประมาณ 5 วัน 
 3. การตอบสนองของกองทุน ASP-GOLD ที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หากกองทุน ASP-GOLD 
เพิ่มข้ึน 1 SD. กองทุน ASP-GOLD จะปรับตัวลดลงในช่วงวันที่ 2 และ3 จนเข้าสู่สภาวะสมดุลประมาณ 5 วัน 

ภาพที่ 3 : การตอบสนองของ UOBSG-D: กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล ที่มีต่อตัวแปรอื่น 

 
 1. การตอบสนองของกองทุน UOBSG-D ที่มีต่อกองทุน UOBSG-D หากกองทุน UOBSG-D เพิ่มขึ้น 1 SD. กองทุน 
UOBSG-D จะลดลงในทิศทางเดียวกันเล็กน้อย จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแต่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 2 และ 3 จะเข้าสู่
สภาวะสมดุลประมาณ 5 วัน 
 2. การตอบสนองของกองทุน UOBSG-D ที่มีต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1 SD. กองทุน UOBSG-D จะไม่เปลี่ยนแปลงมากในช่วงวันที่ 2 และ 3 จะเข้าสู่สภาวะ
สมดุลประมาณ 5 วัน 
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 3. การตอบสนองของกองทุน UOBSG-D ที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 SD. กองทุน UOBSG-D จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงวันที่ 2 และ 3 จะเข้าสู่สภาวะสมดุลประมาณ   
5 วัน 

5. สรุปผล 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทย สามารถสรุปผลได้
ดังนี้ D_LNI_GOLD7S3, D_LNASP_GOLD และ D_LNUOBSG_D จะส่งผลต่อตัวแปรของมันเอง หาก Lag 1 ของกองทุนทั้ง 
3 กองทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้กองทุนทั้ง 3 กองทุนเปลี่ยนแปลงลดลง 0.0733, 0.0077, 0.1449 บาท และ
ในระดับความเชื่อมั่น 90 %, 90 % และ 99 % ตามล าดับ การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
เมื่อ 1 ช่วงเวลาที่ผ่านมา  D_LNFX_(-1) เปลี่ยนแปลงลดลง 0.2277 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของ 
D_LNI_GOLD7S3 ในทิศทางตรงกันข้าม โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของ D_LNI_GOLD7S3 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2277 บาท ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 90 % การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อ 1 ช่วงเวลาที่ผ่านมา    
D_LNFX_(-1) เปลี่ยนแปลงลดลง 0.4207 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของ D_LNASP_GOLD ใน
ทิศทางตรงกันข้าม โดยราคาต่อหน่วยของ D_LNASP_GOLD จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4207 บาท ที่ระดับระดับความเชื่อมั่น 99 
% ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุน
ทั้ง 3 กองทุน ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทย ซ่ึงมีการปรับตัว
เพิ่มข้ึนหรือลดลงในช่วงวันที่ 1 ถึงวันที่ 3 และจะมีการปรับตัวเข้าสู่สภาวะสมดุลในช่วง 4 - 5 วัน  

6. อภิปรายผล 

 ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ที่มีผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทย สามารถแบ่งประเด็นตามตัวแปรอิสระที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทยทั้ง 3 กองทุน ได้ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทยทั้ง 3 กองทุน ผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยไม่มีผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทยทั้ง 3 กองทุน เนื่องจากดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหุ้นลดลง ส่งผลให้
นักลงทุนเกิดความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและให้ความสนใจกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทางเลือก เช่น กองทุน
รวมทองค า เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนี รุ่งศรีรัตนวงศ์ (2553) โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50 ที่พบว่า ราคาทองค าไม่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ SET 50  
 สมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุยรวมทองค าในประเทศไทยทั้ง 3 กองทุน ผลการวิจัยพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศมีผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทยทั้ง 3 กองทุน เนื่องจากตามนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทย ลงทุนในกองทุน SPDR GOLD TRUST เป็นกองทุนหลัก ที่ท าการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศใช้สกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินหลัก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ จะส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทย ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัญญาณ์ 
มาตา (2554) โดยศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าในประเทศไทย ที่พบว่าอัตรา
แลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค า 
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7. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีความส าคัญอย่างมากต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวม
ทองค าของประเทศไทย เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) เกิดการแข็งค่า ส่งผลให้นักลงทุน
ขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวมทองค า เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) เกิดการอ่อน
ค่า ส่งผลให้นักลงทุนได้ก าไรจากการลงทุนในกองทุนรวมทองค า 

เอกสารอา้งอิง 

เพชรี ขุมทรัพย์. (2544). หลักการบริหารการเงิน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
อธิวัฒน์ โตสันติกุล, และณักษ์ กุลิสร์. (2556). แนวโน้มและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.  

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรต, 4(2), 9-15. 
สันติภาพ เพียรวนิช. (2557). การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนทองค ากับกองทุนน้ ามัน.  
 วารสารธุรกิจปริทัศน์, 6(1), 85-99. 
Batchelor, R. & Gulley, D. (1995). Jewellery demand and the price of Gold. Resource Policy, 21(1), 37-42.  
Z, Ismail., A, Yahya., & A, Shabri. (2009). Forecasting Gold prices Using Multiple Linear Regression Method.  

American Journal of Applied Sciences, 6(8), 1509-1514. 
Selvanathan. (1991). A note on the accuracy of business economists gold price’s forecast. Aust. J. 

Manage, 19, 91-95. Retrieved from http://agsm.edu.au/eajm/9106/pdf/selvanathan.pdf 
Ismail, Z., F. Jamaluddin., & F, Jamaludin. (2008). Time series regression model for forecasting Malaysian  

electricity load demand. Asian J. Math.Stat, 1, 139-149. doi: 10.3923/ajms.2008.139.149 
Saeid, Mahdavi & Su, Zhou. (1997). Gold and Commodity Prices as Leading Indicators of Inflation: Tests of  

Long-Run Realationship and Predictive Performance. Journal of Economics and Business, 
1997(49), 475-489. 

Stephen Harmston. (1998). Gold as a store of value. Research Study No.22 of World Gold Council, 3-63. 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 

  
 

 

 Page 13  
  

BMRC 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตประตหูน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ของบรษิัท ไทยไวนิล จ ากัด 

A FEASIBILITY STUDY OF INVESTMENT ON FINISHED ALUMINUM DOOR AND WINDOW 
FACTORY IN CHIANG MAI PROVINCE BY THAIVINYL COMPANY LIMITED 

เปรมลิ้ม จิตตวัฒนรัตน*์  และโรจนา ธรรมจินดา * *  

บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตประตูหน้าต่าง
อะลูมิเนียมส าเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่ ของบริษัท ไทยไวนิล จ ากัด ได้รวบรวมข้อมูลจาก 2 วิธี คือ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้ประกอบการโรงงานผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป และจากแบบสอบถามของลูกค้าโครงการบ้านจัดสรรที่เคยซื้อ
ประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม
ส าเร็จรูป ได้แก่ บริษัทรับสร้างบ้านเดี่ยว และสถาปนิก รวมทั้งหมด 200 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ ดังนี้ 
 ด้านการตลาด พบว่า อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิ เนียมส าเร็จรูป                      
ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 8-20 % โดยสังเกตจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทคู่แข่ง             
และคาดการณ์ว่าตลาดยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามปริมาณบ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น การท าการตลาดควรจะเน้นในด้านความ
ทนทานและดีไซน์โมเดิร์นเป็นหลัก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ความสามารถติดต่อตัวแทนจ าหน่ายได้ง่ายและรวดเร็ว 
และพนักงานขาย   มีความรู้ ความเชี่ยวชาญคอยให้ค าแนะน าเรื่องของสินค้า 
 ด้านเทคนิค พบว่า ท าเลที่ตั้งโรงงานมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา ติดถนนรอบเมืองเชียงใหม่          
และมีเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตส าคัญประกอบด้วย เครื่องตัด 2 หัว เครื่องกัดปลายมู่เลี่ยน เครื่องตัดฉาก         
เครื่องเจาะรู 2 หัว เครื่องพั้นซ์ เครื่องคิ้ม และเครื่องตัดคิ้วกระจก 
 ด้านการจัดการ พบว่า กิจการควรมีรูปแบบการด าเนินงานในรูปแบบของบริษัทจ ากัด โดยการจัดองค์กร            
แบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ ประกอบด้วย 4 แผนก รวม 25 คน ได้แก่ ผู้บริหาร (1 คน) ผู้จัดการ (1 คน) แผนกการขาย/
การตลาด (3 คน) แผนกการประสานงาน/ช่างเทคนิค (2 คน) แผนกบัญชีและการเงิน/คลังสินค้า/จัดส่งสินค้า (4 คน)        
และแผนกการผลิต (14 คน) 
 ด้านการเงิน พบว่า โครงการนี้มีเงินลงทุนเริ่มต้น 28,400,000 บาท แบ่งเป็นจากการขอสินเชื่อระยะยาวจากธนาคาร
พาณิชย์ 8,520,000 บาท และจากส่วนของเจ้าของ 19,880,000 บาท จากผลการวิเคราะห์โครงการ มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 
3 ปี 7 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 3,647,222 บาท (อัตราคิดลดร้อยละ12.18) อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR)            
ร้อยละ 16.69 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน(PI) เท่ากับ 1.13 จึงยอมรับการลงทุนในโครงการนี้ 
 
ABSTRACT 

 This independent study aimed to investigate the feasibility of investment on finished aluminum 
door and window factory in Chiang Mai province by Thaivinyl Company Limited.  Data were gathered by 2 
methods:  the in- depth interview with finished aluminum door and window manufacturers and the 
questionnaires distributed, according to the convenient sampling method, to the total of 200 samples, 
including the housing estate customers who purchased the finished aluminum door and window in Chiang 
Mai province and the people engaging in the finished aluminum door and window i. e.  detached home 
construction companies and architects. Summary of the findings was presented hereafter. 

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์ประจ าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 In marketing approach, the findings revealed that the growth rate of finished aluminum door and 
window manufacturing industry in Chiang Mai had steadily risen at about 8-20% as could be observed from 
the increasing circulation of the competitive companies.  It was anticipated that this impressive marketing 
growth of finished aluminum door and window manufacturing industry would be continuing following the 
increasing number of housing estates.  Marketing of this studied business should mark the highlights on 
product’s stability and modern design with reasonable price comparing to its quality, possibility to contact 
with dealers easily and promptly, and availability of sales person with good knowledge and proficiency in 
a certain product to provide suggestions on products to customers. 
 In technical approach, the findings presented that, the factory location was on 1 Rai 2 Ngan 89 
Square Wa of land (land measurement in Thailand) at the frontage of Chiang Mai city street. Existing essential 
tools and machines for manufacturing consisted of a double head cutting machine, milling machine, angle 
cutter, double hole drilling machine, punching machine, corner trim machine, and glazing bead cutting 
machine. 
 In managerial approach, the findings presented that the company should be operated in a company 
limited pattern.  Organizational structure should be composted of 4 divisions with 25 staff:  chief executive 
(1 staff) , manager (1 staff) , sales/marketing division (3 staff) , Coordination division/ technician (2 staff) , 
accounting and financial/inventory/shipping division (4 staff), and production division (14 staff).  
 In financial approach, the findings presented that this business had initial investment fund at 
28,400,000 Baht, of which 8,520,000 Baht was from the long-term loan offered by the commercial bank and 
the rest of 19,880,000 Baht was from the owner.  According to the feasibility analysis, the results revealed 
that this business should have the payback period at 3 years and 7 months with the Net Present Value 
(NPV)  at 3,647,222 Baht (based upon 12. 18 percent of account rate) , the Internal Rate of Return ( IRR)  at 
16.69 percent, and the Benefit Cost Ratio at 1.13.  As a result, the investment of this business was accepted. 

บทน า  
ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม ทดแทนประตูหน้าต่างไม้ ไวนิล และเหล็กเพิ่มมาก

ขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมมีราคาต่ ากว่าวัสดุประเภทไวนิล (ยูพีวีซี) ไม้ และเหล็ก แต่มีความแข็งแรง  
คงทนสวยงามเช่นกัน ผู้บริโภคให้ความส าคัญเรื่องฝีมือช่างเป็นหลัก ต่อมามีเป็นการเน้นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมที่
ใช้ในการผลิต แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า ผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญกับแบรนด์ของประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม เช่น Tostem, 
Glasten, AB & W Innovation, Modern Glass, และ Sun Paradise เป็นต้น ส่งผลให้ตลาดประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมที่มีแบรนด์ 
เติบโตขึ้นมากจากอดีตที่ผ่านมา (Builder News, 2559) ส าหรับประเทศไทย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ประเมินว่า ความต้องการใช้อะลูมิเนียมมีแนวโน้มขยายตัว ร้อยละ 5 ต่อปี และในปี 2561 จะมีความต้องการมากกว่า 1 ล้านตัน 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงการคอนโดมิเนียม และโครงการบ้านจัดสรร เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 
(ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, 2561) และตลาดประตูหน้าต่างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นตลาดที่มี
ขนาดใหญ่ ด้วยปริมาณบ้านสร้างใหม่ เฉลี่ย 4-5 แสนหลังต่อปี และยังมีตลาดบ้านเก่าอีกกว่า 20 ล้านหลัง ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ร้อยละ 
5-10 ของมูลค่าก่อสร้าง โดยมูลค่าตลาดรวมของประตูหน้าต่าง ปี 2559 ประมาณ 4 หมื่นล้านบาท (ครึ่งปีแรกยอดขายประตู
หน้าต่างวูบเหตุอสังหาฯ…, 2559) 

สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้น จากโครงการขยายสนามบินเชียงใหม่-
รถไฟความเร็วสูง และมอเตอร์เวย์ไปเชียงราย โดยมีจ านวนโครงการที่อยู่อาศัย ปี 2560 มีทั้งหมด 182  โครงการ จ านวนรวม 
21,468 หน่วย เหลือขายประมาณ 7,177 หน่วย เมื่อแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่าเป็นบ้านเดี่ยวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68 
ทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 15 บ้านแฝด ร้อยละ 8 อาคารพาณิชย์ ร้อยละ 6 และที่ดินเปล่าจัดสรร ร้อยละ 3 (ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2561) จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทางด้านธุรกิจก่อสร้างส่งผลให้ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายประตู
หน้าต่างขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามมา โดยเฉพาะประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม ในจังหวัดเชียงใหม่มีมากกว่า 20 ร้าน                    
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เช่น บริษัท ทรัพย์มั่นคง อลูมิเนียม จ ากัด ร้าน ดี ดี อลูมิเนียม ร้านช่างพล อลู มิเนียมราชพฤกษ์ ร้านกิจสยามอลูมิเนียม               
ร้านเคพี กราส และร้านไทยรุ่งกิจอลูมิเนียม เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม
ส าหรับบ้านเดี่ยว และได้มีการน ากลยุทธ์ในหลากหลายรูปแบบมาใช้ในการแข่งขัน เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด และขยายฐาน
ผู้บริโภคให้กว้างขวางขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของประตูหน้าต่าง การสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์           
และการส่งเสริมการตลาดต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่าง ออกมาตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภค
มากที่สุด (ฉัตรชัย วรัญญูรัตนะ, 2561)  

บริษัท ไทยไวนิล จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับออกแบบ ผลิตและติดตั้งประตูหน้าต่าง      
ท าจากไวนิล ภายใต้แบรนด์ WINDSOR เช่น ประตู หน้าต่าง มือจับประตูและหน้าต่าง ระบบล็อค เป็นต้น รวมถึงการให้บริการ
ซ่อมแซมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับประตูหน้าต่างท าจากไวนิล ครบวงจร มีสาขารวมทั้งสิ้น 4 สาขา 2 โรงงาน ตลอดระยะเวลา      
13 ปี ได้แก่ สาขา 1 จังหวัดล าปาง สาขา 2 จังหวัดนครสวรรค์  สาขา 3 จังหวัดพิษณุโลก และสาขา 4 จังหวัดเชียงใหม่            
โดยปัจจุบันบริษัท ไทยไวนิล จ ากัด ต้องการขยายธุรกิจการผลิตประตูหน้าต่าง จากอะลูมิเนียม เพื่อตอบสนองกลยุทธ์              
การเจริญเติบโตที่มุ่งเน้นการกระจายธุรกิจ (Diversification Growth Strategy) โดยเป็นการเติบโตจากธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจเดิม (Concentric Diversification) และยังเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประตู
หน้าต่าง ครบวงจร (ฉัตรชัย วรัญญูรัตนะ, 2561) โดยลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ คือ ลูกค้าในโครงการบ้านจัดสรร หรือคิดเป็น
ร้อยละ 80 ของลูกค้าทั้งหมด จากจ านวนร้านจ าหน่ายประตูหน้าต่างจากไวนิล ไม้ และเหล็ก ในจังหวัดเชียงใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น   
และคู่แข่งที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงอีกจ านวนหนึ่ง ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการประตูหน้าต่าง ราคาประหยัด        
แต่ยังคงความแข็งแรง คงทน สวยงามเช่นกันกับประตูหน้าต่างท าจากไวนิล ซึ่งประตูหน้าต่าง จากอะลูมิเนียม สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้  จึงเกิดการแข่งขันทั้งทางด้านคุณภาพ ราคา และการบริการ ส่งผลให้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมี
จ านวนลูกค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างปี 2558 – 2560 โดยสถิติจ านวนลูกค้ารายย่อยใน
จังหวัดเชียงใหม่  ปี 2558 เท่ากับ 723 ราย ปี 2559 เท่ากับ 665 ราย และ ปี 2560 เท่ากับ 527 ราย  ตามล าดับ หรือหาก
พิจารณาอัตราการเติบโตของลูกค้าต่อปี โดยเทียบกับปี 2558 ได้ดังนี้ ปี 2559 ลดลงร้อยละ 8.09 และ ปี 2560 ลดลง             
ร้อยละ 27.1  

อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นนั้น บริษัท ไทยไวนิล จ ากัด จึงต้องการขยายฐาน
ลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป และเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของบริษัท อีกทั้ง
ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประตูหน้าต่าง ครบวงจร ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
โรงงานผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่ ของบริษัท ไทยไวนิล จ ากัด เพื่อให้ทราบความเป็นไปได้ใน    
การลงทุนโรงงานผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนส าหรับผู้ที่สนใจ
ประกอบธุรกิจนี้ต่อไป            

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) 4 ด้าน คือ ด้าน
การตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน   
 การวิเคราะห์ด้านการตลาด เป็นการวิเคราะห์สภาวการณ์ โอกาส และกลยุทธ์ทางการตลาด โดยพิจารณาถึง
กลุ่มเป้าหมายหรือขนาดของตลาด และส่วนประสมทางการตลาด ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้ง
ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนการตลาดในการจ าหน่าย ตลอดจนคาดคะเนรายรับจาก
ยอดขาย โดยผลที่ได้จะเป็นส่วนหนึ่งที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล                
และการตัดสินใจลงทุน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) 
 การวิเคราะห์ด้านเทคนิค เป็นการศึกษาเพื่อก าหนดความเหมาะสมด้านวิศวกรรม โดยพิจารณาสรรหาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีน าสมัยที่ใช้ในการผลิตและกรรมวิธีในการผลิต การเลือกท าเลที่ตั้ง ขนาดก าลังผลิตให้เหมาะสมกับ
ปริมาณผลผลิตและความต้องการของตลาด (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2557) 
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 การวิเคราะห์ด้านการจัดการ เป็นการศึกษาการจัดการซึ่งเป็นกระบวนของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและประสานงานกัน
ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การจัดคนเข้าท างาน (Leading) และการควบคุม 
(Controlling) แนวทางในการบรรลุเป้าหมายขององค์การการศึกษาด้านความเป็นไปได้ด้านการบริหารเป็น การศึกษา
ความสามารถของโครงการในการด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จตามที่ต้องการ (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2557) 
 การวิเคราะห์ด้านการเงิน เป็นการศึกษาถึงเงินลงทุน การเงินและผลตอบแทนของโครงการเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) ดัชนีก าไร (Profitability 
Index: PI) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) และ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)  โดยจะก าหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) จากการถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินของไทยและผลตอบแทนที่คาดหวังของ
เจ้าของ ดังนั้นหากตัดสินใจลงทุนในโครงการนี้ อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) ต่ าสุดที่ต้องการจะต้องมากกว่าอัตราส่วนลด 
(ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2557) 

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศึกษา  
 ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม
ส าเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่ ของบริษัท ไทยไวนิล จ ากัด  
 2. ขั้นตอนการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาดังนี้  1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล              
สัมภาษณ์เชิงลึก 4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าโครงการบ้านจัดสรร ที่เคยซื้อประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป               

ในจังหวัดเชียงใหม่ บริษัทรับสร้างบ้านเดี่ยว และสถาปนิก การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
ได้ใช้สูตรการค านวณของ Zikmund (2012) ที่ความเชื่อมั่นที่ 95% ความคาดเคลื่อน (e) ที่ 0.1 ก าหนดขนาดตัวอย่างเพื่อ
ท าการศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 200 ตัวอย่าง และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการเลือกจากลูกค้าโครงการบ้านจัดสรร ที่เคย
ซื้อประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 100 ราย ผู้บริหารบริษัทรับสร้างบ้านเดี่ยว ในจังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 50 ราย และ สถาปนิกออกแบบบ้านเดี่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 50 ราย โดยเก็บข้อมูลตามความ
สะดวก (Convenience Sampling)           

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม
ส าเร็จรูป ในจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยใช้ค าถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating 
Scale) และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป แบรนด์ Wisdom โดย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนกิจ ฮาร์ดแวร์โปรดัคท์ ในด้านการตลาด ด้านเทคนิค และด้านการจัดการ โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) จะเป็นการวิเคราะห์ทางด้านการเงินซึ่งอาศัยการน าเอาข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการเก็บรวบรวม 
และศึกษาถึงสภาพทางเทคนิคมาร่วมประเมินต้นทุนของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน การน าข้อมูลจากการศึกษาสภาพทางการตลาดมาท าการประเมินผลตอบแทนโครงการ ซึ่งได้แก่ รายได้จากการ
ขายสินค้า และน าผลที่ได้จากการประเมินในแต่ละด้านมาท าการวิเคราะห์การเงินของโครงการผ่านตัวชี้วัดความคุ้มค่าต่าง  ๆ 
คือ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) มูลค่าปัจจุบันสิทธิ (Net Present Value : NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return : IRR) ดัชนีการท าก าไร (Profitability Index : PI) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ 
(Sensitivity Analysis) และสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2557)            
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ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด พบว่า อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม

ส าเร็จรูป ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยประมาณร้อยละ 8 ตามการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เชียงใหม่ (มติชนออนไลน์, 2561) ในขณะที่บริษัทคู่แข่ง ยอดขายเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 – 20  (ฉัตรชัย วรัญญูรัตนะ, 2561) 
และคาดการณ์ว่า ตลาดการผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามปริมาณ
บ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูปเพิ่มขึ้น ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า 
อุตสาหกรรมการผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป ยังมีความน่าสนใจ ส าหรับบริษัท ไทยไวนิล จ ากัด โดยสามารถ 
แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโครงการบ้านจัดสรร กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา และกลุ่มลูกค้าบ้านเดี่ยว โดย
การน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด ควรจะเน้นในด้านความทนทานและดีไซน์โมเดิร์นเป็นหลัก เน้นด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
สินค้า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรให้ความส าคัญเรื่อง สามารถติดต่อตัวแทนจ าหน่ายได้ง่ ายและรวดเร็ว และ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ควรให้ความส าคัญเรื่องพนักงานขายมีความรู้ ความเชี่ยวชาญคอยให้ค าแนะน าเรื่องของสินค้า เช่น ข้อมูล
เชิงทคนิค การจัดโปรโมชั่นลดราคาในช่วงเวลาที่ก าหนด ข้อมูลที่ได้จะน าไปก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมและจัดท า
งบประมาณด้านการตลาด การประมาณการอัตราการเติบโตของยอดขาย และ การประมาณการยอดขาย จ าแนกรายปี ดัง
ตารางที่ 1 และ 2 

 
ตารางท่ี 1  แสดงการประมาณการอัตราการเติบโตของยอดขาย จ าแนก รายปี 
อัตราการเติบโต ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
กลุ่มลูกค้าโครงการบ้านจัดสรร - 8% 10% 15% 20% 
กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา - 8% 10% 15% 20% 
กลุ่มลูกค้าบ้านเดี่ยว - 8% 10% 15% 20% 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงการประมาณการยอดขาย (หน่วย: บาท) จ าแนก รายปี 
ยอดขาย (หน่วย: บาท) ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
กลุ่มลูกค้าโครงการบ้านจัดสรร 7,800,000 8,424,000 9,266,400 10,656,360 12,787,632 
กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา 10,230,000 11,048,400 12,153,240 13,976,226 16,771,471 
กลุ่มลูกค้าบ้านเดี่ยว 10,800,000 11,664,000 12,830,400 14,754,960 17,705,952 

รวม 28,830,000 31,136,400 34,250,040 39,387,546 47,265,055 
 
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค พบว่า ท าเลที่ตั้งโรงงานที่เลือกในการศึกษาครั้งนี้ มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่        

2 งาน 89 ตารางวา ติดถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีความเหมาะสมในหลายด้าน ได้แก่ ราคาที่ดินไม่สูงมากเกินไป             
การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่สะดวก เนื่องจากติดถนนเส้นหลักท าให้สะดวกในการกระจายสินค้าสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
พ้ืนที่มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการวางระบบเครื่ องจักรในการผลิต และมีเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตส าคัญ 
ประกอบด้วย เครื่องตัด 2 หัวเครื่องกัดปลายมู่เลี่ยน เครื่องตัดฉาก เครื่องเจาะรู 2 หัว เครื่องพั้นซ์ เครื่องคิ้ม และเครื่องตัดคิ้ว
กระจก ดังตารางที่ 3 

 
 
 
 

หมายเหตุ : การเติบโตของยอดขายประมาณการ ปีที่  2  ใช้การประเมินการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ เท่ากับ ร้อยละ  8 
               ( แสนสริิเผยอสังหาฯ…, 2 561 ) และ ปทีี่  3  -  5  ใชข้อ้มลูการเติบโตของยอดขายโรงงานผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม 
               ส าเร็จรูป แบรนด์ Wisdom โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนกิจ ฮาร์ดแวร์โปรดัคท์ 
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ตารางท่ี 3 แสดงการประมาณการลงทุนในสินทรัพย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ อาคารและที่ดิน และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีของ 
              สินทรัพย์ถาวรแต่ละประเภท 

รายละเอียด มูลค่าตาม
บัญช ี

อัตราค่าเสื่อม
ราคาต่อปี 

การตัดจ าหน่าย
สินทรัพย์ 

ที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา (@22,000)  15,158,000  ไม่คิดค่าเสื่อม - 
ค่าก่อสร้างอาคารผลิต 700 ตารางเมตร (@5,500)  3,850,000  5%  192,500  
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน และโชว์รูม 300 ตารางเมตร (@10,500)  3,150,000  5%  157,500  
เครื่องจักร  1,706,000  20%  341,200  
เครื่องมือช่างและอุปกรณ์  406,185  20%  81,237  
ยานพาหนะ 1 คัน (@650,000)  650,000  20%  130,000  
อุปกรณ์ส านักงาน  150,000  20%  30,000  

รวม  25,070,185    932,437  
 

ตารางท่ี 4 แสดงประมาณการยอดผลิตและจ าหน่ายต่อปี 
ก าลังการผลิต (ตารางเมตร) ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
ก าลังการผลิตสูงสุด  24,336   24,336   24,336   24,336   24,336  
กลุ่มลูกค้าโครงการบ้านจัดสรร  3,900   4,212   4,633   5,328   6,394  
กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา  3,300   3,564   3,920   4,508   5,410  
กลุ่มลูกค้าบ้านเดี่ยว  2,700   2,916   3,208   3,689   4,426  
รวม  9,900   10,692   11,761   13,525   16,230  
%Capacity Utilization 40.7% 43.9% 48.3% 55.6% 66.7% 

 
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ พบว่า กิจการควรมีรูปแบบการด าเนินงานในรูปแบบของบริษัทจ ากัด โดย

การจัดองค์กรแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ ประกอบด้วย 4 แผนก รวม 25 คน ได้แก่ ผู้บริหาร (1 คน)  ผู้จัดการ (1 คน)  แผนก
การขาย/การตลาด (3 คน) แผนกการประสานงาน/ช่างเทคนิค (2 คน) แผนกบัญชีและการเงิน/คลังสินค้า/จัดส่งสินค้า (4 คน) 
และแผนกการผลิต (14 คน) ซึ่งการออกแบบโครงสร้างแบบน้อยชั้นนี้จะท าให้ผู้บริหารสามารถดูแลพนักงานได้อย่างทั่วถึงและ
มีความคล่องตัวในการท างาน ประกอบกับให้แต่ละแผนกสามารถรับงานได้หลายแบบ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน และเป็น
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน พบว่า โครงการนี้มีเงินลงทุนเริ่มต้น 28,400,000 บาท แบ่งเป็นจากการขอ
สินเชื่อระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ 8,520,000 บาท และจากส่วนของเจ้าของ 19,880,000 บาท จากผลการวิเคราะห์
โครงการ มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 7 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 3,647,222 บาท (อัตราคิดลดร้อยละ 12.18 ดัง
ตารางที่ 5) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ร้อยละ 16.69 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (PI) เท่ากับ 1.13 ยอมรับตาม
เกณฑ์การประเมินโครงการ แสดงให้เห็นว่า การลงทุนโรงงานผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่ ของ
บริษัท ไทยไวนิล จ ากัด มีความเป็นไปได้ในการลงทุน และยอมรับการตัดสินใจตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินด้านการเงินโดย
จะสร้างความคุ้มค่าต่อการลงทุนของบริษัท ไทยไวนิล จ ากัด ต่อไป 

ตารางท่ี 5 แสดงการค านวณหาต้นทุนระยะยาวโดยเฉลี่ย (WACC) 
แหล่งเงินทุน สัดส่วนการลงทุน ต้นทุนของเงินทุน ต้นุทนของเงินทุนถ่วง

น้ าหนัก ก่อนภาษี หลังภาษี 
เงินกู้ระยะยาว 30% 7.00% 5.6% 1.68% 
ส่วนของเจ้าของ 70% 15.0% 15.0% 10.5% 

ต้นทุนของเงินทุนระยะยาวโดยเฉลี่ย (WACC) 12.18% 
หมายเหตุ : เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ย 7 %  ตอ่ป ีสว่นของเจ้าของ ผลตอบแทนที่คาดหวัง 15 %  ต่อปี และอัตราภาษี 20 %  
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ตารางท่ี 6 แสดงสรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้วยเครื่องมือทางการเงิน 
ปีที่ กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน  

(Net Operating Cash Flows) 
PVIF 

(12.18%) 
มูลค่าปัจจุบัน 

0 -28,400,000 1.0000 -28,400,000 
1 6,691,287 0.8914 5,964,777 
2 7,605,641 0.7946 6,043,729 
3 8,598,394 0.7084 6,090,753 
4 10,358,166 0.6314 6,540,653 
5 13,159,448 0.5629 7,407,309 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ, NPV (บาท) = 3,647,222 
อัตราผลตอบแทนภายใน,  IRR  (%) = 16.69% 

ระยะเวลาคืนทุน, PB (ปี) = 3.53 ปี 
ดัชนีการท าก าไร, PI (เท่า) = 1.13 เท่า 

หมายเหตุ :  เงนิทนุเริ่มต้นโครงการ 28,400,000 บาท อัตราส่วนลด 12 . 18  % 
 
ตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะห์ความไว กรณียอดขายเปลี่ยนแปลง 

หลักเกณฑ์ NPV PI IRR 
ยอดขายตามประมาณการ 3,647,222 1.1284 16.69% 
ยอดขายลดลงร้อยละ 1.0 2,657,975 1.0936 15.49% 
ยอดขายลดลงร้อยละ 2.0 1,668,728 1.0588 14.27% 
ยอดขายลดลงร้อยละ 3.0 679,481 1.0239 13.04% 
ยอดขายลดลงร้อยละ 3.7 -12,992 0.9995 12.16% 

 
ตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความไว กรณีต้นทุนสินค้าขาย เปลี่ยนแปลง 

หลักเกณฑ์ NPV PI IRR 
ต้นทุนสินค้าขาย ตามประมาณการ 3,647,222 1.1284 16.69% 
ต้นทุนสินค้าขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 840,971 1.0296 13.24% 
ต้นทุนสินค้าขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 279,721 1.0098 12.53% 
ต้นทุนสินค้าขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 -57,029 0.9980 12.11% 

 
ตารางท่ี 9 แสดงผลการวิเคราะห์ความไว กรณีอัตราคิดลด (WACC) เปลี่ยนแปลง 

หลักเกณฑ์ NPV PI IRR 
อัตราคิดลด (WACC) ตามประมาณการ (12.18%) 3,647,222 1.1284 16.69% 

อัตราคิดลด (WACC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 1,945,607 1.0685 16.69% 
อัตราคิดลด (WACC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 379,558 1.0134 16.69% 
อัตราคิดลด (WACC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.52 -7,117 0.9997 16.69% 
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อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) พบว่า เมื่อยอดขายของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
เพิ่มขึ้นและลดลงนั้น จะท าให้ต้นทุนขายเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน มีเพียงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เป็นตัวแปรคงที่      
ย่อมส่งผลกระทบต่อผลก าไรของโครงการซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงการได้ จากตารางที่ 7 ได้แสดงผล               
การเปลี่ยนแปลงยอดขายในอัตราที่ลดลงร้อยละ 1.0 – 3.7 พบว่าค่า NPV จะลดลงและติดลบลงเรื่อย ๆ เมื่อยอดขายลดลง        
ดังแสดงในตารางเมื่อพิจารณาที่ยอดขายลดลง 3.7% ค่า NPV มีค่าเป็นลบ ค่า PI จะเท่ากับ 0.9995 ซึ่งน้อยกว่า 1 และ IRR 
เท่ากับ 12.16% ซึ่งต่ ากว่า WACC ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า โรงงานผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่ 
ของบริษัท ไทยไวนิล จ ากัด จะสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ เมื่อยอดขายลดลงไม่เกิน 3.7% ซึ่งยังคงมีค่า NPV เป็นบวก     
ค่า PI มากกว่า 1 และค่า IRR มากกว่า WACC 

เมื่อต้นทุนสินค้าขายของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยอดขายคงที่ ย่อมส่งผลกระทบต่อผลก าไรของ
โครงการซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงการได้ประมาณไว้ได้ จากตารางที่ 8 ได้แสดงผลการเปลี่ยนแปลงต้นทุนสินค้า
ขาย ในอัตราที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.0 – 6.6 พบว่าค่า NPV จะลดลงและติดลบลงเรื่อย ๆ เมื่อต้นทุนสินค้าขาย เพิ่มขึ้น ดังแสดง
ในตารางเมื่อพิจารณาที่ต้นทุนสินค้าขาย เพิ่มขึ้น 6.6% ค่า NPV มีค่าเป็นลบ ค่า PI จะเท่ากับ 0.9980 ซึ่งน้อยกว่า 1 และ IRR 
เท่ากับ 12.11% ซึ่งต่ ากว่า WACC ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า โรงงานผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่ 
ของบริษัท ไทยไวนิล จ ากัด จะสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ เมื่อต้นทุนสินค้าขาย เพิ่มขึ้น ไม่เกิน 6.6% ซึ่งยังคงมีค่า NPV 
เป็นบวก ค่า PI มากกว่า 1 และค่า IRR มากกว่า WACC 

และเมื่ออัตราคิดลด (WACC) ของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยอดขาย และต้นทุนสินค้าขายคงที่  
ย่อมส่งผลกระทบต่อผลก าไรของโครงการซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โครงการได้ประมาณไว้ได้ จากตารางที่ 9 ได้แสดงผล
การเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด (WACC) ในอัตราที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.0 – 4.52 พบว่าค่า NPV จะลดลงและติดลบลงเรื่อย ๆ    
เมื่ออัตราคิดลด (WACC) เพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางเมื่อพิจารณาอัตราคิดลด (WACC) เพิ่มขึ้น 4.52% ค่า NPV มีค่าเป็นลบ 
ค่า PI จะเท่ากับ 0.9997 ซึ่งน้อยกว่า 1 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า โรงงานผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูปในจังหวัด
เชียงใหม่ ของบริษัท ไทยไวนิล จ ากัด จะสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ เมื่ออัตราคิดลด (WACC)  เพิ่มขึ้น ไม่เกิน 4.52%      
ซึ่งยังคงมีค่า NPV เป็นบวก ค่า PI มากกว่า 1 และค่า IRR มากกว่า WACC 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านการตลาด ทางด้านเทคนิค           
ทางด้านการจัดการ และทางด้านการเงิน สามารถสรุปได้ว่า โรงงานผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูปในจังหวัดเชียงใหม่ 
มีความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยมีระยะเวลาการคืนทุนที่ 3 ปี 7 เดือน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 3,647,222 บาท 
อัตราผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับ 16.69% และดัชนีการท าก าไรอยู่ที่ 1.13 เท่า 

ข้อเสนอแนะ 

 ด้านการตลาด 
 อุตสาหกรรมการผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่ องประมาณ    
8-20 % โดยสังเกตจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทคู่แข่ง และคาดการณ์ว่า ตลาดยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามปริมาณบ้าน
จัดสรรที่เพิ่มขึ้น การท าการตลาดควรจะเน้นในด้านความทนทานและดีไซน์โมเดิร์นเป็นหลัก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 
ความสามารถติดต่อตัวแทนจ าหน่ายได้ง่ายและรวดเร็ว และ พนักงานขายมีความรู้ ความเชี่ยวชาญคอยให้ค าแนะน าเรื่องของ
สินค้า 
 ด้านเทคนิค 
 โรงงานผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป ขนาดพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา ควรตั้งอยู่ที่ บริเวณ
ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ และมีเครื่องมือและเครื่องจักรในการผลิตส าคัญประกอบด้วย เครื่องตัด 2 หัว เครื่องกัดปลายมู่เลี่ยน  
เครื่องตัดฉาก เครื่องเจาะรู 2 หัว เครื่องพั้นซ์ เครื่องคิ้ม และเครื่องตัดคิ้วกระจก 
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 ด้านการจัดการ 
 โรงงานผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป ควรมีรูปแบบการด าเนิ นงานในรูปแบบของบริษัทจ ากัด              
โดยการจัดองค์กรแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ ประกอบด้วย 4 แผนก รวม 25 คน ได้แก่ ผู้บริหาร (1 คน) ผู้จัดการ (1 คน)   
แผนกการขาย/การตลาด (3 คน) แผนกการประสานงาน/ช่างเทคนิค (2 คน) แผนกบัญชีและการเงิน/คลังสินค้า/จัดส่งสินค้า 
(4 คน) และแผนกการผลิต (14 คน) 
 ด้านการเงิน  
 โรงงานผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป ใช้เงินลงทุนเริ่มต้น 28,400,000 บาท แบ่งเป็นจากการขอสินเชื่อ
ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ 8,520,000 บาท และจากส่วนของเจ้าของ 19,880,000 บาท จากผลการวิเคราะห์โครงการ     
มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี  7 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV) 3,647,222 บาท (อัตราคิดลดร้อยละ 12.18)                
อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR) ร้อยละ 16.69 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน(PI) เท่ากับ 1.13 ซึ่งถือว่าโครงการนี้มี       
ความคุ้มค่าในการลงทุน 

ข้อจ ากัดในการศึกษา 

 เนื่องจากมีข้อจ ากัดแห่งเวลา หากจะท าการศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้ง ควรจะท าการศึกษาความต้องการตลาดลูกค้า  
ในแต่ละกลุ่มให้มากชึ้น ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโครงการบ้านจัดสรร กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา และกลุ่มลูกค้าบ้านเดี่ยว รวมถึง            
การสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องดีไซน์ของประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมส าเร็จรูป จากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟารม์ปลูกพริกหวานในร่มด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
ในพืน้ที่ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

A FEASIBILITY STUDY ON THE INVESTMENT IN INDOOR SWEET PEPPER FARM WITH 
SMART FARMING TECHNOLOGY IN PONG YANG SUB-DISTRICT, MAE RIM DISTRICT,                

CHIANG MAI PROVINCE 
ปรีญาพัชญ์ ชัยรัตน์กุลประภา*  ตุลยา ตุลาดิลก * *   มงคล เหล่าวรพงศ ์* **   ภทัรพงษ์ สุขเกษม * ** 

และกิตติธน ยงค์ประพัฒน ์* ** 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนฟาร์มปลูกพริกหวานในร่มด้วยเทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษากรณีการปลูกพริกหวานปลอดสารพิษภายใต้
โรงเรือนปรับอากาศระบบ Evaporative Cooling เนื่องจากพริกหวานเป็นผลผลิตที่มีราคาจ าหน่ายสูงและเป็นพืชที่สามารถ
พัฒนาเทคนิคการผลิตให้ได้ผลผลิตปลอดสารพิษโดยมีคุณสมบัติตามที่กรมวิชาการเกษตรบัญญัติ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน     
ผลการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการตามสมมติฐานการศึกษา โดยก าหนดอายุโครงการ 10 ปี จัดสรรเงิน
ลงทุน 6,500,000 บาท สัดส่วนเงินทุนการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินและส่วนของเจ้าของร้อยละ 60:40 ต้นทุนทางการเงิน
เฉลี่ย (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ร้อยละ 13.96 จากการวิเคราะห์แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกิจการมี
มูลค่าเท่ากับ 8,672,810.68 บาท อัตราผลตอบแทนภายในร้อยละ 38.71 ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 8.35 เดือน 
 
ค าส าคัญ: : การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ, เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ, พริกหวานปลอดสารพิษ, โรงเรือนเพาะปลูก, 
ระบบท าความเย็นด้วยการระเหยของน้ า 
 

ABSTRACT 

 The purpose of the study is considering the feasibility of an Investment in Indoor Sweet Pepper 
Farm with Smart Farming Technology in Pong Yang Sub-District, Chiang Mai Province. This study focuses on 
the particular case; the production of sweet pepper in Evaporative cooling greenhouse (1,600Square metre). 
Because of the positive price and available technology, sweet pepper becomes the preferred choice.  The 
researcher provides the study following the feasibility theory that including five factors of feasibility; 
Environment, Marketing, Technical, Management and Financials. This study provides the data collection by 
Individual Interview.  According to analysis, initial investment cost is allocated 6,500,000 Thai baht for 10 
years of project duration.  The weight of bank loan and equity is 60: 40 following the minimum loan rate 
(MLR)  at 8. 25% and the required return rate at 25%.  As a result, the Weighted Average Cost of Capital 
(WACC) is 13.96%. Following the calculation, there will be the Net Present Value (NPV) 8,672,810.68 Thai 
baht, Internal Rate of Return (IRR) at 38.71%, and Payback Period (PB) about 2 years 8.35 months. 
 
Keywords: Feasibility Study, Smart Farming, Evaporative Cooling 
 

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  ดร.  อาจารย์ประจ าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
***  นกัวชิาการอิสระ 
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1. บทน า 

ปัจจุบันผู้บริโภคในต่างประเทศและภายในประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการบริโภคผักอินทรีย์และปลอดสารพิษ
มากยิ่งขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561) และในส่วนของภาครัฐได้มีการบัญญัติเกษตรอินทรีย์ให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติในปี 2560- 2564 (คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ , 2560) ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการพัฒนา
ระบบ การผลิตเพื่อให้ได้สินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษตามความต้องการของตลาดสินค้า
เกษตรปัจจุบัน ทั้งนี้การท าเกษตรอินทรีย์จะมีข้อก าหนดและยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับลักษณะพืชแต่ละชนิด เกษตรกรบางส่วนได้
ลงทุนสร้างฟาร์มผักในร่มโดยสร้างเป็นที่เป็นโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิดเพื่อลดการใช้ยาฆ่าแมลงและได้มีการน าเอาเทคนิค
การระบายความร้อนด้วยการระเหยของน้ า (Evaporative Cooling) มาประยุกต์ใช้เพื่อลดอุณหภูมิในโรงเรือนมีจุดประสงค์
เพื่อรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกให้ได้มากที่สุด 

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อสนับสนุนการจัดการ
กระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิคการควบคุมระบบด้วยใช้ระบบอัตโนมัติผ่านระบบตรวจจับปริมาณ (Sensor) ร่วมกับการป้อน
ค าสั่งจากผู้ควบคุม (Decision Supporting Systems; DSS) (Efren Fitz-Rodriquez, 2008 ) ซึ่งโรงเรือนที่เหมาะสมแก่การ
เพาะปลูกพืช ได้แก่ โรงเรือนปรับอากาศระบบ Evaporative Cooling ซึ่งหลักการท างานของโรงเรือนใช้วิธีการถ่ายเทมวล
ความร้อนออกจากตัวโรงเรือนโดยการสร้างไหลของอากาศด้วยพัดลมอัตโนมัติ  (Automatic Fan) และอากาศจะถูกดูดซับ
ความร้อนแฝงจากน้ าภายในแผงรังผึ้ง (Cooling Pad) ส่งผลให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนลดต่ าลงเฉลี่ย 8-10°C นอกจากนี้บาง
โรงเรือนอาจมีอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มมวลความเย็นอย่างเช่นเครื่องพ่นหมอกหรือเครื่องปรับอากาศทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่
ปลูกและสภาพภูมิอากาศบริเวณที่ตั้งโรงเรือน รวมทั้งปัจจัยด้านอุณหภูมิภายนอกที่ส่งผลต่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช (กองส่งเสริมวิศวกรรมการเกษตร , 2557) ในปี 2002 Dilip Jain และคณะได้
ท าการศึกษาต้นแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของโรงเรือนเพาะปลูกปรับอากาศระบบ Evaporative Cooling System          
ในโรงเรือนประกอบไปด้วย (1) ระบบไหลผ่านของอากาศซึ่งมีอุปกรณ์หลัก ได้แก่ แผงระบายความร้อน (Cooling Pad)     
และพัดลมอัตโนมัติ (Automatic Fan) และ (2) ระบบน้ าหมุนเวียนน้ าซึ่งมีอุปกรณ์หลัก ได้แก่ ถังพักน้ า (Water Tank)     
และเครื่องสูบน้ าอัตโนมัติ (Automatic Pump) โดยมีต าแหน่งการติดตั้งภายในโรงเรือนดังรูปภาพ 

 
 
 
รูปภาพที่ 1 แสดงต าแหน่งของแผ่นระบายความร้อน พัดลม การจัดการต าแหน่งการไหลน้ า และผนังด้านทิศเหนือ  
               (Dilip Jain & Gopal Nath Tiwari, 2002) 
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หลักการท างานของโรงเรือนปรับอากาศด้วยระบบการท าความเย็นโดยการระเหยของน้ า (Evaporative Cooling 
System) จะอาศัยพัดลม (Fan) ในการสร้างการไหลของอากาศด้วยการดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาในโรงเรือนผ่านแผง
ระบายความร้อน (Cooling Pad) ซึ่งมีน้ าที่ถูกดูดมาจากถังพักน้ า (Water Tank) พ่นเป็นละอองหรือไหลผ่านแผงระบายความ
ร้อนนี้ โดยน้ าจะเป็นตัวช่วยดูดซับความร้อนแฝงของอากาศส่งผลให้ภายในโรงเรือนมีอุณหภูมิต่ าลง นอกจากนี้อาศัยปัจจัย
เรื่องความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (Relative Humidity) เป็นตัวแปรส าคัญ หากความชื้นในอากาศมีความแห้งสูงจะยังส่งผลให้
น้ าบริเวณแผงระบายความร้อนดูดเอาความร้อนแฝงจากอากาศภายนอกไหลผ่านเข้ามาในโรงเรือนได้มีประสิทธิภาพที่สุด 
ดังนั้นจึงมีการติดตั้งตู้ควบคุม (Controller) ควบคุมการท างานของระบบการจัดการในโรงเรือนได้ทั้งแบบธรรมดา (Manual) 
และอัตโนมัติ (Automatic) โดยอาศัยเซนเซอร์ (Sensor) ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นในอากาศเพื่อน าไปประมวลผลและ
สั่ งการ (Thai Apollo Tech, 2559)  นอกจากนี้ยั งสามารถติดตั้ งระบบเสริมการท างานของระบบระบายอากาศ                 
อาทิ ระบบลดความร้อนของน้ าที่ป้อนให้กับแผงระบายความร้อนโดยใช้ Chilled Water Night Cooling (ณัฐวุฒิ ดุษฎี, 
2551) ตัวอย่างพืชที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกภายใต้โรงเรือน Evaporative Cooling เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ ได้แก่         
พริกหวาน มะเขือเทศ สตรอเบอร์รี่ และแตงกวา 

พริกหวานเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในโรงเรือนที่มีการควบคุมอุณหภูมิโดยในช่วงเวลากลางวันเป็นช่วงที่    
ต้นพริกหวานจะท าการสังเคราะห์ธาตุอาหารซึ่งควรควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนที่ระดับ 23 - 24°C และในช่วงเวลากลางคืน    
เป็นช่วงที่ต้นพริกหวานจะเกิดกระบวนการสะสมธาตุอาหารที่บริเวณผลซึ่งควรควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนที่ระดับ 17 - 18°C            
การควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนที่ระดับ 18°C จะส่งผลให้ผลผลิตพริกหวานมีน้ าหนักดีในขณะที่การควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน     
ที่ระดับสุงกว่า 19°C จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของล าต้นและการงอกของใบนอกจากนี้เทคนิคการควบคุมอุณหภูมิที่ 18°C     
ยังสามารถช่วยควบคุมการสะสมของจุลินทรีย์ก่อโรคส่งผลให้ความจ าเป็นในการใช้สารก าจัดศัตรูพืชน้อยลง ( Johny’s 
Selected Seeds, 2016) ดังนั้นการปลูกพริกหวานซึ่งเป็นพืชที่มีความไวต่อสภาพแวดล้อมสูงจึงควรเพาะปลูกในโรงเรือนที่
สามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อส่งเสริมคุณภาพและปริมาณของผลผลิตทั้งยังช่วยลดปัญหาเรื่องโรคเน่าในพืชและ
แมลงศัตรูพืช ผลผลิตพริกหวานที่ผลิตได้จะจัดเป็นผลผลิตปลอดสารพิษโดยได้รับคุณสมบัติตามมาตรฐานของการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) และมาตรฐานรับรองความปลอดภัยในกระบวนการการคัดบรรจุ (Good 
Manufacturing Practice: GMP) รวมทั้งมาตรฐานการจัดการคุณภาพด้านกระบวนการผลิต (Hazards Analysis and 
Critical Points: HACCP) 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนฟาร์มปลูกผักในร่มด้วยเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะในพื้นที่ต าบล อ าเภอโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเลือกศึกษากรณีการปลูกพริกหวานปลอดสารพิษ
ภายใต้โรงเรือนปรับอากาศระบบ Evaporative Coolingขนาด 1, 600 ตารางเมตรเนื่องจากพริกหวานเป็นพืชที่มีราคาสูงและ
มีเทคนิคการผลิตที่สามารถพัฒนาผลผลิตให้เป็นผลผลิตปลอดสารพิษได้โดยมีคุณสมบัติตามที่กรมวิชาการเกษตรบัญญัติได้ 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎ ี
 การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาภายใต้กรอบทฤษฎีความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ซึ่งประกอบไป
ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ทั้ง 5 ด้าน (กมเลศน์ สันติเวชชกุล, 2553) ดังนี้ 

1. ด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Feasibility) วิเคราะห์ปัจจัยระดับมหภาคที่ส่งผลต่อธุรกิจโดยใช้ทฤษฎี 
PESTEL ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมือง (Political) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economics) ปัจจัยด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (Social & Culture) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environment) และปัจจัย
ด้านกฎหมาย (Law) 

2. ด้านการตลาด (Marketing Feasibility) วิเคราะห์ปัจจัยระดับจุลภาคที่ส่งผลต่อธุรกิจโดยใช้ทฤษฎี Five Forced 
Modelประกอบด้วยการวิเคราะห์การแข่งขันในอุตสาหกรรม ( Industry Rivalry) การเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ
รายใหม่ (Threat of the New Entrants) อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers) อ านาจการต่อรอง
ของผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) และอุปสรรคจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes) 
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์ศักยภาพใน   
การแข่งขัน (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์การแบ่งส่วนการตลาด (Segmentation) การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
(Targeting) และการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Mix) 

3. ด้านเทคนิค (Technical Feasibility) ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือเทคนิคที่สามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานหรือการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 4. ด้านการจัดการ (Management Feasibility) ศึกษาแนวทางการจัดตั้งกิจการและแผนการด าเนินงาน        
เพื่อให้การบริหารงานเกิดดุลยภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการศึกษาแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถ
ด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรได้ 

5. ด้านการเงิน (Financial Feasibility) วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน 
ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value), อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal 
Rate of Return) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พลศักดิ์ ศรีนวลจันทร์ (2551) ท าการศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนปลูกผักปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ดินใน

จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน โดยมีรายละเอียด
การศึกษาดังนี้ ด้านการตลาด โครงการวางแผนจัดจ าหน่ายผักปลอดสารพิษทั้งแบบค้าส่ง (Business to Business) และแบบ
ค้าปลีก (Business to Consumer) รวมทั้งเปิดบริการให้ลูกค้าเยี่ยมชมการผลิตภายในฟาร์ม ด้านเทคนิค โครงการเลือกใช้
เทคนิคการเพาะปลูกด้วยการปลูกพืชโดยรากพืชแช่อยู่ ในสารละลายโดยตรงหรือระบบเอ็นเอฟที ( Nutrient Film 
Technique : NFT) ด้านการจัดการ โครงการวางแผนด าเนินงานในรูปแบบบริษัทขนาดเล็กโดยมีการก าหนดแผนงานเพื่อ
ฝึกอบรมและประเมินพนักงานทุกปี และด้านการเงิน ก าหนดอายุโครงการ 10 ปี เงินลงทุนเริ่มแรก 7 ,500,000 บาท โดยมี
สัดส่วนการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 60:40 ต้นทุนเฉลี่ยทางการเงิน (Weighted Average Cost 
of Capital: WACC) ร้อยละ 12 จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางการเงินพบว่าโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 
11,398,256 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับร้อยละ 37.08 และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 11 เดือนวิติยา 
สุวรรณ (2554) ท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกหวานของเขตพื้นที่ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม        
จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาได้ท าการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจากการใช้ปุ๋ยส าเร็จรูปสูตรบริษัทและปุ๋ยผสมเองสูตร
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นผู้แนะน า (สกว.) ของกลุ่มเกษตรกรผู้ท าการเพาะปลูกพริกหวานภายใต้โรงเรือน
ธรรมดา (Traditional Greenhouse) ขนาด 1,600 ตารางเมตร ซึ่งใช้เทคนิคการเพาะปลูกภายใต้วัสดุปลูก (Soilless 
Cultures) และเทคนิคการให้สารละลายผ่านระบบชลประทาน (Fertigation)  

จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี พบว่า กรณีการใช้ปุ๋ยส าเร็จรูปจากบริษัท ก าหนดอัตราคิดลด   
ร้อยละ 10 จากการวิเคราะห์กิจการจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 653,355 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ
ร้อยละ 22 และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 11 เดือน และกรณีการใช้ปุ๋ยผสมเองสูตร สกว. ก าหนดอัตราคิดลดร้อยละ 10 
จากการวิเคราะห์กิจการจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,113,806.88 บาท  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับร้อยละ 
31 และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 9 เดือน จุฑารัตน์ เรืองรักษ์ (2559) ท าการศึกษาแผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ Green 
Mix Organic Farm ลักษณะธุรกิจ เป็นฟาร์มออร์แกนิคแบบผสมผสานทั้งการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชหมุนเวียน เปิดบริการให้
ลูกค้าสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและซื้อสินค้าภายในฟาร์ม รายได้ของกิจการมาจากการขายสินค้าออร์แกนิคเพียงอย่างเดียวผ่าน
หน้าร้านจากฟาร์ม ตลาดสด และงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ก าหนดอายุการด าเนินงาน 5 ปีเงินลงทุนเริ่มแรก 1,500,000 
บาท ซึ่งเงินลงทุนของกิจการจัดสรรมาจาก ส่วนของเจ้าของทั้งหมดโดยการระดมทุนจ านวน 150,000 หุ้น ราคาหุ้นละ       
10 บาท คิดเป็นต้นทุนทางการเงิน (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ร้อยละ 9.07 จากการวิเคราะห์ทาง
การเงินพบว่ากิจการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 141,809 บาท อัตราผลตอบแทนภายในร้อยละ 13 และระยะเวลาคืนทุน
เท่ากับ 3 ปี 7 เดือน 
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3. ระเบียบวิจัย 
 3.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มพริกหวานในร่มด้วยเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะภายใต้โรงเรือนระบายอากาศโดยระบบการท าความเย็นด้วยการระเหยของน้ า (Evaporative Cooling) ขนาด 1,600 
ตารางเมตร ในพื้นที่ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

3.2 วิธีการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

(Quantitative analysis) ท าการเก็บข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึก ทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อน าไป
วิเคราะห์โดยการพรรณนาและสรุปเป็นความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structure Interview) โดยใช้ลักษณะ 
การสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview) ซึ่งประกอบด้วย 

1) ผู้ประกอบการโรงเรือนเพาะปลูกต้นแบบระบบปรับอากาศ Evaporative Cooling คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2) เกษตรกรผู้ปลูกพริกหวานพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง จ านวน 5 ราย 
3) ผู้รับซื้อพริกหวานปลอดสารพิษ จ านวน 5 ราย 

การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบรายบุคคล ( Individual Interview)        
โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงเรือนเพาะปลูกระบบปรับอากาศ Evaporative Cooling    
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการเพาะปลูกพืชภายใต้โรงเรือนปรับ
อากาศ Evaporative Cooling, กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกหวานในพื้นจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงมีจุดประสงค์ของ          
การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาผลกระทบของพื้นที่ตั้งของโรงเรือนที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของพริกหวาน และผู้รับซื้อ
ผลผลิตพริกหวานปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่อื่นมีจุดประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการและราคาจ าหน่ายของ
ผลผลิตพริกหวานซึ่งน าไปสู่การประมาณการรายได้ของโครงการ  

การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพริกหวาน 
ได้แก่ การค้นคว้าแบบอิสระเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผู้ปลูกพริกหวานของเขตพื้นที่ต าบลโป่งแยง    
อ าเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดย วิติยา สุวรรณ (2554) เพื่ออ้างอิงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพาะปลูก
พริกหวาน, โครงการพัฒนาระบบการปลูกพริกหวานในโรงเรือนเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูงโดย ชาตรี สิทธิกุล (2552)       
เพื่ออ้างอิงเกี่ยวกับขั้นตอนการเพาะปลูกพริกหวานโรงเรือน และการค้นคว้าแบบอิสระเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
ลงทุนปลูกผักปลอดสารพิษโดยไม่ใช่ดินในจังหวัดเชียงใหม่โดยพลศักดิ์ ศรีนวลจันทร์ (2551) เพื่ออ้างอิงเกี่ยวกับต้นทุนทาง
การเงินในการปลูกผักปลอดสารพิษโดยไม่ใช่ดิน ส าหรับข้อมูลราคากลางของผลผลิตพริกหวานและสถิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะ
ท าการศึกษาเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการตลาด ด้านเทคนิค  
ด้านการจัดการ และด้านต้นทุนทางการเงิน ร่วมกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการลงทุนโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทาง
การเงิน ได้แก่ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return) และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 
 3.4 สมมติฐานความเป็นไปได้ของโครงการ 
 ก าหนดสมมติฐานโครงการจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพริกหวานปลอดสารพิษและเก็บข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการปลูกพริกหวานรวมทั้งผักปลอดสารพิษชนิดอื่นๆ เพื่อน าไปวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินและ
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ก าหนดอายุการด าเนินโครงการ 10 ปี  
2. ก าหนดโครงสร้างทางการเงินโดยมีอัตราส่วนของการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 

60:40 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว (MLR) ร้อยละ 8.25 ระยะเวลาการกู้ยืม 10 ปี 
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3. ก าหนดอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังร้อยละ 25 (เนื่องจากมีการบวกเพิ่มต้นทุนความเสี่ ยงล้มละลายหรือ 
Bankruptcy Cost จึงท าให้มีการก าหนดผลตอบแทนที่คาดหวังค่อนข้างสูง โดยอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ
พริกหวานปลอดสารพิษ) 

4. จัดตั้งการด าเนินงานในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากัดและก าหนดภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ดังนั้นภาษีค้าง
จ่ายของปีที่ 10 จะด าเนินการค านวณเป็นเงินสดจ่ายในปีที่ 11 
 5. ก าหนดนโยบายให้เครดิตลูกหนี้การค้า 1 เดือน โดยลูกหนี้การค้าคิดเป็นร้อยละ 30 จากยอดขาย ดังนั้นลูกหนี้
การค้าของปีที่ 10 จะด าเนินการค านวณเป็นเงินสดรับในปีที่ 11 

6. ก าหนดนโยบายเครดิตเจ้าหนี้การค้า 1 เดือน ดังนั้นเจ้าหนี้การค้าในปีที่ 10 จะด าเนินการค านวณเป็นเงินสดจ่าย 
ในปีที่ 11  

7. กระแสเงินสดในปีที่ 11 ที่เกิดจากลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า และภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีที่ 10 ด าเนินการ
ค านวณรวมเป็นกระแสเงินสดในปีที่ 10 เพื่อน าไปค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV), อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และ
ระยะเวลาคืนทุน (PB) 

8. ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุนร้อยละ 13.96 
 WACC = (Wd x Kd) (1- t) + (Ws x Ks) 

 
 9. ก าหนดนโยบายค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรประเภทสิ่งปลูกสร้างในการลงทุนเริ่มแรกแบบเส้นตรงจ านวน 10 ปี  
และสินทรัพย์ถาวรประเภทอุปกรณ์จ านวน 5 ปี (ก าหนดให้มีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวรประเภทอุปกรณ์ในปีที่ 5) 

10. ก าหนดนโยบายขึ้นค่าแรงร้อยละ 3 ต่อปี จากการประมาณการอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี ซึ่งมีอัตราเงิน
เฟ้ออย่างน้อยร้อยละ 2.09 ต่อปี (กระทรวงพาณิชย์, 2560) 
 11. ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
 12. ก าหนดให้ราคาสินค้าผลผลิตพริกหวานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี จากการเฉลี่ยราคาพริกหวานย้อนหลัง 5 ปี  
(ดอนเมืองพัฒนา, 2560: ออนไลน์) 

4. ผลการศึกษา 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านสภาพแวดล้อมและด้านการตลาด 
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และเก็บข้อมุลทุติยภูมิจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องสามารถสรุป          

การวิเคราะห์ปัจจัยระดับมหภาคและปัจจัยระดับจุลภาคที่ส่งผลต่อธุรกิจได้ดังนี้ 
การวิเคราะห์ปัจจัยระดับมหภาคด้วยทฤษฎี PESTEL 
1. ปัจจัยด้านการเมือง (Political) 
ประเทศไทยถือเป็นประเทศแห่งอุตสาหกรรมการเกษตรที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันทิศทาง

ของอุตสาหกรรมการเกษตรทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยเองให้ความส าคัญกับเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ผู้บริโภคตระหนักและ
รับรู้ถึงการเลือกบริโภคผลผลิตที่สามารถเชื่อถือในตรารับรองมาตรฐานสินค้าได้ รัฐบาลจึงได้มีมติอนุมัติบัญญัติการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ให้เป็นวาระแห่งชาติภายในปี 2564 โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 
ภายใต้การด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท าการวางนโยบายยกระดับผลผลิตทางการเกษตรโดยการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตและการแปรรูป พร้อมท้ังการสร้างมาตรฐานรับรองสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ (คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ, 2560) 

Wd คอื สดัสว่นการลงทุนในสว่นของการกู้ยืม มีคา่เท่ากบัร้อยละ 60

Ws คอื สดัสว่นการลงทุนในสว่นของเจ้าของ มีคา่เท่ากบัร้อยละ 40

t คอื ภาษีเงินได้นิตบิคุคล มีคา่เท่ากบัร้อยละ 20

Kd คอื ต้นทุนสว่นของหนีส้นิ มีคา่เท่ากบัร้อยละ 8.25

Ks คอื ต้นทุนสว่นของเจ้าของ มีคา่เท่ากบัร้อยละ 25

โดยจากการค านวณ
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2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
การขยายตัวของอุตสากรรมผักอินทรีย์และปลอดสารพิษในประเทศไทย โดยมีอัตราเติบโตของตลาดเฉลี่ยร้อยละ  

1.7 ต่อปี (Euromonitor International, 2017) โดยสัดส่วนปริมาณผักแบ่งตามประเภท ในปี 2560 ผักอนามัยและผักทั่วไป
(Standard) ที่ไม่ได้ด าเนินการรับรองมาตรฐานสินค้ามีสัดส่วนร้อยละ 99.2 และผักอินทรีย์ (Organic) มีสัดส่วนร้อยละ  
0.8 เมื่อพิจารณาจะพบว่าสัดส่วนผักออร์แกนิคมีแนวโน้มเติบโตจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 1.7 โดยผลผลิตทางเกษตร
ประเภทผักทั้งหมดมีมูลค่า 2,100 ล้านบาท 

ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์และผักปลอดสารพิษที่ได้รับมาตรฐานสินค้าเมื่อน าออกจ าหน่ายสู่ตลาดจะมีราคาสูงกว่า  
ผักอนามัยทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 30 ผู้บริโภคกลุ่มผักออร์แกนิคและปลอดสารพิษจะมีรายได้ระดับปานกลางค่อนไปทางสูง       
และตระหนักถึงคุณภาพผลผลิตเป็นหลัก อย่างไรก็ดีประเทศไทยเป็นประเทศแห่งอุตสาหกรรมเกษตรผู้บริโภคในประเทศจึงมี
ทางเลือกจากสินค้าทดแทน ได้แก่ผักอนามัยและผักทั่วไปชนิดอื่นๆ แม้ว่ากระแสผักออร์แกนิคและปลอดสารพิษในประเทศ
ไทยจะมีการตอบรับที่ดีรวมถึงรัฐบาลส่งเสริมการบริโภคผักคุณภาพก็ตาม ปัจจัยด้านราคายั งคงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งต่อการ
เลือกซื้อของผู้บริโภคดังนั้นสภาพเศรษฐกิจของประเทศเป็นตัวแปรส าคัญส าหรับการเลือกบริโภคผักออร์แกนิคและปลอด
สารพิษของประชาชน 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจพบว่าปัจจัยดังกล่าวค่อนข้างส่งผลดีต่อธุรกิจพริกหวานปลอดสารพิษโดยมีการ
อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมผักอินทรีย์และปลอดสารพิษในประเทศไทยเฉลี่ยร้อยละ 1.7 ต่อปี (Euromonitor 
International, 2017) 

3. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture) 
พฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกให้ความส าคัญกับการบริโภคผักอินทรีย์และผักปลอดสารพิษ หลีกเลี่ยงผลผลิตที่ปนเปื้อน

จากการใช้สารเคมีให้ได้มากที่สุด  (Euromonitor International, 2018) รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคประเทศไทยเอง              
ที่มีแนวโน้มการบริโภคผักผลไม้อินทรีย์และผักปลอดสารพิษ โดยผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์ด้านสุขภาพและตะหนักถึงโรคภัยที่
เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนสารเคมี (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2561) 

4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการระบบสารสนเทศส าหรับโรงเรือน  Evaporative cooling  

อย่างแพร่หลาย รวมทั้งให้บริการด้านการจัดการระบบสารสนเทศ 
5. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
ผลผลิตที่ได้จากการพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงใหม่มีราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมสูงที่สุด  พื้นที่เพาะปลูกในจังหวัด

เชียงใหม่สามารถผลผลิตพริกหวานได้ทั้งหมด 980,000 กิโลกรัม และมีราคาขายเฉลี่ยสูงสุดที่กิโลกรัมละ 50 บาท      
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 800 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพริกหวานจึงท าให้
สามารถผลิตพริกหวานที่มีน้ าหนักและคุณภาพดีตามเกณฑ์คุณภาพของมาตรฐานค้าเกษตร ; พริกหวาน (มกษ.1518 - 2560) 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) 

6. ปัจจัยด้านกฎหมาย (Law) 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตร ;       
พริกหวาน (มกษ.1518-2560) เพื่อให้สามารถท าการซื้อขายได้อย่างเป็นมาตรฐานและเที่ยงตรง 

การวิเคราะห์ปัจจัยระดับมหภาคโดยใช้ทฤษฎี PESTEL Analysisพบว่าปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ค่อนข้างส่งผลดีต่อธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้ว่าธุรกิจพริกหวานปลอดสารพิษมีโอกาสเติบโตในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน 

การวิเคราะห์ปัจจัยระดับจุลภาคด้วยทฤษฎี Five Forces  
1. การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry) 
ผลผลิตพริกหวานในประเทศไทยแบ่งได้จากผู้ผลิต 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกพริกหวานธรรมดาแบบภายใน

ครัวเรือน และผู้ปลูกพริกหวานปลอดสารพิษแบบเชิงพาณิชย์ที่ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน การแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมสินค้าเกษตรถือว่าค่อนข้างสูง เนื่องจากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีลักษณะภายนอกไม่แตกต่างกั นมากนัก 
ผู้บริโภคจะสามารถรับรู้ถึงคุณค่าและคุณภาพได้จากตราสินค้าและมาตรฐานรับรอง ในภาวะที่ผลผลิตราคาสูงผู้บริโภคอาจจะ
เลือกซื้อผลผลิตต่ ากว่าโดยมองข้ามเรื่องคุณภาพและให้ความสนใจกับปัจจัยด้านราคาเป็นหลักหากผลผลิตไม่มีความแตกต่าง
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ด้านคุณภาพและความปลอดภัยชัดเจน ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องสร้างคุณค่าของความแตกต่างด้านคุณภาพโดยสะท้อนได้
จากมาตรฐานรับรองความปลอดภัยของผลผลิต จากการวิเคราะห์พบว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมพริกหวานปลอดสารพิษ
ค่อนข้างต่ า เนื่องจากผู้ประกอบการที่ผลิตพริกหวานที่ได้รับมาตรฐาน GAP และมาตรฐานการคัดบรรจุ GMP และ HACCP    
มีอยู่น้อยราย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสให้ธุรกิจเข้าไปสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมดังกล่าว  

2. การเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of the New Entrants) 
ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเกษตรดังนั้นจึงมีโอกาสที่เกษตรรายย่อยจะเข้ามาในอุตสาหกรรมการปลูกพริกหวาน

ตามกระแสราคาตลาดนั้นค่อนข้างสูง เกษตรรายย่อยเหล่านี้จะท าให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดเกินความต้องการในบางช่วง ส่งผลให้
ราคาผลผลิตค่อนข้างผันผวนอยู่ตลอด จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการที่สามารถคงอยู่ในอุตสาหกรรมพริกหวานปัจ จุบัน
นั้นจะต้องมีรู้ความเข้าใจในการปลูกพริกหวานเป็นอย่างดีรวมถึงการพยากรณ์ยอดความต้องการของพริกหวานแต่ละชนิดใน
แต่ละฤดูกาล พร้อมทั้งจะต้องมีความพร้อมด้านเงินทุนจากสภาวะราคาผลผลิตผันผวน ผู้ประกอบการรายย่อยที่ท าการปลูก
พริกตามกระแสราคาของตลาดนั้นจึงไม่สามารถคงอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้เนื่องจากขาดการวางแผนการผลิตและการพยากรณ์
ตลาดโดยเฉพาะในช่วงราคาผลผลิตตกต่ าเกษตรกรเหล่านี้จะประสบกับสภาวะกิจการขาดดุลและท าให้ต้องยกเลิกกิจการไปใน
ที่สุด จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าการเข้าสู่อุตสาหกรรมพริกหวานปลอดสารพิษที่ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP 
และ GMP & HACCPของผู้ประกอบการรายใหม่ค่อนข้างต่ า 

3. อ านาจการต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) 
การรับรู้และตระหนักถึงการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเป็นกลุ่มขนาดเล็ก

ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของตลาดสูงขึ้น (จากตารางที่ 4.2) โดยกลุ่มผู้บริโภคมีทั้งชาวไทยและต่างชาติเลือกซื้อสินค้าจาก
ซูเปอร์มาร์เก็ตในหัวเมืองขนาดใหญ่ต่างๆ ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ได้แก่ สินค้าจะต้องมีราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพ สินค้าจะต้องเข้าถึงพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่คือมีคุณภาพที่ดีสามารถหาซื้อได้ง่าย และสินค้าจะต้องได้รับมารฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหาร โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้จะให้ความส าคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยมากกว่าปัจจัยด้านราคา 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561: ออนไลน์) โดยสรุปอ านาจการต่อรองของผู้บริโภคตลาดผักออร์แกนิคและปลอดสารพิษมีค่อนข้าง
น้อยเนื่องจากผลผลิตจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานมีอยู่ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับอุตสาหกรรมผักทั้งประเทศ ผลผลิตที่
ได้รับมาตรฐานรับรองในปัจจุบันจึงราคาค่อนข้างสูงกว่าผลผลผลิตทั่วไปประมาณสามถึงสี่เท่า เช่น พริกหวานปลอดสารพิษ
ธรรมดามีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท พริกหวานปลอดสารพิษที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสามารถสร้างมูลค่าเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ200 บาทซึ่งระดับราคาและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นส าคัญ 

จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าอ านาจการต่อรองของผู้ซื้อกลุ่มพริกหวานปลอดสารพิษค่อนข้างต่ าเนื่องจาก
ปริมาณพริกหวานปลอดสารพิษในประเทศมีน้อยกว่าความต้องการซื้อ 

4. อ านาจการต่อรองของผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 
คู่ค้าที่ส าคัญในอุตสาหกรรมพริกหวานจะเป็นผู้ผลิตปัจจัยด้านเครื่องมือการเกษตร ผู้จ าหน่ายปุ๋ยและสารก าจัดแมลง 

ทั้งแบบชีวภาพและสารสังเคราะห์ อ านาจการการต่อรองของคู่ค้ากลุ่มนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แม้ว่าสินค้ากลุ่มนี้จะมี
ผู้ผลิตอยู่มากและไม่ใช่สินค้าที่มีความจ าเพาะเจาะจง แต่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อกับต้นทุนทั้งหมด ส่วนด้านเจ้าของ
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชด้วยระบบการท าความเย็นด้วยการระเหยของน้ า (Evaporative Cooling) ในประเทศ
ไทยยังมีผู้ผลิตอยู่น้อยราย  

จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าอ านาจต่อรองของเจ้าของปัจจัยการผลิตด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงซึ่ง              
ควรมีการวางแผนควบคุมต้นทุนส่วนนี้เป็นส าคัญ 

5. อุปสรรคจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes) 
หากพิจารณาจากผลผลิตผักชนิดอื่นพริกหยวกปลอดสารพิษเป็นผลผลิตที่สามารถให้คุณสมบัติใกล้เคียงหรือทดแทน 

พริกหวานได้และมีราคาถูกกว่า พริกทั้งสองชนิดนี้จะมีรสชาติที่ไม่เผ็ดหรือเผ็ดน้อยเนื่องจากมีสารที่ให้ความเผ็ดต่ า  
(Capsaicin) ข้อแตกต่างระหว่างพริกสองชนิดนี้คือ พริกหวานจะมีขนาดใหญ่และอ้วนกลม รสชาติเผ็ดน้อยที่สุดในตระกูลพริก
และไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว ให้รสสัมผัสที่ละมุนกว่าพริกหยวก มักจะถูกน าไปใช้ประกอบเป็นเครื่องเคียงเมนูสลัดและสเต็ก    
ส่วนพริกหยวกจะมีขนาดยาวรี อาจมีกลิ่นเหม็นเขียว ไม่เหมาะส าหรับเมนูประเภทสลัด สามารถใช้ทดแทนได้ส าหรับน าไป
ประกอบเมนูประเภทที่ต้องผ่านความร้อนเพราะจะช่วยลดกลิ่นและดึงรสชาติความหวานออกมาได้  (ลิลา มหันต์เชิดชูวงศ์, 
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2560) เนื่องจากคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันผู้บริโภคทีไม่ให้ความส าคัญเรื่องชนิดอาจเลือกบริโภคพริกหยวกทดแทนพริกหวาน
ในช่วงที่พริกหวานมีราคาสูง 

จากการวิเคราะห์ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนสามารถสรุปได้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยสินค้าทดแทนของพริก
หวานปลอดสารพิษ ได้แก่ พริกหยวกปลอดสารพิษ 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยระดับจุลภาคโดยใช้ทฤษฎี Five Forces Model พบว่าปัจจัยด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
(Industry Rivalry) ปัจจัยด้านการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of the New Entrants) และอ านาจ
การต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers)ค่อนข้างส่งผลบวกต่อธุรกิจ ในขณะที่ปัจจัยด้านอ านาจการต่อรองของผู้
จ าหน่ายปัจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ต้องพึงระวังเนื่องจากต้นทุนด้านเทคโนโลยี
ค่อนข้างสูง และหากไม่มีความช านาญด้านเทคโนโลยีที่ใช้ก็จ าเป็นจะต้องท าการจ้างผู้ช านาญการเข้ามาดูแลระบบซึ่งท าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Outsource) ส่วนปัจจัยด้านอุปสรรคจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitutes) อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ซึ่งไม่ถือว่าส่งผลต่อธุรกิจมากนัก 
 การวิเคราะห์ปัจจัยระดับมหภาคด้วยทฤษฎี PESTEL และปัจจัยระดับจุลภาคด้วยทฤษฎี Five Forces Model 
พบว่าปัจจัยส่วนใหญ่ค่อนข้างเกื้อหนุนต่อการจัดตั้งโครงการโดยสามารถสรุปเป็นศักยภาพในการด าเนินงานของกิจการ 
(SWOT Analysis) ท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 
 จุดแข็งของโครงการ ได้แก่ กิจการเน ้นการผลิตพริกหวานเพื่อคุณภาพซึ่งส่งผลให้รสชาติหรือรสสัมผัสแตกต่างจาก
ผลิตทั่วไป (Batch Production) และด าเนินการคัดบรรจุภายใต้มาตรฐาน GAP และ GMP & HACCP Codex พร้อมทั้งจัด
จ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของตน (Original Branding Manufacturer : OBM) จึงสามารถช่วยลดทอนต้นทุนจากการจ าหน่าย
ผ่านพ่อค้าคนกลางส่งผลให้กิจการมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้านจุดที่ตั้งของกิจการเป็นจุดที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเพาะปลูก
พริกหวานท าให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงรวมทั้งเป็นจุดกระจายสินค้าที่ดีซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการเก็บรักษาและ
การขนส่ง 
 จุดอ่อนของโครงการ ได้แก่ การลงทุนในส่วนของเทคโนโลยีและมาตรฐานสินค้าค่อนข้างสูงดังนั้นจึงควรมีการ
ประเมินตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การประมาณการรายได้ให้ครอบคลุมกับการลงทุน 
 โอกาสของโครงการ ได้แก่ แนวโน้มการบริโภคผักอินทรีย์และปลอดสารพิษภายในประเทศรวมทั้งการสนับสนุน
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์และปลอดสารพิษจากภาครัฐบาล นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนเทคโนโลยีโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะจาก
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
 อุปสรรคของโครงการ ได้แก่ การขยายตัวของอุตสาหกรรมผักปลอดสารพิษภายในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องในอัตราต่ าเฉลี่ยร้อยละ 1.7 ตั้งแต่ปี พ.ศ .2556 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ต่อผักปลอดสารพิษในระดับต่ าซึ่งอาจจะส่งผลต่อการขยายตลาดของกิจการในอนาคต นอกจากนี้ความผันผวนของ
เศรษฐกิจยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เลือกซื้อผลผลิตทั่วไปที่ไม่ได้รับตรามาตรฐานปลอดสารพิษเนื่องจาก
ผลผลิตทั่วไปมีราคาจ าหน่ายต่ ากว่า 

กิจการมุ่งเน้นการจัดการตลาดแบบเกษตรพันธะสัญญาหรือการตกลงซื้อขายผลผลิตล่วงหน้า (Contract Farming) 
วางแผนการจัดจ าหน่ายทั้งแบบภายใต้ตราสินค้าตนเอง (Original Branding Manufacturer: OBM) และรับจ้างผลิตภายใต้
ตราสินค้าอื่น (Original Equipment Manufacturer; OEM) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50:50 ประมาณการรายได้จากการ
จ าหน่ายทั้งแบบปลีกและส่งพริกหวานเกรด A เฉลี่ยกิโลกรัมละ 170 บาท, พริกหวานเกรด B เฉลี่ยกิโลกรัมละ 115 บาท และ
พริกหวานตกเกรดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40 บาท ซึ่งวางแผนก าลังการผลิตต่อปีทั้งสิ้น 32,000 กิโลกรัม คิดเป็นพริกหวานเกรด A 
ร้อยละ 61.16 พริกหวานเกรด B ร้อยละ 34.01 และพริกหวานตกเกรดร้อยละ 4.8 โดยกิจการมุ่งเน้นการผลิตและจ าหน่าย
พริกหวานเกรด A เป็นหลัก รองลงมาเป็นผลผลิตเกรด B และผลผลิตตกเกรดจะจ าหน่ายแก่โรงงานแปรรูป 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการโรงเรือนเพาะปลูกต้นแบบระบบปรับอากาศ Evaporative 

Cooling คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการเพาะปลูกพืชภายใต้โรงเรือนภายใต้
โรงเรือนปรับอากาศ Evaporative Cooling พืชที่ด าเนินการการเพาะปลูกในโรงเรือนปรับอากาศดังกล่าวปัจจุบัน ได้แก่ การ
ปลูกสตรอเบอร์รี่ปลอดสารพิษ จากการสัมภาษณ์พบว่าการปลูกพืชในโรงเรือนปรับอากาศจะท าร่วมกับระบบการเพาะปลูกใน
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วัสดุปลูกและให้สารละลายธาตุอาหารผ่านระบบน้ าหยด (Fertigation) ซึ่งวิธีการนี้จะท าให้สามารถควบคุมโรคและแมลงได้ใน
ระดับดีส่งผลให้สามารถลดการใช้ยาฆ่าแมลงและใช้สารชีวภาพก าจัดศัตรูพืชทดแทน ในส่วนของขั้นตอนการผลิตจะมีลักษณะ
คล้ายกันการบ ารุงรักษาพืชในแปลงเกษตรทั่วไป เพียงแต่การจะต้องระวังความชื้นสะสมซึ่งจะส่งผลต่อพืชแต่ละชนิดแตกต่าง 
เมื่อกล่าวถึงในประเด็นของการปลูกพริกหวานปลอดสารพิษภายในโรงเรือนปรับอากาศ Evaporative Cooling                    
มีความคิดเห็นว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะน าพริกหวานมาเพาะปลูกภายใต้โรงเรือนดังกล่าวเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์เนื่องจาก
เป็นพืชเมืองหนาวที่สามารถใช้เทคนิคการเพาะปลูกในโรงเรือนและมีตลาดรองรับผลผลิตพริกหวานปลอดพิษ 

ผู้ศึกษาด าเนินการศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับสถิติของผลผลิตพริกหวานจากการ
เพาะปลูกภายใต้โรงเรือน Evaporative Cooling พบว่าผลผลิตที่สามารถผลิตและจ าหน่ายได้จ าแนกเป็นพริกหวานเกรดเอ
เฉลี่ยร้อยละ 61.16 พริกหวานเกรดบีร้อยละ 34.01 และพริกหวานตกเกรดร้อยละ 4.8 ทั้งนี้ปริมาณและขนาดอาจแตกต่างกัน
ตามปัจจัยด้านเทคนิคและการจัดการสภาพแวดล้อมโรงเรือน 

ในการศึกษาครั้งนี้จะท าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) โดยการลงทุนสร้าง
โรงเรือนปรับอากาศ Evaporative Cooling ขนาด1,600 ตารางเมตร ประเภท Fan-Pad System เพื่อช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตพริกหวานที่มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลให้สามารถจ าหน่ายได้ราคาที่สูง  

การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการด าเนินงาน และลดการใช้
สารก าจัดแมลงท าให้สามารถผลิตพริกหวานปลอดสารพิษซึ่งเป็นที่ต้ องการของตลาดผักอินทรีย์และปลอดสารพิษตาม
มาตรฐาน GAP จากกรณีศึกษาการปลูกพริกหวานปลอดสารพิษภายใต้โรงเรือนปรับอากาศ Evaporative Cooling สามารถ
ลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเฉลี่ย 8 - 10°C ส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากพริกหวานเกรด B เป็นพริกหวานเกรด A 
เฉลี่ยร้อยละ 30 และปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20 - 50 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การศึกษาครั้งนี้ประมาณการค่าใช้จ่าย
ก่อสร้างโรงเรือนปรับอากาศ Evaporative cooling เฉลี่ยตารางเมตรละ 1,250 บาท เป็นการลงทุนในเทคโนโลยีโรงเรือน
ระดับกลาง (Medium Technology Greenhouse) ซึ่งประกอบด้วย ระบบระบายความร้อนด้วยระบบการท าความเย็นโดย
การระเหยของน้ า (Evaporative Cooling system) จะอาศัยพัดลม (Fan) ในการสร้างการไหลของอากาศด้วยการดูดอากาศ
จากภายนอกเข้ามาในโรงเรือนผ่านแผงระบายความร้อน (Cooling Pad) ซึ่งมีน้ าที่ถูกดูดมาจากถังพักน้ า (Water Tank)     
พ่นเป็นละอองหรือไหลผ่านแผงระบายความร้อนนี้ โดยน้ าจะเป็นตัวช่วยดูดซับความร้อนแฝงของอากาศส่งผลให้ภายใน
โรงเรือนมีอุณหภูมิต่ าลง นอกจากนี้อาศัยปัจจัยเรื่องความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (Relative Humidity) เป็นตัวแปรส าคัญ      
หากความชื้นในอากาศมีความแห้งสูงจะยังส่งผลให้น้ าบริเวณแผงระบายความร้อนดูดเอาความร้อนแฝงจากอากาศภายนอก
ไหลผ่านเข้ามาในโรงเรือนได้มีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้นจึงมีการติดตั้งตู้ควบคุม (Controller) ควบคุมการท างานของระบบการ
จัดการในโรงเรือนได้ทั้งแบบธรรมดา (Manual) และอัตโนมัติ (Automatic) โดยอาศัยเซนเซอร์ (Sensor) ตรวจจับอุณหภูมิ
และความชื้นในอากาศเพื่อน าไปประมวลผลและสั่งการ (Thai Apollo Tech, 2559; ออนไลน์) นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้ง
ระบบเสริมการท างานของระบบระบายอากาศ อาทิ ระบบลดความร้อนของน้ าที่ป้อนให้กับแผงระบายความร้อนโดยใช้ 
Chilled Water Night Cooling ใช้เทคนิคการควบคุมการท างานโรงเรือนด้วยระบบอัตโนมัติร่วมกับการป้อนค าสั่งจากผู้
ควบคุม (Decision Supporting Systems : DSS) พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างโรงเรือน Evaporative Cooling               เพื่อ
เพาะปลูกพริกหวานจะต้องมีความสูงจากระดับน้ าทะเลอย่างน้อย 800 เมตร ต้นพริกหวานจึงจะสามารถให้ผลผลิตที่คุณภาพ
โดยให้ผลผลิตต่อรอบการผลิตเฉลี่ยต้นละ 8 – 10 กิโลกรัม  

โครงการด าเนินการวางแผนการผลิตในละรอบการผลิต (Batch Production) ตามค าสั่งซื้อของคู่ค้า (Contract 
Farming) นอกจากนี้กิจการด าเนินการลงทุนสร้างโรงคัดบรรจุตามมาตรฐาน GMP Codex และ HACCP เพื่อการคัดบรรจุ
พริกหวานส าหรับการจัดจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของตนเอง (OBM) และรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่น (OEM) 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการ 
โครงการสามารถจัดตั้งในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากัด และจัดตั้งเนินงานในรูปแบบผังองค์กรโดยมีผู้จัดการเป็น 

ผู้ประสานงานกับฝ่ายบริหารและฝ่ายการผลิตซึ่งการด าเนินงานทั้งหมดจะถูกควบคุมดูแลโดยเจ้าของกิจการ  
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 สามารถจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจ ากัดซึ่งมีแผนผังการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 
ประธานหรือเจ้าของกิจการจะเป็นผู้ควบคุมการด าเนินงานทั้งหมดโดยจะมีผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้ประสานงานการ

ท างานของฝ่ายบริหารและขายร่วมกับฝ่ายการผลิต 

ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพนักงาน 

 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน 
ก าหนดเงินลงทุนเริ่มโครงการรวมทั้งสิ้น 6 ,500,000 บาท คิดเป็นส่วนการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินจ านวน 

3,900,000 บาท และส่วนของเจ้าของจ านวน 2,600,000 บาท โดยก าหนดอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 8.25 และภาษีเงินได้นิติ
บุคคลร้อยละ 20 

จากการประมาณการผลการด าเนินงานตลอดอายุโครงการ 10 ปี สามารถสรุปได้ดังนี้ รายได้ของกิจ การ             
จากการจ าหน่ายพริกหวานปลอดสารพิษจ านวน 51,293,950.21 บาท เฉลี่ยปีละ 5,129,395.02 บาท, การลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรจ านวน 5,116,254.80 บาท ตัดเป็นค่าเสื่อมเฉลี่ยปีละ 511,625.48 บาท , ค่าใช้จ่ายในการผลิตจ านวน 8,300,788.66 
บาท เฉลี่ยปีละ 830,078.87 บาท, ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ านวน 6,652,576.60 บาท เฉลี่ยปีละ 665,257.66 บาท    
และค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงานจ านวน 245,000 บาท นอกจากนี้ก าหนดให้มีการลงทุนเพิ่มเติมในปีที่ 5 จ านวน 
135,094.80 บาท และมูลค่าสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดโครงการจ านวน 1,263,120 บาท โดยคาดว่าโครงการจะมีกระแสเงินสดจาก
การด าเนินงานสุทธิตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 เท่ากับ 1,880,440.00 - 4,407,204.71 บาท  

ประมาณการรายได้จากการประมาณการปริมาณพริกหวานที่ผลิตได้ในปี 1 ก าหนดปริมาณพริกหวานเฉลี่ย 29 ,994 
กิโลกรัม ซึ่งท าการปันส่วนปริมาณพริกหวานแต่ละเกรดซึ่งปันส่วนเป็นพริกหวานเกรด A ร้อยละ 61.16 ราคากิโลกรัมละ   
170 บาท, พริกหวานเกรด B ร้อยละ 34.01 ราคากิโลกรัมละ 115 บาท และพริกหวานตกเกรดร้อยละ 4.8 ราคากิโลกรัมละ 
40 บาท อ้างอิงปริมาณผลผลิตพริกหวานภายใต้การเพาะปลูกในโรงเรือนปรับอากาศ Evaporative cooling (J.C. Gazquez, 
J.C. Lopez, E. Baeza and M. Saez, 2006) และก าหนดให้ปริมาณพริกหวานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อรอบการผลิต จนเต็ม
ก าลังการผลิตที่ 32,000 กิโลกรัม ในปีที่ 10 

 

จ ำนวน อตัรำจ้ำงต่อเดือน
พนักงำนส่วนขำยและบริหำร

1 ผูจ้ดัการทัว่ไป 1 25,000.00                              
2 เจา้หน้าท่ีฝ่ายการตลาดและธุรการ 1 15,000.00                              

พนักงำนส่วนกำรผลิต

3 เจา้หน้าท่ีดูแลฟาร์มและคดับรรจุ 3 45,000.00                              
รวม 85,000.00                              

รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำย

ประธาน

เจ้าหน้าที่การตลาด
และธุรการ

เจ้าหน้าที่ดูแล
โรงเรือน 

เจ้าหน้าที่ดูแลโรงคัด
บรรจุ

ผู้จัดการทั่วไป
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จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินและความอ่อนไหวของตัวแปรที่มีผลต่อกิจการได้
ดังต่อไปนี้ 

 
  
 จากการวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวเพื่อหาความผันผวนของผลตอบแทนสามารถสรุปได้ว่าโครงการยังมีความเป็นไป
ได้และสามารถยอมรับการลงทุนในโครงการนี้ เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV), อัตราผลตอบแทนภายใน ( IRR)               
และระยะเวลาคืนทุน (PB) ยังคงแสดงค่าใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติ โดยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของยอดขายส่งผลต่อ         
ความเป็นไปได้ของโครงการมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนบริหารและขาย 

ประมาณการงบก าไรขาดทุน 
รายได้จากการขายพริกหวานประมาณการจากสัดส่วนการขายพริกหวานจากก าลังการผลิตต่อรอบการผลิต 32 ,000 

กิโลกรัม (รอบการผลิตนับตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกุมภาพันธ์ในปีถัดไป โดยแต่ละรอบการผลิตคิดใช้ระยะเวลา 1 ปี) ปันส่วน
เป็นพริกหวานเกรด A ร้อยละ 61.16 ราคากิโลกรัมละ 170 บาท พริกหวานเกรด B ร้อยละ 34.01 ราคากิโลกรัมละ         
115 บาท และพริกหวานตกเกรดร้อยละ 4.8 ราคากิโลกรัมละ 40 บาท กิจการไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยหากมีก าไร
สะสมจะน าไปใช้ในการลงทุนของกิจการครั้งต่อไป 

ประมาณการงบกระแสเงินสด  

ประมาณการเงินลงทุนเริ่มโครงการ 6,500,000 บาท และประมาณการสินทรัพย์ประเภทเงินสดเท่ากับ 196,240 
บาท ก าหนดการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์เพิ่มเติมในปีที่ 5 เท่ากับ 135,094.80 บาท การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการ
ประเมินมูลค่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Terminal Value) ซึ่งประกอบด้วยการประมาณการมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เท่ากับ 
1,113,120 บาทมูลค่าซากทางบัญชีของอาคารและส านักงาน เท่ากับ 150,000 บาท รวมมูลค่าสุดท้าย 1,263,120 บาท      
ในส่วนของโรงเรือนและอุปกรณ์ทั้งหมดจะครบอายุการใช้งาน 10 ปี จึงไม่มีมูลค่าในส่วนนี้ 

เงินสดรับในแต่ละปีประกอบด้วยเงินสดรับจากการขายพริกหวานและประมาณการลูกหนี้การค้าร้อยละ 30 เงินสด
รับในปีที่ 11 ได้แก่ เงินสดรับช าระจากลูกหนี้การค้าของปีที่ 10 เท่ากับ 1,805,108.95 บาท 

เงินสดจ่ายในแต่ละปีประกอบด้วย เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิต เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เงินสด
จ่ายเจ้าหนี้การค้า เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน  เงินสดจ่ายในปีที่ 11           
ได้แก่ เงินสดค้างจ่ายเจ้าหนี้การค้าของปีที่  10 เท่ากับ 186 ,337.27 บาท และภาษีค้างจ่ายของปีที่  10 เท่ากับ          
756,336.65 บาท 

ประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ในปีที่ 1 กิจการจะมีมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด 8,355,283.71 บาท และส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของทั้งหมด 
8,355,283.71เมื่อสิ้นสุดโครงการในปีที่ 10 กิจการจะมีมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด 24,854,023.76 บาท และส่วนของหนี้สินและ
ส่วนของเจ้าของทั้งหมด 24,854,023.76 บาท 
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ประมาณ
การงบก าไรขาดทุน  

ตารางที่ 1 แสดงการประมาณการงบก าไรขาดทุนของกิจการตั้งแต่ปีที่ 1 – ปีที่ 10 
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ประมาณ
การงบกระแสเงินสด 

ตารางที่ 2 แสดงประมาณการงบกระแสเงินสดของกิจการตั้งแต่ปทีี่ 1 – ปีที่ 10 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แสดงประมาณการงบกระแสเงินสดของกิจการตั้งแต่ปีที่ 1 – ปีที่ 10 
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ประมาณ
การงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ตารางที่ 3 แสดงประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงินตั้งแต่ปีที่ 1 – ปีที่ 10 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) แสดงประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงินตั้งแต่ปีที่ 1 – ปีที่ 10 
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาด้านการเงินของกิจการในสถานการณ์ปกติแสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับ 8 ,672,810.68 บาท 
อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 38.71 และระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 8.35 เดือนก าหนดอัตราคิดลดร้อยละ 13.96      
ตามต้นทุนเฉลี่ยทางการเงินโครงสร้างต้นทุนทางการเงินโดยการกู้ยืมจากสถาบันต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 60:40 สอดคล้อง
กับสมมติฐานทางการเงินที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะได้ท าการประมาณปริมาณผลผลิตและรายได้ให้เหมาะสมกับการลงทุน       
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพลศักดิ์ ศรีนวลจันทร์ (2551) ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกผัก
ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้ดินในจังหวัดเชียงใหม่ อายุการด าเนินงาน 10 ปี ซึ่งเป็นกิจการที่ผลิตผลผลิตปลอดสารพิษเช่นเดียวกั น
แต่แตกต่างที่ชนิดของผลผลิต โดยในแง่ของต้นทุนทางการเงินแสดงมูลค่าใกล้เคียงกันดังนี้ ก าหนดโครงสร้างต้นทุนทางการเงิน
โดยการกู้ยืมจากสถาบันต่อส่วนของเจ้าของร้อยละ 40:60ต้นทุนเฉลี่ยทางการเงิน (WACC) ร้อยละ 12 จากการมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิเท่ากับ 11,398,256 บาท อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 37.08% และแสดงระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 11 เดือน 
ทั้งนี้ข้อแตกต่างของผลการศึกษาด้านการเงินของงานวิจัยสองงานนี้อยู่ที่การก าหนดโครงสร้างทางการเงิน เงินลงทุนเริ่ม
โครงการ และชนิดผลผลิต จึงท าให้เกิดส่วนต่างของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน และระยะเวลาคืนทุน ซึ่งส่วน
ต่างที่เกิดขึ้นเกิดจากการประมาณการรายได้และต้นทุนในกรณีต่ าสุดหรือสูงสุดแตกต่างกัน  
 2. สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิติยา สุวรรณ (2554) ซึ่งท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกหวาน 
ของเขตพื้นที่ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาก าหนดอายุการด าเนินงานกิจการ 10 ปี เงินลงทุนเริ่มแรก
เฉลี่ย 1,105,973 บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,113,806.88 บาท อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ31%ระยะเวลาคืนทุน
เท่ากับ 2 ปี 9 เดือน ก าหนดอัตราคิดลดร้อยละ 10 กิจการมุ่งเน้นการเพาะปลูกพริกหวานภายใต้โรงเรือนธรรมดา 
(Traditional Greenhouse) ขนาด 1,600 ตารางเมตร โดยงานวิจัยทั้งสองชิ้นก าหนดการศึกษาธุรกิจการเพาะปลูกพริกหวาน
เช่นเดียวกันแตกต่างกันที่การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้โรงเรือนเพาะปลูกปรับอากาศ Evaporative Cooling ขนาด 1,600 ตาราง
เมตร และผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตปลอดสารพิษ โดยงานวิจัยของวิติยา สุวรรณ แสดงผลตอบแทนภายในของการปลูกพริก
หวานธรรมดากรณีใช้ปุ๋ยเตรียมเองสูตรสกว.เท่ากับร้อยละ 31 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าการศึกษาในครั้งนี้ ทั้งนี้เป็นไปตามระดับราคา
ตลาดของพริกหวานปลอดสารพิษที่สูงกว่าพริกหวานธรรมดาเฉลี่ยร้อยละ 30จากการศึกษาครั้งนี้กิจการแสดงมูลค่าปัจจุบัน
ของจากการจ าหน่ายพริกหวานปลอดสารพิษสูงกว่าหลายเท่าตัวในช่วงระยะเวลาคืนทุนใกล้เคียงกัน 
 3. สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เรืองรักษ์ (2559) ซึ่งท าการศึกษาแผนธุรกิจฟาร์มเกษตรอินทรีย์ Green 
Mix Organic Farm อายุการด าเนินงาน 5 ปี ลักษณะธุรกิจเป็นฟาร์มอินทรีย์แบบผสมผสานทั้งการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช
หมุนเวียน โดยจากผลการศึกษาพบว่ามีการน าเสนอจุดเด่นของสินค้าใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ดีมีข้อแตกต่างในด้านการ
ตั้งสมมติฐานต้นทุนทางการเงินดังนี้ ท าการระดมทุนจ านวน 150,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวม 1,500,000 บาท ต้นทุน
ทางการเงินเฉลี่ยร้อยละ 9.07 ก าหนดการใช้อัตราคิดลดตามต้นทุนเฉลี่ยทางการเงิน โดยการผลการศึกษาแสดงมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิเท่ากับ 141,809 บาท อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 13% ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 7 เดือน ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลตอบแทน
ภายในค่อนข้างต่ า ทั้งนี้เป็นเพราะนโยบายการด าเนินงานที่เน้นผลก าไรค่อนข้างต่ าตามแผนธุรกิจที่เน้นเกษตรพอเพียงเป็น
หลัก ทั้งยังมีสินค้าและบริการที่หลากหลายเกิดเป็นต้นทุนที่ยากต่อการควบคุม จึงท าให้การประมาณการต้นทุนค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับรายได้ที่ได้รับ ข้อสังเกตที่ส าคัญคือโครงการเลือกประเมินผลการด าเนินงานของกิจการเพียง 5 ปี หากมีระยะเวลา
การด าเนินการยาวขึ้นอาจจะท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเพิ่มสูงขึ้นได้ 

การบริหารความเสี่ยง 
กิจการวางแผนบริหารการขายแบบเกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) เป็นการตกลงท าการซื้อขายล่วงหน้า 

เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาสินค้าผันผวนและช่วยให้สามารถวางแผนปริมาณการผลิตได้ใกล้เคียงกับความต้องการของตลาด 
กิจการวางแผนการขายทั้งแบบภายใต้ตราสินค้า (Original Branding Manufacturer : OBM) และรับผลิตภายใต้ 

ตราสินค้าอื่น (Original Equipment Manufacturer : OEM) ในกรณีที่มีสินค้าคงเหลือจากการหน่ายหรือเกิดภาวะความผัน
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ผวนของราคาตลาดผู้ประกอบการสามารถเก็บรักษาในห้องแช่เย็นแบบรักษาอุณหภูมิเพื่อน าออกจ าหน่ายในช่วงอื่นโดยพริก
หวานสามารถเก็บรักษาในห้องแช่เย็นได้นานสูงสุด 3 เดือน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการตลาด ผู้ประกอบการที่สนใจในธุรกิจผักอินทรีย์และปลอดสารพิษควรท าการศึกษาชนิดของผักที่ต้องการ

ผลิตพร้อมทั้งส ารวจประเภทมาตรฐานความปลอดภัยของผักแต่ละชนิดที่มีวางขายในตลาดปัจจุบัน รวมทั้งส ารวจ
กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าให้ชัดเจนก่อนการลงทุน นอกจากนี้ควรมีการก าหนดแผนงานส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
รองรับการแข่งขันในอนาคต 

1) ด้านผลิตภัณฑ์  
สร้างตราสินค้าที่สร้างเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ พร้อมทั้งการแสดงมาตรฐานสินค้าปลอดสารพิษเพื่อสร้าง

ความแตกต่างจากพริกหวานทั่วไป นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านรูปลักษณ์และรสชาติซึ่งสามารถสร้างให้เป็น
จุดเด่นของพริกหวานภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของธุรกิจได้ 

2) ด้านราคา 
ก าหนดการใช้กลยุทธ์ Premium pricing เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่มีคุณภาพและแข่งขันกับ

คู่แข่งปัจจุบันและคู่แข่งในอนาคต โดยราคาที่ตั้งจะยังอยู่ในระดับที่มีการซื้อขายในปัจจุบันและผู้บริโภครายได้ตั้งแต่ระดับปาน
กลางขึ้นไปสามารถซื้อได้ 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
จ าหน่ายทั้งแบบค้าปลีกภายใต้แบรนด์ตนเอง (OBM) และแบบค้าส่งภายใต้ตราสินค้าอื่น (OEM) โดยแบบ

ค้าปลีกจะจัดจ าหน่ายผ่านหน้าร้านภายในฟาร์มและซูเปอร์มาเก็ตส าหรับสินค้าอินทรีย์และปลอดสารพิษโดยเฉพาะ ในส่วน
การค้าส่งจะรับผลิตพริกหวานและคัดบรรจุโดยติดตราสินค้าอื่นภายใต้ค าสั่งซื้อของคู่ค้า 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ส่วนของการค้าปลีกจะมีการก าหนดนโยบายราคาตามฤดูกาลเพื่อจัดการกับภาวะผลผลิตขาดตลาดหรือ
ล้นตลาด ในส่วนของการค้าส่งก าหนดการให้นโยบายราคาเดียวแก่คู่ค้าส่งเพื่อป้องกันความผันผวนของค าสั่งซื้อจากความผัน
ผวนของราคาพริกหวานในแต่ละช่วงฤดูกาลและก าหนดการให้เครดิตลูกหนี้การค้า 30 วัน เพื่อรักษาระดับค าสั่งซื้อในแต่ละ
รอบการผลิต 

2. ด้านเทคนิค ผู้ประกอบการควรศึกษาเทคนิคการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ตั้งธุรกิจ รวมทั้งเทคนิค
การเพาะปลูกที่เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน GAP  

ส่วนของโรงคัดบรรจุที่ได้รับมาตรฐาน GMP Codex และ HACCP ผู้ประกอบการสามารถเลือกการจ้างคัดบรรจุจาก
ผู้ประกอบการภายนอก (Outsource) เพื่อลดต้นทุนส่วนของโรงคัดบรรจุและงานส่วนการคัดบรรจุจากโรงคัดบรรจุที่ได้รับ
มาตรฐาน GMP Codex และ HACCP ซึ่งให้บริการส่วนการคัดบรรจุพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะ 

3. ด้านการจัดการ สามารถด าเนินการจัดตั้งในรูปแบบบริษัทหรือมีธุรกิจส่วนบุคคลที่มีเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการจัดหาเงินทุน และก าหนดการด าเนินการของฝ่ายการผลิตและฝ่ายการบริหารผ่านการประสานงาน
ของผู้จัดการทั่วไป 

4. ด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงของยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน ดังนั้นหาก
ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มยอดขายก็จะท าให้โครงการมีผลตอบแทนที่สูงขึ้น รายได้ของอุตสาหกรรมผักสดทั้งแบบธรรมดา
และแบบได้รับมาตรฐานอินทรีย์หรือปลอดสารพิษขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายของเจ้าของ
ธุรกิจเป็นส าคัญ ดังนั้นหากสามารถด าเนินการตกลงค าสั่งซื้อและราคาล่วงหน้าก่อนรอบการผลิต (Contract Farming)        
จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดต้นทุนจมจากภาวะสินค้าราคาล้นตลาด 
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การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จ ากัด 
THE EVALUATION OF LEARNING ORGANIZATION OF ERNI ELECTRONICS (THAILAND) 

COMPANY LIMITED, 
ชลไพรพรรณ จ่าบ ารุงวงศ์ *  เขมกร  ไชยประสิทธิ ์**  และวัลลภัช แก้วอ าไพ *** 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ 
ประเทศไทย จ ากัด โดยใช้การเก็บข้อมูลข้อมูลจากบุคลากรทั้งหมด จ านวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ดัดแปลง
จากแบบสอบถามส าเร็จรูป DLOQ ของ Marsick และ Watkins ในการเก็บรวบรวม และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ     
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และตารางไขว้ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการประเมินความเป็นองค์กร
แหง่การเรียนรู้ จ าแนกตามเพศ ต าแหน่งงาน อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-30 ปี สถานภาพโสด อายุการท างาน      
น้อยกว่า 3 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดหรือเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. ต าแหน่งงานเป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท  

การประเมินการรับรู้ของบุคลากรต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยรวมของทุกมิติในระดับ          
“เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย” ค่าเฉลี่ยท่ากับ 3.21 จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน โดยมีการรับรู้เรียงตามล าดับจากมากไปน้อยดังนี้               
การสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา การส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม การให้ภาวะผู้น าที่เป็นต้นแบบที่
สนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การสร้างระบบการรองรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้         
การให้อ านาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตามล าดับ            
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 มิติจ าแนกตามเพศ และอายุงานพบว่า           
มีการรับรู้ไม่ต่างกัน แต่แตกต่างกันตามต าแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
ค าส าคัญ: การประเมิน, การเรียนรู้ ,องค์กรแห่งการเรียนรู้, บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จ ากัด 

ABSTRACT 

This independent study aimed to evaluation of learning organization of ERNI Electronics (Thailand) 
Company Limited.  The subjects for this independent study consisted of 350 personnel who work in ERNI 
Electronics (Thailand) Company Limited. The data was collected from the DLOQ instrument by Marsick and 
Waskins.  The Questionnaire was designed to collect data which consisted of three types of question: 
personal demographic information, the Dimensions of the Learning Organization Questionnaire and problem 
& recommendation.  The data was analyzed by descriptive statics; percentage, frequency, mean and 
crosstab. 

According to finding regarding the perception of the employees towards employees of ERNI 
Electronics (Thailand)  Company Limited Learning organization by the DLOQ, means for all dimensions the 
level was “Mildly Disagree”  score was 3. 21 from ranged from highest as follows; Inquiry and dialogue, 
Collaboration and team learning, Strategic leadership for learning, Continuous leaning, Systems that capture 
and share learning, People empowerment and Connecting the organization to its environment. 

                                                            
* ผู้จัดการฝ่ายการจัดการคุณภาพ บริษัทเออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จ ากัด 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*** ผู้อ านวยการด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล 
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Considering the average assessment of the seven dimensions of learning organization and 
performance aspects to measure knowledge by gender and working year was found to be identical but 
different on position and an average compensation per month.   

1. บทน า 
กระแสการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจ วิกฤติทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  

ในการบริหารจัดการที่รวดเร็วและทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้องค์กรมีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดในการด าเนินธุรกิจ และน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลลัพธ์ของการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้สามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนา  
สู่การเป็นองค์กรแห่งความรู้ และองค์กรแห่งนวัตกรรม (กฤษณะ ดาราเรือง, 2558, หน้า 133) 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะขยายขีด
ความสามารถของตนผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) อย่างต่อเนื่องและต้องมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ      
การเรียนรู้ รวมทั้งมีการจัดหา สร้าง ถ่ายโอนความรู้ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการใช้ความรู้ใหม่ๆ    
เป็นองค์กรที่ใช้แนวความคิดในการจัดการความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความรู้หรือนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อตนเอง  
ทีมงานและองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และสามารถด ารงอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ (ปวีณา เปี่ยมสวัสดิ์, 2558, หน้า 118) 

บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจ ากัด ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2548 เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เออร์นี่ 
อิเล็กทรอนิกส์ เอจี จ ากัด ผลิตชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์ เพื่อการส่งออกและได้รับการส่งเสริมการลงทุ นจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีพนักงานจ านวน 350 คน (ข้อมูลวันที่ 1 พ.ย 2561) ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง     
จ.ล าพูน เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเขตส่งออก ในช่วงเริ่มแรกบริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจ ากัด               
มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์ ป้อนให้แก่บริษัทแม่เท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีแผนพัฒนาที่จะเป็นผู้ผลิตและส่งออก
ชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์ตรงสู่ลูกค้าทั่วโลก เนื่องด้วยบริษัทเป็นบริษัทข้ามชาติ บริหารงานแบบเครือข่าย  การถ่ายโอนเทคโนโลยี 
เครื่องมือและการฝึกอบรมต่างๆได้รับการสนับสนุน ประสาน และด าเนินการจากทางบริษัทแม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ (บริษัทเออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจ ากัด, 2560)  

แต่ทั้งนี้การพัฒนาด้วยเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือการให้ความรู้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ 
มากเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอแล้วส าหรับยุคนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียองค์ความรู้ไปพร้อมๆ  
กับการที่บุคลากรลาออก โยกย้ายบริษัท หรือเกษียณอายุงาน การสั่งสมความรู้อยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่งมากๆ  กลายเป็นจุดอ่อน     
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กรดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียว               
จึงยังไม่เพียงพอในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท นอกไปจากนี้ภาวะสังคมปัจจุบัน
ก าลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค ดิจิทัล 4.0 เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ ต่อเนื่องตลอดเวลา         
ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมความรู้  (Knowledge Society)  ที่ใช้ความรู้และนวัตกรรม (Innovation) เป็น    
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในเวลาเดียวกันได้เป็นการสร้างความได้เปรียบ
ให้กับองค์กร 

แนวคิดการก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัทฯ เริ่มในปี 2560 จากวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่ต้องการมุ่งสู่บริษัท   
ชั้นน าในการผลิตชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์ การใช้ความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงเป็นค่านิยมหลักที่ยึดปฏิบัติ     
ในองค์กร การเปลี่ยนแนวคิดให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อเร่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       
การจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพพร้อมพัฒนาบริษัทให้ยั่งยืน สอดคล้องตามค่านิยมองค์กร 
(ERNI Value) และหลักการความเป็นผู้น าของบริษัทฯ (ERNI Leadership Principles) ในหัวข้อที่  4 ที่กล่าวไว้ว่า            
“เราแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ : เราเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์ ค าวิจารณ์หรือความขัดแย้ง
คือโอกาสที่จะปรับปรุง เรารับฟังความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้น เพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าไว้วางใจ และเปิดกว้างในทุกระดับ”  
(ประกาศบริษัทเออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจ ากัด, 2560: แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) 
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บริษัทฯ ได้มีแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ และน าปฏิบัติมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ยังไม่ได้             
มีการประเมินผลที่ชัดเจน แม้ทราบดีว่ากลไกการประเมินนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงานของบริษัท
อย่างเป็นระบบ ทั้งองค์กร ท าให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะช่วยให้ศักยภาพ
ขององค์กรสูงขึ้น สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้ เป้าหมายส าคัญของการประเมิน คือ การกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ       
ในการพัฒนา การสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อทีมและต่อองค์กร และยังเป็นการให้ ข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ค้นพบจุดเด่น จุดด้อยในแต่ละด้าน ให้ผู้บริหารเห็นข้อบกพร่องต่างๆเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจวาง
แผนการจัดการและปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่เนื่องด้วยสภาวะการเติบโตของบริษัทฯเป็น
แบบก้าวกระโดด มีการขยายก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการจ้างงานของพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในปี 
2561  สถิติการลาออกของพนักงานก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่ควบคุม แต่ความสูญเสีย          
องค์ความรู้จากการลาออกของพนักงานในภาวะงานที่มีมาก ท าให้เกิดความแตกต่างของทักษะความรู้ระหว่างกลุ่มพนักงาน
ใหม่และกลุ่มพนักงานเดิม ความเบื่อหน่ายในการสอนและแบ่งปันความรู้จากรุ่นสู่รุ่นมีเพิ่มขึ้น ในแง่ขององค์กรการสนับสนุน
ให้บุคลากรฝึกอบรมเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ กระบวนการต่างๆ อาทิการสอนงาน (Coaching) การเรียนรู้จากการท างาน 
(On the Job Training) จากเดิมท่ีศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ผู้สอนจึงควรปรับเปลี่ยน เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนร่วมกัน เพื่อไม่ให้
การสั่งสมความรู้อยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่งมากๆ จนอาจกลายเป็นจุดอ่อน การเติบโตและขยายก าลังการผลิ ตอย่างรวดเร็วขององค์กร    
ในภาวะงานที่มีมากตามกระบวนการแบบเดิม อาจไม่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ หากคนในองค์กรมองว่าความรู้  
เป็นอาวุธส่วนตัวส าหรับใช้ในการต่อสู้แข่งขันกับเพื่อนร่วมงาน ผู้รู้ไม่อยากถ่ายทอดความรู้เพราะเกรงว่า เมื่อถ่ายทอดไปแล้ว
จะไม่ เหลืออะไร ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กร การสูญหายของฐานความรู้ที่ เข้มแข็งขององค์กร            
บุคคลากร ไม่เกิดการพัฒนาและไม่สามารถสร้างการได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน
ได้ (โทมัส คู้ซเวก, 2561: สัมภาษณ์) 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย
จ ากัด เพ่ือหาข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป   

2. แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าความหมาย แนวความคิดทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
2.1 แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
Senge (1990) (อ้างใน นฤมล จิตรเอื้อ เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์ , 2560, หน้า 1746)  

ให้ความหมายว่า สถานที่ซึ่งผู้คนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้เป็นที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม่ ๆหลากหลาย ซึ่งแต่ละคนมีอิสระที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และทุกคนต่างเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

Pedler, Burgoyne & Boydell (1991) (อ้างใน อรพิณ สันติธีรากุล และเขมกร ไชยประสิทธิ์, 2554, หน้า 4)  
ให้ความหมายว่าเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกๆคนในองค์กร และมักมีการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมี       
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน 

Marquardt (1996) (อ้างใน ฐาปนีย์ เปริญกล, 2556, หน้า 18) ให้ความหมายว่า องค์กรที่ซึ่งมีบรรยากาศของ     
การเรียนรู้ รายบุคคลและกลุ่ม มีการสอนบุคลากรให้มีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ขณะเดียวกันทุกคนเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์ความผิดพลาดและความส าเร็จที่เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งผลคือ ท าให้ทุกคนตระหนักถึงการ เปลี่ยนแปลงและ       
การปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้หลายความหมาย ผู้ศึกษาพอสรุปความหมายของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึงองค์กรที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทุกระดับ  
ทั้งในระดับบุคคล ระดับทีม และระดับองค์กรให้เกิดขึ้นพร้อมๆ  กันอย่างต่อเนื่องยั่งยืน มุ่งขยายขีดความสามารถของบุคลากร
ให้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัว    
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และสอดรับกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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 2.2 แนวคิดหลักการพื้นฐาน 5 ประการ (The Fifth Discipline) 
Senge (1990) (อ้างใน ยุรพร ศุทธรัตน์ , 2552, หน้า 5-7) ได้เสนอว่าองค์กรต้องสร้าง วินัยแห่งการเรียนรู้               

5 ประการ (Fifth Discipline) ที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
1. ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) บุคคลหรือสมาชิกขององค์กรเป็นรากฐานขององค์กรแห่ง       

การเรียนรู้ ลักษณะการเรียนรู้ของคนในองค์กร จะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ขององค์กรได้ สมาชิกขององค์กรที่เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้นั้น จะมีลักษณะสนใจและใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มองภาพอนาคตของตนเอง มีความปรารถนาที่จะ
เรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตน มีการน าความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์งานที่เป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่จุดหมาย    
และความส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้ 

2. แบบแผนทางความคิด (Mental Models) ได้แก่ ข้อตกลงเบื้องต้น ความเชื่อพื้นฐาน ข้อสรุปหรือ
ภาพลักษณ์ที่ตกผลึกในความคิดของคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ในโลก ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร และต่อ
ธุรกิจของตนเอง ซึ่งความคิดของคนนั้นเป็นสิ่งส าคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของคน การสร้างความรู้และความ
เข้าใจแก่บุคคลในองค์กรมีความจ าเป็นยิ่ง องค์กรแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้น ได้เมื่อสมาชิกมีแบบแผนความคิดที่เอื้อต่อการ
สะท้อนภาพที่ถูกต้องชัดเจน มีการจ าแนกแยกแยะ มุ่งหวังที่จะปรับปรุงความถูกต้องในการมองโลกและปรากฏการต่างๆ 
รวมทั้งท าความเข้าใจในการสร้างความชัดเจนเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง  

3. วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) คือ การที่บุคลากรมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายของตนเองที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร มองสิ่งต่างๆ เป็นกระบวนการ มองภาพรวมขององค์กรไม่ได้มองเฉพาะหน่วยงานของตน 
เรียนรู้ถึงทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร ท าให้บุคลากรรู้จักปรับค่านิยม ปรัชญา ความคิด ความเชื่อของตนเองในอนาคตให้
สอดคล้องกับภาพรวมขององค์กรส่งผลให้บุคลากรผูกพันและมีแรงผลักดันตนเองในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งพัฒนาวิสัยทัศน์ของ
ตนเองกับองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายในที่สุด 

4. การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) คือ การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างานร่ วมกัน           
มีการอบรมและเรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นทีม เกิดการแลกเปลี่ ยนวิธีการและกระบวนการท างานต่างๆ ด้วยกันอย่าง
สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน การทบทวนแก้ไขปัญหาร่วมกัน การเปิดโอกาส
แสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ เกิดเป็นความคิดร่วมกันของกลุ่ม (Group Thinking) โดย
บุคลากรในทีมต้องมีเจตจ านงหรือมีความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้และมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นทีม เพื่อไปเป็นพื้นฐาน
น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) คือ การมองสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ การเรียนรู้งานระบบ
ย่อยต่างๆ ขององค์กร เข้าใจความเชื่อมโยงเหตุและผลของงานออกมาได้อย่างชัดเจน มีข้อมูลย้อนกลับและตรวจสอบซ้ าได้     
มีวิจารณญาณและใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ น าอาความผิดพลาดและความส าเร็จในอดีตมาเชื่อมโยงในการ
ท างานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เครื่องมือวัดผลความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization Measurement Tools) 
Jamali, Sidani และ Zouein (2009) ได้กล่าวถึง 7 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล โดยมีการเปรียบเทียบในมุมมองของ

ขอบเขต (Scope) ความลึกซึ้ง (Depth) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของเครื่องมือ ซึ่งเครื่องมือทั้ง 7 ประกอบด้วย  
(Jamali และคณะ, 2009, p. 107-108) 

ชื่อของเครื่องมือ องค์รวม ความลึก การทดสอบ 
1. แบบสอบถามขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ผ่าน ผ่าน - 
2. การเทียบเคียงความสมบูรณ์ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ผ่าน ผ่าน - 
3. การส ารวจสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ - ผ่าน ผ่าน 
4. การตรวจสอบการเรียนรู้ - - - 
5. การรับรู้ถึงความเป็นองค์กร - ผ่าน - 
6. การประเมินศักยภาพถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผ่าน - - 
7. แบบสอบถามถึงมุมมองขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
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เครื่องมือเหล่านี้มุ่งไปที่การวัดระดับโดยการรับรู้ของพนักงานในความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของแต่ละช่วงเวลา   
ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อวัดถึงแรงขับเคลื่อนขององค์กรในช่วงเวลานั้นๆ โดยพบว่าแบบสอบถาม DLOQ มีความเชื่อมโยง        
ของทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านครอบคลุม ด้านความลึกซึ้ง  และด้านความแม่นย า โดยแบบสอบถามดังกล่าวยังสามารถวัด          
ความถูกต้องและข้อเท็จจริงจากมิติด้านความครอบคลุมในระดับของทีม ระดับองค์กร และระดับนานาชาติ (Jamali และคน
อื่นๆ, 2009, หน้า 108) 

แบบสอบถามถึ งมุ มมองขององค์ กรแห่ งการ เรี ยนรู้  (The Dimensions of the Learning Capability 
Questionnaire-DLOQ) ซึ่งมีมิติการเรียนรู้ 7 ด้าน ได้แก่ การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนให้           
มีการซักถามและสนทนา การส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม การสร้างระบบการรองรับการแลกเปลี่ยน         
การเรียนรู้ การให้อ านาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร การเชื่อมโยงองค์ กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม      
และการให้ภาวะผู้น าที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อรพิณ สันติธีรากุล และเขมกร ไชยประสิทธิ์ (2554) ได้ศึกษา เรื่องประเมินสภาวะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยใช้ DLOQ เก็บข้อมูลจากเจ้าของกิจการ
หรือผู้บริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือตอนบนจ านวน 381 คน ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยรวม
ของทุกมิติคือ 4.12 จาคะแนนเต็ม 6 คะแนน โดยเรียงล าดับมิติที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินมากที่สุดไปน้อยที่สุดคือ การส่งเสริม
การร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา 
การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การให้ภาวะผู้น าที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ การให้อ านาจแต่ละบุคคล 
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และการสร้างระบบการรับและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

 นิชา เสาเวียง (2556) ได้ศึกษา เรื่องการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย (เขต1ภาค1) โดยศึกษาจากพนักงานที่ท างานที่อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ (เขต 1 ภาค 1)    
จ านวน 120 คน พบว่าผลการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายปฏิบัติการ
เครือข่าย (เขต1 ภาค1) มีค่าเฉลี่ยรวมทุกมิติ 3.78 จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน โดยเรียงล าดับมิติที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินมาก
ไปน้อยคือ การสนับสนุนให้มีการซักถามและการสนทนา การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การให้ภาวะผู้น าที่เป็น
ต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ การส่งเสริมความร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การสร้างระบบการรับและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และการให้อ านาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
ค่าเฉลี่ยการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานเพศชายเท่ากับ 3.81 มิติที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ                   
มิติด้านการสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.6 ส่วนพนักงานเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยการประเมินความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้เท่ากับ 3.6 มิติที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินสูงสุดคือ มิติด้านการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มี่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7 ค่าเฉลี่ยการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารระดับสูงเท่ากับ 4.43 มิติที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ   มิติด้านการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 5.17 นอกจากนี้เป็นการประเมินค่าเฉลี่ยการ
ประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับการบริหารงาน อายุการท างาน หน้าที่ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

ภูรินท์ ข่อยจินดา (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยพนักงานธนาคารออมสิน
สาขาในส านักงานเขตเชียงใหม่ โดยศึกษาจากพนักงานธนาคารออมสินที่ปฏิบัติงานในสาขาสังกัดส านักงานเขตเชียงใหม่ 
จ านวน 18 สาขา จ านวน 160 ราย พบว่าการรับรู้ต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธนาคารออมสินตามแบบสอบถาม 
DLOQ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมทุกมิติคือ 4.16 โดยเรียงล าดับจากมิติที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้ดังนี้ การวัดผลทางความรู้ การสนับสนุน
ให้มีการซักถามและสนทนา การให้ภาวะผู้น าที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ การเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  
การวัดผลทางการเงิน การส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้ และการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การสร้าง
ระบบการรับและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และการให้อ านาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับมิติขององค์กรแห่งการเรียนรู้ได้แก่ ต าแหน่งงาน อายุการท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน     
โดยมีความสัมพันธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
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ขวัญตา  เสมอเชื้อ (2559) ได้ศึกษา องค์กรแห่งการเรียนรู้ของที่ท าการไปรษณีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยบุคลากร
ของที่ท าการไปรษณีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดจ านวน 434 ราย พบว่า การรับรู้ของบุคลากร ตามแนวคิดขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้ตามแบบสอบถาม DLOQ มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ของบุคลากรต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของทุกตัวชี้วัดคือ 4.39 
โดยเรียงล าดับตัวชี้วัดตามค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ การวัดผลทางการเงิน การวัดผลทางความรู้ การให้ภาวะ
ผู้น าที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ การสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา การสร้างระบบการรับและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การให้อ านาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การส่งเสริม
การร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีมและการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับมิติของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้แก่ ต าแหน่งการท างานและอายุการท างาน โดยมีความสัมพันธ์กับความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ส่วนที่ไม่มีความสัมพันธ์คือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ชญช์ ธนัญชัย (2560) ได้ศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท ทีพีเคเวิลด์ไวด์โซลูชั่น จ ากัด โดยบุคลากรของ
บริษัททั้งหมดจ านวน 46 รายที่ปฏิบัติงานในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ของ บริษัท ทีพีเคเวิลด์ไวด์โซลูชั่น จ ากัด พบว่า   
การรับรู้ของบุคลากรตามแนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแบบสอบถาม DLOQ มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ของบุคลากรต่อความ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของทุกตัวชี้วัดคือ 3.53 โดยเรียงล าดับตัวชี้วัดตามค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่        
การสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา 4.07 การให้ภาวะผู้น าที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ 3.86 การสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3.52  การส่งเสริมความร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม 3.49 การสร้างระบบการรับและการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 3.32 การให้อ านาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 3.28 และการเชื่อมโยงองค์กรให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม 3.17 ค่าเฉลี่ยการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานเพศชายเท่ากับ 3.74 ส่วน
พนักงานเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เท่ากับ 3.44  นอกจากนี้เป็นการประเมินค่าเฉลี่ยการ
ประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามต าแหน่งงาน และอายุการท างานที่แตกต่างกัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะต้องประกอบไปด้วยหลักพื้นฐาน  
ที่ส าคัญ คือ หลักวินัย 5 ประการ เป็นการเริ่มจากการเรียนรู้ของคนทุกในองค์กร มีการใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการพัฒนาตนเองเพื่อ
ขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านความคิด วิทยาการ และข้อมูลใหม่ๆ น าความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกันกับ
การท างานในองค์กรอย่างเป็นองค์รวม มีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันทุกระดับทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดั บ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ต้องท าในอนาคตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม และเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์เก่าและใหม่ ท าให้เกิดบูรณาการความคิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกทุกคนใน
องค์กรน าความรู้ที่ได้รับมาคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างภาพรวมในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงน าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้เพื่อวัดแรงขับเคลื่อนขององค์กร ประเมินความเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในช่วงเวลาปัจจุบัน น าข้อมูลไปประยุกต์ หรือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 

3. ระเบียบวิธีการศึกษา 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษา การประเมินสภาวะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัท เออร์นี่  อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเทศไทยจ ากัด แบบสอบถามที่ใช้ดัดแปลงจากแบบสอบถามส าเร็จรูป DLOQ ของ Marsick และ Watkins ศึกษา         
การประเมินการด าเนินการที่ส าคัญสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้ง 7 ด้าน แบ่งออกเป็น 43 ข้อ โดยใช้คะแนน 6 ระดับ
ซึ่งวัดจากวิธีการ Likert              

3.2 ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 
ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล  

4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานทั้งหมดประกอบด้วย ผู้บริหาร วิศวกร เจ้าหน้าที่ส านักงาน (ฝ่ายบัญชี  

ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายสินค้าคงคลัง ฝ่ายคุณภาพ) และพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ จ านวน 350 คน (ข้อมูลวันที่ 
1 พ.ย. 2561)  โดยใช้แบบสอบถามที่ดัดแปลงจากแบบสอบถามส าเร็จรูป DLOQ ของ Marsick และ Watkins 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ  

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงาน อายุงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ส่วนที่ 2 ข้อมูล
เกี่ยวกับการประเมินสภาวะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทเออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจ ากัด     
โดยใช้แบบวัด DLOQ โดยใช้ไลเกิท (Likert Scale)  ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะค าถามปลายเปิดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น             

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจ านวน  250 ชุด ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) สรุปผลการศึกษาน าเสนอ
ในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย  

การแปลความหมายข้อมูลใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) ได้มาจากการค านวณช่วง
คะแนนจากสูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2543) ดังนี้  

 ช่วงความกว้างของอันตรภาคชั้น =                   พิสัย 
            จ านวนชั้น 

การวัดระดับการรับรู้ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในแต่ละมิติจากการตอบแบบสอบถาม DLOQ เกี่ยวกับปัจจัย
ทั้ง 7 ด้าน การวิเคราะห์คะแนนจะน ามาแปลความหมายเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
1.00 – 1.83   แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลย 
1.84 – 2.67  เกิดขึ้นน้อย 
2.68 – 3.51   เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย 
3.52 – 4.34   เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 
4.35 – 5.17   เกิดขึ้นบ่อย 
5.18 – 6.00  เกิดขึ้นแทบทุกครั้ง 
 

4. ผลการศึกษา 

แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-30 ปี สถานภาพโสด อายุการท างานน้อย
กว่า 3 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดหรือเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. มีต าแหน่งงานเป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสภาวะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานบริษัทเออร์นี่ 
อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจ ากัด โดยใช้แบบวัด DLOQ 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อมิติขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาพรวมในระดับ 
“เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย” มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.21 จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน การประเมินการรับรู้ในทุกมิติอยู่ในระดับ  
“เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย”  โดยมิติการสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนามีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมิติการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดในแต่ละมิติได้ดังนี้ 

มิติการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.19 การรับรู้ด้านบุคลากรให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในการเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่ในระดับมากที่สุด (3.59) ในขณะที่ ด้านบุคลากรได้รับการสนับสนุนเงินหรือทรัพยากร
อื่นๆ เพื่อใช้ในการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด (2.88)  
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มิติการสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.33 การรับรู้ด้านบุคลากรรับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อนร่วมงานก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด (3.44) ในขณะที่ด้านบุคลากรกล่าวตักเตือน
เพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพ และสามารถแยกแยะจากเรื่องส่วนตัวอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด (3.19) 

มิติการส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.25 การรับรู้ด้านทีมงานให้ความส าคัญ
ทั้งต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานและความสุขในการท างานนั้นๆ อยู่ในระดับมากที่สุด (3.46) ในขณะที่ด้านทีมงานได้รับ
รางวัลในลักษณะรางวัลของกลุ่มเมื่องานนั้นประสบความส าเร็จอยู่ในระดบัน้อยที่สุด (2.85) 

มิติการสร้างระบบการรองรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.18 การรับรู้ด้านบริษัทใช้         
การสื่อสารสองทาง โดยเปิดโอกาสให้ใช้ช่องทางต่างๆเพื่อให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานทั่วไปของการ
ท างานอยู่ในระดับมากที่สุด(3.40) ในขณะที่ด้านบริษัทมีการสร้างระบบการวัดความสามารถของบุคลากรแต่ละคนเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในปัจจุบันกับความสามารถที่ต้องการในอนาคตอยู่ในระดับน้อยที่สุด(3.06) 

มิติการให้อ านาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.17 การรับรู้ด้านบริษัทมี
การวางวิสัยทัศน์ที่บุคลากรทุกระดับและทุกทีมงานสามารถมีส่วนร่วมได้อยู่ในระดับมากที่สุด  (3.24) ในขณะที่ด้านบริษัทให้
การสนับสนุนบุคลากรที่สามารถประเมินความเสี่ยงในการบริหารงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด (3.09) 

มิติการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.16 การรับรู้ด้านบริษัทสนับสนุนให้
บุคลากรทุกคนมุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้าโดยใช้หลักเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่ในระดับมากที่สุด  (3.51) ในขณะที่ด้าน
บริษัทช่วยพนักงานให้สามารถแบ่งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้อย่างสมดุลอยู่ในระดับน้อยที่สุด (2.98) 

มิติการให้ภาวะผู้น าที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.23 การรับรู้ด้านบริษัทมีหัวหน้า
งานที่มุ่งมั่นที่จะท าให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเรียนรู้อยู่อย่างสม่ าเสมออยู่ ในระดับมากที่สุด (3.37) ในขณะ
ที่ด้านบริษัทมีหัวหน้างานที่เป็นทั้งพี่เลี้ยงและโค้ชให้กับลูกทีมทุกคนอย่างทั่วถึงอยู่ในระดับน้อยที่สุด (3.16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยการประเมินการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัทเออร์นี่อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจ ากัด  
           จ าแนกตามมิติ 
 

ค่าเฉลี่ยการรับรู้จ าแนกตามระดับ/หมวด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.21 โดยการรับรู้ในระดับปัจเจกบุคคลอยู่ในระดับ
มากที่สุด (3.26) ถัดมาคือการรับรู้ระดับทีมงาน (3.25) และการรับรู้ระดับองค์กรอยู่ในระดับน้อยที่สุด (3.18) 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการประเมินความ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง

งาน อายุงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ของบุคลากรจ าแนกการรับรู้ตามเพศ ในภาพรวมเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยใน

ระดับ“เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย”เหมือนกัน  จ าแนกการรับรู้ตามอายุการท างาน พบว่าทุกช่วงอายุงานมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ในระดับ 
“เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย”เหมือนกัน  จ าแนกการรับรู้ตามรายได้ พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท 
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มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ในระดับ“เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย” ในขณะที่กลุ่มรายได้อื่นๆมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ในระดับ“เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย” 
จ าแนกการรับรู้ตามต าแหน่งงาน พบว่าพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต หัวหน้างานและช่างเทคนิค        
มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ในระดับ “เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย” ในขณะที่วิศวกร เจ้าหน้าที่ส านักงาน และผู้บริหาร/ผู้จัดการ มีค่าเฉลี่ยการ
รับรู้ในระดับ“เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย” 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร ระดับองค์กร   
ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 1) หัวหน้างานหรือผู้อาวุโส ควรมีการถ่ายทอดความรู้แก่

พนักงานที่เข้ามาท างานใหม่อย่างทั่วถึง 2) ควรมีการจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีแนวทาง
ที่ชัดเจน 3) ควรส่งเสริมด้านการให้ความรู้เฉพาะทางแก่พนักงานให้มากกว่านี้โดยเพิ่มเวลาการอบรมให้มากขึ้น 4) ควรมีการ
พัฒนาหรือเพิ่มทักษะในด้านบุคลากรภายในองค์กรให้มากๆ โดยไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ส านักงานหรือหัวหน้างาน 
5) จัดให้มีการส ารวจสอบถามอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง เพื่อการเปลี่ยนแปลงในการท างานและให้การท างานมีแนวคิดไปในทิศทาง
เดียวกัน 6) ขอเพิ่มอุปกรณ์การปฏิบัติงาน ให้ทั่วถึงเพื่อความสะดวกรวดเร็วอยากให้องค์กรพัฒนาให้ดีมากกว่านี้ 7) ควรจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ด้านการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความสามารถและเป็นสากลมาช่วย
เสนอแนะและให้ค าแนะน า 8) ยกเลิกข้อก าหนดการใช้สังคมออนไลน์ในบริษัท เพราะปัจจุบันความรู้สามารถหาได้จากสื่อ
เหล่านั้นเช่นกัน 9) ควรจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่พบในการ
ท างาน เปิดโอกาศให้พนักงานแสดงความคิดเห็นโดยไม่ปิดกั้น 

5. การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศึกษา การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจ ากัด  
โดยใช้แบบสอบถาม DLOQ ในครั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจ และน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีเพียงมิติการให้อ านาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กร ที่ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาเลย การศึกษาครั้งนี้ ประเมินเรื่องบริษัท           
มีการวางวิสัยทัศน์ที่บุคลากรทุกระดับและทุกทีมงานสามารถมีส่วนร่วมได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในขณะที่ผลการศึกษาอรพิณ 
สันติธีรากุล และเขมกร ไชยประสิทธิ์ (2554) พบว่าบริษัทให้โอกาสบุคลากรในการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ของ
องค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด นิชา เสาเวียง (2556) พบว่าบริษัทให้การยอมรับในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ของบุคลากร     
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ภูรินท์ ข่อยจินดา (2556) ขวัญตา  เสมอเชื้อ (2557)  และชญช์ ธนัญชัย (2560) พบว่าบริษัทเปิดโอกาสให้
บุคลากรสามารถควบคุมทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องการในการท างานเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ลักษณะองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานของแต่องค์กรที่ศึกษาต่างการ การรับรู้ถึงทิศทางการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์
และการให้อ านาจจึงแตกต่างกัน 

การรับรู้ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จ าแนกตามต าแหน่งงาน ค้นพบการรับรู้ที่แตกต่างในกลุ่มพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าสนับสนุนการผลิตประเมินการรับรู้ในระดับ“เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย”  ในขณะที่ต าแหน่งอื่นๆรับรู้ในระดับ
“เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย” ในหัวข้อดังนี้ 1) ทีมงานให้ความส าคัญต่อสมาชิกทุกคนเท่าเทียมกันและทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความ
คิดเห็นต่อคนอื่นได้อย่างเปิดเผย 2) ทีมงานยอมรับและสามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนตามผลของการถกแถลงของกลุ่ม
หรือข้อเท็จจริงที่เก็บข้อมูลได้ 3) บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้าโดยใช้หลักเอาใจเขามาใส่
ใจเรา 4) บริษัทมีหัวหน้างานที่สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคลากรในเรื่องทิศทางของบริษัท แนวโน้มของการท างาน ข้อมูล
คู่แข่ง แนวโน้มอุตสาหกรรมและทิศทางการบริหารงานบริษัท 5) บริษัทมีหัวหน้างานที่พร้อมจะมอบหมายอ านาจให้กับผู้อื่น  
ในการช่วยให้บริษัทสามารถลุล่วงวิสัยทัศน์ได้ และ6) บริษัทมีหัวหน้างานที่สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับลูกทีมอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัท เออร์นี่อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยจ ากัด  
มีข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

1. ควรให้ความส าคัญกับทุกมิติ ในการน าแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มาใช้ เนื่องจากแต่ละมิติเป็นองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญ ควรเรียงล าดับการพัฒนาจากมิติที่มีค่าเฉลี่ยจากน้อยไปมาก เพื่อพัฒนาจากข้อด้อยและรักษาข้อเด่นไว้ดังนี้ 
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 มิติการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ควรพัฒนาในเรื่องการช่วยพนักงานให้สามารถแบ่งเรื่อง
งานและเรื่องส่วนตัวได้อย่างสมดุลโดย กระตุ้นให้ผู้จัดการ หัวหน้างานก าหนดล าดับความส าคัญของงานอย่างชัดเจน ปรับเวลา
ท างานให้ยืดหยุ่น น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการท างานนอกสถานที่ ท างานที่บ้านได้ และควรจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวของพนักงาน 

 มิติการให้อ านาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ควรพัฒนาในเรื่อง การยอมรับใน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ของบุคลากร และการสนับสนุนบุคลากรที่สามารถประเมินความเสี่ยงในการบริหารงานของ
บริษัทได้โดยปรับปรุงกิจกรรม Leadership ประจ าเดือนที่ด าเนินการอยู่แล้ว เพิ่มเติมการให้พนักงานออกมาบอกเล่าเรื่องราว
ไม่จ ากัดหัวข้อ และเพิ่มการโหวตให้รางวัลแก่พนักงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในแต่ละหน่วยงาน  จัดตั้งโครงการต่างๆ
เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เช่น การจัดการประกวดโครงการที่สามารถลดเวลาในการ
ท างานของพนักงาน ด้วยวิธีการใหม่ โดยมีรางวัลและผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล 

 มิติการสร้างระบบการรองรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ควรพัฒนาในเรื่องการสร้างระบบการวัด
ความสามารถของบุคลากรแต่ละคนเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในปัจจุบันกับความสามารถที่ต้องการในอนาคต โดยพัฒนา
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประเมินผลงาน เพื่อความชัดเจนและเป็นธรรม สร้าง Career Path ของการท างานให้สามารถ
เข้าใจได้ง่าย พร้อมสื่อสารเกณฑ์ในการพิจารณาพนักงานในการเลื่อนระดับตามสายอาชีพอย่างชัดเจน ไม่ใช้เกณฑ์อายุงาน 

 มิติด้านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ควรพัฒนาในเรื่องบุคลากรได้รับการสนับสนุนเงิน
หรือทรัพยากรอื่นๆเพื่อใช้ในการเรียนรู้โดย ส ารวจองค์กรรอบข้างเพื่อปรับปรุงสวัสดิการเรื่องเงินสนับสนุนหรือสิ่งตอบแทนใน
การเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และสื่อสารกับบุคลากรให้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์และ
ความคาดหวังของงบประมาณ  ก าหนดตัวแทนขององค์กร ที่จะคุยสื่อสารกับพนักงาน  เป็นทีมสื่อสารเพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน 

 มิติการให้ภาวะผู้น าที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ ควรพัฒนาในเรื่อง องค์กรมีหัวหน้างานที่
สนับสนุนให้มีหัวหน้างานที่เป็นทั้งพี่เลี้ยงและโค้ชให้กับลูกทีมทุกคนอย่างทั่วถึงโดย การเตรียมความพร้อมส าหรับพนักงานที่
จะขึ้นเป็นหัวหน้างาน และพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างาน ให้หัวหน้างานสอนงานผ่านเทคนิคการเรียนรู้ก่อนลงมือท า Before 
Action Review และการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน After Action Review เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันทั้งของผู้สอนและ
ผู้เรียน 

 มิติการส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม ควรพัฒนาในเรื่องทีมงานได้รับรางวัลในลักษณะ
รางวัลของกลุ่มเมื่องานนั้นประสบความส าเร็จ โดยปรับปรุงระบบรางวัลส าหรับกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)  
ที่บริษัทจัดท าอยู่ให้จูงใจ สนับสนุนให้มีการแจ้งและชื่นชมทุกคนในทีมอย่างชัดเจนถึงความส าเร็จหรือรางวัลที่ได้รับ  
เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทีมท่ีมีผลงานที่ดี เช่นการประกาศบนบอร์ด จดหมายข่าวใน intranet ในเครือบริษัท รวมถึงการจัดเก็บ
ความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในรูปของเอกสาร ไว้ในระบบกลาง 

 มิติการสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา ควรพัฒนาในเรื่องบุคลากรกล่าวตักเตือนเพื่อนร่วมงานด้วย
ความเคารพและสามารถแยกแยะจากเรื่องส่วนตัว โดยจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานข้ามสายงาน  
เพื่อเพิ่มความสนิทสนมในกลุ่มพนักงานแต่ละฝ่าย จัดช่วงเวลาน้ าชาให้พนักงานในทุกหน่วยงาน สลับเวียนมาดื่มน้ าชาและ
พูดคุยกับผู้บริหารเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ลดช่องว่างการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับกลุ่มเฉพาะจากข้อค้นพบของการศึกษานี้  การที่บุคลากรมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
ส่งผลให้มีการรับรู้ต่อมิติของความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจและ
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อนี้ 

 มิติการส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม  มีข้อเสนอแนะ ส าหรับกลุ่มพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ดังนี้ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน จัดท า สื่อการสอนงานถ่ายทอดความรู้ผ่านบทเรียนหนึ่งประเด็น (One Point 
Lesson) และใช้ระบบการสอนแบบต่อๆ กันไป เช่น คนแรกสอนคนที่สอง และคนสุดท้ายกลับมาสอนคนแรกอีกครั้ง เพื่อสอบ
ทวนความเข้าใจ ให้ความส าคัญต่อสมาชิกทุกคนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีม จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ Risk Based Thinking (RBT) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างการยอมรับและปรับเปลี่ยนความคิดของ
ตนตามสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ทบทวนความเข้าใจ ประเมินสถานการณ์และพร้อมปรับเปลี่ยนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้นตามข้อเท็จจริงที่เก็บข้อมูลได้ เน้นการท างานเป็นกลุ่ม โดยให้มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งนี้อาจเป็นกิจกรรม
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ภายในที่ท าในปัจจุบัน เช่น กิจกรรม 5ส กิจกรรมกลุ่มย่อย เมื่อท ากิจกรรมส าเร็จ ควรมีการมอบรางวัลตอบแทนแก่ทีมย่อย    
ที่รับผิดชอบหรือจัดการสังสรรค์ภายในอย่างสมเหตุสมผล 

 มิติการส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม ข้อเสนอแนะส าหรับ กลุ่มพนักงานที่มีอายุงาน
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ดังนี้จัดท าโครงการแต้มสะสม เพื่อการสะสมแต้มในแต่ละทีมเมื่อสามารถท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
ทั้งนี้การจัดทีมจะต้องมีการเวียนเพื่อให้เกิดการคละสับเปลี่ยนภายในทีม และทุกคนในทีมร่วมกันเพื่อให้ได้แต้มทีม เพื่อเป็น
คะแนนบวกในการประเมินผลงาน  ส่งเสริมให้พนักงานถ่ายทอดความรู้ผ่านเรื่องเล่า (Story Telling) แก่เพื่อนพนักงาน       
ในแผนก เผยแพร่เทคนิคการหรือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง ของตนเองทั้งที่น ามาใช้ในงานหรือไม่ใช้ กระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่มีระหว่างกันจนได้องค์ความรู้ที่ดีไว้ใช้ประโยชน์  เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทีมที่มีผลงานที่ดี   
เช่นการประกาศบนบอร์ด จดหมายข่าวใน intranet ในเครือบริษัท รวมถึงการจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ         
(Best Practice) ในรูปของเอกสาร ไว้ในระบบกลางเพื่อเป็นองค์ความรู้ขององค์กรต่อไป  ก าหนดให้หัวหน้างาน ใช้เทคนิค
เรียนรู้ก่อนลงมือ (BAR) ในการชี้แจงพนักงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจก่อนการปฏิบัติงาน และท าการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
(AAR) รับฟังเสียงสะท้อน ข้อเสนอแนะการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

 มิติการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มีข้อเสนอแนะส าหรับกลุ่ม พนักงานระดับปฏิบัติการ 
ดังนี้ จัดท าโครงการแต้มสะสม เพิ่มเติมหัวข้อในการจัดกิจกรรมกลุ่ม การปรับปรุงไคเซ็นที่ท าอยู่ในปัจจุบัน โดยในแต่ละเดือน
ผู้บริหารควรให้พนักงานทุกคนรวบรวมความคิดเห็นและข้อแนะน า ข้อร้องเรียนในการปรับปรุงจากลูกค้า เพื่อน ามาประชุม
พัฒนาองค์กรและตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมุ่งเน้นที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จัดท า
ระบบฐานข้อมูล (Knowledge Bases) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและส่วนของลูกค้า ที่จ าเป็นต้องใช้
ในการท างานขององค์กรผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้พนักงานที่ต้องการใช้ข้อมูลความรู้นั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 มิติการให้ภาวะผู้น าที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ มีข้อเสนอแนะส าหรับกลุ่ม พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ดังนี้ สนับสนุนให้หัวหน้างาน หมั่นฝึกตนให้มีความรอบรู้อยู่เสมอ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เน้นการท ากิจกรรม
กลุ่มหรือมีการสร้างกลุ่ม ส าหรับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะทักษะการสอนงานระบบพี่เลี้ยง   พิจารณาสร้าง
เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญให้รับช่วงสอนงาน เป็นทีมข้ามสายงาน (Cross–Functional Team) ที่ผู้สอนที่เป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
ด้าน มีทักษะการสอนงานหรือโค้ชซึ่งอาจจะมาจากคนละหน่วยงานให้มาช่วยกันสอนงาน  สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในทิศ
ทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้กับหัวหน้างานเพื่อที่จะได้สื่อสารผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถด าเนินตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารงานขององค์กรในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนเช่นบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ที่โรงอาหาร และล็อคเกอร์ 

3. เสนอแนะให้ผู้บริหารทบทวนผลและท าการประเมินซ้ า อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าที่บริษัทฯ 
ได้ด าเนินการไป นอกไปจากนี้ผลการประเมินยังสะท้อนให้เห็นถึงการคัดเลือกเครื่องมือ และวิธีการที่ใช้ในการประเมินของ
บริษัทว่าเหมาะสม หรือปรับปรุงพัฒนาเลือกใช้วิธีการ เครื่องมือในการประเมินให้เหมาะกับองค์กรที่สุดเช่นจากการประเมิ น
โดยใช้แบบสอบถาม DLOQ ที่แปลความจากต้นฉบับ อาจมีค าถามที่สื่อความเข้าใจไม่ชัดเจนแก่ผู้ประเมิน และค าถามมีหลาย
ข้อย่อย อาจปรับเปลี่ยนการประเมิน การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์
ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้านองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นต้น 

4. จากโครงสร้างองค์กรของบริษัท ที่มีพนักงานมากกว่า 60 เปอร์เซนต์เป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการผลิต ที่มีอายุ
งานน้อยกว่า 3ปี และมีการรับรู้ค่อนข้างน้อยต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบริษัท ผู้บริหารควรให้ความส าคัญใน      
การรักษาไว้ของบุคลากร พิจารณาการออกแบบองค์กร วางกลยุทธ์เพื่อที่จะรักษาพนักงานคุณภาพขององค์กรของตนเองไว้ให้
ได้นานที่สุด เช่นการด าเนินงานEmployee Experience สร้างประสบการณ์การท างานที่ดีให้กับบุคลากรเกิดความพึงพอใจ
กับงานตลอดจนองค์กรของตนเองนั้นไม่ได้มุ่งไปแค่ประเด็นของสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น ควรค านึงถึงความคุ้มค่า ความพึงพอใจของ
บุคลากรเป็นหลัก เพราะความใส่ใจในความพึงพอใจมีผลต่อความประทับใจ บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว 
ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กร 

5. เรียนรู้และวางแผนการท างานร่วมกับบุคลากรเจนเนอร์เรชั่นต่างๆ แม้ผลการศึกษาจะไม่พบความแตกต่างของ
การรับรู้ของบุคคลากรในเจนเนอร์เรชั่นต่างๆ แต่องค์กรเรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่าง และศักยภาพของบุคลากรในเจน
เนอร์เรชั่นต่างๆ ควรออกแบบองค์กรให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เตรียมรับมือกับบุคลากรใหม่ในยุคอนาคต 
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ที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีตลอดจนองค์ความรู้ดิจิตอล ให้ท างานรวมกับบุคลากรเดิมที่มี  รวมถึงการด าเนินงาน บริหารงาน
ในองค์กรต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท า งาน    
แต่ละสายงาน เพื่อรองรับแรงงานในอนาคตที่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี  ปรับระบบการท างานหลากหลายรูปแบบรองรับระบบ
การท างานยุคใหม่ อาทิ Remote Working  การท างานแบบ Project Base เป็นต้น 

 องค์กรที่จะมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ได้นั้นจะต้องเข้าใจถึงสภาพปัญหา
อย่างแท้จริงอยู่ตลอดเวลาสามารถรวบรวม วิเคราะห์ กลั่นกรองและมีความสามารถในการตัดสินใจสูง การพัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คือการพัฒนาองค์กรจากการสร้างคนเพื่อให้มีความรู้และทักษะอันเกี่ยวกับงานขององค์กรและมีเจต
คติ โลกทัศน์ วิธีคิด ในลักษณะ “บุคคลรอบรู้” ประโยชน์ของงานวิจัยกับส่วนรวมจึงเป็นการถอดบทเรียน ในการสร้างคนและ
สังคมรุ่นใหม่ให้มีนิสัยรักการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้สามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิผล คือ
อยู่รอดปลอดภัยและเติบโตได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตส่วนตัว ชีวิตในงานและสังคมให้ดีขึ้น นั่นคือ จัดสภาพแวดล้อมให้
ทรัพยากรมนุษย์ทุกฝ่ายโดยรวม มีการกินดีอยู่ดีและได้รับสิ่งจ าเป็นในชีวิตอย่างมีความสมดุล  
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยถูกคิดขึ้นมาเองใหม่แต่เกิดขึ้นมาจากการผสมผสานเทคนิคการวิจัยในอดีต  
แม้ไม่ได้มีข้อค้นพบใหม่ที่แตกต่างจากการศึกษาในอดีต แต่ผลของการวิจัยจะท าให้ได้ข้อค้นพบที่ว่า แนวปฏิบัตินี้เชื่อถือได้  
การบูรณาการผลของการวิจัยเข้ากับความรู้ ประสบการณ์ ของผู้วิจัยและน าเอาวิธีการปฏิบัตินั้นมาเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ต่อไป  
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การวางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
STRATEGIC INFORMATION PLANNING IN RESEARCH,  

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION, CHIANG MAI UNIVERSITY 
ผุสดี ใจชุ่มใจ * เขมกร ไชยประสิทธิ์ ** และกอบกิจ อิสรชีววัฒน ์*** 

บทคัดย่อ 

การวางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์                    
เพื่อจัดท าแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานวิจัย 
และจาก  การค้นคว้าเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการจัดท าแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านงานวิจัย และน าเอา
ตัวแบบการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการพัฒนาและวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขั้นตอน
หลักทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ วางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ วางแผนความต้องการด้านสารสนเทศ  วางแผนจัดสรรทรัพยากร 
และวางแผนโครงการ เพ่ือวางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย   

ผลการศึกษาพบว่า จากวิสัยทัศน์ของงานวิจัยที่ก าหนดไว้คือ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการด้าน
วิจัย เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการ           
และพันธกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านวิจัย โดยมีกลยุทธ์ด้านงานวิจัย คือ การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลวิจัย น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานวิจัย พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง 
(Data Center) เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร จัดอบรมเพื่อให้บุคลากรมีทักษะความรู้ด้าน
สารสนเทศในการบริหารงานวิจัย และได้ก าหนดกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ ด้านสารสนเทศแก่บุคลากร ยุทธศาสตร์
ที่ 5 พัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลวิจัย โดยมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการท างาน เช่น ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการโครงการวิจัย ระบบฐานข้อมูลประเมินและติดตามผลโครงการ ระบบรายงานผลข้อมูลโครงการวิจัย ผลงานวิจัยอื่นๆ 
ระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ เป็นต้น โดยการวางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านง านวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการก าหนดแผนการด าเนินงานไว้เป็นระยะเวลา 4 ป ี

 
ค าส าคัญ: การวางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์, เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
ABSTRACT 

The objective of this study was to create a strategic information plan for Research Division Office 
of Faculty of Business Administration, Chiang Mai University by interviewing the sample group of administers 
and related officers and collecting data from related documents, and then apply the strategic information 
system planning model to development and planning of information technology systems ( IS/ IT) according 
to the 4 main steps, including strategic IS/IT planning, information requirements analysis, resource allocation 
planning and project planning to plan IS/IT strategic that suit and serve the university. 
  The study results showed that from the vision of the Research Division that defined as being an 
excellence in research services, being center of research data management and the mission to develop 
information systems to support research management process.  The research strategy is to develop a 
                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*** ผู้บริหารบริษัท CM Smart Innovation จ ากัด  
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research data management system, apply the information technology for efficiency process, develop a data 
center, organize training program for increased IS/ IT skills.  Among the increasingly productivity, Research 
Division needs to set off a strategic IT plan and practice the plan systematically.  Strategy 1 :  setting up a 
research information technology development plan, Strategy 2: developing programs to support operations 
Strategy 3: developing information systems for Research Division Strategy 4: developing skills and expertise 
Information Strategy 5 :  developing channels to access research data by having information technology 
systems to support works, such as research project management systems, evaluating and monitoring project 
system, research report system, budget system, etc. This project has been planned to be completed in four 
years. 

Keywords:  Strategic Information Planning, Information Technology 

บทน า 

ในสังคมปัจจุบันสารสนเทศได้กลายมาเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินชีวิต และเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในองค์กรต่างๆ  
องค์กรที่มีสารสนเทศมากก็จะสามารถควบคุมหรือต่อรองได้ สร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันอยู่เสมอ สารสนเทศขององค์กร
สามารถน ามาใช้ในการก าหนด กลยุทธ์ วางแผนการปฏิบัติงานและช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร และการได้มาซึ่ง
สารสนเทศที่มีคุณภาพจ าเป็นต้องมีการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการสืบค้นประมวลผลและ
จัดเก็บข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ท าให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสาร    
มีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ (นิตยา เจรียงประเสริฐ, 2558) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า รับใช้สังคม และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และหนึ่งใน 
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ ท าการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ประเทศชาติ และสากล รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ งานวิจัยจึงเป็นพันธกิจส าคัญที่
จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและผลักดันให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่เป้าหมายได้ (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 , 
2559) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบทบาทในการตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ภาระงานประจ า 
ถูกก าหนดให้มีการท างานด้านวิจัย มีการตีพิมพ์ผลงานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของการประเมินผลงาน อีกทั้งคณะบริหารธุรกิจได้มี
การตอบโจทย์การจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าโดยผลักดันคณะให้เข้าสู่ ระบบการรั บรองมาตรฐาน (Accreditation)            
จาก AACSB โดย AACSB ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 เป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ท าการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนสาขาบริหารธุรกิจและสาขาการบัญชีในระดับปริญญาตรี โท และเอกทั่วโลก และให้        
การรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสากล ซึ่งมีการเก็บข้อมูลผลงานด้านการวิจัยเข้าไปในระบบการรับรอง
มาตรฐาน การด าเนินงานเหล่านี้ชี้ให้เห็นแนวโน้มของการศึกษาวิจัยที่เพิ่มขึ้นและเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 
(นโยบายส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย คณะฯ, 2559) 

ปัจจุบันงานวิจัยมีการเก็บสารสนเทศด้านงานวิจัย ผลงานวิจัยในรูปแบบของไฟล์ excel การน าข้อมูลมาใช้ต้องมี   
การน าข้อมูลเหล่านี้มาประมวลหรือรายงานผลในรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลประสานงานขอมา
เป็นกรณี ซึ่งการเก็บบันทึกสารสนเทศในรูปแบบเดิมไม่ครอบคลุมข้อมูลตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน ท าให้         
การรายงานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานาน เกิดความซ้ าซ้อน ผิดพลาดของข้อมูล ไม่สามารถ
เรียกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันดูได้โดยทันที (จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคณะบริหารธุรกิจ) 

ดังนั้น การวางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านงานวิจัยจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะสนับสนุนด้านการบริหารงานวิจัยของ  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนการพัฒนาสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของคณะบริหารธุรกิจและสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะท าให้เกิดการบริหาร
งานวิจัยที่มีคุณภาพและการรับรองที่ได้มาตรฐานระดับสากล 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อจัดท าแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านงานวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

การจัดการเชิงกลยุทธ ์
ชัยยศ สันติวงษ์ และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2546: 23) การจัดท าแผนกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่ก าหนดขึ้นเพื่อ

น าไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยอ้างถึง Alfred Chandler (1962) ซึ่งได้ให้ความหมายส าหรับกลยุทธ์ว่า    
กลยุทธ์เป็นเรื่องของระดับสูง เป็นเรื่องยาว และเป็นกลไกส าคัญในการประสานงาน กลยุทธ์เป็นสื่อ (Means) ที่จะพาไปสู่
ผลลัพธ์สุดท้าย (Ends) 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ จะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 
1. ก าหนดทิศทาง (Direction Setting) ประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission)  

และเป้าหมาย (Goal) ซึ่ง วิสัยทัศน์ (Vision) คือกรอบในการด าเนินงานที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถก าหนดทิศทางใน
ระยะยาว ภารกิจ (Mission) คือประกาศขององค์กรที่ก าหนดว่าจะท าอะไรในปัจจุบัน ก าลังจะท าอะไรในอนาคต และองค์กร
เป็นองค์กรแบบใดและจะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแบบใด 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กร (Environment Scanning) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้
ทราบถึงจุดแข็ง (Strength -S) จุดอ่อน (Weakness -W) โอกาส (Opportunity -O) และอุปสรรค (Threat -T) และใช้      
การวิเคราะห์แรงกดดันทั้ง 5 (Five Force Model Analysis) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ห่วงโซ่คุณค่า           
ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์ (Prof. Michael E. Porter) เป็นแนวคิดที่ช่วยในการท าความเข้าใจถึง
บทบาทของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติการว่าจะมีส่วนช่วยเหลือให้องค์กร ธุรกิจก่อก าเนิดคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างไร 

3. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวขององค์กร ธุรกิจโดยอาศัย
ข้อมูลโอกาสและอุปสรรคที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และจุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยผู้บริหารองค์กรจะต้องก าหนด เลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับองค์กร ผู้บริหารต้องพยายาม
ตอบค าถามว่าท าอย่างไรองค์กรจึงจะไปถึงเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ได้ โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรก าหนด
เป็นกลยุทธ ์

4. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และ
นโยบายไปสู่แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการด าเนินงานซึ่งกระบวนการนี้
อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร เพื่อให้สามารถด าเนินการตามกล
ยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5. การควบคุมและการประเมินผล (Control and Evaluation) การควบคุมกลยุทธ์ เป็นหน้าที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลกลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้ นมักจะเกิดข้อผิดพลาด
ที่ต้องการการปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งเอาไว้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
Laudon และ Laudon (2007) ได้ให้ค าจ ากัดความของ ระบบสารสนเทศ ( Information System) ว่าหมายถึง   

การรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ให้เป็นสารสนเทศที่สามารถเรียกมาใช้
หรือกระจายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ การประสานงาน การด าเนินงาน การควบคุม การวิเคราะห์    
และการวางรูปแบบองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึงเครื่องมือและ
เทคนิคต่างๆ ที่น าไปใช้ช่วยการออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งรวมถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล    
การสื่อสารโทรคมนาคม และระบบรับ-ให้บริการในภาคธุรกิจ 

วัฒนา เอกปมิตศิลป์ (2559) กระบวนการท างานของระบบสารสนเทศประกอบด้วยกิจกรรม 3 ชนิดคือ การน า
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input), การประมวลผล (Processing) และการน าเสนอผลลัพธ์ (Output) โดยมีการแบ่งชนิดของระบบ
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สารสนเทศ แบ่งออกเป็น 6 ชนิดที่น ามาใช้สนับสนุนการท างานของผู้บริหารทั้ง 4 ระดับประกอบด้วย ผู้บริห ารระดับสูง 
ผู้บริหารทั่วไป ผู้ช านาญการและผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1. ระบบประมวลผลรายการธุรกรรม (Transaction Processing System: TPS) เป็นระบบสารสนเทศพื้นฐาน
ขององค์กรทั่วไปที่สนับสนุนการท างานในระดับผู้ปฏิบัติงาน ระบบ TPS ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการท างานประจ าวันบันทึก
รายการข้อมูลที่เกิดขึ้นและงานปฏิบัติประจ าอื่น ๆ 

2. ระบบผู้ช านาญการ (Knowledge Work System: KWS) ใช้สนับสนุนการท างาน พนักงานกลุ่มที่มีความรู้
สูง 

3. ระบบงานส านักงาน (Office System: OS) ใช้สนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ที่ท างานเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลโดยตรง 

4. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) ใช้สนับสนุนการท างานของ
ผู้บริหารระดับล่างและระดับกลางในการน าเสนอรายงาน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะด้าน และข้อมูลในอดีต 

5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) สนับสนุนการท างานของผู้บริหารใน
ระดับกลาง ช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาแบบกึ่งมีโครงสร้าง 

6. ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (Executive Support System: ESS) ถูกออกแบบมาช่วยในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารระดับสูงซึ่งใช้ในการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนการด าเนินงานระยะยาวขององค์กร 

จรัส อติวิทยาภรณ์ (2553) สารสนเทศเป็นสิ่งที่องค์กรหรือบุคคลน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความ
ต้องการ สารสนเทศที่ดีควรจะมีคุณสมบัติที่ส าคัญดังนี้คือ มีความถูกต้อง (Accurate) มีความครบถ้วนสมบูรณ์ (Complete) 
คุ้มค่ากับการลงทุน (Economical) มีความยืดหยุ่น (Flexible) สามารถเชื่อถือได้ (Reliable) ตรงตามความต้องการ 
(Relevant) เข้าใจได้ง่าย (Simple) ทันต่อการใช้งาน (Timeliness) และ สามารถถูกตรวจสอบความถูกต้องได้ (Verifiable) 

ระบบสารสนเทศกับการวางแผนกลยุทธ์  
ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2551) กล่าวเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาว่า  

การวางแผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งส าหรับช่วยให้องค์กรปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ มีทิศทางในการท างาน
ร่วมกัน รวมทั้งบริหารการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ขององค์กร การปฏิรูประบบบริหารในหน่วยงานตามแผนกลยุทธ์โดย
การปรับยุทธศาสตร์ บทบาท และภารกิจขององค์กร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปฏิรูปการบริหารงบประมาณ    
และบริหารการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว 

แผนกลยุทธ์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณได้ แผนกลยุทธ์ท าให้เกิดแผนปฏิบัติ เกิดการมองเห็น
อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้สามารถพิจารณาได้ว่า จ าเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรใดบ้างในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว  
และเมื่อได้ด าเนินการเสร็จสิ้นและมีการประเมินผลระยะต่าง ๆ ก็จะเป็นตัวปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีผล
ต่อการจัดสรรงบประมาณส าหรับแผนปฏิบัติการเป็นล าดับต่อไป 

อย่างไรก็ดี การที่จะให้การด าเนินงานประสบผลตามกลยุทธ์ดังกล่าว จะต้องมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุม หลากหลาย มีความรวดเร็วในการใช้งาน ท าให้การตัดสินใจมีความถูกต้องแม่ย ามากขึ้น ดังนั้น การจั ดท าแผน
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ จึงมีความส าคัญควบคู่ไปกับกลยุทธ์ธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง 

ชัยยศ สันติวงษ์ และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2546) ได้กล่าวถึงภาพรวมการบริหารเชิงกลยุทธ์และสารสนเทศเชิงกล
ยุทธ์ว่า เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกปัจจุบัน สังคมเริ่มเข้าสู่ยุคดิจิตอล เกิด
กระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดนด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดโลกใหม่
ของธุรกิจที่ต้องมีการเพิ่มพาระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันทางธุรกิจ (Business Pressures) 
แรงกดดันทางเทคโนโลยี (Technology Pressures) แรงกดดันทางสังคม (Societal Pressures) และการเปลี่ยนแปลงทาง
กระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) 

การด าเนินการวางแผนดังกล่าวสอดคล้องกับที่ได้กล่าวถึงการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ ( Information 
System Planning) ว่าเป็นกระบวนการในการน าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดประสงค์ กระบวนการท างาน และความต้องการ โดย
ที่สารสนเทศขององค์กรจะเป็นพื้นฐานในการบ่งชี้และเลือกระบบสารสนเทศและเวลาที่จะน ามาท าการพัฒนา และผลลัพธ์ที่ได้ 
จะเป็นแผนของระบบสารสนเทศที่เป็นแผนแม่บท (Master Plan) ของการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรต่อไป ซึ่งการ
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วางแผนดังกล่าวจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของแผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ และระดับการวางแผน
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการวงแผนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IS/IT) การวางแผนกลยุทธ์สารสนเทศด้านงานวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้น าเอากรอบ
แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้สรุปกรอบแนวคิดระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ จาก Model of Strategic 
Planning Process ของ Robson (1994) หน้า 16 โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดของ Ward & Griffths (1996 ใน Turban, 
McClean & Wetherbe, 2001, p. 552) เป็นโมเดลที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ส าหรับองค์กรธุรกิจ โดยจะ
เชื่อมโยงแนวคิดกลยุทธ์ของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการน าเอาพันธกิจและเป้าหมายทางด้านระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรมาใช้ ดังนี้ 

 
กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

วิธีการศึกษา  

เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยเก็บข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยและคณะพร้อมทั้งสัมภาษณ์ปัจจัยความส าเร็จของ
คณะ เก็บข้อมูลขั้นตอน และหน้าที่ด้านการวิจัยโดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดกระบวนการวิจัย รูปแบบและ  
สิ่งที่ต้องการในระบบสารสนเทศที่ต้องการในงานวิจัย มีผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สัมภาษณ์รวมจ านวน 19 คน  
และเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยค้นคว้าเอกสาร ต ารา ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศในคณะและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ น ามาสู่ขั้นตอนในการด าเนินงานและวิธีการศึกษาเพื่อให้ได้ผล
ลัพธ์ที่ต้องการ รายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์องค์กร/ธุรกิจ (Analysis)  
1. วางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริหาร บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง 
- การวิเคราะห์ SWOT เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การปฏิบัติงาน ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคภายนอก 
- TOWS Matrix เพื่อวิเคราะห์ก าหนดกลยุทธ์, Key Success Factor, KPI (ตัวชี้วัด) 
 

ธุรกิจ (Business)

พนัธกิจขององคก์ร

เป้าหมายขององคก์ร

กลยทุธ์ขององคก์ร/ธุรกิจ

แผนกลยทุธ์

การศึกษาโครงการธุรกิจ

การบริหารโครงการ

ระบบ/เทคโนโลยสีารสนเทศ

พนัธกิจและเป้าหมายทางดา้น IS/IT

กลยทุธ์ทางดา้น IS/IT

แผน IS/IT

โครงการทางดา้น IS/IT

การไดม้าซ่ึง IS/IT

การบริหารและการควบคุม IS/IT

การวเิคราะห์องคก์ร 

/ธุรกิจ (Analysis) 

การก าหนดทางเลือก  
(Choice) 

การน าไปปฏิบติั 
(Implementation) 
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2. วางแผนความต้องการด้านสารสนเทศ 
-  Value Chain เพื่อวิเคราะห์กระบวนการด้านงานวิจัย ให้ทราบกระบวนการด้านงานวิจัยที่ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศจะน ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในกิจกรรมหลัก 
การก าหนดทางเลือก (Choice) 
3. วางแผนจัดสรรทรัพยากร 
- วิเคราะห์การปฏิบัติงานและการใช้งานระบบสารสนเทศในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงระบบสารสนเทศที่ควร

มีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ 
การน าไปปฏิบัติ (Implementation) 
4. วางแผนโครงการ 
- Application Portfolio เพื่อวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของระบบที่จะพัฒนา 

ผลการศึกษา 

1. วางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานวิจัย ได้แก่ คณบดี รองคณบดี

งานวิจัย รองคณบดีงานบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่งานบริหารงานวิจัย เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพ ตัวแทนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาสามารถสรุปรายละเอียด โดยแสดงผลการศึกษาดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีความจ าเป็นในการใช้ข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อประโยชน์ใน
การขอต าแหน่งวิชาการ การพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์หลักสูตร และการน าไปใช้ในรูปแบบของ CV เพื่อการให้ข้อมูล    
การเป็นวิทยากรหรือการถูกเชิญไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่างๆ ทั้งนี้การจะก่อให้เกิดผลงานวิจัย และได้อาจารย์ตาม
เกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดควรต้องมีระบบเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท างานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้               
การด าเนินงานวิจัยและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์และปัจจัยความส าเร็จ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานวิจัย และการสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิ 
พบว่ามีความต้องการใช้ข้อมูลในลักษณะที่คล้ายกันคือเป็นข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ซึ่งได้แก่โครงการวิจัย     
ข้อมูลการตีพิมพ์ การน าเสนอผลงาน การเผยแพร่ผลงานในรูแบบต่างๆ และมักพบกับปัญหาข้อมูลที่กระจายไม่ถูกรวมหรือ
จัดเก็บไว้ในที่ๆ สามารถสืบค้นและน ามาใช้ได้ทันที ท าให้การได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการใช้เวลามาก อีกทั้งข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบันอีกด้วย จึงก าหนดวัตถุประสงค์และปัจจัยความส าเร็จดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ก าหนดจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่องานบริหารงานวิจัย 
1. ข้อมูลผลงานวิชาการที่ครบถ้วน 
2. ข้อมูลผลงานวิชาการที่เป็นปัจจุบัน 
3. การรายงานผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้โดยส าเร็จรูป 
4. มีการบริการให้ค าปรึกษาเชิงรุกที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
ปัจจัยความส าเร็จ เป็นระบบหรือกระบวนการ ด้านงานบริหารงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของ  

ผู้มีส่วนได้เสีย 
1. มีกระบวนการจัดเก็บของมูลที่ครบถ้วน 
2. มีระบบการท างานรองรับ 
3. มีเทคโนโลยีด้านการบริการสารสนเทศ 
4. เรียนรู้และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ค าปรึกษาเชิงรุกได้ 

การวิเคราะห์ SWOT  
จุดแข็ง (Strength -S) ที่ส่งผลให้เกิดพัฒนาอย่างยั่งยื่น 
1. มีการสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้มีความทันสมัย 
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีทัศนคติที่ดีและมีความรับผิดชอบสูงในการพัฒนางาน 
3. บุคลากรในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท างาน 
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4. วัฒนธรรมการท างานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรมีการท างานเป็น
ทีมและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. มีการมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละส่วนส าคัญของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ  

จุดอ่อน (Weakness -W) ตัดทอนให้หมดไป 
1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนใน

เป้าหมายเชิงวิสัยทัศน์ การก าหนดองค์ประกอบย่อยและทิศทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามค่านิยม และตัวชี้วัด ส่งผลให้การ
แปลงรายละเอียดสู่การปฏิบัติ (การจัดเก็บข้อมูล และการวางระบบการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับต่างๆ) เป็นไปอย่าง
ไม่ชัดเจน  

2. นโยบายแนวทางการปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ท าให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

3. จ านวนบุคลากรในหน่วยงานไม่เพียงพอ/ครอบคลุมการปฏิบัติงานหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการปรับเปลี่ยน/พัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในยุคปัจจุบัน
และต่อไปในอนาคต จึงท าให้ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้ 

4. ทิศทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไม่ชัดเจน 
โอกาส (Opportunity -O) เข้าหา 
1. นโยบายการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและด้านวิชาการ 
2. มีเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
3. มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม  
4. มีข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ กับองค์กร/หน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ จึงท าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้น 
5. นโยบายระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ เน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้

มีสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และบุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างทั่วถึง 
อุปสรรค(Threat -T) 
1. นโยบายภาครัฐไม่ต่อเนื่อง แนวปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง 
2. นโยบายของผู้บริหารมีความยืดหยุ่นสูง ท าให้การด าเนินงานไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. นโยบายการจ ากัดอัตราก าลังบุคลากรในสายสนับสนุน 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
ด้าน SO - กลยุทธ์เชิงรุก : Aggressive 
- S1 O1 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สนองความต้องการในงานอย่าง

ครอบคลุม 
- S2 S5 O3 O4 ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน คณะกรรมการวิจัย และ

คณาจารย์ 
- S3 O2 O3 เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงาน การให้บริการสนับสนุนของหน่วยง านในช่องทางที่

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้โดยสะดวก 
- S4 O3 O5 พัฒนาเทคโนโลยี และระบบที่ตอบสนองการท างานให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
- S1 S4 S5 O4 ขยายความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 
ด้าน WO - กลยุทธ์ป้องกัน : Defensive 
- W1 O2 O3 O4 เพิ่มโอกาสในการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ให้เกิดความเชื่อมโยงกัน 
- W2 O1 เสริมสร้างให้บุคลากรในองค์กรใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 
- W3 O5 ตรวจสอบกิจกรรมหลักของหน่วยงาน จ าแนกบุคลากรในหน่วยเพื่อสนับสนุนกิจกรรม น าระบบ

และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน 
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ด้าน ST - กลยุทธ์พัฒนาองค์การ:Turnaround 
- S2 T3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานวิจัย และพัฒนาบุคลากร 
- S1 T1 T2 มีนโยบายด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ชัดเจน 
- S2 T3 มีระบบบริหารจัดการวิจัยที่ด ี
ด้าน WT - กลยุทธ์ประคองตัว: Retrenchment 
- W3 T2 T3 วิเคราะห์ความส าคัญของงานตัดกระบวนการที่ไม่จ าเป็น ลดขั้นตอนการท างาน 
 
2. วางแผนความต้องการด้านสารสนเทศ 
 กระบวนการบริหารงานวิจัย ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผู้ศึกษาได้วิเคราะห์จากการ  

แบ่งลักษณะงาน และโครงสร้างของงานวิจัย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factor)  
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) พบว่ามีกระบวนการที่สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินงานดังนี้ 

กิจกรรมหลัก เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเป็นประจ า เป็นความรับผิดชอบหลักในหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
- การสนับสนุนงานวิจัย  การประสานงานของงานวิจัยและนักวิจัย ในการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย   

โดยระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ได้แก่ 
1. ระบบ E-Meeting ใช้งานโดยคณะกรรมการวิจัยเพื่อทราบและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัย และมีหน้าที่ในการสื่อสารองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยให้กับภาควิชาและหลักสูตรเพื่อให้เกิดการบูรณาการวิจัย
และองค์ความรู้ต่อคณาจารย์ และนักศึกษา  

- การพัฒนาและจัดสรรทุน การจัดการพัฒนาและจัดสรรทุนของงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่การให้
ข้อมูลแหล่งทุน คุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ในการรับทุน ที่มีความทันสมัย และสะดวกในการสืบค้นได้อย่างรวดเร็วและ        
มีประสิทธิภาพ โดยระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ได้แก่ Website คณะส่วนของงานวิจัยเพื่อให้ข้อมูล
การสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้ Website คณะเพือ่ประกาศข่าว และ E-mail 

- การบริหารจัดการวิจัย การบริหารงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบายของคณะ
และมหาวิทยาลัย การประสานงานเพื่ออ านวยความสะดวกให้นักวิจัยจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย            
และจัดอบรมให้ความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการวิจัย โดยไม่มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  

- การเผยแพร่ การเผยแพร่ผลงานวิชาการให้เป็นที่รู้จักในวงวิชาการ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ   
การสร้างและขยายความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ  

โดยระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ได้แก่ 
1. ระบบการประชุมน าเสนอผลงาน รับบทความเพื่อพิจารณาเข้ากระบวนการอ่านประเมินจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและคัดกรองจากบรรณาธิการก่อนเห็นชอบให้น าเสนอในงานประชุมวิชาการ 

- การน าไปใช้ประโยชน์ การน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การรายงานแผนงานวิจัย การจัดท าหลักสูตร การประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานเพื่อการวิเคราะห์แนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อวางแผนกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหาร โดยระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ได้แก่ 

1. ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยและงบประมาณวิจัย  CMU MIS มีข้อมูลโครงการวิจัย           
พบปัญหาไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ มีข้อมูลหัวข้อ งบประมาณ แหล่งทุน 

2. ระบบฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย มีข้อมูลผลงานวิชาการที่เป็นวารสาร หนังสือ ต ารา    
การน าเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ระบบปัจจุบันไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ มีข้อมูลหัวข้อ ชื่อวารสาร หนังสือ 
และรายละเอียดตีพิมพ์ผลงาน ความต้องการให้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ แบบบทความฉบับเต็ม และรายละเอียด
ครบถ้วนสามารถน ามาใช้ปรับปรุงหลักสูตรได้ 
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กิจกรรมสนับสนุน เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมหลักให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ โครงสร้าง
พื้นฐานองค์กรต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมดังนี้ 

- แผนงานและงบประมาณ การมีแผนงานและแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับสนับสนุนให้การด าเนินการในการบริหารงานวิจัยประสบความส าเร็จตามวั ตถุประสงค์ รวมทั้ง               
การสนับสนุนการออนไลน์ อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตภายในให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และ
ภายนอกวิทยาลัย  

- กฎระเบียบ ข้อบังคับของงานบริหารงานวิจัย มีแนวปฏิบัติการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน                 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้องรวดเร็วในการบริหารจัดการและการตัดสินใจใน
การบริหารงานวิจัย 

- นโยบายของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิจัย ควรมีความสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
และการท างานรูปแบบใหม่ รวมทั้งการมอบอ านาจการตัดสินใจในแต่ละระดับชั้นการบริหารที่สอดคล้องกัน  

- เทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานวิจัย การสนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน
อย่างเป็นระบบ และก าหนดให้เป็นงานหลักในการบริหารจัดสารสารสนเทศขององค์กร และให้สามารถงานใช้งาน ได้อย่าง
สมบูรณ์  

3. วางแผนจัดสรรทรัพยากร 
 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย  

วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ต้องการใช้ทั้งหมดไว้ท าให้การบันทึกข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท าได้โดยง่าย  
ลดการซ้ าซ้อน และท าให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

ความสามารถของระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems : MIS)  
เป็นระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ขอรับทุน เจ้าหน้าที่งานวิจัย ผู้บริหารรองคณบดีรับผิดชอบงานวิจัย  
และเจ้าหน้าที่การเงิน โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการขอทุนอุดหนุนวิจัย เงินรางวัลต่างๆ ผ่านระบบ FBA-MIS ผู้ขอรับทุน/ 
เงินรางวัล สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้  

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์  ระบบงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่  1 คือมีแผนพัฒนา
ระบบซอฟท์แวร์พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารงานวิจัย ระบบจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการขอรับทุน/เงินรางวัล 
เพื่อบุคลากรได้รับความสะดวก รวดเร็วในการกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ และท าค าสั่งพิมพ์เผื่อผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
ส่งมายังงานบริหารวิจัย  งานบริหารงานวิจัยสามารถปรับสถานะและเพิ่มข้อมูลการอนุมัติ รายละเอียดข้อมูลจะถูกประมวลผล
และจัดเก็บข้อมูลรายวัน ฐานข้อมูลจะถูกรวมเข้าด้วยกันและสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 

ความต้องการทรัพยากรของระบบ ทรัพยากรสารสนเทศด้านฐานข้อมูลรายชื่อบุคลากร  
โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่ายระบบปฏิบัติการ (Operating System Platform) และโปรแกรม

ใช้งานทั่วทั้งองค์กร (Enterprises Software Application)  
งบประมาณ 50,000 บาท *เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณไม่รวมอุปกรณ์ Hardware  

 ระบบฐานข้อมูลประเมินและติดตามผลโครงการ 
วัตถุประสงค์ การที่มีระบบในการประเมินและติดตามผลโครงการท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผนกิจกรรม

และโครงการในอนาคตได้ และสามารถสรุปข้อมูลและรายงานผลได้โดยทันที 
ความสามารถของระบบ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) สามารถ

รองรับการใช้งานของผู้บริหารทุกระดับ มีหน้าที่สนับสนุนการตัดสินใจ สามารถเข้าถึงแหล่งเก็บข้อมูลได้หลากหลาย 
ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ ์ระบบช่วยสนับสนุนบุคลากรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความต้องการทรัพยากรของระบบ ทรัพยากรสารสนเทศด้านฐานข้อมูลโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ 

ทรัพยากรสารสนเทศด้านแผนงานวิจัยขององค์กร  
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โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล (Data Management and 
Storage) 

งบประมาณ 50,000 บาท *เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณไม่รวมอุปกรณ์ Hardware 

 ระบบรายงานผลข้อมูลโครงการวิจัย ผลงานวิจัยอื่นๆ 
วัตถุประสงค์ หลายหน่วยงานต้องการใช้ข้อมูลโครงการวิจัยและผลงานวิจัยของอาจารย์เพื่อประโยชน์ใน

การปรับปรุงหลักสูตร การท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) การรายงานผลข้อมูลตามแผนงานต่างๆ 
ความสามารถของระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems : MIS) 

สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ตามเวลาที่ต้องการ มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละ
หน่วยงาน 

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นระบบระบบซอฟท์แวร์พื้นฐานที่จะช่วยสนับสนุนบุคลากรให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความต้องการทรัพยากรของระบบ ทรัพยากรสารสนเทศด้านฐานข้อมูลโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ 
ทรัพยากรสารสนเทศด้านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์ค ารับรองตัวชี้วัดตามการรายงานของงานนโยบายและแผนของ
มหาวิทยาลัย 

โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล (Data Management and 
Storage) และการบริหารข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล (Data Management and Storage) 

งบประมาณ 100,000 บาท *เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณไม่รวมอุปกรณ์ Hardware 

 ระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ ข้อมูลด้านงบประมาณจะท าให้สามารถทราบและวางแผนการของบประมาณในปีถัดไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ข้อมูลได้สูงสุด 
ความสามารถของระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems : EIS)  

ใช้งานได้ง่าย สามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการท างานของผู้บริหาร ใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม ใช้รูปแบบการน าเสนอต่างๆ  
มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยต้องมีระบบรักษาความลับของข้อมูล และจ ากัดการใช้งานของบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น 

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ ระบบช่วยในการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ความต้องการทรัพยากรของระบบ  ทรัพยากรสารสนเทศด้านฐานข้อมูลโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ 
ทรัพยากรสารสนเทศด้านแผนงานงบประมาณ แผนการเงิน 

โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้ค าปรึกษาและการเชื่อมต่อระบบงาน (Consulting and System 
Integration Services) 

งบประมาณ 50,000 บาท *เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณไม่รวมอุปกรณ์ Hardware 

 ระบบฐานข้อมูลคุณสมบัตินักวิจัย ความเชี่ยวชาญ 
วัตถุประสงค์ การสืบค้นความเชี่ยวชาญได้อย่างเป็นปัจจุบันและถูกต้อง จะสนับสนุนให้เกิดความรวมมือ

ระหว่างหน่วยงานอื่นๆ 
ความสามารถของระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information Systems: MIS)   

โดยจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมส าหรับน าไปใช้งาน บันทึกความรู้ในแต่ละสาขาให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้
งาน 

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถใช้วางแผนการสรรหาและสนับสนุนบุคลากรให้ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่องค์กร
ต้องการ 
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ความต้องการทรัพยากรของระบบ ทรัพยากรสารสนเทศด้านฐานข้อมูลโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ 
ทรัพยากรสารสนเทศด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศด้านความต้องการที่เป็นที่ต้องการของหน่วยงาน
ภายนอก ทรัพยากรสารสนเทศด้านฐานข้อมูลบุคลากร 

โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่ายระบบปฏิบัติการ (Operating System Platform) และการ
บริหารข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล (Data Management and Storage) 

งบประมาณ 50,000 บาท *เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณไม่รวมอุปกรณ์ Hardware 

 ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบพัฒนาหลักสูตรส าหรับนักวิจัย 
วัตถุประสงค์ การที่สามารถทราบความรู้ที่เป็นประโยชน์และน ามาพัฒนาวางแผนการให้ความรู้อย่างเป็น

ระบบ จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 
ความสามารถของระบบ ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems: OAS) ออกแบบระบบ

การพัฒนาที่จ าเป็นพื้นฐานของบุคลากร มีการจัดการสื่อเอกสารเพื่อให้ความรู้ มีก าหนดการในการให้ข้อมูลความรู้และเป็น
หลักสูตรที่ชัดเจน 

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ การอบรมระบบพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารงานวิจัย  
การวางแผนการจัดการอบรมระบบพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารงานวิจัย 

ความต้องการทรัพยากรของระบบ ทรัพยากรสารสนเทศด้านฐานข้อมูลบุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศ 
ด้านทักษะในการด าเนินงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน  

โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่ายระบบปฏิบัติการ (Operating System Platform) และการ
บริหารข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล (Data Management and Storage) 

งบประมาณ 50,000 บาท *เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณไม่รวมอุปกรณ์ Hardware 

ระบบฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัย 

วัตถุประสงค์ การมีแหล่งข้อมูลที่รวบรวมทุนวิจัย โดยการจัดประเภท และมีรายละเอียดระยะเวลาและ
เอกสารหลักฐานที่แหล่งทุนต้องการ จะช่วยให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนในการรับทุนได้ 

ความสามารถของระบบ ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems: OAS) สามารถสืบค้น
ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยได้ตามต้องการ ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถตอบสนองการเรียกข้อมูลเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
และสะดวกต่อการใช้งาน 

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นระบบที่พัฒนาแหล่งความรู้ ให้บุคลากร มีความรู้พื้นฐาน  
และเข้าถึงสารสนเทศ 

ความต้องการทรัพยากรของระบบ ทรัพยากรสารสนเทศด้านแหล่งทุนวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ทรัพยากรสารสนเทศด้านฐานข้อมูลบุคลากร 

โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่ายระบบปฏิบัติการ (Operating System Platform)  การบริหาร
ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล (Data Management and Storage) และโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Platform) 

งบประมาณ 50,000 บาท *เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณไม่รวมอุปกรณ์ Hardware 

 ระบบฐานข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
วัตถุประสงค์ การรวบรวมแหล่งข้อมูลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ท าให้สามารถเตรียมความพร้อมและ

ประมาณการระยะเวลาเพื่อน าเสนอผลงานได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในแหล่งข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับ 

ความสามารถของระบบ ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems: OAS) สามารถสืบค้น
ข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้ตามต้องการ ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ ระบบช่วยสร้างและขยายเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และใช้ สารสนเทศร่วมกัน สนับสนุนให้เกิดผลงานทางวิชาการมากขึ้น 
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ความต้องการทรัพยากรของระบบ ทรัพยากรสารสนเทศด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่ายระบบปฏิบัติการ (Operating System Platform) การบริหาร
ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล (Data Management and Storage) และโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Platform) 

งบประมาณ 50,000 บาท *เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณไม่รวมอุปกรณ์ Hardware 

4. วางแผนโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ระบบที่อยู่ในกลุ่ม Strategic เป็นระบบที่ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลความรู้  
ระบบพัฒนาหลักสูตรส าหรับนักวิจัย ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย 

- ระบบที่อยู่ในกลุ่ม High Potential เป็นระบบที่คาดว่าจะมีประโยชน์ต่อความส าเร็จขององค์กรในอนาคต 
ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลประเมินและติดตามผลโครงการ ระบบรายงานผลข้อมูลโครงการวิจัย ผลงานวิจัยอื่นๆ 

- ระบบที่อยู่ ในกลุ่ม Key Operation เป็นระบบที่องค์กรใช้อยู่ เพื่อความส าเร็จในปัจจุบัน ได้แก่   
ระบบฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัย ระบบฐานข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

- ระบบที่อยู่ในกลุ่ม Support เป็นระบบที่มีคุณค่าแต่ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ได้แก่ ระบบ
ฐานข้อมูลด้านงบประมาณ ระบบฐานข้อมูลคุณสมบัตินักวิจัย ความเชี่ยวชาญ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย ได้แก่ ระบบการพัฒนานักวิจัย และการวางแผนการเก็บ
ข้อมูลผลงานวิชาการ เป็นโครงการที่จะต้องท าการพัฒนาก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากการก าหนดทิศทางในการวิจัยให้เป็น
กระบวนการที่ชัดเจนส าคัญที่สุดในการจะท างานงานวิจัยมีมาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมายของคณะบริหารธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
คาดว่าเมื่อท าการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้แล้วจะมีผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารงานวิจัย และสามารถส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ 

สรุป อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในคณะ ท าให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปัจจัยความส าเร็จ และการ
วิเคราะห์กระบวนการวิจัย เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ด้านงานวิจัยของคณะฯ รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลไปถึงการก าหนดกลยุทธ์ระบบและเทคโนโลยี
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สารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของคณะ เพื่อให้การบริหารองค์กรเกิดการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 1 มีแผนพัฒนาระบบซอฟท์แวร์พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารงานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีหน่วยงานจัดการและรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนบุคลากรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยสอดคล้องกับความต้องการ 
กลยุทธ์ที่ 4 จัดให้มีระบบซอฟท์แวร์พื้นฐานและจัดการอบรมระบบพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหาร

งานวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 6 จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามการด าเนินงานตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ ด้านสารสนเทศแก่บุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 7 แผนการจัดการอบรมระบบพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารงานวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาแหล่งความรู้ ให้บุคลากร มีความรู้พื้นฐาน และเข้าถึงสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างและขยายเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้สารสนเทศร่วมกัน 

 
การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศด้านงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการวิเคราะห์หน้าที่  

ของหน่วยงานวิจัย ท าให้ทราบว่า ในปัจจุบันงานบริหารงานวิจัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่
สามารถสนับสนุนกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังต้องพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล            ระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร โดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิจัย ผู้ศึกษาได้แบ่งลักษณะงานและโครงสร้างของงานวิจัย 
สามารถจัดท าแผนหลักด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก าหนดกลยุทธ์ด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อน ามาเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการได้แก่ ข้อมูล
รายละเอียดโครงการ ข้อมูลบุคลากร/นักวิจัย ข้อมูลรายละเอียดผลงานวิจัย ข้อมูลงบประมาณโครงการ ข้อมูลสถานะ
โครงการ/ผลงานวิจัย รายงานผลงานวิจัย ข้อมูลแหล่งทุนภายในและภายนอก และข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน ดังนั้นระบบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะสนับสนุนการด าเนินการมีดังนี้ 

- ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย 
- ระบบฐานข้อมูลประเมินและติดตามผลโครงการ 
- ระบบรายงานผลข้อมูลโครงการวิจัย ผลงานวิจัยอื่นๆ 
- ระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ 
- ระบบฐานข้อมูลคุณสมบัตินักวิจัย ความเชี่ยวชาญ 
- ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบพัฒนาหลักสูตรส าหรับนักวิจัย 
- ระบบฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัย 
- ระบบฐานข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

การศึกษาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีปัจจุบัน และการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนาระบบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ได้ข้อมูลทรัพยากรที่งานวิจัยมีการใช้งานในปัจจุบัน เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการ การศึกษา
ท าให้ทราบว่าระบบสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบันยังตอบสนองกลยุทธ์ของงานวิจัยยังไม่ครบทุกด้าน จากการศึกษาจึงได้ระบบ
สารสนเทศที่งานวิจัยควรมีเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ ดังนี้ 
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1. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัย สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 ซึ่งการมีระบบฐานข้อมูล
เดียวที่สามารถรวมข้อมูลที่ต้องการใช้ทั้งหมดไว้ท าให้การบันทึกข้อมูล การสืบค้นข้อมูลท าได้โดยง่าย ลดการซ้ าซ้อน และท าให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  

2. ระบบฐานข้อมูลประเมินและติดตามผลโครงการ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3 การที่มีระบบในการประเมินและ
ติดตามผลโครงการท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผนกิจกรรมและโครงการในอนาคตได้ และสามารถสรุปข้อมูลและรายงาน
ผลได้โดยทันท ี  

3. ระบบรายงานผลข้อมูลโครงการวิจัย ผลงานวิจัยอื่นๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 หลายหน่วยงานต้องการใช้
ข้อมูลโครงการวิจัยและผลงานวิจัยของอาจารย์เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร การท ามคอ.  

4. ระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 4 ข้อมูลด้านงบประมาณจะท าให้สามารถทราบ
และวางแผนการของบประมาณในปีถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้ข้อมูลได้สูงสุด   

5. ระบบฐานข้อมูลคุณสมบัตินักวิจัย ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 5 การสืบค้นความเชี่ยวชาญได้
อย่างเป็นปัจจุบันและถูกต้อง จะสนับสนุนให้เกิดความรวมมือระหว่างหน่วยงานอื่นๆ  

6. ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบพัฒนาหลักสูตรส าหรับนักวิจัย สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 4 การที่สามารถทราบ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์และน ามาพัฒนาวางแผนการให้ความรู้อย่างเป็นระบบ จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
แท้จริง  

7. ระบบฐานข้อมูลแหล่งทุนวิจัย สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 8 การมีแหล่งข้อมูลที่รวบรวมทุนวิจัย โดยการจัด
ประเภท และมีรายละเอียดระยะเวลาและเอกสารหลักฐานที่แหล่งทุนต้องการ จะช่วยให้คณาจารย์และนักวิจัยสามารถเตรียม
ความพร้อมเพื่อวางแผนในการรับทุนได้   

8. ระบบฐานข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 9 การรวบรวมแหล่งข้อมูล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ท าให้สามารถเตรียมความพร้อมและประมาณการระยะเวลาเพื่อน าเสนอผลงานได้ 

อภิปรายผลการศึกษา 
การใช้ตัวแบบการวางแผนระบบสารสนเทศที่เป็นกรอบในการศึกษาที่เหมาะสมท าให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้

อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนในการวางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้วิธี
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับทฤษฏีการวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการวางแผน
ระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีขอบเขตท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. วางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริหาร 
บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย การวิเคราะห์ SWOT เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค จากนั้นวิเคราะห์ก าหนดกลยุทธ์  
โดยใช้ TOWS Matrix  

2. วางแผนความต้องการด้านสารสนเทศ  วิเคราะห์กระบวนการบริหารงานโดยใช้ Value Chain ท าให้ทราบ
กระบวนการด้านงานวิจัยที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะน ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานในกิจกรรมหลักด้านงานวิจัย 

3. วางแผนจัดสรรทรัพยากร การจากวิเคราะห์การปฏิบัติงานและการใช้งานระบบสารสนเทศในปัจจุบัน  
ท าให้ทราบถึงระบบสารสนเทศที่ควรมีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ 

วางแผนโครงการ วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของระบบที่จะพัฒนา ด้วยวิธี Application Portfolio  
ท าให้สามารถจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และระยะเวลา
ในการพัฒนาระบบ 

ข้อค้นพบ 
จากการจัดท าแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อค้นพบ ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร มีนโยบายสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน แต่ยังขาดแผนการ
ด าเนินงานด้านงานวิจัย การก าหนดแผนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย จะท าให้การด าเนินงานตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริหารมากขึ้น 

2. งานวิจัยมีการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานทางวิชาการ 
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3. บุคลากรในหน่วยงานบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา มีความต้องการใช้ข้อมูลในลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ข้อมูลมีความถูกต้อง  

4. บุคลากรต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษา และพร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
ในการจัดท าแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านงานวิจัย จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่าย เพือ่วิเคราะห์ความต้องการ การพัฒนา ตลอดจนการฝึกอบรม ซึ่งจะท าให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

2. สารสนเทศด้านงานวิจัยมีปริมาณมากและส าคัญ เนื่องจากต้องใช้รายงานการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประเมินคุณภาพต่างๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สะสมมาตั้งแต่ ในอดีต ดังนั้นการพัฒนาระบบต้อง
ค านึงถึงความสามารถในการรองรับปริมาณข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ระบบต้องสามารถปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้การใช้งานสารสนเทศเป็นไป
อย่างต่อเนือ่งและมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานที่มีส่วนได้เสียกับงานวิจัย ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชิง
บูรณาการร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดในการท างาน 

4. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในรายละเอียดของระบบที่ต้องการพัฒนานั้นๆ เพื่อดูความสอดคล้องซึ่ ง 
บางระบบอาจเป็นส่วนหนึ่งในอีกระบบสามารถใช้งานร่วมกันได้ จะท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด  

5. กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการน าแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านงานวิจัยไปขยายผล คือ คณาจารย์ 
ดังนั้นเพื่อผลงานทางวิชาการที่ครบถ้วนถูกต้อง ระบบควรออกแบบให้เจ้าของผลงานสามารถกรอกข้อมูลหรือสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานได้ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์และประมวลผลได้โดยทันที 
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ความสุขในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิต 
บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จ ากัด จังหวัดล าปาง 

HAPPINESS AT WORK OF OPERATIVE EMPLOYEE AT PRODUCTION DEPARTMENT 
OF QUALITY CERAMIC COMPANY LIMITED, LAMPANG PROVINCE 
จุฑารัตน์ เรือนสุข *  เขมกร ไชยประสิทธิ ์* *   และชาคริต ดิเรกวัฒนชัย * ** 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบการท างานอย่างมีความสุขของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิต บริษัท ควอลิตี้เซรามิกจ ากัด จังหวัดล าปาง และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างาน       
ตามแนวคิดของ iOpener (2010) การเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งหมดซึ่งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิต       
บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จ ากัด จังหวัดล าปาง มีจ านวนทั้งหมด 346 คน โดยใช้แบบสอบถามโครงสร้างปลายปิด สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือการทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น การทดสอบ
ความแตกต่างของความแปรปรวนกลุ่มตัวอย่าง  

จากการเก็บแบบสอบถามสามารถเก็บคืนมาได้ร้อยละ 100 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่         
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. ประสบการณ์
ในการท างาน/อายุงาน 10 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่มีเวลาเข้างานปกติ 8:00 – 17:00 น. พนักงานมีความสุขในการท างานระดับ
ปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานคือ ด้านความเชื่อมั่น ด้านความผูกพันต่องาน ด้านผลงาน     
ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านความมั่นใจ ซึ่งแต่ละด้านสามารถท านายความสุขในการท างานได้ ( β ) 0.754,  0.723, 
0.666, 0.662 และ 0.637 ตามล าดับ และความสุขในการท างานจะแปรตามปัจจัยที่มีผลต่อความสุข ด้านความเชื่อมั่น      
ด้านความผูกพันต่องาน ด้านผลงาน ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านความมั่นใจ คิดเป็นร้อยละ 56.90, 52.30, 44.30, 43.80 
และ 40.60 ตามล าดับ ส่วนคุณลักษณะส าคัญที่มีผลต่อความสุขในภาพรวม คือ ด้านการได้รับการยอมรับ ความภูมิใจ และ
การไว้วางใจ ซึ่งแต่ละด้านสามารถท านายความสุขในการท างานได้ ( β )  0.829,  0.792 และ 0.735 ตามล าดับ และความสุข
ในการท างานจะแปรตามคุณลักษณะส าคัญที่มีผลต่อความสุขในภาพรวม คือ ด้านการได้รับการยอมรับ ความภูมิใจ           
และการไว้วางใจคิดเป็นร้อยละ 68.70, 62.70 และ 54.10 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : ความสุขในการท างาน, พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิต 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to explore opinions towards factors affecting happiness at the 
workplace among production employees of Quality Ceramic Co., Ltd., Lampang province, and 2) to explore 
factors affecting happiness at the workplace according to iOpener (2010) .  Samples were 346  production 
employees of Quality Ceramic Co. , Ltd. , Lampang province.  Closed-ended questions were used to gather 
data from respondents.  Linear regression analysis and F- test were used to analyze factors affecting 
happiness at the workplace. 

After collecting 100  percent of questionnaires, the results revealed that majority of respondents 
were females at the age between 26-30 years old who have been married. Their educational levels were 
less than a high school or vocational certificate and have been working with the company for more than 

                                                            
* ผู้จัดการส่วนวิจัย บริษัทควอลิตี้เซรามิก จ ากัด จังหวัดล าปาง 
**  ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ปรกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
***  หวัหนา้คณะฝ่ายบริหารกิจการองค์กร BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 

  
 

 

 Page 72  
  

BMRC 

10 years. Mostly, the working time was at 8:00 AM to 5:30 PM. Employee happiness at the workplace was 
found to be in moderate level.  The factors affecting the happiness of employee at workplace were trust, 
commitment to work, performance, organizational culture, and confidence. Each factor affected happiness 
at (β) 0.754, 0.723, 0.666, 0.662 and 0.637, respectively. Happiness at workplace was varied according to 
trust, commitment to work, performance, organizational culture, and confidence at the percentage of 56.90, 
52.30, 44.30, 43.80, and 40.60, respectively. In addition, the important characteristics that affected overall 
happiness were acceptance, pride, and trust. Each factor affected happiness at (β) 0.829, 0.792 and 0.735 
or at the percentage of 68.70, 62.70 and 54.10, respectively. 

 
บทน า 

บริษัทควอลิตี้เซรามิก จ ากัด ตั้งอยู่ต าบล ปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเซรามิค  
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายเซรามิคที่มีคุณภาพสูงส าหรับครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร ก่อตั้งเมื่อปี 2536          บริษัท 
มีนโยบายการเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศอุตสาหกรรม ด้วยการควบคุมคุณภาพ
อย่างเข้มงวด และการผลิตที่มีประสิทธิภาพท าให้ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการท าการตลาดระหว่างประเทศ คิดเป็น 95%           
ภายใต้แบรนด์  Qualitier  Baralee และ Whizz  ส่วนอีก 5% เป็นการท าการตลาดในประเทศ โดยจัดจ าหน่ายผ่าน 
PRATIMA CONCEPT Lifestyle Shop ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ช็อปแห่งแรก บนถนนล าปาง-เชียงใหม่ ที่เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์
เซรามิคประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ที่ ได้รับการออกแบบ เพื่อเป็นต้นแบบของการสร้างสไตล์ ให้กับบ้าน                 
บริษัทควอลิตี้เซรามิก จ ากัด ยังเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้แรงงานคน ใช้ทักษะจากคนในการผลิต (Intensive Labor) 

จากภาวะเศรษฐกิจโลก และการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ได้สร้างความล าบากให้ผู้น าองค์กรในการบริหารธุรกิจให้อยู่
รอด รวมถึงการน าพาพนักงานให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากภาวะเศรษฐกิจ ทางบริษัทจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายของ
ธุรกิจให้ชัดเจน มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา การปรับลดต้นทุน เพื่อให้แข่งขันได้ในตลาด มีการก าหนดเป้าหมายชี้วัด            
ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ใช้ คือ เพิ่มยอดการผลิตโดยใช้คนเท่าเดิม มีการก าหนดวิธีปฏิบัติงานที่ได้ชิ้นผลิตที่มากขึ้น ตัดขั้นตอนที่ไม่
จ าเป็นออกไป แต่ยังควบคุมคุณภาพงานที่ออกมาตามมาตรฐานเดิม ดังนั้น พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้รับแรงกดดันจากทาง
ผู้บังคับบัญชา เกิดความเครียด ซ่ึงเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พนักงานลาออกไป ปัจจุบันบริษัทประสบปัญหาการลาออก
ของพนักงานฝ่ายผลิตเพิ่มมากขึ้น ตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยพบว่า ในปี 2559-2561 มีพนักงานลาออกเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
4.89  ร้อยละ 6.0  และร้อยละ 7.42 ตามล าดับ ข้อมูลพนักงานลาออกเฉลี่ยล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 อยู่ที่     
ร้อยละ 5.7 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทควอลิตี้เซรามิก, 2562) และเนื่องจากฝ่ายผลิตถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีส่วนส าคัญ
ของธุรกิจ ดังนั้นในองค์กรที่มุ่งเน้นการผลิต การที่จะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญจะเกิดขึ้นได้จากแรง
ขับเคลื่อนจากพนักงานที่มีความพร้อม มีความสุขในการท างาน มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนางาน เพิ่มผลผลิตและมีความ
รอบคอบในการปฏิบัติงาน หากพนักงานประสบปัญหาหรืออุปสรรคใด ก็จะส่งผลท าให้คุณภาพและประสิทธิภาพใน           
การท างานลดลง  

สิ่งที่องค์การควรตระหนักอยู่ เสมอ คือ องค์การจะพัฒนา และรักษาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไรเพื่อให้เกิด              
การปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ การสร้างความสุขในที่ท างานถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้    
การบริหารองค์กรเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น เนื่องจากการที่คนในองค์กรมีความสุขจะเป็นการเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของ 
ผลผลิต ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียดและความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้า 
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร, 2553)   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาระดับความสุข และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต บริษัทควอลิตี้เซรามิก จังหวัดล าปาง เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารองค์กรใช้
เป็นแนวทางประกอบการวางนโยบายในการเสริมสร้างความสุขในการท างาน ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงาน เกิดคุณภาพ
ในการผลิตสินค้า และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายในที่สุด 
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วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต บริษัทควอลิตี้เซร ามิก จ ากัด     
จังหวัดล าปาง โดยวัดจากระดับความคิดเห็นความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ 

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัย ด้านผลงาน (Contribution) ความเชื่อมั่น (Conviction) วัฒนธรรม
องค์กร (Culture) ความผูกพันต่องาน (Commitment) และความมั่นใจ (Confidence) ที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตบริษัทควอลิตี้เซรามิก จ ากัด จังหวัดล าปาง  

แนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาใช้แนวคิดของ ไอโอเพ่นเนอร์ (iOpener  Institue) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์แห่งความสุข  

(The Science of Happiness) ซึ่ง iOpener เป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศอังกฤษ     
โดยกล่าวว่าปัจจัยหรือองค์ประกอบของการท างานอย่างมีความสุขนั้นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก หรือ 5Cs คือ  
ผลงาน (Contribution) ความเชื่อมั่น (Conviction) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) ความผูกพันต่องาน (Commitment)     
และความมั่นใจ (Confidence) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลมีความสุขกับการท างานและสามารถพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้หรือไม่ โดยเชื่อมโยงเข้ากับความภาคภูมิใจ (Pride) ความไว้วางใจ 
(Trust) และการได้การยอมรับ (Recognition) ซึ่งระดับความสุขและความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะใน
การท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้หรือไม่นั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลโดยการวัดระดับจากการที่บุคคลนั้นรู้สึกมีพลังใน         
การท างานได้ใช้ทักษะหลากหลายในการท างาน ได้แสดงออกถึงจุดแข็งและข้อดีของตนเอง ได้เรียนรู้ทักษะหลากหลายใน     
การท างาน ได้แสดงออกถึงจุดแข็งและข้อดีของตนเอง และสามารถเอาชนะอุปสรรค ความท้าทายต่างๆ ในการท างานได้        
ซึ่งทั้งหมดเชื่อมโยงไปถึงความสุขในการท างานและการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวม (iOpener, 2010) 

ทบทวนวรรณกรรม 

ชัยวัฒน์ รัตนะ (2556) ได้ศึกษา ความสุขในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่      
จ านวนตัวอย่าง 222 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วงไม่เกิน 30 ปี สถานภาพสมรส ประสบการณ์การท างาน/อายุ
ราชการไม่เกิน 10 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน อาชีพผู้
ช่วยเหลือคนไข้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามพบว่ามีระดับความสุขระดับสูง ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขใน          
การท างาน พบว่า ด้านความผูกพันต่องาน  ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านความเชื่อมั่น ด้านผลงาน และด้านความมั่นใจ จากการ
วิเคราะห์คุณลักษณะส าคัญที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมกับปัจจัยความสุขในการท างานทั้ง   
5 ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผลงาน ด้านความเชื่อมั่น ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านความผูกพันต่องาน และด้านความมั่นใจ มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยคุณลักษณะส าคัญทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ 
มากที่สุด 

กานต์สิรี เอื้อมงคล (2556) ได้ศึกษา ความสุขในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
เขตพิษณุโลก จ านวนประชากร 166  ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 30 ปี สถานภาพโสด ประสบการณ์การ
ท างาน/อายุงานไม่เกิน 5 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปฏิบัติงานในต าแหน่งงานเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า มีระดับรายได้ต่ า
กว่า 20,000 บาทต่อเดือน และมีลักษณะการจ้างงานเป็นพนักงานประจ า เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามพบว่ามี
ระดับความสุขระดับสูง ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างาน พบว่า ด้านผลงาน ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านความผูกพันต่อ
งาน  ด้านความมั่นใจ และด้านความเชื่อมั่น จากการวิเคราะห์คุณลักษณะส าคัญที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของ
บุคคลในภาพรวมกับปัจจัยความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผลงาน ด้านความเชื่อมั่น ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
ด้านความผูกพันต่องาน และด้านความมั่นใจ  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยคุณลักษณะส าคัญทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วย โดยความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ มากที่สุด 

ปรางทิพย์ อภิชาชาญ (2558) ได้ศึกษา ความสุขในการท างานของพนักงานบริษัท อัคราไมนิ่งจ ากัด จังหวัดพิจิตร 
ประชากรจ านวน 365 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 36 - 40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
ประสบการณ์ท างานไม่เกิน 5 ปี และมีต าแหน่งเป็นพนักงานทั่วไป เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามพบว่ามีระดับ
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ความสุขระดับสูง ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างาน พบว่า ด้านความเชื่อมั่น  ด้านผลงาน ด้านวัฒนธรรมองค์กร         
ด้านความผูกพันต่องาน  และด้านความมั่นใจ จากการวิเคราะห์คุณลักษณะส าคัญที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของ
บุคคลในภาพรวมกับปัจจัยความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผลงาน ด้านความเชื่อมั่น ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
ด้านความผูกพันต่องาน และด้านความมั่นใจ  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยคุณลักษณะส าคัญทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วย โดยความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ มากที่สุด 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดประชากรเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตทั้งหมด จ านวน 346 คน แบ่งเป็นแผนก

การผลิต 1 จ านวน  123 คน แผนกผลิต 2 จ านวน 193 คน และแผนกคลังสินค้า จ านวน 30 คน (รายงานฝ่ายทรัพยากร
บุคคล บริษัทควอลิตี้เซรามิกจ ากัด ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2562) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่พัฒนามาจาก  iOpener People and Performance 

Questionnaire โดยใช้เก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์

ท างาน และเวลาเข้าท างาน 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น ในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานตามแนวคิดของ 

iOpener (2010) ได้แก่ ด้านผลงาน ด้านความเชื่อมั่น ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านความผูกพันต่องาน และด้านความมั่นใจ 
และคุณลักษณะส าคัญที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม ได้แก่ ความภาคภูมิใจ ความไว้วางใจ 
และการได้รับการยอมรับ โดยใช้รูปแบบ Likert Scale มีโครงสร้างระดับความคิดเห็น 7 ระดับ  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ (Achieving your 
Potential) โดยใช้รูปแบบ Likert Scale มีโครงสร้างระดับความคิดเห็น 7 ระดับ  

ตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นของการท างานอย่างมีความสุขและผลิตภาพในการท างาน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจ านวน  346 ชุด ท าการวิเคราะห์โดย 
ใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าสถิติ  ดังนี้  ค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) ใช้อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน และเวลาเข้าท างาน  

ใช้ T test  Anova ทดสอบความสัมพันธ์ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และเวลาเข้าท างาน กับปัจจัยทั้ง 5 ด้าน   

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ระหว่างตัว
แปรปัจจัยทั้ง 5 ด้าน กับคุณลักษณะส าคัญ 3 ด้าน  และ ระหว่างตัวแปรปัจจัยทั้ง 5 ด้าน คุณลักษณะส าคัญ 3 ด้าน กับระดับ
ของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุด 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการท างานในแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 4 เกณฑ์ที่ใช้ในการให้คะแนนเป็น 
มาตราวัดแบบลิเคอร์ท (Likert – Type Scale) ค่าของค าตอบแบ่งออกเป็น 7 ระดับ ซึ่งยึดหลักเกณฑ์ตาม iOpener ดังนี้ 

 
ระดับความคิดเห็น  7 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดับความคิดเห็น  6 เห็นด้วย 
ระดับความคิดเห็น  5 ค่อนข้างเห็นด้วย 
ระดับความคิดเห็น  4 เฉยๆ 
ระดับความคิดเห็น  3 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
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ระดับความคิดเห็น  2 ไม่เห็นด้วย 
ระดับความคิดเห็น  1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

เกณฑ์การแปลงผลจากค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับความคิดเห็นดังนี้  
คะแนนเฉลี่ย  6.51 - 7.00   ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
คะแนนเฉลี่ย  5.51 – 6.50 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย 
คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.50  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 
คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเฉยๆ 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย 
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

ส่วนระดับความสุขในการท างานของพนักงาน จะวิเคราะห์มาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับของ
ศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ (Achieving your Potential ) โดยแบ่งช่วงระดับคะแนนด้วยวิธีการ 
หาความกว้างของอันตรภาคชั้นออกเป็น 3 ช่วง เพื่อแปลความหมายจากผลคะแนนเฉลี่ยวัดระดับความสุขในการท างานของ
พนักงานดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 5.01 – 7.00 หมายถึง  ระดับความสุขในการท างานสูง 
คะแนนเฉลี่ย 3.01 – 5.00 หมายถึง ระดับความสุขในการท างานปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 3.00 หมายถึง  ระดับความสุขในการท างานต่ า 

ผลการวิจัย 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามและผลการตรวจสอบ 
จากการสุ่มแบบสอบถาม จ านวน 30 ตัวอย่าง น ามาตวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยใช้วิธีการวัด           

ความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธิ์  (Cronbach’s Alpha) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในภาพรวม               
มีค่าเท่ากับ 0.981 ถือว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นต่อความสุขในการท างาน จ านวนข้อค าถาม ค่าแอลฟา ( α ) 

1. ด้านผลงาน (Contribution) 
2. ด้านความเชื่อมั่น (Conviction) 
3. ด้านวัฒนธรรมองค์การ (Culture) 
4. ด้านผูกพันต่องาน (Commitment) 
5. ด้านความมั่นใจ (Confidence) 
6. ด้านความภาคภูมิใจ (Pride) 
7. ด้านความไว้วางใจ (Trust) 
8. ด้านการได้รับการยอมรับ (Recognition) 
9. ศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึง
จุดสูงสุดได้ (Achieving Your Potential) 

7 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
6 
 
5 

0.911 
0.900 
0.859 
0.894 
0.869 
0.906 
0.855 
0.907 

 
0.925 

ภาพรวม 46 0.981 
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิต บริษัทควอลิตี้เซรามิก จ ากัด จังหวัดล าปาง 

จ านวน 346 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา      
ตอนปลาย หรือปวช. ประสบการณ์ในการท างาน/อายุงาน 10 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่มีเวลาเข้างานปกติ 8:00 – 17:00 น.  

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานและคุณลักษณะส าคัญที่มี
ความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงานทั้ง 5 ด้าน 
ปัจจัยความสุขในการท างาน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านผลงาน 
2. ด้านความเชื่อมั่น 
3. ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
4. ด้านความผูกพันต่องาน 
5. ด้านความมั่นใจ 

4.92 
5.14 
5.19 
5.18 
5.02 

ค่อนข้างเห็นด้วย 
ค่อนข้างเห็นด้วย 
ค่อนข้างเห็นด้วย 
ค่อนข้างเห็นด้วย 
ค่อนข้างเห็นด้วย 

เฉลี่ย 5.09 ค่อนข้างเห็นด้วย 

ความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย  

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อคุณลักษณะส าคัญที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม 
คุณลักษณะส าคัญต่อความสุขการท างาน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. ความภาคภูมิใจ 
2. การไว้วางใจ 
3. การได้รับการยอมรับ 

5.07 
4.98 
5.01 

ค่อนข้างเห็นด้วย 
ค่อนข้างเห็นด้วย 
ค่อนข้างเห็นด้วย 

เฉลี่ย 5.03 ค่อนข้างเห็นด้วย 

ความคิดเห็นของพนักงานต่อคุณลักษณะส าคัญที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างเห็นด้วย 

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเรื่องระดับของศักยภาพ และสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ (Achieving your 
Potential) 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ (Achieving your Potential)  
ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

1. การมีพลังในการท างาน 4.79 ค่อนข้างเห็นด้วย 
2. การอธิบายจุดแข็งและข้อดีของตนเองในการท างาน 4.78 ค่อนข้างเห็นด้วย 
3. การมีทักษะที่หลากหลายในการท างาน 5.01 ค่อนข้างเห็นด้วย 
4. การค้นคว้าเรียนรู้ทักษะการท างานและความรู้ใหม่ 4.97 ค่อนข้างเห็นด้วย 
5. การเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายต่างๆในการท างาน 4.97 ค่อนข้างเห็นด้วย 

เฉลี่ย 4.90 ความสุขในระดับปานกลาง 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 

  
 

 

 Page 77  
  

BMRC 

พบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพและสมรรถนะในการท างานค่อนข้างเห็นด้วยทุกข้อ และจากค่าฉลี่ย
ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ 4.90 แปลเป็นความสุขในระดับปานกลาง  

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของการท างานอย่างมีความสุขและผลิตภาพในการท างาน 
พนักงานส่วนใหญ่ลาป่วย 1-5 วัน ต่อคนต่อปี ท างานเกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รู้สึกว่าท างานที่ได้รับมอบหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพที่ 61-80 เปอร์เซ็นต์  รู้สึกมีความสุขในชีวิต มีแรงกระตุ้นในการท างาน รู้สึกว่างานยุ่งมาก รู้สึกชอบในสิ่ง
ที่ท างาน 61-80 เปอร์เซ็นต์  และมีทัศนคติต่อความสุขค่อนข้างเห็นด้วย 

การทดสอบความสัมพันธ์ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และเวลาเข้าท างาน กับปัจจัยทั้ง 5 ด้าน 
สมมุติฐาน : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร มีผลต่อปัจจัยความสุขทั้ง 5  

ตารางท่ี 5 แสดงความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลทั่วไปกับปัจจัยทั้ง 5 ด้าน 
ปัจจัยความสุขใน

การท างาน เพศ อาย ุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน ระบบท างาน 
ผลงาน ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล ไม่มีผล 
ความเชื่อมั่น มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล ไม่มีผล 
วัฒนธรรมองค์กร มีผล มีผล ไม่มีผล ไม่มีผล มีผล ไม่มีผล 
ความผูกพันต่องาน มีผล มีผล ไม่มีผล มีผล มีผล ไม่มีผล 
ความมั่นใจ ไม่มีผล มีผล มีผล มีผล มีผล มีผล 

 
จากตารางพบว่า อายุมีผลต่อปัจจัยความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน ส่วนเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน 

ระบบท างาน มีผลต่อปัจจัยความสุขในการท างานบางปัจจัยเท่านั้น 

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน กับคุณลักษณะที่มีความส าคัญต่อ
ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 

ตารางท่ี 6  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นระหว่างตัวแปรปัจจัยทั้ง 5 ด้าน  
                 กับคุณลักษณะส าคัญ 3 ด้าน 

ความคิดเห็นแต่ละระดับของ
คุณลักษณะที่มีความส าคัญต่อ

ความสุขในการท างานของบุคคล
ในภาพรวม 

ปัจจัยความสุขในการท างาน ( β) 

ความผูกพันต่องาน ความเชื่อมั่น วัฒนธรรมองค์กร ความม่ันใจ ผลงาน 

ความภาคภูมิใจ 0.379 0.293 0.223 0.589 0.212 

ความไว้วางใจ 0.173 0.201 0.224 0.155 0.152 

การได้รับการยอมรับ 0.359 0.386 0.436 0.111 0.423 
R 0.855 0.824 0.829 0.813 0.742 

R square 0.73 0.679 0.668 0.661 0.551 
ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable ) :  ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน 
ตัวแปรตาม ( Dependent Variable) : คุณลักษณะส าคัญที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม  
หมายเหตุ ช่องสีเทามีความ significant ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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จากตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นทั้ง 5 ตัวแปร กับคุณลักษณะส าคัญที่มีความส าคัญต่อความสุขใน  
การท างานของบุคคลในภาพรวม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ดังตาราง แสดงว่าค่าที่ได้จากการท านายด้วยสมการ
ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) นับได้ใกล้เคียงกับความคิดเห็นแต่ละระดับของคุณลักษณะที่มี
ความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมของพนักงาน และเมื่อพิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ (ค่า Sig.) 
พบว่าปัจจัยความสุขในการท างานด้านผลงาน ความเชื่อมั่น ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านความผูกพันต่องาน และด้านความ
มั่นใจ มีผลต่อคุณลักษณะที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมทั้ง 3 คุณลักษณะ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยความสุขด้านความมั่นใจ ไม่มีผลต่อคุณลักษณะที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างาน ด้าน
การได้รับการยอมรับ 

 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน และคุณลักษณะที่มีความส าคัญต่อ

ความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน กับ ความคิดเห็นต่อระดับของศักยภาพ และสมรรถนะในการ
ท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ (Achieving your Potential) 

 
ตารางท่ี 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นระหว่างตัวแปรปัจจัยความสขุ                   
              ในการท างานทั้ง 5 ด้าน กับระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสดุได้ ( Achieving  
   Your Potential) 

ปัจจัยความสุขในการท างาน 
ความคิดเห็นต่อระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการ

ท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ R 
R 

Square 
β t Sig 

ด้านความเชื่อมั่น  0.754 21.315 0.000* 0.754 0.569 

ด้านความผูกพันต่องาน 0.723 19.708 0.000* 0.723 0.523 

ด้านผลงาน  0.666 16.555 0.000* 0.666 0.443 

ด้านวัฒนธรรมองค์กร  0.662 16.390 0.000* 0.662 0.438 

ด้านความมั่นใจ 0.637 15.336 0.000* 0.637 0.406 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ตัวท านาย (Predictors) : ปัจจัยความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน  
ตัวแปรตาม (Dependent variable) : ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสดุได้ 
 

จากตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ มีความสัมพันธ์
เชิงบวก และจะผันแปรตามปัจจัยความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน เมื่อพิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ (ค่า Sig.)  
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ตารางท่ี 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นระหว่างตัวแปรคุณลักษณะที่มี       
             ความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมทั้ง 3 ด้านกับระดับของศักยภาพและสมรรถนะ 
  ในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้( Achieving your Potential) 

ความคิดเห็นแต่ละระดับของคุณลักษณะที่
มีความส าคัญต่อความสุขในการท างาน

ของบุคคลในภาพรวม 

ความคิดเห็นต่อระดับของศักยภาพและสมรรถนะ
ในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ R R Square 

β t Sig 

การได้รับการยอมรับ  0.829 27.451 0.000* 0.829 0.687 
ความภาคภูมิใจ 0.792 24.068 0.000* 0.792 0.627 
ความไว้วางใจ 0.735 20.130 0.000* 0.735 0.541 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ตัวท านาย (Predictors) : คุณลักษณะที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวม 
ตัวแปรตาม (Dependent variable) : ระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ 
 

จากตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับของศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ มีความสัมพันธ์ 
เชิงบวก และจะผันแปรตามคุณลักษณะที่มีความส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคลในภาพรวมเมื่อพิจารณาจาก 
ค่านัยส าคัญทางสถิติ (ค่า Sig.)  

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ระดับความคิดเห็นต่อความสุขในการท างาน 
 จากการศึกษาพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิต บริษัทควอลิตี้เซรามิก มี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการท างานให้ถึงจุดสูงสุดได้ ค่าเฉลี่ย 4.9 ซึ่งแปลเป็นค่าความสุขในระดับ
ปานกลาง  

ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานทั้ง 5 ด้าน 
1. ด้านผลงาน (Contribution) 
จากการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานด้านผลงาน พบว่า  ในภาพรวมพนักงาน    

มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลงานโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย ซึ่งแสดงว่า พนักงานได้รับการยอมรับในด้าน
ผลงานและการปฏิบัติงานจากผู้บริหารและจากเพื่อนร่วมงาน โดยความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความมุ่งมั่นใน         
การท างานให้ส าเร็จและเสร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ รองลงมาคือ ความมั่นคงมั่นคงของอาชีพ การยอมรับในการท างาน
โดยหัวหน้างาน การยอมรับในการท างานโดยเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าสนใจในงานหรือความคิดเห็นที่ได้น าเสนอ สามารถแนะน า
เพื่อนให้ท างานตามที่ตนเองประสบความส าเร็จได้และ สามารถก าหนดปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานได้       
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener (2010) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดการท างานอย่างมีความสุข คือการที่บุคคลสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน สามารถยกประเด็นส าคัญๆ ได้รู้สึกว่าได้ท างานที่มั่นคง มีคนรับฟังความคิดเห็น
ของตนได้รับความเคารพจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานและได้รับการชื่นชอบในที่ท างาน และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ชัยวัฒน์ รัตนะ (2556) ที่พบว่าในภาพรวมบุคลากรในโรงพยาบาลจอมทองส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับในด้านผลงานและ      
การปฏิบัติงานจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน  มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จและเสร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กานต์สิรี เอ้ือมงคล(2556) ที่พบว่าภาพรวมของพนักงานกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ส านักงานเขต
พิษณุโลก ส่วนใหญ่เห็นด้วยในด้านผลงาน  มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง มีความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้า 
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2. ด้านความเชื่อมั่น (Conviction) 
จากการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานด้านความเชื่อมั่น พบว่า  ในภาพรวม

พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความเชื่อมั่น โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ความมั่นใจว่าตนเองมีความสามารถในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง รองลงมาคือ ความสามารถปรับตนเองเมื่อพบ
กับปัญหาหรือความยุ่งยากในการท างาน ความมั่นใจว่างานที่ท าส่งต่อถึงหัวหน้างาน ความมั่นใจว่างานที่ท าในแต่ละครั้ง 
ตนเองมีความส าคัญต่องานที่ท า และ การมีแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener ที่กล่าวว่า การที่
บุคคลรู้สึกมีแรงจูงใจในการท างานในทุกๆ สภาพแวดล้อมการท างาน การที่บุคคลจะมีความเชื่อมั่นนั้นประกอบไปด้วยการ      
มีแรงบันดาลใจในการท างาน บุคคลนั้นมีความเชื่อว่าท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรู้สึกยืดหยุ่นเมื่อต้องเจอกับ
ปัญหาต่างๆ และรับรู้ว่างานที่ท าอยู่นั้นท าให้ดีหรือแตกต่างอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยวัฒน์ รัตนะ (2556) 
ที่พบว่า ในภาพรวมบุคลากรในโรงพยาบาลจอมทองส่วนใหญ่มั่นใจว่างานที่ท าส่งต่อถึงผู้ที่มารับบริการ มั่นใจว่าตนเองมี
ศักยภาพในการท างานให้ส าเร็จลุล่วง  สามารถปรับตนเองเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความยุ่งยากในการท างาน  และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กานต์สิรี เอื้อมงคล (2556) ที่พบว่าภาพรวมของพนักงานกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
เขตพิษณุโลก ส่วนใหญ่เห็นด้วยในด้านความเชื่อมั่น พนักงานธนาคารรู้สึกพึงพอใจในการท างาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และให้บริการ และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
จากการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานด้านวัฒนธรรมองค์กร พบว่าในภาพรวม

พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร การศรัทธาในอาชีพที่ท า  การยกย่องต่อคุณค่าของอาชีพที่ท า   
การช่วยดูแลการท างานของเพื่อนพนักงาน และ หัวหน้างานให้ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
iOpener ที่กล่าวว่า ความรู้สึกว่างานหรือองค์กรนี้เหมาะกับบุคคลนั้นๆ การที่จะพิจารณาว่า วัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะกับ
บุคคลนั้นประกอบด้วยความรู้สึกเพลิดเพลินในการท างาน ชื่นชอบเพื่อนร่วมงาน ชื่นชมต่อคุณค่าขององค์กรของคุณ มีลักษณะ
พื้นฐานทางสังคมที่มีร่วมกันของกลุ่มคนอย่างยุติธรรมในการท างานและสามารถควบคุมกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันของ
ตนเองได้ และยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของ ชัยวัฒน์ รัตนะ (2556) ที่พบว่าในภาพรวมบุคลากรในโรงพยาบาลจอมทอง
ส่วนใหญ่มีความศรัทธาในอาชีพของตนเอง และยกย่องต่อคุณค่าของอาชีพที่ตนเองท า สามารถดูแลการให้บริการกับผู้มารับ
บริการของโรงพยาบาลได้ มีความเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนร่วมงาน และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรางทิพย์ อภิชา
ชาญ (2558) ที่พบว่าพนักงานบริษัท อัคราไมนิ่ง ศรัทธาในอาชีพของตนเอง และให้ความยกย่องต่ออาชีพของตนเอง มีความ
เป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร 

4. ด้านความผูกพันต่องาน (Commitment) 
จากการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานด้านความผูกพันต่องาน พบว่าในภาพรวม

พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความผูกพันต่องาน โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือความสนใจในการท างาน รองลงมาคือ การเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กร งานที่ท ามีคุณค่า   
ความคิดและความรู้สึกเชิงบวกในที่ท างาน และ ความรักหวังดีต่อกันของเพื่อนร่วมงาน  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener 
ที่กล่าวว่า ความรู้สึกผูกพันต่องานและมีความสนใจในงานที่ท าการได้ท าบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่ามีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารองค์กร มีความรู้สึกและความคิดเชิงบวกในที่ท างาน ซึ่งความเชื่อและความรู้สึกเหล่านี้ยังส่งผลกระทบรวมทั้ง
สามารถสร้างแรงบันดาลใจและแรงส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลและเพื่อนร่วมงานได้อีก และสอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ 
รัตนะ (2556) ที่พบว่าบุคลากรโรงพยาบาล จอมทอง ให้ความสนใจในการท างาน รู้สึกว่างานที่ท ามีคุณค่า มีความคิดและ
ความรู้สึกเชิงบวกในการท างานเพื่อนร่วมงานให้ความเคารพนับถือ เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงพยาบาล 

5. ด้านความมั่นใจ (Confidence)  
จากการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานด้านความมั่นใจ พบว่าในภาพรวม

พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความมั่นใจ โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย โดยมีความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ การไม่อยากลาออกจากอาชีพปัจจุบัน การใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และ ความเหมาะสมของอาชีพ
เหมือนที่คิดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ iOpener ที่กล่าวว่า ความรู้สึกของบุคคลที่มีความมั่นใจในตนเองและศรัทธาต่อ
งานที่ท า ทั้งนี้ความมั่นใจประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือการท างานให้ส าเร็จลุล่วง มีความเชื่อมั่นในตนเองในระดับสูง 
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และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการท างาน และ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรางทิพย์ อภิชาชาญ (2558) ที่พบว่า
พนักงานบริษัทอัคราไมนิ่ง ไม่อยากลาออกจากอาชีพปัจจุบัน อาชีพที่ตนเองท ามีความเหมาะสมกับตนเอง รู้สึกว่าได้ใช้
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่  และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยวัฒน์ รัตนะ (2556) ที่พบว่าบุคลากรโรงพยาบาล
จอมทอง จ.เชียงใหม่ ไม่อยากลาออกจากอาชีพปัจจุบัน อาชีพที่ตนเองท ามีความเหมาะสมกับตนเองเหมือนที่เคยคาดคิด    
และรู้สึกว่าได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่  

ข้อเสนอแนะ 

ด้านปัจจัยความสุขในการท างาน 
ด้านผลงาน จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วยต่อปัจจัยด้านผลงาน ซึ่งความ

คิดเห็นที่พนักงานให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในระดับค่อนข้างเห็นด้วยคือ สามารถก าหนดปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญต่อ              
การปฏิบัติงานได้ ดังนั้น 

- หัวหน้างานต้องสื่อสาร อธิบายและปฏิบัติให้พนักงานเข้าใจ เห็นวิธีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ข้อควรระวังใน       
การท างาน เหตุและผลหากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนจะก่อเกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าอย่างไร   

- เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะข้อคิดเห็นจากการปฏิบัติงาน ในการประชุมประจ าวัน (Morning Talk) และหัวหน้า
งานควรรับฟังแนวคิดจากพนักงาน พร้อมทั้งอธิบายให้พนักงานเข้าใจ หากไม่สามารถอธิบายได้ทันที ควรสอบถามทางแผนก
เพื่อนัดมาอธิบายแก่ทางพนักงานให้เข้าใจ  

- ก าหนดเป็นแผนสอนงาน เพื่อใช้สอนพนักงานใหม่ และทบทวนความเข้าใจในการท างานให้กับทางพนักงานเดิม 
พร้อมท้ังก าหนดการประเมินวัดผลด้านคณุภาพ เช่น อัตราผลได ้(Yield) ของพนักงานแต่ละคน เมื่อพนักงานมีความเข้าใจแล้ว 
จะสามารถก าหนดประเด็นปัญหา จุดส าคัญในการท างานได้ และยังสามารถอธิบาย แนะน าเพื่อนพนักงานด้วยกันได้อีกด้วย 

ด้านความเชื่อมั่น จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วยต่อปัจจัยด้านความเชื่อมั่น  
ซึ่งความคิดเห็นที่พนักงานให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในระดับค่อนข้างเห็นด้วยคือ แรงจูงใจในการท างาน พนักงานต้องการแรงจูงใจ  
ซึ่งต้องหาวิธีในการสร้างแรงจูงใจในการท างานแก่พนักงาน  

ด้านวัฒนธรรมองค์กร จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วยต่อปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์กร ซึ่งความคิดเห็นที่พนักงานให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในระดับค่อนข้างเห็นด้วยคือ หัวหน้างานให้ความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงาน บริษัทควรอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี  ภาวะผู้น า โดยจัดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้ทางหัวหน้า
งานเข้าใจ และทราบถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ลูกน้องต้องการ การเป็นแบบอย่าง การเป็นผู้รับฟังที่ดี การมีความ
ยุติธรรมในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา เทคนิคในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น 

ด้านความผูกพันต่องาน จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วยต่อปัจจัยด้านความ
ผูกพันต่องาน ซึ่งความคิดเห็นท่ีพนักงานให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในระดับค่อนข้างเห็นด้วยคือ ความรักหวังดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน  
ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือนพนักงานให้มีความสัมพันธ์ที่ดี  

ด้านความมั่นใจ จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วยต่อปัจจัยด้านความมั่นใจ  
ซึ่งความคิดเห็นที่พนักงานให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในระดับค่อนข้างเห็นด้วยคือความเหมาะสมของอาชีพที่ท ากับตนเองเหมือนที่
คิดไว้ หัวหน้างาน ควรชื่นชมในสิ่งที่พนักงานท าได้ และเสริมในสิ่งที่ยังท าไม่ได้ สร้างให้เกิดความภูมิใจในตน สนับสนุน
พนักงานให้เห็นว่า สามารถท างานได้หลากหลาย ตามกรอบการพัฒนาทักษะ ตามที่ได้ก าหนดไว้  
คุณลักษณะส าคัญต่อความสุขในการท างานของบุคคล 

ด้านความภาคภูมิใจ จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วยต่อคุณลักษณะส าคัญต่อ
ความสุขการท างานของบุคคลด้านความภาคภูมิใจ ซึ่งความคิดเห็นที่พนักงานให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในระดับค่อนข้างเห็นด้วยคือ 
ความมั่นใจว่าสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าคนทั่วไป  หัวหน้างานควรมีเทคนิคในการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน และท า
ให้ลูกน้องเห็นศักยภาพของตนเองว่าท าสิ่งใดได้ และยังท าสิ่งใดไม่ได้ ก็เรียนรู้เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับงานที่ท าอยู่ ให้ก าลังใจ 
ชื่นชมตามเหมาะสม 

ด้านความไว้วางใจ จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วยต่อคุณลักษณะส าคัญต่อ
ความสุขการท างานของบุคคลด้านความไว้วางใจ ซึ่งความคิดเห็นที่พนักงานให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในระดับเฉยๆ คือ  
ชอบสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ท างาน ควรพิจารณาการจัดท ามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000  
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ด้านการได้รับการยอมรับ  จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วยต่อคุณลักษณะ
ส าคัญต่อความสุขการท างานของบุคคลด้านการได้รับการยอมรับ ซึ่งความคิดเห็นที่พนักงานให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในระดับความ
คิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วย คือ ความท้าทายในที่ท างาน  และยังพบพนักงานมีระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วยต่อคุณลักษณะ
ส าคัญต่อความสุขการท างานของบุคคลด้านความไว้วางใจ ซึ่งความคิดเห็นที่พนักงานให้ค่าเฉลี่ยรองลงมาจากล าดับท้ายสุดใน
ระดับความคิดเห็นค่อนข้างเห็นด้วย คือ การแข่งขันการท างานกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร ควรสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิด
การท างานที่เป็นทีม การตั้งเป้าหมายโดยกลุ่ม เช่น ชิ้นผลิตหรือผลได้ต่อรายการสินค้า ก าหนดรางวัลเป็นทีมงาน ท าให้เกิด
ความร่วมมือในการท างาน และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนพนักงานด้วยกัน 

คุณลักษณะของบุคคลต่อปัจจัยความสุขในการท างาน 
จากการศึกษา พบว่า พนักงานที่มีอายุมากกว่า จะมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขทั้ง 5 ด้านมากกว่า พนักงาน

ที่มีอายุน้อยกว่า  และพนักงานที่มีประสบการณ์ในการท างาน/อายุงานมากกว่า จะมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยความสุขใน
การท างานด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านความผูกพันต่องาน และด้านความมั่นใจ มากกว่า พนักงานที่ มีประสบการณ์ในการ
ท างาน/อายุงานน้อย ดังนั้น เสนอจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มคนอายุมาก อายุน้อย อายุงานมาก อายุงานน้อย โดยต้อง
คัดเลือกตัวบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเพื่อนพนักงานอื่น หรือ แกนน าของกลุ่ม หรือ คนที่เป็นตัวอย่างที่ดี มาร่วมอบรมเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน เกี่ยวกับองค์กรในกลุ่มผู้ร่วมอบรม  เกิดการเข้าใจเพื่อนพนักงานต่างวัย ต่างความคิด 
ต่างประสบการณ์การท างาน การคัดเลือกบุคคลในการเข้าท างาน เสนอรับพนักงานที่มีอายุ มากกว่า 40 ปีในการเข้าท างาน  

หลังจากมีการพิจารณาตามข้อเสนอแนะ ควรมีการประเมินวัดผลซ้ า ในเรื่องความสุขในการท างาน หรือ ติดตามดู
อัตราการลาออกว่ามีการลดลงหรือไม่ หรือเป็นผลมาจากปัจจัยด้านอื่น 
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การศึกษากระบวนการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
กรณีศึกษา การขนส่งขยะประเภทต่างๆ ที่เหลือใช้จากการผลิต 

A STUDY OF GREEN LOGISTICS PROCESSES:  
CASE STUDY OF PRODUCTION WASTE TRANSPORTATION IN FACTORY 

จุฬารัตน์ รุ่งเรืองมีทรัพย์  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต
สินค้า ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า และเสนอ
แนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า ในการนี้ได้มีการใช้
เกณฑ์การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ถูกระบุไว้ตามข้อก าหนด ISO 14067 ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 
14000 เป็นเครื่องมือในการค านวณเพื่อหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา ทั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบ
ปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างยานพาหนะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงกับยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (รถลากจูงไฟฟ้า) 
ส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ จากผลการค านวณพบว่า กรณีที่ใช้ยานพาหนะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา 
2.24829 kgCO2e ในขณะที่ยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (รถลากจูงไฟฟ้า ขนาด 5 ตัน หรือ รถแบบที่ 3) จะปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกมา 1.89417 kgCO2e ดังนั้นหากมีการพิจารณาถึงการเปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นยานพาหนะที่ใช้
พลังงานไฟฟ้าซึ่งถือเป็นแนวทางที่จะเป็นการพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ได้ถึง 0.35412 kgCO2e หรือ 15.75% ต่อสัปดาห์ 

 
ค าส าคัญ: การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, คาร์บอนฟุตพริ้นท์, ยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า, รถลากจูงไฟฟ้า, โลจิสติกส์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ABSTRACT 

This research aims to study the current status of production waste management, evaluate the 
greenhouse gas (GHG) emissions for production waste transportation in the factory, and suggest to approach 
of greenhouse gas emissions reduction.  The carbon footprint evaluation ( ISO 14067)  is used as a tool for 
greenhouse gas (GHG)  emissions calculation.  Moreover, this calculation has compared the GHG emissions 
between fuel vehicles (road freight trucks) and electric vehicles (electric tow trucks) for waste transportation 
activities.  The results showed that the GHG emissions of fuel vehicles are 2. 24829 kgCO2e and 1. 89417 
kgCO2e by the GHG emissions of electric tow trucks (The load capacity is 5,000 kg. ) .  Therefore, the GHG 
emissions for waste transportation activities will be reduced by 0.35412 kgCO2e or 15.75% per week when 
using electric vehicles instead of fuel vehicles.  Furthermore, this solution is an approach for improving the 
logistics become environmentally friendly. 

 
Keywords: Carbon Footprint, Electric Tow Truck, Electric Vehicles, Greenhouse Gas Emissions, Green 
Logistics 
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บทน า 

 ที่มาและความส าคัญ 
ในปัจจุบันจะพบว่านานาประเทศรวมไปถึงประเทศไทยต่างให้ความส าคัญในเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน (Global 

Warming) ค่อนข้างมาก และส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อธรรมชาติอย่างระดับน้ าทะเลสูงขึ้น
เพราะน้ าแข็งที่ขั้วโลกละลาย สภาพอากาศที่มีความแปรปรวน รวมถึงความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์มีโอกาสที่จะสูญ
พันธุ์มากขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ท าให้อุณหภูมิของโลก เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นั้น เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากกิจกรรมที่
มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงการด าเนินงานของโรงงานที่มีกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตสินค้า เป็นต้น หากพิจารณาถึงโรงงาน
ดังกล่าวแล้วจะพบว่าสิ่งที่ออกมาจากกระบวนการผลิตนอกจากจะเป็นสินค้าที่พร้อมจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังมีขยะที่เกิด
จากกระบวนการผลิตที่มีปริมาณค่อนข้างมากที่รอการขนย้ายออกนอกโรงงานเพื่อท าการก าจัดในล าดับถัดไปเช่นกัน ซึ่งก่อนที่
ขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะออกนอกโรงงานก็จ าเป็นที่จะต้องถูกขนย้ายมายังคลังเก็บขยะก่อน เพื่อท าการคัดแยก
ประเภทขยะ โดยการขนย้ายหรือล าเลียงขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตมายังคลังในแต่ละครั้งกลับพบว่ามีการใช้ยานพาหนะ
ที่ใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน รวมถึงความถี่ในการขนย้ายขยะแต่ละประเภท (จ านวนเทีย่ว) ที่ไม่เท่ากันย่อมส่งผลที่
ท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการขนส่งออกมาในปริมาณที่แตกต่างกัน ดังนั้น บทความฉบับนี้จึงเล็งเห็นถึงการน า
แนวคิดโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) ที่จะเข้ามาช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรม
ขนส่งขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาสถานภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า 
2) เพื่อประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า 
3) เพื่อเสนอแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะพบว่าโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นมีวัตถุประสงค์  

ที่จะลดผลกระทบและป้องกันสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่จะเป็นอันตรายต่อธุรกิจ รวมถึงการน าแนวคิด 3R (Reuse 
Reduce Recycle) เข้ามาบริหารจัดการภายในกระบวนการท างาน แต่อย่างไรก็ตาม หากจะพัฒนาโลจิสติกส์สู่โลจิสติกส์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นให้เกิดความยั่งยืนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมเช่นกัน เพื่อที่จะท าให้
ต้นทุนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับห่วงโซ่อุปทาน
ของธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร การสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณะด้วยการมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
อย่าง ISO 14000 เข้ามารองรับบริษัท รวมถึงการค านึงถึงการประหยัดพลังงานด้วย (Chang & Qin., 2008; Manjunath, 
2014; Saroha, 2015; Khan Syed Abdul Rehman et al., 2017) นอกจากนี้ยังมีแนวทางอื่น ยกตัวอย่างเช่น การใช้
ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า ประเทศสก๊อตแลนด์มีการท าโครงการ The Benefits of Operating Electric Vehicles in an 
Urban Environment – DFT Best Practice ซึ่งเป็นการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าที่มีขนาด 7.5 ตัน จ านวน 100 คัน ในการขนส่ง
สินค้าในเขตเมือง โดยโครงการนี้มีหน่วยงานที่ส่งเสริมคือบริษัท TNT จ ากัด ซึ่งผลที่ได้คือคาดว่าจะช่วยลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1,200 ตัน ต่อปี และประหยัดค่าเชื้อเพลิงถึง 160 ปอนด์ ต่อสัปดาห์ (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit, 2013) 

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) 
หากพูดถึงแนวคิดที่ส าคัญอีกหนึ่งแนวคิดที่จะเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในการศึกษางานวิจัยนี้คือมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) เป็นมาตรฐานสากลในการปรับระดับ
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้เท่าเทียมกันในระหว่างประเทศที่ท าธุรกิจด้วยกัน ซึ่งมาตรฐานนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
แข่งขันทางธุรกิจ รวมไปถึงการค้าต่างๆ ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมนี้มีหลากหลายชุ ด จึงถูกเรียก



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 

  
 

 

 Page 86  
  

BMRC 

ได้ว่าเป็นอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 โดยเริ่มตั้งแต่หมายเลข 14001 ถึง 14100 แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ได้
มีการน าเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14000) ในด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่
ถูกระบุไว้ตามข้อก าหนด ISO 14067 มาเป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา 
และน าไปสู่การก าหนดแนวทางที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภายภาคหน้า (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , 
2554; อรทัย ชวาลภาฤทธิ์, 2560) 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศรายุทธ เรืองผล (2558) ได้ท าการศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งทางบก กลุ่มจังหวัด

อันดามัน ประเทศไทย เพื่อศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งทางบกส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน โดยมีการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2557 ด้วยการใช้ระดับการค านวณจากคู่มือแนวทางการจัดท าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจก และการใช้สมการถดถอยเชิงเส้นพหุร่วมกับตัวแปรทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการคาดการณ์ปริมาณ     
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (พ.ศ. 2558-2573) ซึ่งจากการศึกษาของงานวิจัยนี้ พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 27,298,563.97 tCO2-eq และส าหรับการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเท่ากับ 
59,870,395.50 tCO2-eq นอกจากนี้ งานวิจัยฉบับนี้ยังได้มีการพิจารณาถึงแนวทางที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถอีโคคาร์ก็จะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 2,066,839.94 tCO2-
eq ได้ 

Moro & Lonza (2017) ได้ท าการศึกษาความเข้มของคาร์บอนไฟฟ้าในประเทศสมาชิกยุโรป: ผลกระทบต่อ     
การปล่อยก๊าซ GHG ของยานพาหนะไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์ความเข้มของคาร์บอนนั้นมีผลต่อการประหยัด GHG จากการใช้
รถยนต์ไฟฟ้าในสหภาพยุโรป เมื่อท าการวิเคราะห์ความเข้มของคาร์บอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะท าการค านวณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า (EVs) และเปรียบเทียบกับรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน ( Internal Combustion 
Engine Vehicles) ซึ่งจากการศึกษาของงานวิจัยนี้  พบว่าการใช้ EVs ที่มีการใช้พลังงาน 14.5 kWh/100 กิโลเมตร           
แทนรถยนต์เบนซินท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 178 gCO2eq /กิโลเมตร จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
ถึง 64% 

Teixeira & Sodré (2018) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนรถยนต์ขับเคลื่อนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อประเมินผลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถพลังงานไฟฟ้า  
แล้วท าการเปรียบเทียบกับกรณีที่ใช้รถที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ด้วยการใช้ AVL Cruise Software เพื่อค านวณการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจากการศึกษาของงานวิจัยนี้พบว่าเมื่อเปลี่ยนรถจากน้ ามันเชื้อเพลิงไปเป็นรถพลังงานไฟฟ้าจะช่วย
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก 9,500 tCO2 เหลือ 1,400 tCO2 ต่อปี 

Juan C. González Palencia et al. (2017) ได้ท าการศึกษาการลดใช้พลังงานและการปล่อย CO2 ด้วยการใช้
ยานพาหนะไฟฟ้าในการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อประเมินศักยภาพของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่อน าไปสู่การลดการใช้
พลังงานและลดการปล่อย CO2 ส าหรับการขนส่งสินค้าทางถนนโดยใช้ประเทศญี่ปุ่นเป็นกรณีศึกษา ซึ่งจากการศึกษาของ
งานวิจัยนี้ พบว่า รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจะลดการปล่อย CO2 เมื่อเทียบกับรถที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงได้ถึง 51.9% 

 

วิธีการวิจัย 

  การศึกษาข้อมูลของกรณีตัวอย่าง 
  ในการศึกษาข้อมูลของกรณีตัวอย่างจะเป็นการศึกษาถึงภาพรวมขององค์กรเพื่อน าไปสู่การพิจารณาถึงความเป็นมา
ขององค์กร ประเภทธุรกิจที่ได้มีการด าเนินการในปัจจุบัน รวมถึงลักษณะทางกายภาพในปัจจุบัน 

  การศึกษากระบวนการห่วงโซ่อุปทานในภาพรวมของกรณีตัวอย่าง 
  ในการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในภาพรวมของกรณีตัวอย่างจะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่
กระบวนการจัดส่งวัตถุดิบเพื่อเตรียมเข้าสู่สายการผลิตไปจนถึงกระบวนการที่ผลิตออกมาเป็นสินค้าที่พร้อมจะส่งออกสู่ตลาด 
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  การศึกษากระบวนการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
  ในการศึกษากระบวนการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นการศึกษาถึงศึกษาขั้นตอนการล าเลียง
ขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าจากอาคารการผลิตมายังคลังจัดเก็บขยะ โดยอาศัยการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การ
ด าเนินงานจริงเพื่อท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาของขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าและการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อม 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ าเป็นที่จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ โดยรายละเอียดของ
ข้อมูลประกอบไปด้วย ดังนี้ 
  1) ประเภทขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าจะเป็นการอธิบายถึงขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าที่เกิดขึ้น
ว่ามีการแบ่งขยะที่เหลือใช้จากการผลิตสินค้าออกเป็นกี่ประเภท ซึ่งจะอาศัยการลงพื้นที่ร่วมกับการสอบถามจากเจ้าหน้าที่  
ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า 
  2) การจัดเก็บขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าจะเป็นการอธิบายถึงลักษณะการจัดเก็บขยะที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตสินค้าในปัจจุบันก่อนที่จะท าการเคลื่อนย้าย หรือล าเลียง หรือขนส่งมายังคลังจัดเก็บขยะ 
  3) การขนส่งจากอาคารการผลิตไปยังคลังจัดเก็บขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าจะเป็นการอธิบายถึงรูปแบบ
และลักษณะการขนส่งจากแหล่งก าเนิดของขยะในปัจจุบัน โดยอาศัยการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การด าเนินงานจริง 
  4) สถิติข้อมูล ปริมาณ และความถี่ในการขนส่ง/ขนย้ายขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าจะเป็นการอธิบายถึง
ปริมาณขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าที่เกิดขึ้น รวมถึงความถี่ในการขนส่ง/ขนย้ายขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต
สินค้าเพื่อส่งไปยังคลังที่ใช้จัดเก็บขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าก่อนที่จะขนย้ายออกนอกพื้นที่ของโรงงาน 
   
  การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และการรายงานผล 
  1)  การวิเคราะห์สถานภาพการด าเนินงานในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า 
  2) การวิเคราะห์การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทางผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ (แต่ละประเภท) ที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โดยปรากฎดังสมการต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
   2.1) กรณีที่เป็นเที่ยวไป (เที่ยวเปล่า) ของยานพาหนะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจะมีการค านวณดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
โดยที่ (นิตยา ศิริวัน และชลิตา สุวรรณ, 2559) 
 
 
 

= + 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ ประเภท n 

ในกรณีที่เป็นเที่ยวกลับ 

ผลรวมปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรม

ขนส่งขยะ ประเภท  n 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ ประเภท 

n ในกรณีที่เป็นเที่ยวไป 

น ำ้หนกับรรทกุสงูสดุของรถ (ตนั) 
= ภำระกำรขนสง่ขยะ  

ประเภท n ในกรณีท่ีเป็นเที่ยวไป 

น ำ้หนกัขยะ ประเภท n ท่ีบรรทกุ (ตนั) 
ระยะทำง (กิโลเมตร) x 

= 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งของ
ขยะ ประเภท n ในกรณีที่เป็น

เที่ยวไป 

ภาระการขนส่งขยะ ประเภท 
n ในกรณีที่เป็น 

เที่ยวไป 

คำ่สัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

ภาระการขนส่งขยะ ประเภท n ในกรณีที่เป็น
เที่ยวไป 

x 
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2.2) กรณีที่เป็นเที่ยวกลับของยานพาหนะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง จะมีการค านวณดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
โดยที ่
 
 
 
จากสมการข้างต้นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ ประเภท n ในกรณีที่เป็นเที่ยวไปและเที่ยว
กลับ มีหน่วยเป็น kgCO2e 

- ภาระการขนส่งขยะ ประเภท n ทั้งในกรณีที่เป็นเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ที่ค านวณมาจากน้ าหนักขยะ
ประเภท n คุณกับระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง มีหน่วยเป็น ตัน-กิโลเมตร (tkm) 

- น้ าหนักขยะ ประเภท n ที่บรรทุก มีหน่วยเป็น ตัน 
- น้ าหนักบรรทุกสูงสุดของรถ มีหน่วยเป็น ตัน 
- ระยะทาง มีหน่วยเป็น กิโลเมตร 

  ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาระการขนส่งขยะ ประเภท n ทั้งในกรณีที่เป็นเที่ยวไปและเที่ยวกลับ 
มีหน่วยเป็น kgCO2e/หน่วย ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทยานพาหนะท่ีใช้งาน  

- รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ขนาดเล็ก น้ าหนักบรรทุกสูงสุด 7 ตัน วิ่งแบบสมบุกสมบัน 0% Loading = 
0.3726 km* 

- รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ขนาดเล็ก น้ าหนักบรรทุกสูงสุด 7 ตัน วิ่งแบบสมบุกสมบัน 50% Loading = 
0.3145 tkm* 

- รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่ น้ าหนักบรรทุกสูงสุด 11 ตัน วิ่งแบบสมบุกสมบัน 0% Loading = 
0.6044 km* 

- รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่ น้ าหนักบรรทุกสูงสุด 11 ตัน วิ่งแบบสมบุกสมบัน 50% Loading = 
0.1338 tkm* 
 

หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน (2560)  
 
  ในการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ กรณีที่ เป็นยานพาหนะ 
ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ทางผู้วิจัยได้ท าการพิจารณารถลากจูงที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น 4 แบบ ซ่ึงมีขนาดน้ าหนักที่สามารถลากได้ที่
แตกต่างกัน โดยข้อมูลจะปรากฎดังตารางที่ 1 และส าหรับสมการในการค านวณมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
    
    

 
 

ภาระการขนส่งขยะ ประเภท n  
ในกรณีที่เป็นเที่ยวกลับ 

น้ าหนักขยะ ประเภท n  
ที่บรรทุก (ตัน)  

ระยะทาง (กิโลเมตร) x = 

ผลรวมปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกส าหรับ

กิจกรรมขนส่งขยะ โดยรถ
แบบที่ n 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ  

โดยรถแบบที่ n ในกรณีที่เป็น 

เที่ยวไป 

= 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ  

โดยรถแบบที่ n ในกรณีที่เป็น 

เที่ยวกลับ 

+ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ

ประเภท n ในกรณีที่เป็น 
เที่ยวกลับ 

ภาระการขนส่งขยะ 
ประเภท n ในกรณีที่เป็น

เที่ยวกลับ 

ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ภาระการขนส่งขยะ ประเภท n ในกรณีที่เป็น

เที่ยวกลับ 

x = 
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2.3) กรณีที่เป็นเที่ยวไป (เที่ยวเปล่า) ของยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะมีการค านวณ ดังนี้ 
 
 
 
    
 
 

2.4) กรณีที่เป็นเที่ยวกลับของยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจะมีการค านวณ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
โดยที ่
 
 
 

 

 

จากสมการข้างต้นสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ โดยรถแบบที่ n ในกรณีที่เป็นเที่ยวไปและเที่ยวกลับ 

มีหน่วยเป็น kgCO2e 
- ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ โดยรถแบบที่ n ในกรณีที่เป็นเที่ยวไปและเที่ยวกลับในที่นี้หมายถึงความดันของกระแสไฟฟ้าจาก

ปลายขั้วไฟฟ้าของหม้อแบตเตอรี่ (Battery Voltage) มีหน่วยเป็น กิโลวัตต์ (kW) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการค านวณการแปลงหน่วยของ Battery Voltage ของรถลากจูงทั้ง 4 แบบ 

รายละเอียด หน่วย แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 
น้ าหนักที่ลากได้ kg. 2,500 3,500 5,000 6,000 
ความเร็วสูงสุด (ขณะลากเต็มพิกัด) km/h 5.2 5.2 7 6 
ความเร็วสูงสุด (ขณะลากเปล่า) km/h 7 7 9.5 9.5 

Battery Voltage / Capacity 5 Hours Rate 
(V/Ah) 48 / 240 48 / 270 48 / 360 48 / 400 

kW 11.52 12.96 17.28 19.2 
Battery Voltage / Capacity 1 Hour Rate kW 2.304 2.592 3.456 3.84 

 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง โดยรถแบบที่ n ในกรณีที่เป็นเที่ยวไป มีหน่วยเป็น ชั่วโมง มีวิธีการคิด ดังนี้ 

1. กรณีที่เป็นเที่ยวไป (เที่ยวเปล่า) หรือ No Load ส าหรับคลังจัดเก็บขยะไปยังอาคารการผลิต A โดยใช้รถ
ขนาด 2.5 ตัน ซ่ึงใช้ความเร็วในการเดินทางเท่ากับ 7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะท าการค านวณดังต่อไปนี้ 

  - ถ้าระยะทาง 7 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ในการวิ่ง 
  - เพราะฉะนั้น ถ้าระยะทาง 0.7 กิโลเมตร จะใช้เวลาเท่ากับ (0.7 x 1)/7 = 0.1 ชั่วโมง ในการวิ่ง  

ระยะเวลาที่ใช้ใน 
การเดินทาง โดยรถแบบที่ 
n ในกรณีที่เป็นเที่ยวไป 

x = 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกส าหรับกิจกรรมขนส่ง
ขยะ โดยรถแบบที่ n ในกรณีที่

เป็นเที่ยวไป 

ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ โดย
รถแบบที่ n ในกรณี

ที่เป็นเที่ยวไป 

x 
ค่าสัมประสิทธิ์ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากพลังงานไฟฟ้า 

ระยะเวลาที่ใช้ใน 
การเดินทาง โดยรถแบบที่ 
n ในกรณีที่เป็นเที่ยวกลับ 

= x 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ โดยรถ 
แบบที่ n ในกรณีที่เป็นเที่ยวกลับ 

ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ โดย
รถแบบที่ n ในกรณีที่

เป็นเที่ยวกลับ 
x 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากพลังงานไฟฟ้า 

Capacity Hours Rate 

ความดันของกระแสไฟฟ้าจาก 

ปลายขั้วไฟฟ้าของหม้อแบตเตอรี่  
(Battery Voltage) ส าหรับ Capacity 1 Hour Rate 

โวลต์ (V) x แอมป์ (Ah) 

= 
1,000 
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2. กรณีที่เป็นเที่ยวกลับ หรือ Full Load ส าหรับคลังจัดเก็บขยะไปยังอาคารการผลิต A โดยใช้รถขนาด 2.5 
ตัน ซึ่งใช้ความเร็วในการเดินทางเท่ากับ 5.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะท าการค านวณดังต่อไปนี้ 

 - ถ้าระยะทาง 5.2 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ในการวิ่ง 
 - เพราะฉะนั้น ถ้าระยะทาง 0.7 กิโลเมตร จะใช้เวลาเท่ากับ (0.7 x 1)/5.2 = 0.135 ชั่วโมง     

ในการว่ิง 
- ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานไฟฟ้า มีหน่วยเป็น kgCO2e/หน่วย 
- ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 0.5813 kWh* 

 
หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน (2560) 

 
ผลการวิจัย 

  จากการศึกษาข้อมูลของกรณีตัวอย่าง พบว่า กรณีตัวอย่างเป็นโรงงานแห่งหนึ่งที่ด าเนินธุรกิจในการผลิตสินค้า
ประเภทหนึ่ง โดยธุรกิจนี้ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ในการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในภาพรวมของกรณีตัวอย่าง  
จะปรากฎดังรูปที่ 1 และส าหรับกระบวนการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงขั้นตอนการล าเลียงขยะที่เกิด
จากกระบวนการผลิตสินค้าจะปรากฎดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

รูปที่ 1 ห่วงโซ่อุปทานกระบวนการผลิตสินค้า 
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รูปที่ 2 กระบวนการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการล าเลียงขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า 
 
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้มีการลงพื้นที่เพื่อท าการเก็บข้อมูลแล้ว ทางผู้วิจัยได้ท าการน าข้อมูลเหล่านั้นมาค านวณเพื่อหาปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
ในแต่ละอาคารการผลิต โดยผลที่ได้จะปรากฎดังตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 5  
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ตารางท่ี 2 ผลการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า  
              กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับอาคารการผลิต A 

ประเภทขยะที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตสินค้า 

ประเภทรถ 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

น  าหนักขยะที่
ขนต่อเที่ยว 
(ตัน) ต่อ
สัปดาห์ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ (kgCO2e) 

No Load 
(0%) 

Load 
(50%) 

Total 

ขยะประเภทที่ 1 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
0.7 0.05 0.00179 0.00437 0.00616 

ขยะประเภทที่ 2 
รถบรรทุก 

4 ล้อ 
0.7 0.04 0.00155 0.00913 0.01068 

ขยะประเภทที่ 3 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
0.7 0.11 0.0043 0.01047 0.01477 

ขยะประเภทที่ 4 + ขยะประเภทที่ 5 
+ ขยะประเภทที่ 6 

รถบรรทุก 
6 ล้อ 

0.7 0.61 0.0234 0.05698 0.08038 

ขยะประเภทที่ 7 + ขยะประเภทที่ 8 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
0.7 0.40 0.01523 0.03709 0.05232 

ขยะประเภทที่ 9 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
0.7 0.17 0.0065 0.01582 0.02231 

ขยะประเภทที่ 10 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
0.7 1.41 0.05435 0.13236 0.18671 

ผลรวม 2.79 0.10712 0.26622 0.37334 
 
 
ตารางท่ี 3 ผลการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า  
             กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับอาคารการผลิต B 

ประเภทขยะที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตสินค้า 

ประเภท
รถ 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

น  าหนัก
ขยะที่ขน
ต่อเที่ยว 
(ตัน) ต่อ
สัปดาห์ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับ
กิจกรรมขนส่งขยะ (kgCO2e) 

No Load 
(0%) 

Load 
(50%) 

Total 

ขยะประเภทที่ 1 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
1.3 0.07 0.00482 0.01175 0.0166 

ขยะประเภทที่ 2 
รถบรรทุก 

4 ล้อ 
1.3 0.06 0.00416 0.02456 0.0287 

ขยะประเภทที่ 3 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
1.3 0.44 0.03178 0.07738 0.1092 

ขยะประเภทที่ 4 + ขยะประเภทที่ 5 
+ ขยะประเภทที่ 6 

รถบรรทุก 
6 ล้อ 

1.3 0.70 0.05006 0.12189 0.172 

ขยะประเภทที่ 7 + ขยะประเภทที่ 8 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
1.3 0.69 0.0495 0.12054 0.17 
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ประเภทขยะที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตสินค้า 

ประเภท
รถ 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

น  าหนัก
ขยะที่ขน
ต่อเที่ยว 
(ตัน) ต่อ
สัปดาห์ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับ
กิจกรรมขนส่งขยะ (kgCO2e) 

No Load 
(0%) 

Load 
(50%) 

Total 

ขยะประเภทที่ 9 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
1.3 0.30 0.02111 0.05141 0.0725 

ขยะประเภทที่ 10 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
1.3 1.24 0.08832 0.21508 0.3034 

ผลรวม 3.50 0.24975 0.62261 0.87236 
 
ตารางที่ 4 ผลการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า  
               กรณีที่เป็นยานพาหนะท่ีใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับอาคารการผลิต C 

ประเภทขยะที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตสินค้า 

ประเภท
รถ 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

น  าหนัก
ขยะที่ขน
ต่อเที่ยว 
(ตัน) ต่อ
สัปดาห์ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับ
กิจกรรมขนส่งขยะ (kgCO2e) 

No Load 
(0%) 

Load 
(50%) 

Total 

ขยะประเภทที่ 1 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
1.1 0.03 0.00172 0.00418 0.00590 

ขยะประเภทที่ 2 
รถบรรทุก 

4 ล้อ 
1.1 0.10 0.00591 0.03494 0.04086 

ขยะประเภทที่ 3 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
1.1 0.22 0.01352 0.03293 0.04645 

ขยะประเภทที่ 4 + ขยะประเภทที่ 5 
+ ขยะประเภทที่ 6 

รถบรรทุก 
6 ล้อ 

1.1 0.14 0.00860 0.02095 0.02955 

ขยะประเภทที่ 7 + ขยะประเภทที่ 8 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
1.1 0.45 0.02693 0.06557 0.09250 

ขยะประเภทที่ 9 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
 

1.1 0.38 0.02297 0.05593 0.07890 

ขยะประเภทที่ 10 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
1.1 1.59 0.09609 0.23399 0.33008 

ผลรวม 2.91 0.17574 0.44848 0.62422 
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ตารางท่ี 5 ผลการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า  
             กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับอาคารการผลิต D 

ประเภทขยะที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตสินค้า 

ประเภท
รถ 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

น  าหนัก
ขยะที่ขน
ต่อเที่ยว 
(ตัน) ต่อ
สัปดาห์ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับ
กิจกรรมขนส่งขยะ (kgCO2e) 

No Load 
(0%) 

Load 
(50%) 

Total 

ขยะประเภทที่ 11 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
0.7 0.81 0.03101 0.07552 0.10653 

ขยะประเภทที่ 12 
รถบรรทุก 

6 ล้อ 
0.7 0.63 0.02428 0.05912 0.08340 

ขยะประเภทที่ 4 + ขยะประเภทที่ 
5 

รถบรรทุก 
6 ล้อ 

0.7 0.14 0.00542 0.01320 0.01862 

ขยะประเภทที่ 13 
รถบรรทุก 

4 ล้อ 
0.7 0.66 0.02458 0.14524 0.16982 

ผลรวม 2.24 0.08529 0.29308 0.37837 
   
  เมื่อท าการวิเคราะห์ค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต
สินค้า กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเสร็จแล้ว ทางผู้วิจัยได้ท าการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยรถ
ลากจูงไฟฟ้าทั้ง 4 แบบ ได้แก่ รถลากจูงไฟฟ้า ขนาด 2.5 ตัน (แบบที่ 1) รถลากจูงไฟฟ้า ขนาด 3.5 ตัน (แบบที่ 2) รถลากจูง
ไฟฟ้า ขนาด 5 ตัน (แบบที่ 3) และรถลากจูงไฟฟ้าขนาด 6 ตัน (แบบที่ 4) โดยผลที่ได้จะปรากฎดังตารางที่ 6 ถึงตารางที่ 9 
 
ตารางท่ี 6 ผลการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า  
             กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (รถลากจูงไฟฟ้า ขนาด 2.5 ตัน หรือ รถแบบที่ 1) 

อาคาร 

น  าหนัก
ขยะที่ขน
ต่อเที่ยว 
(ตัน) 

ระยะเวลาที่ใช้ใน 
การเดินทาง (ชั่วโมง) ก าลังไฟฟ้า

ที่ใช้ (kW) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ (kgCO2e) 

No Load 
(0%) 

Full Load 
(100%) 

No Load 
(0%) 

Full Load 
(100%) 

Total 

อาคารการผลิต 
A 

2.79 0.10000 0.13462 

2.304 

0.26786 0.36058 0.62845 

อาคารการผลิต 
B 

3.5 0.18571 0.25000 0.49746 0.66966 1.16712 

อาคารการผลิต 
C 

2.91 0.15714 0.21154 0.42093 0.56663 0.98756 

อาคารการผลิต 
D 

2.24 0.10000 0.13462 0.13393 0.18029 0.31422 

ผลรวม 1.32018 1.77717 3.09735 
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ตารางท่ี 7 ผลการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า  
              กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (รถลากจูงไฟฟ้า ขนาด 3.5 ตัน หรือ รถแบบที่ 2) 

อาคาร 

น  าหนัก
ขยะที่ขน
ต่อเที่ยว 
(ตัน) 

ระยะเวลาที่ใช้ใน 
การเดินทาง (ชั่วโมง) ก าลัง 

ไฟฟ้าที่
ใช้ (kW) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ (kgCO2e) 

No Load 
(0%) 

Full Load 
(100%) 

No Load 
(0%) 

Full Load 
(100%) 

Total 

อาคารการ
ผลิต A 

2.79 0.10000 0.13462 

2.592 

0.15067 0.20283 0.35350 

อาคารการ
ผลิต B 

3.5 0.18571 0.25000 0.27982 0.37668 0.65650 

อาคารการ
ผลิต C 

2.91 0.15714 0.21154 0.23677 0.31873 0.55550 

อาคารการ
ผลิต D 

2.24 0.10000 0.13462 0.15067 0.20283 0.35350 

ผลรวม 0.81794 1.10107 
1.9190

1 
 
 
ตารางท่ี 8 ผลการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า  
              กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (รถลากจูงไฟฟ้า ขนาด 5 ตัน หรือ รถแบบที่ 3) 

อาคาร 

น  าหนัก
ขยะที่ขน
ต่อเที่ยว 
(ตัน) 

ระยะเวลาที่ใช้ใน 
การเดินทาง (ชั่วโมง) ก าลัง 

ไฟฟ้าที่
ใช้ (kW) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ (kgCO2e) 

No Load 
(0%) 

Full Load 
(100%) 

No Load 
(0%) 

Full Load 
(100%) 

Total 

อาคารการ
ผลิต A 

2.79 0.07368 0.10000 

3.456 

0.14803 0.20090 0.34893 

อาคารการ
ผลิต B 

3.5 0.13684 0.18571 0.27491 0.37309 0.64801 

อาคารการ
ผลิต C 

2.91 0.11579 0.15714 0.23262 0.31570 0.54831 

อาคารการ
ผลิต D 

2.24 0.07368 0.10000 0.14803 0.20090 0.34893 

ผลรวม 0.80359 1.09059 
1.8941

7 
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ตารางท่ี 9 ผลการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า  
             กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (รถลากจูงไฟฟ้า ขนาด 6 ตัน หรือ รถแบบที่ 4) 

อาคาร 

น  าหนัก
ขยะที่ขน
ต่อเที่ยว 
(ตัน) 

ระยะเวลาที่ใช้ใน 
การเดินทาง (ชั่วโมง) ก าลัง 

ไฟฟ้าที่
ใช้ (kW) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะ (kgCO2e) 

No Load 
(0%) 

Full Load 
(100%) 

No Load 
(0%) 

Full Load 
(100%) 

Total 

อาคารการ
ผลิต A 

2.79 0.07368 0.11667 

3.84 

0.16448 0.26042 0.42490 

อาคารการ
ผลิต B 

3.5 0.13684 0.21667 0.30546 0.48364 0.78910 

อาคารการ
ผลิต C 

2.91 0.11579 0.18333 0.25846 0.40924 0.66770 

อาคารการ
ผลิต D 

2.24 0.07368 0.11667 0.16448 0.26042 0.42490 

ผลรวม 0.89288 1.41372 
2.3066

0 
 
  จากการค านวณเพื่อหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา ทั้ง 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้
น้ ามันเชื้อเพลิง และกรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมานั้นมีปริมาณ 
ที่แตกต่างกัน โดยผลการสรุปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจะปรากฎดังตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10 ผลการสรุปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมา ทั้ง 2 กรณี 

อาคาร 
ผลรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกิจกรรมขนส่งของขยะ (kgCO2e) ต่อสัปดาห์ 

กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้
น  ามันเชื อเพลิง 

กรณีที่เป็นยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า 
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 

A 0.37334 0.62845 0.35350 0.34893 0.42490 
B 0.87236 1.16712 0.65650 0.64801 0.78910 
C 0.62422 0.98756 0.55550 0.54831 0.66770 
D 0.37837 0.31422 0.35350 0.34893 0.42490 

รวม 2.24829 3.09735 1.91901 1.89417 2.30660 
 
  จากการเปรียบเทียบดังตารางที่ 10 ท าให้ทราบว่าหากเปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งขยะที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตสินค้าจากน้ ามันเชื้อเพลิงไปเป็นไฟฟ้าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงท าการ
ค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง (kgCO2e) โดยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 10 มาค านวณตามสมการข้างล่าง และ
ได้ผลรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง (kgCO2e) ต่อสัปดาห์ ดังตารางที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก กรณีที่เป็น

ยานพาหนะที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 

ผลรวมปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก กรณีที่เป็น

ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าแต่ละแบบ 
- = 
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ตารางท่ี 11 ผลรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง (kgCO2e) ต่อสัปดาห ์

ประเภทยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง (kgCO2e) 

ต่อสัปดาห์ % ที่ลดลง 
แบบที่ 1 -0.84906 -37.76 
แบบที่ 2 0.32928 14.65 
แบบที่ 3 0.35412 15.75 
แบบที่ 4 -0.05831 -2.59 

หมายเหตุ :  
1) ค่าลบ หมายถึง เมื่อเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าแล้วท าให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ลดลง (kgCO2e) 
2) ค่าบวก หมายถึง เมื่อเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะท่ีใช้ไฟฟ้าแล้วท าให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง (kgCO2e) 
3) % ที่ลดลง หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงที่ได้มีการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) หากค่าเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูง

แสดงว่าเมื่อเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าแล้วท าให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย ทางผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลโดยพบว่าสถานภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการขยะที่เกิด
จากกระบวนการผลิตสินค้าพบว่ามีข้อจ ากัดในด้านการไม่ทราบปริมาณขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าที่แน่ชัด  
ซึ่งสาเหตุนั้นมาจากการไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม โดยทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่คลังจัดเก็บขยะที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตสินค้าจะอาศัยการประมาณการณ์จากประสบการณ์การท างานเป็นตัวตัดสินใจในการเข้าไปจัดเก็บขยะและ
ท าการขนย้ายมายังคลังจัดเก็บขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า กล่าวคือ การด าเนินงานที่ทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ในคลังจัดเก็บขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ก็ต่อเมื่อมีการติดต่อจากอาคารการผลิตทั้ง 4 อาคาร 
ได้แก่ อาคารการผลิต A อาคารการผลิต B อาคารการผลิต C และอาคารการผลิต D ให้เข้ามาด าเนินการโดยที่ไม่ได้ 
มีแผนการด าเนินงานหรือตารางการด าเนินงานที่ชัดเจนว่าจะเข้าไปบริหารจัดการในการเคลื่อนย้ายขยะที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตสินค้ามายังคลังจัดเก็บขยะช่วงเวลาใด จึงท าให้ปริมาณขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าที่ถูกจัดวางบริเวณรอบๆ 
อาคารการผลิตทั้ง 4 อาคาร เกิดเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายในอาคารการผลิตได้  
  นอกจากนี้ ในการขนย้ายขยะจากอาคารการผลิตทั้ง 4 อาคาร มายังคลังจัดเก็บขยะ พบว่ามีการใช้รถบรรทุก 
อยู่ 2 ประเภท ได้แก่ รถบรรทุก 4 ล้อ และ รถบรรทุก 6 ล้อ จากนั้น เมื่อท าการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับกิจกรรมขนส่งขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าพบว่ายานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับ
อาคารการผลิต A อาคารการผลิต B อาคารการผลิต C และอาคารการผลิต D เท่ากับ 0.37334 kgCO2e, 0.87236 kgCO2e, 
0.62422 kgCO2e, และ 0.37837 kgCO2e ตามล าดับ และเมื่อท าการเปรียบเทียบกับยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่ง
ประกอบไปด้วยรถลากจูงไฟฟ้าทั้ง 4 แบบ ได้แก่ รถลากจูงไฟฟ้า ขนาด 2.5 ตัน (แบบที่ 1) รถลากจูงไฟฟ้า ขนาด 3.5 ตัน 
(แบบที่ 2) รถลากจูงไฟฟ้า ขนาด 5 ตัน (แบบที่ 3) และรถลากจูงไฟฟ้า ขนาด 6 ตัน (แบบที่ 4) มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากับ 3.09735 kgCO2e, 1.91901 kgCO2e, 1.89417 kgCO2e, และ 2.30660 kgCO2e ตามล าดับ ดังนั้น จากผลการ
เปรียบเทียบดังกล่าวพบว่าหากเปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าจากน้ ามันเชื้อเพลิง
เป็นพลังงานไฟฟ้า กล่าวคือ หากใช้รถลากจูง 
ขนาด 5 ตัน (แบบที่ 3) จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่ารถลากจูงไฟฟ้าแบบอื่นๆ และจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ถึง 0.35412 kgCO2e  หรือ 15.75% ต่อสัปดาห์ ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยดังแสดงใน
ข้างต้น 

  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  งานวิจัยฉบับนี้ได้มีการศึกษาถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าแต่ละรูปแบบ ดังนั้น การศึกษา
ในครั้งถัดไปควรมีการศึกษาดังนี้ 
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1) ด้านการเงิน ควรมีการศึกษาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven Analysis) ของการตัดสินใจ 
ในการเลือกประเภทยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าที่จะมีความเหมาะสมกับโรงงานแต่ละประเภทได้ รวมถึงการศึกษาต้นทุนของ
ผู้ประกอบการหากมีความต้องการที่จะเปลี่ยนมาใช้รถลากจูงไฟฟ้าแบบที่ 3 อย่างการวิเคราะห์การทดแทน (Replacement 
Analysis) ถึงความคุ้มค่าในการด าเนินงาน หรือการวิเคราะห์ระยะเวลาของการคืนทุน (Payback Period Analysis) 

2) ด้านอื่นๆ เช่น ควรมีการศึกษาผลกระทบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ทักษะของพนักงาน 
จ านวนเที่ยวรถที่จะต้องวิ่ง หรือการหยุดพักรถเพื่อชาร์ตไฟ เป็นต้น  
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การจัดการโลจิสติกส์ขาออกของโรงงานอาหารสัตว์ : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธาน ี
OUTBOUND LOGISTICS MANAGEMENT OF FEED MILL: A CASE STUDY IN  

PATHUM THANI PROVINCE 
ภวัต เจียมจิณณวัตร   จิตติมา กันตนามัลลกุล   และทวีเดช ประเจกสกุล  

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการด าเนินธุรกิจของโรงงานอาหารสัตว์
กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 2) การจัดการในกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออกของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธา นี    
และ 3) ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการจัดการโลจิสติกส์ขาออกของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
ประชากร ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ในจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงขึ้นทะเบียนกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จ านวน 3 โรง เลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจงให้ได้จ านวนตัวอย่าง 1 โรง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้จัดการโรงงานและพนักงานฝ่ายคลังสินค้า ผลการวิจัย พบว่า 1) โรงงานอาหารสัตว์ผลิตและจ าหน่าย
อาหารสัตว์ส าเร็จรูปผ่านตัวแทนจ าหน่ายและจ าหน่ายเข้าฟาร์มโดยตรง การแบ่งพื้นที่ภายในโรงงานมี 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่
โรงงาน และพื้นที่ส านักงาน และออกแบบโครงสร้างองค์การตามหน้าที่การด าเนินงานเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่าย
ด าเนินการผลิต และฝ่ายด าเนินการสนับสนุน 2) โรงงานอาหารสัตว์มีกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออก 10 กิจกรรม ได้แก่ การบริการ
ลูกค้า การจัดการค าสั่งซื้อของลูกค้า การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ การบรรจุภัณฑ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า
และการจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายวัสดุ การขนส่ง การจัดการสินค้ารับคืน และการจัดการของเสีย และ 3) ปัญหาและและ
ข้อเสนอแนะพบเฉพาะบางกิจกรรม ได้แก่ การบริการลูกค้า การจัดการค าสั่งซื้อของลูกค้า การบรรจุภัณฑ์ การคลังสินค้าและ
การจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการของเสีย   
 
ค าส าคัญ: โลจิสติกส์ขาออก, โรงงานอาหารสัตว์, จังหวัดปทุมธานี 

ABSTRACT 

This research was a qualitative research of which the objectives were to study:  1)  the stage of business 
operations of a feed mill case study in Pathum Thani Province; 2)  management of outbound logistics 
activities of the feed mill case study in Pathum Thani Province; and 3)  Problems and suggestions in the 
outbound logistics management of the feed mill case study in Pathum Thani Province.  The population 
consisted of three feed mills registered by Thai Feed Mill Association.  One feed mill was selected by 
purposive sampling.  The research tool was an interview form.  Data were collected by using in- depth 
interviews with its Plant Manager and a Warehouse Officer.  The results informed that:  1)  the feed mill 
produced animal feed sold to dealers and direct farms.  The feed mill was divided into two areas, namely 
the factory area and the office area, and the organizational structure was designed according to the 
operational functions of three divisions, namely Administration, Production and Support.  2)  The feed mill 
had 10 outbound logistics activities, consisting of customer services, customer order processing, logistics 
communications, packaging, inventory management, warehousing and storage, goods handling, 
transportation, return goods handling, and salvage and scrap disposal.  3)  Problems and suggestions were 

                                                            
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าวิชาเอกธุรกิจการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 นักวิชาการ บริษัท ท็อปฟีดมิลล์ จ ากัด 
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found in some certain activities, including customer services, customer order processing, packaging, 
warehousing and storage, transportation and salvage and scrap disposal. 

Keywords: Outbound Logistics, Feed Mills, Pathum Thani Province 
 
1. บทน า 

อาหารสัตว์เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จในการท าฟาร์ม เนื่องจากร้อยละ 70 ของต้นทุนการเลี้ยงสัตว์           
เป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับการจัดการ ความต้องการใช้อาหารสัตว์มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนทุกปีตามจ านวนประชากรสัตว์ โดยในปี 2561 คาดคะเนปริมาณความต้องการอาหารสัตว์ภายในประเทศ 20,080,934 
ตัน (สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย, 2561) ร้อยละ 70 ของปริมาณทั้งหมดมาจากกระบวนการผลิตในโรงงานอาหารสัตว์     
และร้อยละ 30 ของปริมาณทั้งหมดมาจากการผสมอาหารสัตว์ใช้เองภายในฟาร์ม อาหารสัตว์ที่ผลิตจากโรงงาน ร้อยละ 55 
ขายให้กับตัวแทนจ าหน่ายฟาร์มขนาดกลาง และฟาร์มขนาดใหญ่ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 45 ใช้ส าหรับฟาร์มในเครือหรือฟาร์ม
คู่สัญญา แหล่งที่ตั้งของโรงงานอาหารสัตว์กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งจังหวัดปทุมธานี จังหวัดหนึ่งใน
ภาคกลางที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ จ านวนโรงงานอาหารสัตว์ในจังหวัดปทุมธานีมี 3 โรง จ านวน 2 ใน 3      
โรงผลิตอาหารส าหรับปศุสัตว์ และอีกหนึ่งโรงงานผลิตอาหารส าหรับปลาและสัตว์เลี้ยง (สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, 2561) 
การด าเนินธุรกิจของโรงงานอาหารสัตว์ในจังหวัดปทุมธานีมีผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์หลากหลายชนิด เช่น อาหารไก่เนื้อ 
อาหารไก่ไข่ อาหารเป็ด อาหารนกกระทา อาหารสุกรพันธุ์ อาหารสุกรขุน อาหารโคนม และอาหารโคเนื้อ เป็นต้น             
และหลากหลายรูปแบบการบรรจุ เช่น อาหารสัตว์บรรจุถุง (bag) และอาหารสัตว์บรรจุลงถังเพื่อรอการบรรจุใส่รถบรรทุก
แบบพิเศษ (bulk truck) เป้าหมายการผลิตเพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับ           
ความต้องการของลูกค้า ซึ่งแนวปฏิบัติของโรงงานต้องวางแผน การผลิตล่วงหน้าตามค าสั่งซื้อของลูกค้าและระดับสินค้าคงคลัง
ของโรงงานในขณะนั้น เมื่อโรงงาน ผลิตอาหารสัตว์แต่ละชนิดตามแผนที่วางไว้แล้ว อาหารสัตว์บางส่วนถูกขนส่งไปยังลูกค้า 
และบางส่วนถูกเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลัง อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของโรงงานยังมีความเสี่ยงต่างๆ เช่น อาหารสัตว์คงเหลือ
ค้างสต๊อก    การสูญเสียอาหารสัตว์ระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการขนส่งและการเก็บรักษาสินค้า
คงคลัง ซึ่งสาเหตุอาจมาจากความหลากหลายของชนิดอาหารสัตว์ หลากหลายของรูปแบบการบรรจุอาหารสัตว์ ข้อจ ากัดของ
ขนาดพื้นที่ของโรงงาน ความไม่แน่นอนของความต้องการของลูกค้า ลักษณะอาหารสัตว์ที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะ
คุณภาพด้อยลง ท าให้โรงงานต้องผลิตอาหารสัตว์แต่ละชนิดในปริมาณน้อยหรือเท่าที่จ าเป็น ดังนั้น เมื่อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่
ผลิตเสร็จแล้ว จึงต้องมีการจัดการโลจิสติกส์ขาออกอย่างมีประเสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดการโลจิสติกส์ขาออกเกี่ยวข้องกับ
การจัดการกระบวนการไหล (flow) ของวัตถุดิบ สินค้า ตลอดจนข้อมูลและสารสนเทศจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้วัตถุดิบ
หรือสินค้านั้น หากโรงงานอาหารสัตว์มีการจัดการโลจิสติกส์ขาออกที่ดีแล้วย่อมช่วยลดปัญหาได้ทางหนึ่ง  

ดังนั้น การศึกษาถึงการจัดการโลจิสติกส์ขาออกของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการอาหารสัตว์ของโรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
ในการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารสัตว์ โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสภาพการ
ด าเนินธุรกิจของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาการจัดการในกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออกของ
โรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการโลจิสติกส์ขาออกของโรงงาน
อาหารสัตว์ กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในปัจจุบันประกอบด้วยผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แต่มีอัตราส่วน

การกระจุกตัวค่อนข้างมากในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีจ านวนน้อยราย จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 
(2561) มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์จดทะเบียนอยู่กับสมาคมจ านวน 53 ราย คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 90 
ประกอบด้วยโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในปัจจุบันยังสามารถท าก าไรในระดับ
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ปานกลางและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละไม่มากนัก (บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด มหาชน, 2562) อุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงทั้งในด้านราคา เช่น การให้ส่วนลดการค้า ส่วนลดเป้าหมาย ส่วนลดเงินสด และส่วนลดพิเศษ 
เป็นต้น และการแข่งขันที่มิใช่ราคา ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด เช่น การเพิ่มจ านวนสูตร
อาหารสัตว์ การปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างเครื่องหมายการค้าให้หลากหลาย การให้บริการ การโฆษณา การส่งเสริม
การขายร่วมกับตัวแทนเพื่อเพิ่มยอดขาย เป็นต้น (อรพิน ทองพิสิฐสมบัติ, 2548; พิชญ์ประอร วัฒนเพทาย, 2552)  

ระบบการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์มีความซับซ้อน และหลายขั้นตอน การผลิตอาหารสัตว์ของโรงงานจ าเป็นต้อง
อาศัยแรงงานคน เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีจ านวนมาก บางโรงงานใช้แรงงานคนมากกว่าการใช้เครื่องจักรกล แต่บาง
โรงงานเลือกใช้เครื่องจักรกลควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดปัญหาการใช้แรงงานคน 
(อุทัย คันโธ, 2554) โดยขั้นตอนการด าเนินงานในแต่ละวันเพื่อผลิตอาหารสัตว์ (ทวีเดช ประเจกสกุล, 2562) ดังนี้ 

1) การจัดซื้อวัตถุดิบ ขั้นตอนนี้ต้องพิจารณาถึงปริมาณการสั่งซื้อและระยะเวลาการส่งมอบ ราคาวัตถุดิบ 
คุณภาพวัตถุดิบ การช าระเงิน วิธีการและก าหนดระยะเวลาการช าระเงิน การรับประกันสินค้าและความรับผิดชอบในกรณีที่
วัตถุดิบมีปัญหา แนวปฏิบัติโดยท่ัวไป คือ สืบค้นข้อมูลราคาวัตถุดิบล่วงหน้า ส่ังซ้ือวัตถุดิบจากแหล่งจ าหน่ายหลายแหล่งท่ีไว้ใจ
ได้ ก าหนดมาตรฐานคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบปริมาณ น้ าหนัก และ
คุณภาพวัตถุดิบ มีระบบตรวจเช็คสต๊อกวัตถุดิบ จัดเตรียมสถานที่และวิธีการเก็บเพื่อมิให้ส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพวัตถุดิบ  

2) การรับวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่โรงงานต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงก่อนการส่งมอบ วิธีการรับวัตถุดิบของโรงงานอาหารสัตว์ คือ มีพนักงาน ท าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น เช่น สี กลิ่น สิ่งเจือปน ความสม่ าเสมอ ความชื้น การปลอมปน และส่วนประกอบทางเคมี ผลจาก
การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น ใช้ประกอบการตัดสินใจรับวัตถุดิบเข้าโรงงาน และมีการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบเพิ่มเติมขณะเท
หรือล าเลียงวัตถุดิบเป็นระยะ เพื่อน าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ทั้งคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา ข้ อมูลจาก
วิเคราะห์ถูกน าไปใช้ในการค านวณสูตรอาหารสัตว์ และอ้างอิงคุณภาพในการซื้อขายวัตถุดิบ ส าหรับตัวอย่างวัตถุดิบ ทาง
โรงงานยังคงเก็บไว้อ้างอิงและตรวจสอบย้อนกลับกรณีที่สงสัย 

3) การเก็บรักษาวัตถุดิบ ในการเก็บรักษาวัตถุดิบอาจพบการเสื่อมคุณภาพของวัตถุดิบ เนื่องจากความชื้น 
ความร้อน และการเข้าท าลายโดยมอดและแมลง ดังนั้นจึงต้องให้ความส าคัญต่อการเก็บรักษาวัตถุดิบภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบอยู่เป็นระยะ  

4) การประกอบสูตรอาหารสัตว์ เป็นการก าหนดสัดส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในสูตรอาหาร วิธีการค านวณมีหลาย
วิธี แต่วิธีที่ได้รับความนิยม คือ การค านวณสูตรอาหารสัตว์แบบต้นทุนต่ าสุด (Least Cost Formulation) ค านวณโดยอาศัย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเฉพาะทาง การค านวณสูตรอาหารด้วยวิธีนี้ต้องมีข้อมูลความต้องการทางโภชนะของสัตว์ 
คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบ ข้อจ ากัดในการใช้วัตถุดิบ และราคาวัตถุดิบ ผลจากการค านวณสูตรอาหารสัตว์แบบต้นทุนต่ าสุด
ได้สูตรอาหารที่มีโภชนะครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์และต้นทุนต่ าสุด 

5) การผลิตอาหารสัตว์ เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบ โดยการท าความสะอาดวัตถุดิบและการลดขนาด
วัตถุดิบ ต่อจากนั้นจึงมีการผสม (Mixing) โดยวัตถุดิบแต่ละชนิดถูกชั่งน้ าหนักตามสัดส่วนในสูตรอาหาร และน ามาผสม
คลุกเคล้าด้วยเครื่องผสมอาหาร เพื่อให้วัตถุดิบเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจะได้เป็นอาหารสัตว์ชนิดผง แต่หากต้องการให้อาหาร
สัตว์มีลักษณะเม็ดจึงต้องมีการอัดเม็ด (Pelleting) เมื่อได้อาหารสัตว์ตามต้องการแล้วจึงไปสู่ขั้นตอนการบรรจุถุง (Packing) 
เมื่อได้อาหารส าเร็จรูปแล้วจึงขนส่งไปสู่ลูกค้าหรือเก็บไว้ในคลังสินค้าต่อไป 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกส์  
โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง กระบวนการไหล (Flow) หรือการเคลื่อนย้าย รวมถึงการเก็บรักษาปัจจัยการผลิต

หรือสินค้า โดยเกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศตั้งแต่แหล่งของวัตถุดิบจนกระทั่งเป็นสินค้าที่ส่งมอบไปถึงผู้บริโภค โลจิสติกส์จึง
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา และสารสนเทศ ในการจัดการโลจิสติกส์จึงเป็นกระบวนการของการ
วางแผน การด าเนินงาน และการควบคุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต้นทุนและเวลาของกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การวางแผน
ความต้องการปัจจัยการผลิต การจัดการวัตถุดิบเพื่อเคลื่อนย้ายไปสู่สถานที่เก็บเพื่อรอการผลิต การเก็บรักษาวัตถุดิบ การ
เคลื่อนย้ายระหว่างการผลิต และการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ได้ไปสู่ลูกค้า ตลอดจนต้องมีการจัดการด้านการสื่อสารและสารสนเทศ 
เพื่อให้กระบวนการเคลื่อนย้าย ตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทางมีประสิทธิภาพสูงสุด (ภวัต เจียมจิณณวัตร, 2562)  
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โลจิสติกส์สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะการให้บริการของจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดในการไหลของวัสดุหรือสินค้า   
ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 1) โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) และ 2) โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) (ค านาย 
อภิปรัชญาสกุล, 2560)  

ส่วนการจัดการโลจิสติกส์  (Logistics Management)  เป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ (Grant, Lambert, Stock & Ellram, 2006)  

1) การบริการลูกค้า (Customer Service) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า             
ซึ่งกิจกรรมนี้ครอบคลุมถึงการส่งมอบสินค้าและบริการไปยังสถานที่ที่ก าหนดภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่เหมาะสม ด้วยต้นทุนที่
ต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

2) การพยากรณ์อุปสงค์และการวางแผน (Demand Forecasting/Planning) เป็นการพยากรณ์ความ
ต้องการในตัวสินค้าหรือบริการของลูกค้า การคาดการณ์ความต้องการช่วยให้องค์กรสามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การจัดหาสินค้า/วัตถุดิบ (Purchasing and Procurement) เป็นกระบวนการจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบ
จากองค์กรภายนอกเพื่อรองรับการปฏิบัติงานขององค์กรในส่วนของการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่ฝ่ายการผลิต ฝ่าย
การตลาด    ฝ่ายขาย เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่ การคัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรองราคาหรือเงื่อนไข ปริมาณการสั่งซื้อ และการ
ประเมินคุณภาพของผู้ขายสินค้าและวัตถุดิบนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการ 

4) การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) สินค้าคงคลัง หมายรวมถึง วัตถุดิบ สินค้าที่อยู่ใน
ระหว่างการผลิต สินค้าส าเร็จรูป ชิ้นส่วนที่ใช้สนับสนุนการผลิตสินค้า รวมทั้งสินค้าที่ส่งคืนคลังด้วย การจัดการสินค้าคงคลัง
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงคลังทั้งการรับสินค้าเข้าสู่คลัง และการน าสินค้าออกจากคลัง การจัดการสินค้าคง
คลังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของส่วนงานอื่น รวมถึงมีผลต่อก าไรขาดทุนขององค์กร  

5) การเคลื่อนย้ายพัสดุ (Material Handling) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการเคลื่อนย้าย วัตถุดิบ สินค้า
ระหว่างผลิต และสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว หรือสินค้าส าเร็จรูปภายในโรงงานหรือคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการลด
ระยะทางใน   การเคลื่อนย้าย จ านวนครั้งในการเคลื่อนย้ายรวมถึงปริมาณของวัตถุที่เคลื่อนย้าย เพื่อให้มีต้นทุนในการจัดการ
ที่ต่ าที่สุด  

6) การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ (Logistics Communications) เป็น การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร
กับผู้จัดส่งสินค้า/วัตถุดิบและลูกค้า ระหว่างหน่วยงานหลักภายในองค์กร ระหว่างกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ ระหว่าง
รูปลักษณ์ต่างๆ   ในแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์ และระหว่างสมาชิกต่างๆ ในโซ่อุปทาน 

7) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นการจัดการเพื่อป้องกันตัวสินค้าจากความเสียหายและอ านวยความ
สะดวก    ในการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และการขนส่ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นต้องมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์การขนย้าย
และคลังสินค้า เพ่ือช่วยในการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ 

8) การขนส่ง (Transportation) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าตั้งแต่
จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค รวมทั้งการส่งคืนสินค้าผิดปกติกลับมายังคลังสินค้า รวมถึงการขนย้ายสินค้าเพื่อน าไปยังจุดที่
จะท าลาย องค์กรต้องค านึงถึงรูปแบบ ลักษณะการเลือกวิธีการขนส่งประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวสินค้า รวมถึงเส้นทางใน
การขนส่งอีกด้วย โดยต้องด าเนินการจัดส่งให้ถูกสถานที่ ถูกเวลา ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงการควบคุมต้นทุนที่จะเกิดขึ้นให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

9) อะไหล่และการให้บริการ (Parts and Services Support) เป็นกิจกรรมของการให้บริการหลังการขาย 
โดยมีการจัดหาชิ้นส่วน อะไหล่ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่สินค้าเกิดช ารุด 

10) การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Plant and Warehouse Site Selection) การเลือกที่ตั้ง
ของโรงงานและคลังสินค้าที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงและระยะทางการขนส่งที่เพิ่มระดับความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
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11) กระบวนการสั่งซื้อ (Order Processing) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า 
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรมนี้เป็นจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างองค์กรกับลูกค้า จึงมีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ง่าย องค์กรจึงควรใช้เวลาในกระบวนการนี้ให้สั้นและ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดให้ได้มากที่สุด 

12) คลังสินค้าและการจัดเก็บ (Warehousing and Storage) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคลังสินค้า 
ตั้งแต่การวางโครงสร้างคลังสินค้า การออกแบบและจัดวาง การจัดการพื้นที่ภายในคลังสินค้า รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่างๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้าเพื่อให้การจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยต้นทุนท่ีเหมาะสมที่สุด  

13) การจัดการสินค้ารับคืน (Return Goods Handling) เป็นกิจกรรมในการจัดการสินค้าที่ถูกส่งกลับคืน 
ที่เกิดจากสินค้าเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งาน องค์กรมีความจ าเป็นในการวางนโยบายที่จะรองรับสินค้าที่ถูกส่งคืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดต้นทุนน้อยที่สุด  

14) การจัดการของเสีย (Salvage and Scrap Disposal) เป็นการจัดการเกี่ยวกับการขนย้ายหรือท าลาย
ขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิต การจัดส่ง หรือกระบวนการบรรจุ ซึ่งอาจมีการจัดเก็บไว้ชั่วคราวแล้วจึงขนส่งไปยังสถานที่ท าลาย 
การน ากลับมาใช้ใหม่ หรือการน ามาผ่านกระบวนการใหม่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

2.3. การจัดการโลจิสติกส์ของโรงงานอาหารสัตว์ 
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ของโรงงานอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ศึกษาถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง           

ได้แก่ การจัดการสินค้าคงคลัง คลังสินค้าและการจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายพัสดุ การขนส่ง การจัดการสินค้ารับคืน และ        
การจัดการของเสีย  

1) การจัดการสินค้าคงคลัง สภาพการแข่งขันทางธุรกิจโรงงานอาหารสัตว์ ท าให้โรงงานอาหารสัตว์ต้อง
ผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์หลายชนิด โรงงานต้องปรับเปลี่ยนการผลิตบ่อยครั้งขึ้น การเปลี่ยนชนิดผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง ท า
ให้เสียเวลาในการเตรียมการผลิต ก าลังการผลิตของเครื่องจักรลดลง การลดเวลาการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ท าได้โดยการผลิต
ในปริมาณมากต่อครั้ง จากการวิเคราะห์จ านวนวันสินค้าคงคลังด้วยแบบจ าลองสถานการณ์ระบบการผลิตของโรงงานอาหาร
สัตว์แห่งหนึ่ง พบว่า ระยะเวลาของสินค้าคงคลังที่ 5 และ 6 วัน เป็นระยะเวลาการเก็บที่เหมาะสมส าหรับอาหารสัตว์ทุก
ผลิตภัณฑ์ แต่หากก าหนดจ านวนวันสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น ก าลังการผลิตของเครื่องอัดเม็ดจะมีแนวโน้มลดลง ต้นทุนสินค้าคง
คลังอาจเพิ่มขึ้นด้วย (ภัทราพล กองทรัพย์, 2553) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิชญ์ประอร วัฒนเพทาย (2552) พบว่า 
หากสินค้าคงคลังมีมากเกินความจ าเป็น หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้คลังสินค้า แรงงานในการดูแล 
และดอกเบี้ยจากการผลิตสินค้า นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงความไม่แน่นอนของอุปสงค์หรือเวลาน า ( lead time) จึงควรเก็บ
สินค้าระดับปลอดภัย (safety stock) (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2560) เพื่อป้องกันมิให้สินค้าขาดมือจากความไม่แน่นอน ใน
การคาดคะเนเกี่ยวกับอัตราการขายและระยะเวลาในการผลิต (เปรมศักดิ์ สุนทรพันธุ์, 2549) 

2) คลังสินค้าและการจัดเก็บ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของโรงงานอาหารสัตว์ที่ต้องค านึงถึงปริมาณอาหารสัตว์
ที่จัดเก็บและพื้นที่ที่เพียงพอในการจัดเก็บส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์แต่ละชนิด หากมีการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้มี
ชนิดของอาหารสัตว์ที่เก็บไม่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ต้องเกิดการรอคอยเพื่อให้ได้สินค้าตามต้องการ จากการศึกษาการ
บริหารจัดการคลังสินค้าส าเร็จรูปของโรงงานอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า มีปัญหาด้านพื้นที่จั ดเก็บไม่
เพียงพอกับปริมาณอาหารแต่ละเบอร์ ท าให้การจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ มีการวางอาหารปะปนกัน และส่งผลต่อการด าเนิน
กิจกรรมการเคลื่อนย้ายพัสดุ สาเหตุมาจากการรูปแบบการจัดเก็บในคลังสินค้าไม่มีการก าหนดต าแหน่ง และปริมาณการ
จัดเก็บไม่เหมาะสมกับอัตราการหมุนเวียนของอาหารแต่ละเบอร์จึงต้องมีการออกแบบรูปแบบพื้นที่ในการจัดเก็บ และขั้นตอน
การจัดเก็บอาหารตามอัตราการหมุนเวียนที่เหมาะสม (ชัชวาล อมาตยกุล, 2545) 

3) การเคลื่อนย้ายพัสดุ เป็นกิจกรรมการขนย้ายผลิตภัณฑ์ภายในคลังสินค้า ซึ่งมีความส าคัญ  ต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงงานอาหารสัตว์ นอกเหนือไปจากระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม การผลิตของโรงงาน
อาหารสัตว์ จากการศึกษาของ ชัชวาล อมาตยกุล (2545) พบว่า โรงงานอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการพบ
ปัญหาการจ่ายอาหารไม่เป็นล าดับ การจ่ายอาหารไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และความล่าช้าในกา รเคลื่อนย้าย
สินค้าออกจากคลัง นอกจากนี้ จากการศึกษาของ สุวภัทร รักเสรี (2552) พบว่า ประสิทธิภาพ การด าเนินงานของโรงงาน
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อาหารสัตว์ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการด าเนินงานด้านการจัดซื้อ การผลิต การจัดส่ง การประกันสินค้า และการด าเนินงาน
ด้านการตลาด ซึ่งกิจการควรให้ความส าคัญต่อการบ ารุงรักษาเครื่องจักร เพื่อหลีกเลี่ยงการรอซ่อมเป็นเวลานานในการส่ง
สินค้าไปยังลูกค้า 

4) การขนส่ง จากการศึกษาของ สุวภัทร รักเสรี (2552) พบว่า ประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงงาน
อาหารสัตว์ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการด าเนินงาน ด้านการจัดซื้อ การผลิต การจัดส่ง การประกันสินค้า และการด าเนินงาน
ด้านการตลาด ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการปฏิรูปด้านโลจิสติกส์ โดยเน้นการจัดการโลจิสติกส์ทั่วทั้งองค์การ และเตรียม
ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ได้ทันท่วงที 
นอกจากนี้ ควรเน้นประสานความร่วมมือกับลูกค้าในการวางแผนงานร่วมกันจัดการด้านการสั่งซื้อไปจนถึงการส่งมอบ เพื่อลด
จ านวนกระบวนการในระบบโดยเฉพาะจ านวนครั้งในการขนส่งซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

5) การจัดการสินค้ารับคืน อาหารสัตว์ส าเร็จรูปที่ลูกค้าซื้อจากโรงงานอาหารสัตว์ไปแล้ว และลูกค้า
ตรวจสอบพบข้อบกพร่องในตัวสินค้าเองในภายหลัง เช่น อาหารใกล้หมดอายุ อาหารมีสิ่งเจือปนจ าพวกมอด หินเกล็ด อาหาร
เป็นฝุ่น อาหารเปียกชื้น สัตว์ไม่กินอาหารที่ซื้อไป อาหารผิดเบอร์ เป็นต้น เมื่อมีการส่งกลับอาหารสัตว์จากลูกค้า โรงงาน
อาหารสัตว์ต้องมีวิธีการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต ระบบคลังสินค้าและการจัดเก็บ 
และการเคลื่อนย้ายพัสดุของโรงงาน โรงงานอาหารสัตว์แต่ละแห่งอาจมีวิธีการจัดการที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันไป 
ตัวอย่างเช่นโรงงานอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ มีวิธีการจัดการอาหารสัตว์ที่รับคืนจากลูกค้า โดยน าไปจัดเก็บ
ไว้ในคลังสินค้าตามต าแหน่งที่ก าหนดก่อน ขณะเดียวกันฝ่ายควบคุมคุณภาพด าเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหารที่คืนมาตามก
ระบวนการต่อไป (ชัชวาล อมาตยกุล, 2545) 

6) การจัดการของเสีย โรงงานอาหารสัตว์มักประสบปัญหาการสูญเสียเศษอาหารในขั้นตอนการผลิต การ
เคลื่อนย้าย และการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุการรั่วไหลของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหาร
สัตว์ของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี พบว่า การรั่วไหลของวัตถุดิบเฉลี่ยวันละ 157.3 กิโลกรัม สาเหตุมาจากขั้ นตอนการ
ล าเลียงวัตถุดิบลงถัง เครื่องจักรช ารุด พนักงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการท างาน และเครื่องจักรไม่ได้ติดตั้งเครื่องก าจัดฝุ่น 
(ปกรณ์ กล่ านาค, 2558) ส่วนการสูญเสียเศษอาหารในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาของ 
วรรณทนา มหาวิจิตร์ (2553) พบว่า โรงงานอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีมีสถิติการสูญเสียเฉลี่ยต่อเดือนจากการ
เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 0.086 ของยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน สาเหตุมาจากถุงอาหารแตกช ารุด อาหารเก็บ
ในคลังนาน ถุงอาหารไม่ได้คุณภาพ เย็บปากถุงบรรจุไม่ดี สัตว์แทะ และอาหารเปียกน้ า แนวทางแก้ไข คือ การจัดท ามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและวิธีการท างานให้สอดคล้องกับขั้นตอนการท างาน พร้อมกับสร้างแนวปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการ
ท างาน ซึ่งสามารถลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้จริงและสอดคล้องกับกระบวนการท างานจริง 

3. วิธีวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยประชากร ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งขึ้นทะเบียน

กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย จ านวน 3 โรง จ าแนกเป็น โรงงานผลิตอาหารส าหรับปลาและสัตว์เลี้ยง จ านวน 1 โรง 
โรงงานผลิตอาหารส าหรับสัตว์ปีก จ านวน 1 โรง และโรงงานผลิตอาหารส าหรับปศุสัตว์หลายชนิด จ านวน 1 โรง โดยเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 1 โรง โดยเลือกโรงงานผลิตอาหารส าหรับปศุสัตว์หลายชนิด       
โรงงานดังกล่าวมีก าลังการผลิตเดือนละ 30,000 ตัน และจ าหน่ายอาหารสัตว์ ผ่านตัวแทนจ าหน่าย เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  

1) สภาพการด าเนินธุรกิจของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษา 2) การจัดการในกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออกของโรงงานอาหารสัตว์
กรณีศึกษา และ 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการโลจิสติกส์ขาออกของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษา 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูล (Informants) ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการโลจิสติกส์ของโรงงานอาหาร

สัตว์กรณีศึกษาจ านวน 2 ราย ได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน และพนักงานฝ่ายคลังสินค้า โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-Depth Interviews)  
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลและ 
การจ าแนกประเภทข้อมูล ประเด็นเนื้อหาที่วิเคราะห์ ได้แก่ สภาพการด าเนินธุรกิจของโรงงาน กิจกรรมโลจิสติกส์ขาออกของ
โรงงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการโลจิสติกส์ขาออกของโรงงาน น าเสนอผลการวิเคราะห์โดยการบรรยาย และ
ตาราง 

4. ผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ โรงงานด าเนินธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์ เมื่อปี พ.ศ. 2534 ณ อ าเภอลาดหลุม

แก้ว จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 76 ไร่ ก าลังการผลิต 95 ตันต่อชั่วโมง พนักงานประจ าและรายวันรวมทั้ งสิ้น 500 คน 
ควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และด าเนินการผลิตตามระบบมาตรฐาน ISO, GMP และ HACCP โดย
โรงงานสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ผลิตภัณฑ์ได้ทุกขั้นตอน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงงาน ได้แก่ ตัวแทน
จ าหน่าย (Dealers) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 75-80 ของปริมาณการขายทั้งหมด และฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ (Direct Farms)  ร้อยละ 
20-25 ของปริมาณการขายทั้งหมด ลักษณะของตัวแทนจ าหน่ายต้องมีเขตพื้นที่ขายที่แน่นอน และมีความสามารถในการเปิด
และบริหารตัวแทนย่อยในเขตพื้นที่ มีความพร้อมด้านการเงินและมีความเข้าใจในเงื่อนไขการขายต่างๆ ของการเป็นตัวแทน 
ส่วนฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์เป็นฟาร์มที่มีขนาดใหญ่ ขึ้นทะเบียนมาตรฐานฟาร์ม มีก าลังซื้อท่ีเพียงพอ สม่ าเสมอ และน าอาหารสัตว์
ไปใช้เท่านั้น ไม่ได้น าไปขายต่อแต่อย่างใด ปัจจุบัน โรงงานมีลูกค้าทั้งหมดมากกว่า 500 ราย โรงงานมีปริมาณการจ าหน่ าย
อาหารสัตว์ส าเร็จรูปเดือนละประมาณ 30,000 ตัน (± ร้อยละ 5-10) จ าแนกเป็นอาหารสุกร ร้อยละ 36 อาหารไก่เนื้อ ร้อยละ 
28 อาหารไก่ไข่ 14 อาหารเป็ดเนื้อและไข่ ร้อยละ 18 และอาหารสัตว์อื่นๆ ร้อยละ 4  ทั้งนี้ปริมาณการจ าหน่ายอาหารสัตว์
ส าเร็จรูปปรับเปลี่ยนตามสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปี ภายในบริเวณโรงงานจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่โรงงาน และ
พื้นที่ส านักงาน โดยพื้นที่โรงงานมีการจัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) พื้นที่วัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นบริเวณรับวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ พื้นที่นี้จอยู่ส่วนท้ายของโรงงาน 2) พื้นที่การผลิต เป็นบริเวณด าเนินการผลิตอาหารสัตว์ บริเวณนี้เป็นที่ตั้งเครื่องจักรกลที่
ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์หลายชนิด และ 3) พื้นที่อาหารสัตว์ส าเร็จรูป เป็นบริเวณจัดเก็บอาหารสัตว์ส าเร็จรูปเพื่อรอ
จ าหน่าย ซึ่งมีลักษณะเป็นโกดังอยู่ด้านหน้าของโรงงาน  

โรงงานแบ่งโครงสร้างองค์การตามหน้าที่การด าเนินงาน เป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การ คือ กรรมการผู้จัดการ และมี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการท าหน้าที่คอยก ากับดูแลฝ่ายต่างๆ ให้สามารถด าเนินงานตามกลยุทธ์ การบริหารส่วนใหญ่เป็นแบบบน
ลงล่าง (Top-Down Decision Management) ผสมผสานกับแบบแนวราบ (Flat Organization) โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นส าคัญ 2) ฝ่ายด าเนินการผลิต ประกอบด้วยฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายซ่อมบ ารุง ฝ่ายพัฒนา และวางแผน       
การท างานของพนักงานแต่ละฝ่ายเป็นแบบ multi-function ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในฝ่ายของตนเองได้ทุกส่วน และ 3) ฝ่าย
ด าเนินการสนับสนุน ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายทรัพยากร
บุคคล  

จากผลศึกษาถึงการจัดการทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษาพบว่า กิจการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  
จนถึงปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งมาจากความได้เปรียบในด้านท าเลที่ตั้งของโรงงานที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นแหล่งมีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคมที่ส าคัญ จึงสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตสู่
โรงงาน และการขนส่งอาหารสัตว์ส าเร็จรูปจากโรงงานสู่ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่าง
เต็มท่ี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ส านักงานปทุมธานี, 2560) 

โรงงานกรณีศึกษาเป็น 1 ใน 53 ราย ที่จดทะเบียนอยู่กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย โดยอยู่ในกลุ่มโรงงานขนาด
กลางและขนาดใหญ่ที่เน้นการผลิตอาหารสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และอาหารสัตว์น้ า ต่างจากโรงงานขนาดเล็กซึ่งผลิตอาหารสัตว์
เฉพาะอย่าง ช่องทางการจ าหน่ายอาหารสัตว์ของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษาส่วนใหญ่จ าหน่ายผ่านตัวแทน และส่วนที่เหลือ
จ าหน่ายเข้าฟาร์มโดยตรง จัดเป็นประเภทตลาดอิสระ คือ การขายอาหารสัตว์ให้แก่ลูกค้าโดยตรง เพื่อลูกค้าที่ซื้อไปใช้เองหรือ
น าไปขายต่อให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน), 2562) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการท าหน้าที่เป็น
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ตัวแทนจ าหน่ายต้องที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านการคัดเลือกจากโรงงานกรณีศึกษา สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ชาญศักดิ์ ไชยภูมิสกุล (2543)  

การออกแบบโครงสร้างองค์การของโรงงานกรณีศึกษามีรูปแบบเช่นเดียวกับธุ รกิจ   ภาคการเกษตรรายอื่น เช่น  
การออกแบบโครงสร้างองค์การของโรงงานอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ (ชัชวาล อมาตยกุล , 2545)           
การออกแบบโครงสร้างองค์การของธุรกิจห้องเย็นรับฝากสินค้าเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อนุสรา อติโรจน
สกุล, 2553) และการออกแบบโครงสร้างองค์การของบริษัทผลิตอาหารเสริมส าหรับสัตว์และสารผสมล่วงหน้าแห่งหนึ่งใน
จังหวัดนครปฐม (เอื้อการย์ หินทอง, 2553) คือ โครงสร้างตามหน้าที่ ซึ่งมี 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายด าเนินการผลิต และ
ฝ่ายด าเนินการสนับสนุน แต่ละฝ่ายด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของตนและประสานงานระหว่างกัน ซึ่งข้อดีของการออกแบบ
โครงสร้างตามหน้าที่ คือ แต่ละฝ่ายมีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานตามความถนัด ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ และ
สะดวกต่อการควบคุมดูแล (ลัดดา พิศาลบุตร, 2562) 

4.2 การจัดการในกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออกของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
กิจกรรมโลจิสติกส์ขาออกของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษามี 10 กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแนวคิดทางทฤษฎีของ  

Grant, Lambert, Stock and Ellram (2006) ได้แก่ การบริการลูกค้า กระบวนการสั่งซื้อ การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์  
การบรรจุภัณฑ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การคลังสินค้าและการจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายวัสดุ การขนส่ง การจัดการสินค้ารับคืน 
และการจัดการของเสีย ในการด าเนินงานทั้ง 10 กิจกรรมของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษาสามารถเปรียบเทียบกับแนวคิด
ทางทฤษฎีดังกล่าว ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการจัดการในกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออกของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษากับแนวคิดทางทฤษฎีของ  
               Grant, Lambert, Stock and Ellram (2006) 

กิจกรรม 
โลจิสติกส์ 

ประเด็นส าคัญ 
ตามแนวคิดทางทฤษฎี 

ประเด็นส าคัญ 
จากการวิจัย 

ข้อแตกต่างและเหตุผล 

1. การบริการ
ลูกค้า  

- ความพึงพอใจของลูกค้า 
- ประสิทธิภาพด้านต้นทุน 

- ความพึงพอใจของลูกค้า 
 

สิ่งที่โรงงานค านงึเป็นอันดับแรกด้านการ
บริการลูกค้า คือ การสร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว หลังจากนั้น
จึงค านงึถึงต้นทุน 

2. การจัดการ
สินค้า 
คงคลัง  

- ปริมาณสินค้าคงคลัง 
- ระยะเวลาในการเก็บสินค้า 

- ชนิดของอาหารสัตว์ 
- ปริมาณสินค้าคงคลัง 
- ระยะเวลาในการเก็บสินค้า 
(ไม่เกิน 15 วัน) 

นอกจากปริมาณสินค้าและระยะเวลาใน
การเก็บสินค้าคงคลังซึ่งสะท้อนถึงต้นทุน
การด าเนินงานแล้ว โรงงานฯ จะค านึงถึง
ความเหมาะสมในการจัดการรายการของ
สินค้า แต่ละชนิดซึ่งมีอายุการเก็บและยอด
การจ าหน่ายที่แตกต่างกัน 

3. การเคลื่อนย้าย
วัสดุ  

- การลดระยะทางการ
เคลื่อนย้าย 
- จ านวนครั้งในการเคลื่อนย้าย 

-กระบวนการเคลื่อนย้าย โรงงานพิจารณากระบวนการเคลื่อนย้าย
อาหารสัตว์ที่เหมาะสมตามประเภทของ
การบรรจุ 

4. การติดต่อ 
สื่อสารด้านโลจิ
สติกส์  

- การสื่อสารภายในองค์การ 
- การสื่อสารภายนอกองค์การ 
- เชื่อมโยงการไหลของข้อมูลใน
โซ่อุปทาน 

- การสื่อสารภายในองค์การ 
- การสื่อสารภายนอกองค์การ 
- วิธีการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

โรงงานเน้นการสือ่สารทั้งภายในและ
ภายนอก และใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ที่หลากหลาย 

5. การบรรจุภัณฑ์  - การปกป้องสินค้า 
- สะดวกในการจัดเก็บและ
เคลื่อนย้าย 

- การปกป้องสินค้า 
- สะดวกในการจัดเก็บและ
เคลื่อนย้าย 

ไม่แตกต่าง 
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กิจกรรม 
โลจิสติกส์ 

ประเด็นส าคัญ 
ตามแนวคิดทางทฤษฎี 

ประเด็นส าคัญ 
จากการวิจัย 

ข้อแตกต่างและเหตุผล 

6. การขนส่ง  - ติดตามดูแลตั้งแต่จุดเริ่มต้น
จนถึงจุดสุดท้าย 
- วิธีการขนส่ง 
- เส้นทางการขนส่ง 
- ประสิทธิภาพด้านต้นทุน  
การขนส่ง 

- ดูแลความเรียบร้อยของ
พาหนะ ณ จุดเริ่มต้น 

เนื่องจากความรับผิดชอบด้านการขนส่ง
อาหารสัตว์เป็นของลูกค้า โรงงานฯ  
จึงดูแลเฉพาะความเรียบร้อยก่อนที่สินค้า
จะบรรทุกออกไปยังลูกค้า 

7. กระบวน 
การสั่งซื้อ  

- ขั้นตอนการด าเนินงาน 
- ประสิทธิภาพด้านเวลา 

- ช่องทางการสั่งซื้อ 
- ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

โรงงานฯ มีการบูรณาการขั้นตอนการ
ด าเนินงาน แต่ยังขาดการวัดประสิทธิภาพ
ด้านเวลาที่เกี่ยวข้องกับรอบค าสั่งซื้อของ
ลูกค้า 

8. คลังสินค้าและ
การจัดเก็บ  

- โครงสร้างคลังสินค้า 
- การออกแบบจัดวางสินค้า 
- การดูเลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ใน
คลังสินค้า 

- โครงสร้างคลังสินค้าทั้งแบบ
โกดัง และไซโล 
- การจัดวางสินค้าแบบ FIFO 
- การดูเลอุปกรณ์ต่างๆ  
- การเช่าอุปกรณ์ 

การจัดการคลังสนิค้าและการจัดเก็บของ
โรงงานฯ มีความสอดคล้องกับแนวคิดทาง
ทฤษฎี และมีรายละเอียดที่เฉพาะกับ
โรงงานอาหารสัตว์ 

9. การจัดการ
สินค้ารับคืน  

- สาเหตุของการรับคืนสินค้า 
- ต้นทุนการรับคืน 

- สาเหตุของการรับคืนสินค้า 
- วิธีการแก้ไขปัญหา  

การจัดการสินค้ารับคืน นอกจากพิจาณา
ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว โรงงานยังพิจารณา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม  
ในแต่ละกรณีเพื่อให้ต้นทุนน้อยที่สุด 

10. การจัดการ
ของเสีย 

- ใช้วิธีการต่างๆ ในการจัดการ
ของเสีย เช่น ท าลาย น ากับมา
ใช้ใหม่ ฯลฯ 

- ใช้วิธีการต่างๆ ในการจัดการ
ของเสีย (ฝุ่นผง หรือเศษ
อาหารสัตว์ที่ตกหล่น)  
- อบรมพนักงานในการ
ปฏิบัติงาน 

โรงงานมองปัญหาอาหารตกหล่นว่า
สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการเก็บกวาด  
และการอบรมพนักงาน 

4.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการโลจิสติกส์ขาออกของโรงงานอาหารสัตว์ กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
ปัญหาในการจัดการโลจิสติกส์ขาออกที่โรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษามักประสบอยู่เป็นประจ าเกี่ยวข้องกับกิจกรรม

หลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริการลูกค้า 2) กระบวนการสั่งซื้อของลูกค้า 3) คลังสินค้าและการจัดเก็บ และ 4) การบรรจุ
ภัณฑ์ และ 5) การขนส่ง โดยท้ัง 5 กิจกรรมนั้นสามารถพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ความเชื่อมโยงของปัญหาในกิจกรรมโลจิสติกส์จ าแนกตามกรณีการสื่อสาร 
ปัญหาในกิจกรรมโลจิสติกส์ กรณีที่ 1 การสื่อสารกับลูกค้า กรณีที่ 2 การสื่อสารภายในองค์การ 

การบริการลูกค้า - ลูกค้าหลายรายไม่ได้ติดต่อสื่อสาร
กับโรงงานเพื่อให้ทราบค าสั่ งซื้อ
ล่วงหน้า จึงเกิดการสั่งซื้อกระทันหัน
เมื่ อต้องการ ทาง โรงงานจึ ง ไม่
สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ 

 

กระบวนการสั่งซื้อของลูกค้า - ลู ก ค้ า ไ ม่ มี ก า ร สั่ ง ซื้ อ ล่ ว ง หน้ า  
แจ้งเบอร์อาหารผิดพลาด มีการสต๊อ
กสินค้าช่วงวัดหยุดเทศกาล มีการ
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ปัญหาในกิจกรรมโลจิสติกส์ กรณีที่ 1 การสื่อสารกับลูกค้า กรณีที่ 2 การสื่อสารภายในองค์การ 
เลื่อนการสั่งซื้อหรือยกเลิก ท าให้
กระบวนการสั่งซื้อเกิดปัญหา  

คลังสินค้าและการจัดเก็บ  - ในการจัดเก็บสินค้าคงคลังไม่สอดคล้องกับ
การสั่งซื้อและความต้องการของลูกค้า ท าให้
มีสินค้าขาดเป็นบางช่วง หรือสินค้าอยู่ในส
ต๊อกมาเกินไป จึงต้องมีการติดต่อสื่อสารที่
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนการผลิต 

การบรรจุภัณฑ์  - ยังขาดการท าความเข้าใจกับพนักงาน หรือ
อ บ ร ม ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง มื อ  
จึงท าให้บรรจุภัณฑ์เกิดช ารุดเสียหาย 

การขนส่ง - การติดต่อสื่อสารในเรื่องของการรับ
สินค้า โดยเฉพาะช่วงเย็นจนถึงเวลา
กลางคืน และการประสานงานท าได้
ยาก 

 

  กรณีที่  1 ปัญหาการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อการกับลูกค้าโดยตรง ได้แก่ การบริการลูกค้า 
กระบวนการสั่งซื้อของลูกค้า และการขนส่ง ซึ่งปัญหาในส่วนนี้เป็นปัญหาในด้าน การตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่ง
เกิดจากความต้องการและการปฏิบัติของลูกค้าที่ไม่แน่นอน จึงมักเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนงานของโรงงานอาหารสัตว์
กรณีศึกษา ตัวอย่างความต้องการและการปฏิบัติของลูกค้าที่ไม่แน่นอน เช่น การสั่งซื้อนอกเวลาท าการ ความผิดพลาดของ
รายการสินค้าที่สั่งซื้อ การสั่งซื้อแบบกะทันหันต้องการสินค้าขนส่งไปโดยด่วน การสั่งซื้อปริมาณมากกว่าปกติในช่วงเทศกาล
วันหยุด และการยกเลิกค าสั่งซื้อ เป็นต้น สาเหตุต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุน โดยโรงงานจะต้องมีต้นทุนค่าล่วงเวลา
ท างาน ต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิตหรือท าให้การผลิตล่าช้ากว่า ก าหนด ในกรณีที่สามารถคาดคะเนความต้องการของลูกค้า
ได้ เช่น ในช่วงเทศกาลวันหยุดที่ท าให้ลูกค้าเร่งสั่งซื้อเพื่อกักตุนสินค้า จึงควรมีการคาดคะเนการขายและระยะเวลาการผลิต
ล่วงหน้า (เปรมศักดิ์ สุนทรพันธุ์, 2549) ซึ่งทางโรงงานก็ได้ด าเนินการเพิ่มก าลังการผลิตล่วงหน้าก่อนที่จะถึงเทศกาลวันหยุด
ทุกปีเป็นปกติ แต่ส าหรับค าสั่งซื้ออ่ืนๆ ที่ไม่แน่นอน และไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ ท าให้ต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ซึ่งบางครั้งอาจไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ทั้งหมด ซึ่งในกรณีหลังนี้กิจการได้เน้นการใช้วิธีการติดต่อสื่อสารที่
หลากหลาย การอบรมพนักงานหน้าร้านเพื่อการทบทวนค าสั่งซื้อและสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจ ตลอดจนการใช้พนักงานขาย
เพื่อแก้ไขปัญหาและท าความเข้าใจกับลูกค้าในพื้นที่ ซึ่งเป็นการบริการลูกค้าอย่างหนึ่ง การลดความไม่พึงพอใจของลูกค้าเป็น
สิ่งที่จ าเป็นภายใต้การแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ซึ่งมีโครงสร้างตลาดเป็นแบบผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) ผู้ผลิต
อาหารสัตว์จะเน้นการส่งเสริมการขาย (ชาญศักดิ์ ไชยภูมิสกุล, 2543; อรพิน ทองพิสิฐสมบัติ, 2548) ซี่งรวมถึงการใช้พนักงาน
ขาย ในการให้บริการลูกค้าด้วย 

กรณีที่ 2 ปัญหาการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ได้แก่ คลังสินค้าและการจัดเก็บ  
และการบรรจุภัณฑ์ ปัญหาเหล่านี้เป็นผลกระทบจากปัญหากรณีที่ 1 ตัวอย่างเช่น การสั่งซื้อท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ท าให้โรงงานต้องมีการจัดเก็บอาหารสัตว์ไว้จ านวนหนึ่งในระดับที่ปลอดภัย (Safety Stock) ซึ่งบางครั้งอาจต้องเก็บไว้ใน
ปริมาณที่มากเพื่อให้เพียงพอ ท าให้ต้องเพิ่มต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งการจัดเก็บสินค้าจะต้องพิจารณาทั้งปริมาณ
และชนิดของสินค้าด้วย เพราะหากจัดเก็บไม่เหมาะสมก็จะท าให้กิจการมีภาระที่ เพิ่มขึ้นได้ ในการแก้ไขปัญหาทางโรงงาน
อาหารสัตว์กรณีศึกษาได้ใช้การติดต่อสื่อสารภายในเพื่อวางแผนการผลิตที่เหมาะสม แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม ชัชวาล อมาตยกุล (2545) ได้แนะน าถึงการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อช่ว ยในการ
จัดล าดับขั้นตอนการด าเนินงานภายในองค์การ เพื่อลดความผิดพลาด และช่วยให้การบริหารพื้นที่จัดเก็บและการขนย้ายใน
คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 

จากปัญหาในการจัดการโลจิสติกส์ขาออกของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้น กล่าวได้ว่า ปัญหาต่างๆ  
ในการด าเนินงานนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน โดยการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะพิจารณาถึง  



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 

  
 

 

 Page 109  
  

BMRC 

การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์แล้ว กิจการควรต้องเน้นถึงกระบวนการของการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ทั่วทั้ง
องค์การ เพื่อสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที (สุวภัทร รักเสรี, 2552) ซึ่งครอบคลุมไปถึงการจัดการ ด้าน
การผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดขององค์การด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการโซ่อุปทานและการจัดการโซ่
คุณค่า เนื่องจากปัญหาในการจัดการโลจิสติกส์ของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษานั้นเชื่อมโยงกับการด าเนิ นงานของลูกค้า  
โดยการแก้ปัญหาของกิจการจะมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม การจัดการโซ่อุปทาน  
มุ่งประสิทธิภาพในการอบสนองลูกค้าด้วยความรวดเร็วด้วยต้นทุนที่ประหยัด ส่วนการจัดการโซ่คุณค่านั้นจะเน้นการส่งมอบ
คุณค่าสูงสุดไปสู่ลูกค้า ดังนั้น จึงควรเน้นในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในการวางแผนงานร่วมกัน (ภวัต เจียมจิณณวัตร , 
2562; และ Reddy, 2013) 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

โรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษาด าเนินการผลิตอาหารสัตว์ประเภทอาหารสัตว์ส าเร็จรูปและสารผสมล่วงหน้า โดย
จ าหน่ายเฉพาะอาหารสัตว์ส าเร็จรูป ช่องทางการจ าหน่ายอาหารสัตว์ส าเร็จรูปส่วนใหญ่ผ่านตัวแทนจ าหน่าย และบางส่วน
จ าหน่ายโดยตรงไปยังฟาร์มขนาดใหญ่ มีการแบ่งพื้นที่ภายในโรงงานมี 2 ส่วน คือ พื้นที่โรงงาน และพื้นที่ส านักงาน มีการแบ่ง
โครงสร้างองค์การตามหน้าที่การด าเนินงานเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายด าเนินการผลิต และฝ่ายด าเนินการสนับสนุน 
ในการจัดการในกิจกรรมโลจิสติกส์ขาออกของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่ 
1) การบริการลูกค้า 2) กระบวนการสั่งซื้อ 3) การติดต่อสื่อสารด้านโลจิสติกส์ 4) การบรรจุภัณฑ์ 5) การจัดการสินค้าคงคลัง 
6) คลังสินค้าและการจัดเก็บ 7) การเคลื่อนย้ายพัสดุ 8) การขนส่ง 9) การจัดการสินค้ารับ และ 10) การจัดการของเสีย ส่วน
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการจัดการโลจิสติกส์ขาออกของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ การบริการ
ลูกค้า การจัดการค าสั่งซื้อของลูกค้า การบรรจุภัณฑ์ การคลังสินค้าและการจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการของเสีย ทั้งนี้
พบว่าในทางปฏิบัติในกิจกรรมโลจิสติกส์ของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษาไม่ครบถ้วนตามแนวคิดทฤษฎี แต่เป็นการจัดการ
ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งปัญหาที่ค้นพบในการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เชื่อมโยงไปสู่เรื่องการสื่อสาร
ระหว่างกิจการกับลูกค้า และการสื่อสารภายในองค์การ 

การวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษา ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ในการน า
ผลการวิจัยเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินกิจกรรมที่มีปัญหา เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
ผลการวิจัยนี้ยังสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาให้แก่โรงงานอาหารสัตว์รายอื่นๆ ได้ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกิจกรรมโลจิ
สติกส์เพื่อการกระจายสินค้าของโรงงานอาหารสัตว์กรณีศึกษา ในการศึกษาต่อไปควรศึกษาความเชื่อมโยงของกิจกรรมโลจิ
สติกส์เพื่อการบูรณาการกิจกรรมโลจิสติกส์โดยภาพรวม และการเปรียบเทียบกับโรงงานอาหารสัตว์รายอื่นๆ นอกจากนี้ยังควร
ประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ตามมิติด้านต้นทุนและเวลา ตลอดจนศึกษาแนวทางการจัดการโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มมูลค่า
ในทุกกิจกรรมโลจิสติกส์ 
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ความพึงพอใจในองค์ประกอบคุณภาพบรกิารของบ้านดแูลผู้สงูอายุในประเทศไทย 
SATISFACTION IN QUALITY SERVICE OF ELDERLY CARE HOME IN THAILAND 

อิทธิกร ข ำเดช *  จิตวร ีข ำเดช * *   และนนัท์ อุดมเฉลมิภัทร * ** 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อศึกษาการสร้างคุณค่าในองค์ประกอบคุณภาพการให้บริการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุใน  
การบริหารจัดการขององค์กรธุรกิจ โมเดลธุรกิจเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่ช่วยให้เจ้าของกิจการน าไปใช้
และเข้าใจจุดอ่อน และจุดแข็งของธุรกิจตัวเองได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านโมเดลธุรกิจที่มีอยู่แล้ว การเห็นภาพรวมของธุรกิจของ
ตัวเอง   สามารถวิเคราะห์เพื่อน าไปปรับและขยายธุรกิจได้ถูกต้อง และที่น่าสนใจกว่านั้นในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจ     
การมองไม่เห็นภาพรวมได้เร็วและปรับตัวช้าอาจท าให้ธุรกิจล้มได้  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุ จ านวน 360 คน พบว่า ความพึงพอใจของการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านที่ 1  
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ เรื่องความเพียงพอของอุปกรณ์
เครื่องมือ รองลงมาคือเรื่อง บรรยากาศในคลินิกเรียบร้อยและสะอาด ปัจจัยด้านที่ 2 ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ พบว่า ปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดคือเรื่องจ านวนผู้ดูแลมีจ านวนเพียงพอ รองลงมาคือเรื่อง มีแพทย์และพยาบาลดูแล ปัจจัยด้านที่ 3 ด้านการ
ตอบสนองลูกค้า พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ เรื่องพยาบาล ผู้ดูแล ให้การบริการที่มีระบบขั้นตอนการรักษาด้วยความช านาญ
และพยาบาล ผู้ดูแลให้การบริการที่มีระบบขั้นตอนการรักษาด้วยความช านาญ ปัจจัยด้านที่ 4 ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ
ลูกค้า พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ เรื่องพนักงานมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีกับผู้สูงอายุ รองลงมาคือ เรื่องพยาบาลและ
ผู้ดูแล ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการต้อนรับที่ดี ปัจจัยด้านที่ 5 ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ เรื่องอธิบาย
ขั้นตอนการรักษาและการประเมินอาการเบื้องต้นได้ถูกต้อง แม่นย า รองลงมาคือ  เรื่องอธิบายขั้นตอนการรักษาและการ
ประเมินอาการเบื้องต้นได้ถูกต้อง แม่นย า ปัจจัยในการบริการแต่ละด้านในความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
และน ามาสร้างโมเดลธุรกิจ 9 ช่อง    ได้แก่ กลุ่มลูกค้า คุณค่าที่มอบให้ ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า กิจกรรมหลัก พันธมิตรหลัก ทรัพยากรหลัก แหล่งที่มารายได้  และรายจ่าย โดยใช้วิธีสนทนากลุ่ม ให้สอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 
ค าส าคัญ:  ความพึงพอใจ, คุณภาพบริการ, ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ 
 

ABSTRACT 

 The purpose of this study focused on creating values in Service Quality of Elderly Care Home 
managed by a business organization.  Business Model Canvas is the significant instrument, assisting the 
modern entrepreneurs to understand the strengths and weaknesses of own business through the existing 
business models, enabled to adopt for use.  Business entrepreneur’ s ability to evaluate and analyze own 
business is crucial so that the findings could be implemented or used in business expansion correctly and 
successfully. Importantly, when it comes to business competitive advantage, developing and implementing 
sound business systems is vital and failure to respond to overview own business performance quickly could 
disrupt or bankrupt business.  
 The findings from conducting the study among 360 elderlies suggest that factor no.1, Tangibility of 
the Elderly Care Center, the most important item is the sufficiency of care instruments, followed by 

                                                            
* อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต /  อาจารย์พิเศษ คณะ
กายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
**  อาจารย์พิเศษ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
***  นกัศกึษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
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cleanliness and tidiness of the facilities with pleasant atmosphere.  For factor no. 2 Reliability, sufficient 
numbers of caregivers ranked the highest and next to having medical doctors and nurses for routine caring. 
As for factor no. 3, Responsiveness, it was extremely crucial to have the experience nurse and caregiver, 
well-trained and know how to treat the customer. Factor no. 4 Assurance in which the most important item 
is having staffs who acted pleasantly with good attitude toward elderly, followed by having nurse and 
caregiver with courtesy, always greeting customers with smile and giving good reception.  Regarding factor 
no. 5, The Empathy, the finding suggests the most crucial factor is thoroughly explaining the treatment 
procedures as well as capable of accurate initial diagnosis of the symptoms.  The outcomes from each 
factor derived from satisfaction in servicing provided by the Elderly Care Center had been formulated into 
a business model with 9 emphasis points, namely, customer group, given values, accessing customer, 
building relationships with customers, main activity, major alliance, main resources, source of revenues and 
expenditures.   These relevant data were gathered through focused group discussion in the topics in line 
with the quantitative analysis results. 
 
Keywords:  Satisfaction, Service Quality, Elderly Care Business. 
 

บทน า 

องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้นิยามว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนเกิน10% หรืออายุ 65 
ปีขึ้นไป เกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 20% และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 
14% โดยประเทศไทย ได้นิยามค าว่า“ผู้สูงอายุ” ไว้ใน พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 ว่าหมายถึง “ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป” ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีประชากรจ านวน 66.6 ล้านคน เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 10.3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 15.4 ประเทศไทยเข้าสู่สู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แต่ที่น่ากังวลกว่าก็คือ เราก าลังเข้าใกล้การเป็นสังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ (Completely Aged Society) ในราวปี พ.ศ. 2564 และในอีก 20 ปีข้างหน้า คาดว่าประเทศไทยจะมีสัดส่วน
ของผู้สูงอายุประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ นั่นคือการเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) 
นั่นเอง (วารสารข้าราชการ ก.พ. ปีที่ 60 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561)  ตลาดกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มผู้สูงอายุนี้มากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุ ซึ่งแน่นอนว่าจะท าให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจะเป็นธุรกิจอันดับต้นๆที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  โรค
เรื้อรังที่พบมากที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง 
และโรคสมองเสื่อม แม้ว่าไทยจะเป็นสังคมที่มีการปลูกฝังให้ลูกหลานมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวแต่ด้วยปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ลูกหลานต้องออกไปท างานมากขึ้นและมีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ปัจจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการ
บริการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมีแนวโน้มสูงขึ้น  นอกจากนี้จ านวนผู้สูงอายุทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน  
ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มที่สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด ข้อมูลจาก 
International Living Magazine รายงานว่า ไทยถูกจัดอยู่ใน 1 ใน 10 อันดับประเทศที่มีความเหมาะสมในการอยู่อาศัยยาม
เกษียณ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจ าวันที่ไม่แพง รวมถึงการบริการด้านการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในราคา
ที่ถูกเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ทั้งนี้ จุดท่องเที่ยวส าคัญๆ ก็ได้มีการลงทุนสร้างโครงการบ้านพักคนชราไว้รองรับชาวต่ างชาติ 
โดยสถานที่ยอดนิยมส าหรับผู้สูงอายุชาวต่างชาติคือ เชียงใหม่ สมุย และหัวหิน เนื่องจากบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและไม่
พลุกพล่านเท่าเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ อย่าง กรุงเทพฯ หรือพัทยา โดยในจังหวัดเชียงใหม่มีจ านวนชาวญี่ปุ่นที่ลงทะเบียนอย่าง
เป็นทางการเข้ามาอาศัยอยู่แบบระยะยาว 4,000 คนเพิ่มขึ้นจากปี 2013 ประมาณ 500 คนและเข้ามาอยู่อาศัยอย่างไม่เป็น
ทางการอีกราว 2,000 คน โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000 บาทต่อคนต่อปี ท าให้รายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีไม่ต่ ากว่า 
1,000 ล้านบาทต่อปี 
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ดังนั้นโอกาสที่จะด าเนินธุรกิจบ้านผู้สูงอายุ ควรศึกษาการแข่งขันด้านบริการ หรือเรียกว่า SERVQUAL เพื่อน ามา
ปรับใช้ในการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อให้เกิดความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจเติบโตแบบยั่งยืน   

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการบริการการให้บริการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 
 2. เพื่อน าความพึงพอใจของการบริการสร้างคุณค่าการบริการผ่านโมเดลธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการดูแลผู้สูงอายุ  

ขอบเขตการวิจัย  

 ประเภทของการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและน าผลจากการศึกษามาใช้ในการท าโมเดลธุรกิจ 
 ประชากรในการวิจัย คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธี            
การค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ W.G. Cochran โดยผู้วิจัยก าหนดสัดส่วนของประชากร เท่ากับ 50% 
ก าหนดค่าความคาดเคลื่อน เท่ากับ 5% และมีระดับความเชื่อมั่น เท่ากับ 95% ค านวณแล้วได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 
385 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง เนื่องจากไม่สามารถทราบจ านวนและรายชื่อที่แน่นอนของ
ประชากรได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ผู้วิจัย
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บจากแบบสอบถามจากศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร  
 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้นั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการโดย
การส ารวจวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ผลงานวิจัย และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลมาประมวล
รวมกันสร้างเป็นแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2: ปัจจัยในการเลือกคุณภาพบริการ 5 มิติ ได้แก่ 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 2) ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้  3) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 4) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 5) ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ส่วนที่ 
3: ค าถามเปิดเกี่ยวกับคุณค่าบริการที่สถานดูแลผู้สูงอายุควรมีเพิ่มเติม  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และการท าสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของผู้ประกอบการธุรกิจ
ผู้สูงอายุที่ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์โดยน าผลจากการวิจัยเชิงปริมาณลงสู่คุณ
ค่าที่น าเสนอให้กับลูกค้า (Value Proposition) ในการจัดท าโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) 

ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 
ธุรกิจสถานที่ดูแลผู้สูงอายุหมายถึงสถานบริการที่ไม่ใช่โรงพยาบาล มีบริการที่พ านัก ที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของ

แพทย์โดยทั่วไปจะครอบคลุมการให้บริการเช้าไปเย็นกลับ การให้บริการพักค้างคืน บริการอาหาร  การดูแลความสะอาดที่พัก
และเสื้อผ้า ตลอดจนท าความสะอาดของร่างกาย หากมีการเจ็บป่วย จะบริการส่งต่อแผนกคนไข้โรงพยาบาลเพื่อรับรักษา
ต่อไป 

การบริการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ แบ่งออก 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 
1. ให้บริการการดูแลเป็นระยะสั้น 
2. ให้บริการการดูแลระยะยาว 
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รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ  มีความแตกต่างกันตามระดับความต้องการช่วยเหลือด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุแบ่งออกได้ 
2 ประเภทดังนี้ 

1. ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้ (Active Adult Living: ADL/ Independent) แบ่งออกเป็น 
1.1 ประมาณร้อยละ 80 ยังต้องการอยู่ที่บ้านตนเอง ธุรกิจที่จะเกิดคือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อเพิ่ม

อ านวยความสะดวกภายในบ้าน 
1.2 กลุ่มที่ต้องการเพียงดูแลแบบรายวัน (Day Care) โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านไม่มีใครดูแลหรือ 

ผู้สูงอายุที่ก าลังพักฟื้นจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
1.3 กลุ่มที่ต้องการพ านักบ้านผู้สูงอายุที่มีการบริการที่ต้องการ ธุรกิจบ้านผู้สูงอายุจะมีการจัดกิจกรรม

ระหว่างวันเพื่อให้เหมาะสมกับการเข้าสังคมของผุ้สูงอายุที่พักอยู่ร่วมกัน 
2. ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ (Assisted Living : AL/Dependent) 

ได้แก่ ผู้สูงอายุนอนติดเตียง ผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ (Dementia and  Alzheimer) จนถึงการดูแลระยะ
สุดท้ายของชีวิต (Hospice Care) 

แนวคิดการประเมินคุณภาพการบริการจาก SERVQUAL  
คุณภาพบริการ (Service Quality) หรือ SERVQUAL คือแนวคิดในการพัฒนา”สิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการบริการ”  

ให้เหนือความคาดหวังของลูกค้าเพื่อท าให้ลูกค้าพอใจในการบริการ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)  ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) พาราสุรามันซีทฮอล์มและเบอร์รี่ 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1990, p. 25-26) ได้พัฒนาและสร้างเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการบริการ
เรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสรุปมิติ 5 ด้านดังต่อไปนี้ 

มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ 
รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผู้ให้บริการ บริการที่ถูกน าเสนอ
ออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆ ได้ชัดเจนขึ้น  

มิติที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับสัญญาที่ให้
ไว้กับผู้รับบริการ บริการที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความ
สม่ าเสมอนี้จะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้ 

มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการ 
โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่าย และได้รับความ
สะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว 

มิติที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance)  หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิด
ขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความต้องกา รของ
ผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการ
จะได้รับบริการที่ดีที่สุด 

มิติที่ 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการตาม
ความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน 

SERVQUAL ได้รับความนิยมในการน ามาใช้เพื่อศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอย่างกว้างขวาง ซึ่งองค์การ
ต้องการท าความเข้าใจต่อการรับรู้ของกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายตามความต้องการในบริการที่เขาต้องการ และเป็นเทคนิคที่ให้
วิธีการวัดคุณภาพในการให้บริการขององค์การ นอกจากนี้  ยังสามารถประยุกต์ใช้ SERVQUAL ส าหรับการท าความเข้าใจกับ
การรับรู้ของบุคลากรต่อคุณภาพในการให้บริการ โดยมีเป้าหมายส าคัญเพื่อให้การพัฒนาการให้บริการประสบผลส าเร็จ   
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           แนวคิดการสร้าง โมเดลธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas  
ในการออกแบบโมเดลธุรกิจหรือเรียกว่า Business Model Canvas ถูกพัฒนาขึ้นมาและน าเสนอโดย Alexander 

Osterwalder ในหนังสือชื่อ Business Model Generation การจะเริ่มต้นท าธุรกิจจ าเป็นต้องมีการวางรูปแบบธุรกิจ ดังนั้น
เราจึงมีเครื่องมือสร้างรูปแบบธุรกิจ (Model Business)  ขึ้น เพื่อช่วยในการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ เปรียบเสมือนการ
ต่อจิ๊กซอ แต่ละชิ้นส่วนที่น ามาต่อใน Model นี้ต่างก็มีความส าคัญและมีความสัมพันธ์กันด้วยในองค์ประกอบ 9 ส่วน 
ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) คุณค่าที่น าเสนอลูกค้า (Value Propositions) ช่องทางเข้าถึงลูกค้า 
(Channels)  การสร้างสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)  รายได้ (Revenue Streams) ทรัพยากร
หลัก (Key Resource) กิจกรรมหลัก(Key Activities) พันธมิตรหลัก (Key Partners) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure ) 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของธุรกิจเพื่อน าไปสู่การสร้างคุณค่าการบริการและการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ  

 

 

                                        รูปที่ 1  รูปแบบธุรกิจ (Model Business)   

        

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทบทวนวรรรณกรรมเกี่ยวกับ SERQUAL Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. 
(1985) A Conceptual Model of Service Quality and its Implication for Future Research. Journal of Marketing. 
Ithikorn Khamdej, Sutthiwan Kanlaya, Jithvaree Khamdej (2018)  “ Exploring Investment Cost and Return in 
Elderly Care Business Venture in Thailand. ”  Ithikorn Khamdej, Panidhan P, Jithvaree Khamdej (2019)  QFD 
application using SERVQUAL for Private Physical Therapy Clinic in Thailand. ตรีนุช จ าปาทอง (2553) ได้ศึกษา
ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการก่อนและหลังใช้บริการของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษนอกเวลา
ราชการ โรงพยาบาลศิริราช ปฐมาพร โตสง่า (2553) ได้ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อ
ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร ปัญญาวุธ ถมยาวิทย์ (2553) 
กรณีศึกษาการวัดระดับคุณภาพการบริการหลังการขายโดยใช้แบบจ าลอง SERVQUAL จงจิต หงษ์เจริญ (2550) “ความพึง
พอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลบนหอผู้ป่วยศัลยกรรมชายโรงพยาบาลศิริราช.” ผู้ศึกษาได้น ามาปรับใช้ในแบบสอบถาม
เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ 
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ผลของการศึกษาและอภิปรายผล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ 
 การแปลผลข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้สูงอายุ โดยการแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ จ านวน  400 คน สามารถ
จ าแนกตามตัวแปรได้ ดังนี้ 
 1. เพศ พบว่า เป็นเพศชายจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และเป็นเพศหญิง จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.0 ตามล าดับ 
 2. อายุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 รองลงมาอายุ 51-60 ปี จ านวน    
27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และสุดท้ายอายุ 40-50 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ 
 3. การเกษียณอายุจากอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาชีพท างานเอกชน จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0รองลงมา
อาชีพรับราชการและประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ตามล าดับ 
 4. ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่กับลูกหรือหลานในครอบครัว จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5
รองลงมาอยู่ตามล าพังกับภริยา จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และถัดมาอยู่คนเดียว จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 
และสุดท้ายอาศัยญาติพี่น้องอยู่ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในปัจจัย 5 ด้านของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการ 
                
ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจในปัจจัยด้านที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)  ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

 อัตราค่าบริการ
สามารถจ่ายได้ 

บรรยากาศในคลินิก
เรียบร้อยและสะอาด 

มีที่จอดรถเพียงพอ การจัดแบ่งห้อง
รักษาเป็นสัดส่วน 

ความเพียงพอของ
อุปกรณ์เครื่องมือ 

Mean 3.18 4.22 3.89 4.11 4.331 

N 400 400 400 400 400 

Std. Deviation .764 .601 .621 .497 .708 

 จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Means ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดคือเรื่อง ความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมาคือเรื่อง บรรยากาศในคลินิกเรียบร้อยและ
สะอาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22  
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในปัจจัยด้านที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  
 ชื่อเสียงของศูนย์ดูแล

ผู้สูงอายุ 
มีการบอกต่อของ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ในทางที่ดี 

จ านวนผู้ดูแลมี
จ านวนเพียงพอ 

มีแพทย์และ
พยาบาลดูแล 

เครื่องมืออุปกรณ์
ในการรักษา

ทันสมัย 
Mean 4.08 3.84 4.181 4.17 4.16 

N 400 400 400 400 400 
Std. Deviation .875 .925 .700 .715 .740 

  

 จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Means ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดคือเรื่อง จ านวนผู้ดูแลมีจ านวนเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมาคือเรื่อง มีแพทย์และพยาบาลดูแล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17  

 
 

 
 
 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจในปัจจัยด้านที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

 พยาบาล ผู้ดูแล 
ดูแลผู้สูงอายุ

ตลอด 24 ชั่วโมง 

ศูนย์มีมาตรฐาน
การดูแลเป็นที่
ยอมรับทั่วไป 

พยาบาล ผู้ดูแล ให้
การบริการที่มีระบบ
ขั้นตอนการรักษา
ด้วยความช านาญ 

พยาบาล ผู้ดูแล 
ดูแลการรับประทาน

ยาได้ถูกต้อง 

ศูนย์ ฯ มีระบบ
ขั้นตอนในการ

ให้บริการที่ชัดเจน 

Mean 4.16 4.201 4.201 4.16 4.05 

N 400 400 400 400 400 
Std. Deviation .779 .867 .710 .794 .737 

 จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Means ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดคือเรื่อง พยาบาล ผู้ดูแล ให้การบริการที่มีระบบขั้นตอนการรักษาด้วยความช านาญและพยาบาล ผู้ดูแล ให้การบริการที่   
มีระบบขั้นตอนการรักษาด้วยความช านาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เท่ากัน 
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ตารางท่ี 4  ความพึงพอใจในปัจจัยด้านที่ 4 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance)  ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

 พยาบาลและผู้ดูแล 
ยิ้มแย้มแจ่มใส       

มีการต้อนรับที่ดี 

พยาบาลและผู้ดูแล 
รับฟังความคิดเห็น
ด้วยความเข้าใจ 

และจริงใจต่อผู้ป่วย 

พนักงานในศูนย์ ฯ 
มีความสุภาพและ
จิตใจในการบริการ 

ที่ดี 

พนักงานมี
พฤติกรรมและ
ทัศนคติที่ดีกับ

ผู้สูงอายุ 

ผู้ที่มากับผู้สูงอายุ
ได้รับการต้อนรับ
อย่างดีในระหว่าง
รอคอยการรักษา 

Mean 4.35 4.26 4.26 4.391 4.20 

N 400 400 400 400 400 
Std. Deviation .712 .686 .660 .669 .716 

 
 
 จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Means ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดคือเรื่อง พนักงานมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีกับผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 รองลงมาคือเรื่อง พยาบาลและผู้ดูแล    
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการต้อนรับที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 
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ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจในปัจจัยด้านที่ 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
 พยาบาลและ

ผู้ดูแล มีความรู้
และประสบการณ์

ในการดูแล 

ผู้รับบริการมีความ
มั่นใจในการ

บริการ 

การรักษาช่วยให้
ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิต
ในสังคมได้เป็นอย่าง

ปกติ 

อธิบายขั้นตอนการ
รักษาและการประเมิน

อาการเบื้องต้นได้
ถูกต้อง แม่นย า 

ศูนย์ฯ มีการรายงาน
ความคืบหน้าในการ
ดูแลกับญาติอย่าง

สม่ าเสมอ 
Mean 4.20 4.29 4.15 4.311 4.15 

N 400 400 400 400 400 
Std. Deviation .772 .783 .768 .770 .710 

 จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Means ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดคือเรื่อง อธิบายขั้นตอนการรักษาและการประเมินอาการเบื้องต้นได้ถูกต้อง แม่นย า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมาคือ
เรื่อง อธิบายขั้นตอนการรักษาและการประเมินอาการเบื้องต้นได้ถูกต้อง แม่นย า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
 

 
 
 
ตอนที่ 3 ปัจจัยในการบริการแต่ละด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
 
ตารางท่ี 6 ปัจจัยในการบริการแต่ละด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.356 .601  2.255 .025 
อัตราค่าบริการสามารถจ่ายได้ -.316 .118 -.309 -2.678 .008 
บรรยากาศในคลินิกเรียบร้อยและสะอาด .010 .110 .008 .095 .925 
มีที่จอดรถเพียงพอ -.044 .117 -.035 -.380 .704 
การจัดแบ่งห้องรักษา เป็นสัดส่วน .868 .091 .550 9.586 .000 
ความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่องมือ .577 .074 .522 7.775 .000 
ชื่อเสียงของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ -.256 .044 -.286 -5.838 .000 
มีการบอกต่อของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในทางที่ดี -.185 .050 -.219 -3.677 .000 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) ปัจจัยในการบริการแต่ละด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

จ านวนผู้ดูแลมีจ านวนเพียงพอ -1.717 .128 -1.535 -13.379 .000 
มีแพทย์และพยาบาลดูแล 3.630 .410 3.312 8.857 .000 
เครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาทันสมัย -.092 .205 -.087 -.451 .652 
พยาบาล ผู้ดูแล ดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง .047 .051 .047 .920 .358 
ศูนย์มีมาตรฐานการดูแลเป็นที่ยอมรับทั่วไป -1.120 .069 -1.240 -16.166 .000 
พยาบาล ผู้ดูแล ให้การบริการที่มีระบบขั้นตอน
การรักษาด้วยความช านาญ 

-.367 .080 -.332 -4.583 .000 

พยาบาล ผู้ดูแล ดูแลการรับประทานยาได้ถูกต้อง 1.719 .132 1.744 13.040 .000 
ศูนย์ ฯ มีระบบขั้นตอนในการให้บริการที่ชัดเจน -4.688 .265 -4.414 -17.689 .000 
พยาบาลและผู้ดูแล ย้ิมแย้มแจ่มใส มีการต้อนรับที่
ดี 

-1.896 .107 -1.724 -17.674 .000 

พยาบาลและผู้ดูแล รับฟังความคิดเห็นด้วยความ
เข้าใจ และจริงใจต่อผู้ป่วย 

5.850 .389 5.127 15.034 .000 

พนักงานในศูนย์ ฯ มีความสุภาพและจิตใจในการ
บริการที่ดี 

-5.425 .440 -4.573 -12.335 .000 

พนักงานมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีกับผู้สูงอายุ -2.885 .268 -2.465 -10.768 .000 
ผู้ที่มากับผู้สูงอายุได้รับการต้อนรับอย่างดีใน
ระหว่างรอคอยการรักษา 

3.601 .323 3.292 11.165 .000 

พยาบาลและผู้ดูแล มีความรู้และประสบการณ์ใน
การดูแล 

-.010 .060 -.010 -.173 .863 

การรักษาช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้
เป็นอย่างปกติ 

2.191 .236 2.149 9.278 .000 

อธิบายขั้นตอนการรักษาและการประเมินอาการ
เบื้องต้นได้ถูกต้อง แม่นย า 

3.832 .358 3.766 10.710 .000 

ศูนย์ ฯ มีการรายงานความคืบหน้าในการดูแลกับ
ญาติอย่างสม่ าเสมอ 

-2.780 .481 -2.519 -5.780 .000 

a. Dependent Variable: ผู้รับบริการมีความมั่นใจในความเป็นเลิศของการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  
จากการวิเคราะห์ด้วยสถิต ิRegression แบบ Linear Regression ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

  
  ปัจจัยในการบริการที่ส าคัญจ านวน 19 ประเด็นจาก 24 ประเด็น มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นใจในความเป็นเลิศของ
การบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ประเด็นเรื่อง (1) อัตราค่าบริการสามารถจ่ายได้ (2) การจัดแบ่งห้องรักษา
เป็นสัดส่วน (3) ความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่องมือ (4) ชื่อเสียงของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (5) มีการบอกต่อของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ในทางที่ดี (6) จ านวนผู้ดูแลมีจ านวนเพียงพอ (7) มีแพทย์และพยาบาลดูแล (8) ศูนย์มีมาตรฐานการดูแลเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
(9) พยาบาล ผู้ดูแล ให้การบริการที่มีระบบขั้นตอนการรักษาด้วยความช านาญ (10) พยาบาล ผู้ดูแล ดูแลการรับประทานยา
ได้ถูกต้อง (11) ศูนย์ฯ มีระบบขั้นตอนในการให้บริการที่ชัดเจน  (12) พยาบาลและผู้ดูแล ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการต้อนรับที่ดี    
(13 ) พยาบาลและผู้ดูแล รับฟังความคิดเห็นด้วยความเข้าใจ และจริงใจต่อผู้ป่วย (14) พนักงานในศูนย์ ฯ มีความสุภาพและ
จิตใจในการบริการที่ดี (15) พนักงานมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีกับผู้สูงอายุ (16) ผู้ที่มากับผู้สูงอายุได้รับการต้อนรับอย่างดี   
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ในระหว่างรอคอยการรักษา (17) การรักษาช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างปกติ (18) อธิบายขั้นตอนการรักษา
และการประเมินอาการเบื้องต้นได้ถูกต้อง แม่นย า  และ(19) ศูนย์ฯ มีการรายงานความคืบหน้าในการดูแลกับญาติอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยผู้สูงอายุต่อความเป็นเลิศของการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 360 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นหญิงมากกว่าชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป รองลงมาอายุอายุ 51-60 ปี ส่วนใหญ่เกษียณอายุจากอาชีพท างานเอกชน 
รองลงมาเกษียณอายุจากอาชีพอาชีพรับราชการและประกอบธุรกิจส่วนตัว และส่วนใหญ่ปัจจุบันอาศัยอยู่กับลูกหรือหลานใน
ครอบครัว รองลงมาอาศัยญาติพี่น้องอยู่ 
 ปัจจัย 5 ด้านของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อคุณภาพในการบริการ จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Means พบว่า  
 ปัจจัยด้านที่ 1 ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการ พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือเรื่อง       
ความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่องมือ รองลงมาคือเรื่อง บรรยากาศในคลินิกเรียบร้อยและสะอาด  
 ปัจจัยด้านที่ 2 ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการ พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือเรื่อง จ านวน
ผู้ดูแลมีจ านวนเพียงพอ รองลงมาคือเรื่อง มีแพทย์และพยาบาลดูแล  
 ปัจจัยด้านที่ 3 ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการ พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือเรื่อง พยาบาล 
ผู้ดูแล ให้การบริการที่มีระบบขั้นตอนการรักษาด้วยความช านาญและพยาบาล ผู้ดูแล ให้การบริการที่มีระบบขั้นตอนการรักษา
ด้วยความช านาญ  
 ปัจจัยด้านที่ 4 ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการ พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือเรื่อง พนักงาน
มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีกับผู้สูงอายุ รองลงมาคือเรื่อง พยาบาลและผู้ดูแล ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการต้อนรับที่ดี  
 ปัจจัยด้านที่ 5 ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริการ พบว่า  ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือเรื่อง      
อธิบายขั้นตอนการรักษาและการประเมินอาการเบื้องต้นได้ถูกต้อง แม่นย า รองลงมาคือเรื่อง อธิบายขั้นตอนการรักษาและ            
การประเมินอาการเบื้องต้นได้ถูกต้อง แม่นย า 
 ปัจจัยในการบริการแต่ละด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นใจในความเป็นเลิศของการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  
 จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Regression แบบ Linear Regression ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ปัจจัยในการบริการ 
ด้านอัตราค่าบริการสามารถจ่ายได้ ด้านการจัดแบ่งห้องรักษาเป็นสัดส่วน ด้านความเพียงพอของอุปกรณ์เครื่องมือ            
ด้านชื่อเสียงของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ด้านมีการบอกต่อของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในทางที่ดี ด้านจ านวนผู้ดูแลมีจ านวนเพียงพอ     
ด้านมีแพทย์และพยาบาลดูแล ด้านศูนย์มีมาตรฐานการดูแลเป็นที่ยอมรับทั่วไป ด้านพยาบาล ผู้ดูแล ให้การบริการที่มีระบบ
ขั้นตอนการรักษาด้วยความช านาญ ด้านพยาบาล ผู้ดูแล ดูแลการรับประทานยาได้ถูกต้อง ด้านศูนย์ฯ มีระบบขั้นตอนใน    
การให้บริการที่ชัดเจน  ด้านพยาบาลและผู้ดูแล ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการต้อนรับที่ดี ด้านพยาบาลและผู้ดูแล รับฟังความคิดเห็น
ด้วยความเข้าใจ และจริงใจต่อผู้ป่วย ด้านพนักงานในศูนย์ ฯ มีความสุภาพและจิตใจในการบริการที่ดี ด้านพนักงานมี
พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีกับผู้สูงอายุ ด้านผู้ที่มากับผู้สูงอายุได้รับการต้อนรับอย่างดีในระหว่างรอคอยการรักษา ด้านการ
รักษาช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างปกติ ด้านอธิบายขั้นตอนการรักษาและการประเมินอาการเบื้องต้นได้
ถูกต้อง แม่นย า  และด้านศูนย์ฯ มีการรายงานความคืบหน้าในการดูแลกับญาติอย่างสม่ าเสมอ มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นใจ
ในความเป็นเลิศของการบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญ 
 
ข้อสรุปและเสนอแนะ   
  ปัจจุบันธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในไทยขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากจ านวนผู้สูงอายุในปัจจุบันที่มีเพิ่มขึ้นประกอบกับลูกหลาน
หาสถานที่ดูแลที่ไว้ใจได้เพื่อดูแลบุคคลที่ตนรัก โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในประเภทการให้บริการดูแลในระยะสั้นๆ อย่างไรก็ตาม
คาดว่าตลาดจะใหญ่ขึ้นจากจ านวนผู้สูงอายุที่จะขยายตัวกว่า 50% ในอีก 10 ปีข้างหน้า คุณภาพบริการ ( Service Quality) 
หรือ SERVQUAL เป็นแนวคิดในการพัฒนา”สิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการบริการ” ให้เหนือความคาดหวังของลูกค้าเพื่อท าให้ลูกค้า
พอใจในการบริการ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริการ 5 ด้ายน ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)  
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance)  
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และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy)  การสร้างคุณค่าบริการผ่านโมเดลธุรกิจต้องการน าเสนอต่อกลุ่มลูกค้าซึ่งอาจเป็น
บริการที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าบริการที่มีอยู่ต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ตรงความต้องการ และ
ตอบค าถามได้ว่า เหตุใดกลุ่มลูกค้าจึงต้องการอยากได้คุณค่าเหล่านี้ และพร้อมที่จะใช้บริการของเรา ข้างหน้า การสร้างคุณค่า
ผ่านโมเดลธุรกิจจึงเหมาะส าหรับผู้ประกอบการ Smes ที่จะออกแบบธุรกิจ โดยค านึงถึงกลุ่มลูกค้าการสร้างคุณค่าการบริการ
และการสร้างความแตกต่างในธุรกิจ การออกแบบธุรกิจจึง เป็นส่วนส าคัญอย่างมากในการบริหารจัดการ  โมเดลธุรกิจเป็น
เครื่องมือส าคัญของผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่ช่วยให้เจ้าของกิจการน าไปใช้และเข้าใจจุดอ่อนและ จุดแข็งของธุรกิจตัวเองได้
อย่างรวดเร็วโดยผ่านโมเดลธุรกิจที่มีอยู่แล้ว การเห็นภาพรวมของธุรกิจของตัวเองและวิเคราะห์เพื่อน าไปปรับและขยายธุรกิจ
ได้ถูกต้อง และที่น่าสนใจกว่านั้นในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจ    

  ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาได้น าข้อมูลมาจัดท าสนทนากลุ่มในการอบรมเชิงปฏิบัติการของกรมพัฒนาธุรกิจ โดยจัดท าโมเดล
ธุรกิจบ้านผู้สูงอายุโดยการสร้างคุณค่าบริการผ่านโมเดลธุรกิจส าคัญต่อการท าธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเพื่อสร้างความส าเร็จตั้งแต่
ก้าวแรกของการท าธุรกิจบ้านผู้สูงอายุและธุรกิจอื่นๆ เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อผู้
ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงผู้ที่ต้องการที่จะเริ่มสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองโดยสามารถการสร้างคุณค่า
ผ่านโมเดลธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model) ใหม่ๆ โดยเน้นการน าเสนอลูกค้าในรูปคุณค่าการ
เสนอลูกค้า (Value Proposition) กลุ่มลูกค้า (Customer Segment ) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer 
Relationship) ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Channel) กิจกรรมหลัก ทรัพยากรหลัก (Key Resource) พันธมิตรหลัก           
(Key Partner ) รายได้หลัก (Revenue Stream) และโครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ดังปรากฏในตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7 การจัดท าโมเดลบ้านผู้สูงอายุโดยใช้ Business Model Canvas   

Business Model Pillar Description 
Product/Service Value Proposition ด้านพ้ืนฐานการบริการ 

- การบริการอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ พยาบาลผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด  
ให้การดูแลแบบญาติ  มีการตรวจสุขภาพ มีกายภาพบ าบัด มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ช่วยเหลือทีทันสมัย ดูแลเรื่องการทานยาตามที่นายแพทย์สั่ง  
ห่วงโซ่ของการดูแลการรักษามีการเชื่อมโยงให้กับบุ คลากรทาง
การแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้การดูแลรักษา มีข้อมูลประวัติการ
เจ็บป่วย ประวัติการตรวจวินิจฉัย และประวัติการรักษาในอดีต 
- การแบ่งห้องเป็นสัดส่วน 
- มีกิจกรรมประจ าวันตามที่ผู้สูงอายุต้องการ พาออกไปนอกสถานที่  
- มีการขนย้าย เคลื่อน-ย้าย และส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานบริการใน
กรณีฉุกเฉินรถฉุกเฉิน  
- สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น มีห้องสันทนาการ ฟิตเนส แอโรบิค  
กายบริหาร สระว่ายน้ า สวนหย่อม มีรถรับ-ส่งไปศูนย์การค้า บริการ
ท าความสะอาด ซัก-รีด 
- ระบบรักษาความปลอดภัย กล้อง CCTV  
ด้านการเพิ่มคุณค่าบริการ 
ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) ได้แก่ เรื่องความ
เพียงพอของอุปกรณ์เครื่องมือ รองลงมาคือเรื่อง บรรยากาศในคลินิก
เรียบร้อยและสะอาด  
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) ได้แก่ เรื่องจ านวนผู้ดูแล 
มีจ านวนเพียงพอ รองลงมาคือเรื่อง มีแพทย์และพยาบาลดูแล  
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Business Model Pillar Description 
การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ได้แก่ พยาบาล ผู้ดูแล  
ให้การบริการที่มีระบบขั้นตอนการรักษาด้วยความช านาญและ
พยาบาล ผู้ดูแล ให้การบริการที่มีระบบขั้นตอนการรักษาด้วยความ
ช านาญ  
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance)  ได้แก่ พนักงานมี
พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีกับผู้สูงอายุ รองลงมาคือเรื่อง พยาบาลและ
ผู้ดูแล ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการต้อนรับที่ดี  
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) ได้แก่อธิบายขั้นตอนการรักษา
และการประเมินอาการเบื้องต้นได้ถูกต้อง แม่นย า รองลงมาคือเรื่อง 
อธิบายขั้นตอนการรักษาและการประเมินอาการเบื้องต้นได้ถูกต้อง 
แม่นย า 

Customer 
Relationship 

Customer 
Segment 

แยกกลุ่มชาย-หญิง  
- กลุ่มที่สามารถช่วยตนเองได้ ไม่พึ่งพิง  
- กลุ่มที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด 
- กลุ่มติดเตียง 
- กลุ่มผู้ป่วยวาระสุดท้าย 

Channel มี website, Facebook. Line ให้ผู้สูงอายุได้รับทราบ 
Relationship สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของแพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลกับคนไข้เป็นพิเศษ 

การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy)  
Infrastructure 
Management 

Key Resource - แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด นักโภชนาการ ผู้ดูแล ให้การดูแล
อย่างใกล้ชิด แบบญาติ  ความสามารถอันโดดเด่นที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจตาม Business Model นั้น  ความสามารถของผู้ดูแลใน
การดูแลผู้สงอายุ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของ
ผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวการดูแล สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับ ผู้สูงอายุ 
- เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือทีทันสมัย 
- เงินลงทุนในโครงการ 
- กระบวนการท าความสะอาด องค์ประกอบการท าความสะอาด  
และคุณภาพความสะอาด 
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์ท าความสะอาด 

Key Activity - บริการผู้สูงอายุแบบองค์รวม ได้แก่ กาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ เน้นการสร้างเสริมสุข 

Partner Network - เครือข่าย หรือ Alliances-พันธมิตรธุรกิจของผู้สู งอายุได้แก่  
นายแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน
ผู้สูงอายุ 

Financial Aspect Revenue stream -  รายได้รับจากการบริการได้แก่  รายได้ค่ าบริการประจ าวัน 
ประจ าเดือน และรายได้อื่นที่น าเสนอผู้สูงอายุต้องการ 

Cost Structure - โครงสร้างต้นทุนได้แก่ ค่าจ้างบุคลากรและพนักงาน ค่าใช้จ่ายการ
บริการ ( ค่าอาหาร ค่าจัดกิจกรรม ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าอุปกรณ์
ส านักงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น) 
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการบริการกายภาพบ าบัดตามมาตรฐานวชิาชีพในภาคเอกชน 
THE CAUSAL CORRELATION ON PHYSICAL THERAPY SERVICE                                                                                       

WITH RESPECT TO PROFESSIONAL STANDARD OF PRIVATE SECTOR 
นันท์ อุดมเฉลมิภัทร  และอิทธิกร ข ำเดช  

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน                
และการบริการกายภาพบ าบัดตามมาตรฐานวิชาชีพของนักกายภาพบ าบัดในภาคเอกชน 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการบริการทางกายภาพบ าบัดตาม
มาตรฐานวิชาชีพในภาคเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกายภาพบ าบัดที่ท างานในคลินิกกายภาพบ าบัดหรือโรงพยาบาลเอกชน 
จ านวน 212 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 50 ข้อ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท าการทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติ T-test, F-test, และการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68.4) อายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 62.7)         
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 76.0) ท างานที่คลินิกกายภาพบ าบัด (ร้อยละ 61.3) จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 
67.9) มีประสบการณ์ท างานในภาคเอกชนน้อยกว่า 3 ปี (ร้อยละ 33.5) ได้รับรายได้ 20,001-30,000 บาท (ร้อยละ 41.0) มี
ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.08) ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(3.94) และระดับมาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (4.62) โดยมาตรฐานบริการทาง
กายภาพบ าบัดได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ (0.52) รองลงมาคือความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน (0.34) 
สรุปความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบว กกับ
มาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัด และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ยังมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อมาตรฐานบริการทาง
กายภาพบ าบัด โดยส่งผ่านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
 
ค าส าคัญ: มาตรฐานวิชาชีพกายภาพบ าบัด, ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์, ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน 

 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was 1)  to study creative leadership, job satisfaction and physical 
therapy service with respect to professional standard of private sector. 2) to analyze the causal direct and 
indirect relationship of creative leadership, job satisfaction toward physical therapy service with respect to 
professional standard of private sector.  The sample consisted of 212 clients who are physical therapist of 
private sector in Thailand. The anonymous questionnaires of fifty-five items of five point Likert scale. Data 
were analyzed through descriptive statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation.  The 
hypothesis was tested with T-test, F-test and path analysis. 
 The finding showed that the majority of sample included:  females, those aged between 21- 30 
years, Bachelor’s degree, work at physical therapy clinic in Bangkok, less 3 years-experience in private sector, 
monthly income between 20,001-30,000 earners.  The creative leadership level, job satisfaction level and 
physical therapy service with respect to professional standard level of samples were at high level.  The 

                                                            
 นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 อาจารย์ประจ า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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Creative leadership and job satisfaction direct and indirect toward physical therapy service with respect to 
professional standard of private sector 

Keywords: Professional Standard, Creative Leadership, Job Satisfaction,  

บทน า 
ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ จึงได้มีการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ พ.ศ. 2560-2569 ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์กลางบริการเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559) นอกจากนี้ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการเจ็บป่วยหรือต้องการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้ดีขึ้น จึงเป็นโอกาสของธุรกิจทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ทั้งจาก
ผู้รับบริการภายในประเทศรวมถึงผู้รับบริการต่างประเทศที่เข้ามารับการรักษาในประเทศไทยด้วย จากความล่าช้าใน           
การตอบสนองของโรงพยาบาลรัฐจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเลือกที่จะเข้ารับบริการในภาคเอกชน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน     
การรองรับการให้บริการบางกลุ่มที่มีก าลังหรืออ านาจในการซื้อและต้องการที่จะได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว             
จากการศึกษาของสุธีราพร อ่อมคร้าม และบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูล (2558) พบว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในภาครัฐเพราะว่ามี
สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้และจากการแนะน าของบุคคลใกล้ชิด ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในภาคเอกชนเพราะว่า
คุณภาพการรักษาของแพทย์มีระบบการให้บริการที่ดี พฤติกรรมการให้บริการของพยาบาล มีการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล
ผ่านสื่อต่าง ๆ ราคาค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ และมีสถานที่ให้บริการที่ดี นอกจากนี้ นิยม กริ่มใจ (2560) ได้ศึกษา
ถึงปัจจัยการเลือกรับบริการโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนพบว่ามีความแตกต่างด้านคุณภาพการบริการจากการรับรู้ของผู้ป่วย
ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนมีระดับที่สูงกว่า สอดคล้องกับการศึกษาของสิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์  (2556) ที่พบว่าปัจจัยด้าน
คุณภาพการบริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

กายภาพบ าบัดเป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีบทบาทส าคัญในการดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย  
ซึ่งปัจจุบันนักกายภาพบ าบัดออกมาประกอบวิชาชีพในภาคเอกชนมากขึ้นเนื่องจากในภาครัฐมีภาระงานที่หนักและ
ความก้าวหน้าในสาขาอาชีพน้อย อีกทั้งในภาคเอกชนนักกายภาพบ าบัดยังได้รับค่าตอบแทนและการยอมรับในวิชาชีพที่
มากกว่า ท าให้พบว่า 2-3 ปีที่ผ่านมามีการจดทะเบียนคลินิกกายภาพบ าบัดเพิ่มมากขึ้นกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบย้อนหลังใน 5 ปีที่
ผ่านมา ซึ่งเมื่อเข้ามาท างานอยู่ในภาคเอกชนก็ต้องพบกับความคาดหวังของผู้เข้ารับบริการที่มากกว่าภาครัฐ อีกทั้งต้องรักษา
คุณภาพบริการให้อยู่ในระดับสูง คุณภาพการบริการนั้นมีหลายมิติทั้งสามารถรับรู้ได้จากผู้เข้ารับบริการ และบางมิติเป็นเรื่อง
ทางเทคนิคของบริการนั้นที่ผู้ป่วยอาจจะแยกความแตกต่างได้ยากเพราะไม่มีพื้นฐานความรู้หรือความเช้าใจมาก่อน ซึ่งมี
การศึกษาพบว่าคุณภาพการให้บริการโดยรวมมีผลต่อการด าเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย โดยมีปัจจัยที่
ส าคัญ คือ กระบวนการให้บริการและภาวะผู้น า เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จทั้งความสามารถมารถทางด้านการเงิน คือ ผลในด้าน
การตอบแทนของการลงทุน และความพึงพอใจของผู้มารับบริการ คือ เมื่อเข้ารับการรักษาแล้วเกิดความพึงพอใจ มีอาการดี
ขึ้นหรือหายจากอาการเจ็บป่วย (รุ่งโรจน์ สงสระบุญ, 2559) อีกทั้งมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพต่ ายิ่งท าให้ผู้มาใช้บริการ
ไม่กลับมาใช้บริการอีกส่งผลให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนตกต่ าลง (เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2552) ส าหรับวิชาชีพ
กายภาพบ าบัดได้มีการก าหนดมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัดเพื่อให้นักกายภาพบ าบัดรักษาคุณภาพการให้บริการให้ได้ตรง
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2554) 

 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะที่นักกายภาพบ าบัดจ าเป็นต้องมีเพราะภาวะผู้น าส่งผลทางบวกต่อ
ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนและ
โรงพยาบาลองค์การมหาชน (สุขยืน เทพทอง และสมประสงค์ โกศลบุญ, 2560)  นอกจากนี้ภาวะผู้น ายังส่งผลต่อประสิทธิผล
ของบุคลากรในโรงพยาบาล คือ สามารถรักษาระดับของการปฏิบัติหน้าที่และมีศักยภาพในการด าเนินงานที่สูง บุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลภายในองค์การ (เขมญา คินิมาน และคณะ, 2562) ด้วย
เหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของนักกายภาพบ าบัด รวมทั้งระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
และหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีผลต่อบริการกายภาพบ าบัดตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเป็นปัจจัยในการคัดเลือกและน าไปสู่  
การพัฒนานักกายภาพบ าบัดที่ท างานในภาคเอกชนต่อไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
 Ash and Persall (1999) ได้พัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดยเชื่อว่าภาวะผู้น าไม่จ าเป็นต้องมีเฉพาะ
ผู้บริหารเท่านั้น แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของบุคคลในองค์กรไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ 
(2555) กล่าวว่ามีแนวคิดของนักวิชาการสองกลุ่มด้วยกันเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการน าผู้อื่นได้
อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการใหม่ ๆ  และมีการประสานงานหรือกระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการ
ประสานให้ผู้อื่นสามารถท างานร่วมกัน สร้างแรงจูงใจ และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นโดยสรุปภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ (Creative Leadership) หมายถึง การที่ผู้น าใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา สามารถกระตุ้นผู้อื่น 
และเชื่อมัน่ในศักยภาพของตนเองและผู้อื่นที่จะสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยอาศัยการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ 
 Casse and Claudel (2007) ได้สรุปองค์ประกอบที่ส าคัญของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ จินตนาการและความ 
ยึดหยุ่น ในหนังสือ Philosophy for Creative Leadership สมชาย รุ่งเรือง และธีระวัฒน์ จันทึก (2560) ได้สังเคราะห์
องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าจากทั้งหมด 18 องค์ประกอบ มีเพียง 4 องค์ประกอบ
หลักที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านจินตนาการ คือ มีความสร้างสรรค์เชื่อมั่นเพื่อพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่และมี
ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมงาน สร้างบรรยากาศการท างานที่อบอุ่น ด้านความยืดหยุ่น คือ สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีศักยภาพในการประสานงาน ปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ด้านวิสัยทัศน์ คือ ศักยภาพในการก าหนดเป้าหมาย ก าหนดยุทธศาสตร์การท างานพร้อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กล้าในการน าเสนอความคิดใหม่ ๆ และด้านการแก้ปัญหา คือ วิเคราะห์ปัญหาได้ตามสถานการณ์ สร้าง
ทางเลือกน าไปสู่การปฏิบัติได ้
 เอื้อจิต พานทองวิริยะกุล และคณะ (2560) พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพยาบาลวิชาชีพในการเป็นผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ คือ การมีวิสัยทัศน์และการมีความไว้วางใจ จะสามารถน าองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ จากการศึกษาของ 
Desveaux et al. (2016) พบว่าคุณลักษณะภาวะผู้น าที่ส าคัญของนักกายภาพบ าบัดในระดับสภาบันการศึกษาและระดับ
ผู้จัดการ คือ ความสามารถในการเรียนรู้และพร้อมที่จะพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมขององค์กรก็เป็นสิ่งที
ส าคัญในการหล่อหลอมให้เกิดการพัฒนาด้านภาวะผู้น าของบุคลากรในสถานพยาบาล (Weintraub & Mckee, 2019) 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
 ความพึงพอใจในงาน คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของของพนักงาน  โดยอาจมีผลมาจากความสัมพันธ์
กับคนภายในองค์กร สิ่งแวดล้อมในการท างานและการประสบความส าเร็จในการท างาน (Jenaibi, 2010) จากการศึกษาความ
พึงพอใจพนักงานและลูกค้าที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร พบว่าเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจต่องานก็จะท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าอันจะเกิดความพึงพอใจและกลับมารับบริการซ้ า แนะน าบอกต่อคนใกล้ชิด 
และจงรักภักดีต่อองค์กรในระยะยาว ตามแนวคิดเรื่องห่วงโซ่การบริการแห่งก าไร หทัยชนก ชัยวงค์ษา และธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร 
(2560) ได้ศึกษาเพื่อสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรซึ่งถือว่าความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบหนึ่งนั้น 
สรุปว่ามี 12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทน ลักษณะส่วนตัว 
สภาพแวดล้อม ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านองค์การ คุณภาพชีวิต เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และด้าน
ผู้บริหาร นอกจากนี้ได้มีการศึกษาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญในการวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัดใน
ภาคเอกชนพบว่ามี 4 ด้านที่ส าคัญ คือ ด้านผลตอบแทนและลักษณะงาน ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคง ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน (อุดมพร ป้องเกียรติชัย, 2560)  

 มาตรฐานบริการกายภาพบ าบัด  
 มาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดถูกก าหนดโดยมีประกาศสภากายภาพบ าบัด                 
เรื่อง มาตรฐานบริการกายภาพบ าบัด ประกอบด้วย 9 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 การจัดองค์กรและการบริหารงาน
กายภาพบ าบัด มาตรฐานที่ 2 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาตรฐานที่ 3 การบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
มาตรฐานที่ 4 การบริหารความเสี่ยง มาตรฐานที่ 5 เครื่องมือทางกายภาพบ าบัด อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มาตรฐานที่ 6 ระบบข้อมูลสารสนเทศทางกายภาพบ าบัด มาตรฐานที่ 7 การบริการทางกายภาพบ าบัด มาตรฐานที่ 8 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 

  
 

 

 Page 128  
  

BMRC 

กระบวนการทางกายภาพบ าบัด มาตรฐานที่ 9 ผลลัพธ์การด าเนินงานของงานกายภาพบ าบัด ซึ่งมาตรฐานทั้ง 9 มาตรฐาน     
มีความเกี่ยวข้องทั้งระดับองค์การ หน่วยงาน และระดับบุคคล โดยมาตรฐานที่มีความเกี่ยวข้องในระดับโดยตรงกับนัก
กายภาพบ าบัดในการรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดในระดับที่ดีที่สุด คือ มาตรฐานที่ 7 การบริการ
ทางกายภาพบ าบัด และมาตรฐานที่ 8 กระบวนการทางกายภาพบ าบัด (ราชกิจจานุเบกษา, 2554) 

จากการศึกษาของ ขวัญชนก ฤทธิ์ธาทร (2553) พบว่า การปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลเอกชน 
ตามมาตรฐานวิชาชีพส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง โดยลักษณะงาน บรรยากาศองค์กร และปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีเพียงปัจจัยจูงใจเท่านั้นที่สามารถ
อธิบายความผันแปรของการปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัดตามมาตรฐานวิชาชีพได้  นอกจากนี้ วันเพ็ญ เหลืองนฤทัย  
(2561) ได้ท าการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัดของหน่วยงาน
กายภาพบ าบัด โรงพยาบาลหัวหินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในมาตรฐานด้านกระบวนการทาง
กายภาพบ าบัด คือ มีขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน รองลงมาคือ ด้านบุคลากรที่ให้บริกา รกายภาพบ าบัดต้องมี
บุคลิกภาพที่ดีและมีความน่าเชื่อถือ 

สินีนาฏ วิไลจิตต์ และคณะ (2554) พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เขตภาคกลาง อยู่ในระดับปานกลาง จากภาระงานที่มีมากและระบบงานที่ไม่เอื้ออ านวย โดยบรรยากาศ
องค์กรและการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัด 
นอกจากนี้ปัจจัยด้านอื่น ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และการอบรมที่ผ่านมาไม่มีความสัมพันธ์กับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัด 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ความพึงพอใจ                  
            ในการปฏิบัติงาน และมาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัด 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษาเป็นนักกายภาพบ าบัดที่ท างานในภาคเอกชนประกอบด้วย คลินิกกายภาพบ าบัดและโรงพยาบาล
เอกชน จ านวน 1,500 คน โดยการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนตัวแปรที่ท าการศึกษา 10 ตัวแปร จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
จ านวน 20 เท่าของตัวแปรที่ท าการศึกษา (Hair et al., 2010) ได้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 200 คน คิดเป็นร้อยละ13.33 ของ
จ านวนประชากร (ขนาดไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของประชากร) โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
ผู้วิจัยท าการส่งแบบสอบถามในกลุ่มสมาคมกายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย กลุ่มสภากายภาพบ าบัด ชมรมนักกายภาพบ าบัด 
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และศิษย์เก่ากายภาพบ าบัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งมีค าถามคัดกรองให้ตรงตามกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาและ                  
นักกายภาพบ าบัดตอบแบบสอบถามโดยความสมัครใจ   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานที่ท างาน จังหวัดท่ีท างาน ประสบการณ์การท างาน 

และเงินเดือน  เป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของนักกายภาพบ าบัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น  

ด้านวิสัยทัศน์ และด้านการแก้ปัญหา เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนและลักษณะ

งาน ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคง ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน เป็นค าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 

ส่วนที่ 4 ปัจจัยมาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการทางกายภาพบ าบัด และด้าน
กระบวนการทางกายภาพบ าบัด เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

และก าหนดเกณฑ์การแปรผลคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านต่าง ๆ โดยการหาค่าพิสัยเพื่อก าหนดช่วงความกว้างของ
คะแนนในการแปรผลได้ 5 ช่วง คือ 

 
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด       คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับปานกลาง     คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยทีสุด 
 
ผู้วิจัยท าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการหาค่าความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อหาจากการวิเคราะห์ดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 จากนั้นน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดสอบจ านวน 30 ชุด กับนักกายภาพบ าบัดซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 
เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยปัจจัยภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.721-0.791 ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีค่าอยู่ระหว่าง 0.746-0.870 และปัจจัย
มาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัดมีค่าอยู่ระหว่าง 0.870-0.901  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลด้วยค่าความถี่และร้อยละ ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยมาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัด ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ใช้สถิติเชิงอนุมาน t-test และ F test เพื่อหาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการบริการทางกายภาพบ าบัด และท าการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) 
เพื่อทราบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและระดับอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 212 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ท างานที่คลินิกกายภาพบ าบัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ท างานในภาคเอกชนน้อยกว่า 3 ปี มีรายได้
โดยเฉลี่ย 20,001-30,000 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ของปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

 เพศ    -     ชาย 
- หญิง 

67 
145 

31.6 
68.4 

 อายุ   -      21-30 ป ี
-  31-40 ป ี
-  41-50 ป ี
-  51-60 ป ี
-  มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

133 
63 
10 
4 
2 

62.7 
29.7 
4.7 
1.9 
0.9 

 ระดับการศึกษา  -  ปริญญาตรี 
          -  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
          -  ปริญญาโท 

163 
23 
26 

76.0 
10.8 
12.3 

 สถานที่ท างาน  -  คลินิกกายภาพบ าบัด 
     -  โรงพยาบาลเอกชน 

130 
82 

61.3 
38.7 

 จังหวัดท่ีท างาน  -  กรุงเทพมหานคร 
       -  ต่างจังหวัด 

144 
68 

67.9 
32.1 

 ประสบการณ์การท างาน   -  น้อยกว่า 3 ป ี
                                  -  3-6 ป ี

                      -  7-10 ป ี
                      -  11-14 ป ี
                      -  ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

71 
55 
40 
28 
18 

33.5 
25.9 
18.9 
13.2 
8.5 

 รายได้   - 15,000-20,000 บาท 
            -  20,001-30,000 บาท 

-  30,001-40,000 บาท 
-  40,001-50,000 บาท 
-  มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 

27 
87 
40 
27 
31 

12.7 
41.0 
18.9 
12.7 
14.6 

 
ผลการศึกษาปัจจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์พบว่านักกายภาพบ าบัดมีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ

อยู่ในระดับมาก (3.93±0.63) ด้านความยืดหยุ่นอยู่ในระดับมากที่สุด (4.26±0.49) ด้านวิสัยทัศน์อยู่ในระดับมาก (3.97±0.56) 
ด้านการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก (4.16±0.48) และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.08±0.45) 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ Mean SD แปลความหมาย 
ด้านจินตนาการ 3.93 0.63 มาก 

ด้านความยืดหยุ่น 4.26 0.49 มากที่สุด 
ด้านวิสัยทัศน์ 3.97 0.56 มาก 

ด้านการแก้ปัญหา 4.16 0.48 มาก 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยรวม 4.08 0.45 มาก 

  
 ผลการศึกษาปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพบว่า นักกายภาพบ าบัดมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านผลตอบแทนและลักษณะงานอยู่ในระดับมาก (3.88±0.79) ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงอยู่ในระดับมาก 
(3.77±0.80) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก (4.04±1.00) ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับมาก 
(4.07±0.77) และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.08±0.45) รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน Mean SD แปลความหมาย 
ด้านผลตอบแทนและลักษณะงาน 3.88 0.79 มาก 

ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคง 3.77 0.80 มาก 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 4.04 1.00 มาก 

ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 4.07 0.77 มาก 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 3.94 0.71 มาก 

  
 ผลการศึกษาปัจจัยมาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัดพบว่า นักกายภาพบ าบัดมีระดับมาตรฐานการบริการทาง
กายภาพบ าบัดด้านการบริการทางกายภาพบ าบัดอยู่ในระดับมากที่สุด (4.76±0.37) ด้านกระบวนการทางกายภาพบ าบัดอยู่
ในระดับมากที่สุด (4.47±0.45) และมาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (4.62±0.37) 
รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับมาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัด 

มาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัด Mean SD แปลความหมาย 
ด้านการบริการทางกายภาพบ าบดั 4.76 0.37 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการทางกายภาพบ าบัด 4.47 0.45 มากที่สุด 
มาตรฐานบริการกายภาพบ าบัดโดยรวม 4.62 0.37 มากที่สุด 

  
 ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ และการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับภาวะผู้น า 
เชิงสร้างสรรค์ ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และระดับมาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัดที่แตกต่างกัน ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านสถานที่ท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันในด้านจินตนาการ  (p=0.023)       
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานที่ท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันในด้านผลตอบแทน
และลักษณะงาน(p=0.000) ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคง (p=0.001) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (p=0.000)     
ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน (p=0.011) และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม (p=0.000) ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
สถานที่ท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับมาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัดแตกต่างกันในด้านการบริการทางกายภาพบ าบัด       
(p=0.045) และมาตรบริการทางกายภาพบ าบัดโดยรวม (p=0.034) รายละเอียดดังตารางที่ 5  

ตารางท่ี 5 แสดงการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลดา้นสถานที่ท างาน                                                                                                                          

ปัจจัย 
คลินิกกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลเอกชน 

t Sig. Mean SD Mean SD 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
    ด้านจินตนาการ 

 
4.01 

 
0.58 

 
3.80 

 
0.68 

 
2.296 

 
0.023* 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    ดานผลตอบแทนและลักษณะงาน 

 
4.16 

 
0.68 

 
3.44 

 
0.75 

 
7.228 

 
0.000*** 

    ดานโอกาสกาวหนาและความมั่นคง 3.91 0.77 3.54 0.80 3.406 0.001** 
    ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 4.29 0.87 3.66 1.08 4.490 0.000*** 
    ดานสิ่งแวดลอมในการท างาน 4.18 0.69 3.89 0.85 2.590 0.011* 
มาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัด 
    ด้านการบริการทางกายภาพบ าบัด 

 
4.80 

 
0.38 

 
4.69 

 
0.37 

 
2.015 

 
0.045* 

    มาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัดโดยรวม 4.66 0.38 4.55 0.34 2.139 0.034* 
หมายเหตุ : * มีระดับนัยส าคัญที่ p<.05 **มีระดับนัยส าคัญที่ p<.01 ***มีระดับนัยส าคัญที่ p<.001 
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 ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านจังหวัดที่ท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจใน   
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (p=0.011) ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม        
(p=0.023) รายละเอียดดังตารางที่ 6  
 
ตารางท่ี 6 แสดงการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลดา้นจังหวัดที่ท างาน                                                                                                                          

ปัจจัย 
กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด 

t Sig. Mean SD Mean SD 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

 
3.93 

 
1.06 

 
4.28 

 
0.82 

 
-2.567 

 
0.011* 

    ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 3.87 0.77 4.09 0.56 -2.29 0.023* 
หมายเหตุ : * มีระดับนัยส าคัญที่ p<.05  

 
 ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับภาวะผู้น า  

เชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันในด้านจินตนาการ (p=0.001) ด้านวิสัยทัศน์ (p=0.007) และภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยรวม     
(p=0.005) รายละเอียดดังตารางที่ 7 เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้านจินตนาการ ด้านวิสัยทัศน์ และภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์โดยรวมพบว่านักกายภาพบ าบัดที่มีประสบการณ์การท างานที่น้อยกว่า 3 ปี มีความแตกต่างกับนักกายภาพบ าบัด  
ที่มีประสบการณ์การท างาน 11-14 ป ี

 
ตารางท่ี 7 แสดงการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์การท างาน 

ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ F Sig. 
    ด้านจินตนาการ 4.675    0.001** 
    ด้านวิสัยทัศน์ 3.666    0.007** 
    ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยรวม 3.804    0.005** 
หมายเหต ุ: ** มีระดับนัยส าคัญที่ p<.01 

 
ผลการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์

แตกต่างกันในด้านจินตนาการ (p=0.000) ด้านวิสัยทัศน์ (p=0.000) ด้านการแก้ปัญหา (p=0.044) และภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์โดยรวม(p=0.000) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่าง
กันในด้านผลตอบแทนและลักษณะงาน (p=0.000) ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคง (p=0.000) ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา (p=0.009) และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม (p=0.001)  รายละเอียดดังตารางที่ 8 เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ของปัจจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการพบว่านักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท 
มีความแตกต่างกับนักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้  30,001-40,000 บาท แตกต่างกับนักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้              
40,001-50,000 บาท และแตกต่างกับนักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท ทดสอบความแตกต่างรายคู่ของ
ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์พบว่านักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท และมีรายได้ 20,001-
30,000 บาท มีความแตกต่างกับนักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้ 40,001-50,000 บาท และนักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้มากกว่า 
50,000 บาท ทดสอบความแตกต่างรายคู่ของปัจจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยรวมพบว่านักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้ 
15,000-20,000 บาท มีความแตกต่างกับนักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท แตกต่างกับนักกายภาพบ าบัดที่มี
รายได้ 40,001-50,000 บาท และแตกต่างกับนักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท เมื่อทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ของปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านผลตอบแทนและลักษณะงานพบว่านักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้ 15,000-
20,000 บาท และมีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีความแตกต่างกับนักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้ 40,001-50,000 บาท     
และนักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท ทดสอบความแตกต่างรายคู่ของปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงพบว่านักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท มีความแตกต่างกับนัก
กายภาพบ าบัดที่มีรายได้ 40,001-50,000 บาท และแตกต่างกับนักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท และนัก
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กายภาพบ าบัดที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีความแตกต่างกับนักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้ 40,001-50,000 บาท ทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ของปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาพบว่านักกายภาพบ าบัดที่มี
รายได้ 20,001-30,000 บาท มีความแตกต่างกับนักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท ทดสอบความแตกต่างราย
คู่ของปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมพบว่านักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท และมีรายได้ 
20,001-30,000 บาท มีความแตกต่างกับนักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท 

 
ตารางท่ี 8 แสดงการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลดา้นรายได้ 

ปัจจัย F Sig. 
ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
    ด้านจินตนาการ 

6.793 0.000*** 

    ด้านวิสัยทัศน์ 6.964 0.000*** 
    ด้านการแก้ปัญหา 2.497 0.044* 
    ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยรวม 5.956 0.000*** 
ปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    ด้านผลตอบแทนและลักษณะงาน 

7.649 0.000*** 

    ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคง 6.167 0.000*** 
    ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 3.497 0.009** 
    ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 5.061 0.001** 
หมายเหตุ : * มีระดับนัยส าคัญที่ p<.05 **มีระดับนัยส าคัญที่ p<.01 ***มีระดับนัยส าคัญที่ p<.001 

  
 ผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลโดยแสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามภาพที่ 2 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มีผล
ทางตรงและทางอ้อมต่อมาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัดของนักกายภาพบ าบัดในภาคเอกชนระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.001   โดยมีความสัมพันธ์เป็นบวกให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง(Path Coefficient) 0.52 (TE=0.52; DE=0.35, IE=0.17)    
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลทางตรงต่อมาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัดของนักกายภาพบ าบัดในภาคเอกชน
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.001 โดยมีความสัมพันธ์เป็นบวกให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficient)  0.34  รายละเอียด
ดังตารางที่ 9 
 
ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ละมาตรฐานบริการทาง 
            กายภาพบ าบัด 
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ตารางท่ี 9 แสดงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม 

ตัวแปรเหตุ 

 

ตัวแปรผล 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน มาตรฐานบริการกายภาพบ าบัด 

DE IE TE DE IE TE 

 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 0.50*** - 0.50 0.35*** 0.17 0.52 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน - - - 0.34*** - 0.34 

หมายเหตุ : *** มีระดับนัยส าคัญที่ p<.001 

การอภิปรายผล 

 ปัจจัยด้านภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยรวมของนักกายภาพบ าบัดอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่มีระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น (4.26) รองลงมา คือ ด้านการแก้ปัญหา (4.16) ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมของนักกายภาพบ าบัดอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่มีระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน (4.07) 
รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (4.04) ส่วนปัจจัยด้านมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัดโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยองค์ประกอบทั้งด้านการบริการทางกายภาพบ าบัดและด้านกระบวนการทางกายภาพบ าบัดล้วนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ ขวัญชนก ฤทธิ์ธาทร (2553) พบว่าการปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาล
เอกชนตามมาตรฐานวิชาชีพส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง และวันเพ็ญ เหลืองนฤทัย  (2561) ที่พบว่าผู้ป่วยนอกมีระดับ            
ความพึงพอใจต่อมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัดของหน่วยงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลหัวหินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ความพึงพอใจสูงสุดในมาตรฐานด้านกระบวนการทางกายภาพบ าบัด  
 จากการศึกษาความแตกต่างของสถานที่ท างานพบว่า นักกายภาพบ าบัดที่ท างานในคลินิกกายภาพบ าบัดมีระดับ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการที่สูงกว่านักกายภาพบ าบัดที่ท างานในโรงพยาบาลเอกชน อาจมาจากอิสระทาง
ความคิดในการท างาน เนื่องจากคลินิกกายภาพบ าบัดส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดเล็กเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนและมี
ล าดับการบังคับบัญชาที่ไม่ซับซ้อน ส่วนระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็สูงกว่าในทุกด้าน นอกจากนี้มาตรฐานบริการ
กายภาพบ าบัดด้านการบริการทางกายภาพบ าบัดยังมีระดับที่สูงกว่า เนื่องจากระบบการรักษาทางกายภาพบ าบัดในคลินิก
กายภาพบ าบัดสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ตามหลักกระบวนการความคิดทางคลินิกที่เหมาะสม แตกต่างจาก
โรงพยาบาลเอกชนที่อาจจะมีระบบที่เข้มงวดและแผนการรักษาบางส่วนถูกส่งมาจากแพทย์ผู้ท าการตรวจร่างกายผู้ป่วยใน
ขั้นต้น 

จากการศึกษาความแตกต่างของจังหวัดที่ท างานพบว่า นักกายภาพบ าบัดที่ท างานในต่างจังหวัดมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่านักกายภาพบ าบัดที่ท า งานในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสภาพ
สังคมความกดดันต่าง ๆ ในเมืองที่สูงกว่าต่างจังหวัด รวมทั้งความคาดหวังของผู้เข้ารับบริการเองที่ในต่างจังหวัดเป็นสังคมใน
ระบบเครือญาติส่งผลให้ระดับความคาดหวังต่อบริการมีน้อยกว่าในกรุงเทพมหานครที่มักพบว่า ผู้เข้ารับบริการต้องการสิ่งที่ดี
ที่สุดจากผู้รักษา สอดคล้องกับสุธีราพร อ่อมคร้าม และบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูล (2558) พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับบริการใน
ภาคเอกชนเพราะว่าคุณภาพการรักษาของแพทย์ 
 จากการศึกษาความแตกต่างของประสบการณ์การท างานพบว่า นักกายภาพบ าบัดที่มีประสบการณ์การท างานที่สูงมี
ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์โดยรวม ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการและด้านวิสัยทัศน์ ที่สูงกว่านักกายภาพบ าบัดที่
มีประสบการณ์การท างานน้อย สอดคล้องกับการศึกษาของสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2556) พบว่าประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นจะมี
ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ทีสูงขึ้น และจากการศึกษาความแตกต่างของรายได้พบว่า นักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้สูงจะมี
ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่สูงกว่านักกายภาพบ าบัดที่มีรายได้น้อย 
 ผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลพบว่าภาวะผู้น าส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและมาตรฐานบริการ
กายภาพบ าบัด สอดคล้องกับ สุขยืน เทพทอง และสมประสงค์ โกศลบุญ (2560)  พบว่าภาวะผู้น าส่งผลทางบวกต่อผลลัพธ์
ด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนและ
โรงพยาบาลองค์การมหาชน และสอดคล้องกับ เขมญา คินิมาน และคณะ (2562) พบว่าภาวะผู้น าส่งผลต่อประสิทธิผลของ
บุคลากรในโรงพยาบาลให้สามารถรักษาระดับของการปฏิบัติหน้าที่และมีศักยภาพในการด าเนินงานที่สูง และความพึงพอใจใน
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การปฏิบัติงานมีผลทางตรงต่อมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัด สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องห่วงโซ่การบริการแห่งก าไร เมื่อ
พนักงานมีความพึงพอใจต่องานก็จะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าอันจะเกิดความพึงพอใจ
และกลับมารับบริการซ้ า แนะน าบอกต่อคนใกล้ชิด และจงรักภักดีต่อองค์กรในระยะยาว ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร (ณัฐ
ชัย วงศ์ศุภลักษณ์, 2556) 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส าคัญ คือ ประสบการณ์การท างานและอัตรารายได้ที่เหมาะสมยังส่งผลต่อทั้งระดับภาวะผู้น า  

เชิงสร้างสรรค์และระดับความพึงพอใจอันน าไปสู่มาตรฐานทางกายภาพบ าบัดในระดับทีสูงขึ้นไป ดังนั้นผู้บริหารต้องมี
มาตรการก าหนดความก้าวหน้าและค่าตอบแทนให้เหมาะสมต่อนักกายภาพบ าบัดด้วย 

ส าหรับการคัดเลือกนักกายภาพบ าบัดที่จะเข้ามาท างานในคลินิกกายภาพบ าบัดหรือโรงพยาบาลเอกชน ควรมีการ
พัฒนาแบบทดสอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดยมีองค์ประกอบด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น ด้านวิสัยทัศน์ และด้านการ
แก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการคัดเลือก นอกเหนือจากแบบทดสอบปัจจัยด้านอื่นที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น 
แบบทดสอบทางด้านจิตวิทยา แบบทดสอบบุคลิกภาพ เป็น นอกจากนี้ควรจัดท าแผนงานในการพัฒนานักกายภาพบ าบัดให้มี
ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น โดยอาจท าการแยกการอบรมเพื่อพัฒนาตามองค์ประกอบย่อยของภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบกับผู้บริหารคลินิกกายภาพบ าบัดหรือโรงพยาบาลเอกชนควร
สร้างบรรยากาศของหน่วยงานหรือองค์กรและเปิดโอกาสให้นักกายภาพบ าบัดได้มีบทบาทของผู้น าเชิงสร้างสรรค์ผ่านการ
มอบหมายงานหรือสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเพิ่มระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นอันน าไปสู่การ
เพิ่มระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นการเพิ่มระดับมาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัดด้วย 

คลินิกกายภาพบ าบัดหรือโรงพยาบาลเอกชนควรมีการตรวจสอบมาตรฐานบริการทางกายภาพบ าบัดอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งจากการรับรู้ของนักกายภาพบ าบัดที่ท างานและจากจากรับรู้ผ่านความพึงพอใจของผู้มารับบริการ นอกจากนี้ควรมีการ
ตรวจวัดระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักกายภาพบ าบัดอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงบางองค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจที่พบว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในคลินิกกายภาพบ าบัดหรือโรงพยาบาลเอกชน เช่น หาก
พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านผลตอบแทนและลักษณะงานอยู่ในระดับต่ า ต้องรีบท าการค้นหาปัญหาโดยอาจมี
การปรับอัตราค่าจ้างหรือการเพิ่มก าลังคนให้มีความเหมาะสมตามสภาพจริงในปัจจุบันต้น  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ท าการศึกษามาตรฐานด้านอื่นของมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัดที่อยู่ในระดับหน่วยงานเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ
มากยิ่งขึ้น และถึงแม้ว่านักกายภาพบ าบัดทุกคนต้องปฏิบัติตนเพื่อรักษาระดับมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัดให้อยู่ในระดับสูง
ที่สุดแล้ว ผู้บริหารยังจ าเป็นต้องค้นหาปัจจัยอื่นที่ส าคัญในการส่งเสริมให้มาตรฐานบริการกายภาพบ าบัดดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการในทุกวันนี้ที่มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น 
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อิทธิพลของความผูกพันในองค์การที่ส่งผลต่อองค์การแห่งความสุขในกลุ่มคน Gen-Y 
INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT TO ORGANIZATIONAL HAPPINESS IN 

GEN-Y 
อารยา อึงไพบูลย์กิจ* 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาความสัมพันระหว่างความ
ผูกพันในองค์การและแนวคิดองค์การแห่งความสุขที่ผ่านมา เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยความผูกพันในองค์การ โดยใช้
วิธีการวิจัยแบบการวิจัยเอกสารจากบทความทั้งสิ้น 70 บทความ สามารถน ามาใช้ได้จริง 56 บทความ โดยมีแหล่งที่มาของ
บทความจากฐานข้อมูลต่างๆ และน าข้อมูลเหล่านี้มีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาความผูกพันในองค์การ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างานและคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน และความผูกพันในองค์การส่งผลต่อองค์การแห่งความสุข 

 
ค าส าคัญ : ความผูกพันในองค์การ, องค์การแห่งความสุข 
 

ABSTRACT 

This article aims to presents the literature review of the relationship between organizational 
commitment and happy workplace and to created the conceptual framework.  Methodology by 
documentary research from 70 articles can be use for 56 articles from databases.  The analyzed data by 
content analysis. The results show that a variables use to studies is workplace environment and quality of 
work life, and organizational commitment influence to happy workplace.  

Keywords: Organizational Commitment, Happy Workplace 

1. บทน า 

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือคนถือเป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการเล็งเห็นว่า  
คนเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ และเมื่อคนถือได้ว่าเป็นปัจจัยหรือทรัพยากรหลักที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก องค์การจึงต้องพบกับความท้าทายใหม่ในการดึงดูและรักษาคนที่มีค่าให้อยู่กับองค์การ ดังนั้น     
การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ (Employee Engagement) จึงเป็นประเด็นที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน (Robbins & Judge, 2010) ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การจึงได้ถูกยกระดับขึ้นมาเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการพยากรณ์พฤติกรรมของบุคลากรได้ เช่น พฤติกรรมการขาดงานและพฤติกรรมการลาออกของบุคลากร เพราะ
บุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูงจะมีแนวโน้มในการปฏิบัติงานกับองค์การนานกว่าและเต็มใจที่จะท างานอย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถมากกว่าบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การในระดับต่ า สถาบัน Hewitt Associates (2015) 
ท าการศึกษาเรื่องความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การในประเทศแถบเอเชียทั้งหมด 8 ประเทศ พบว่า แนวทางในการวัด
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การไม่ใช่เพียงแค่การวัดระดับความพึงพอใจในงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการวัดเกี่ยวข้องกับ
ด้านจิตใจและด้านความคิด อันจะท าให้องค์การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้ โดยพฤติกรรมของบุคลากรที่มีความ
ผูกพันต่อองค์การสูงสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ การพูด การอยู่กับองค์การ และการรับใช้หรือก ารมุ่งมั่นตั้งใจ   
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ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การจึงเปรียบเสมือนกุญแจส าคัญดอกหนึ่งในการรักษาบุคลากรที่มีความ
เต็มใจในการทุ่มเทความรู้ความสามารถให้คงอยู่กับองค์การได้ (Bhatnagar, 2007)   
  อย่างไรก็ตาม แนวทางในการสร้างความผูกพันของพนักงานนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการให้
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ (Compensation and Benefits) เช่น การให้เงินเดือนทีสูงกว่าองค์การอื่นๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน การให้สวัสดิการที่เหนือกว่าองค์การอื่นๆ การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path 
Management) การสื่อสารในองค์การและการรับทราบข่าวสารข้อมูลต่างๆ ภายในองค์การ (Communication and 
Information Flow) ภาวะผู้น าในองค์การ (Leadership) การมีส่วนร่วมของบุคลากรและเรื่องการเปิดโอกาสให้กับบุคลากร 
(Involvement and Opportunity) การได้รับการยกย่องชมเชย (Recognition) และสภาพแวดล้อมในการท างาน (Work 
Environment) เป็นต้น แต่แนวทางที่ก าลังได้รับการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในแนวทางของมนุษย์นิยม (Humanism)    
คือ แนวทางทีเชื่อว่าพนักงานจะผูกพันต่อองค์การและพร้อมจะทุ่มเทให้กับองค์การเมื่อบุคลากรนันมีความสุขในการท างาน
ให้กับองค์การนั้นๆ (Vincent-Hoper, Muser & Janneck, 2012) โดยเฉพาะในปัจจุบันที่กลุ่มคนวัยท างานจะมีกลุ่มคนอายุ
น้อยจ านวนมากขึ้นและมีอิทธิพลสูงขึ้น องค์กรต้องสร้างแรงดึงดูดความสนใจให้กับคนกลุ่มนี้และให้สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันจะพบว่าคนรุ่นใหม่หรือเราเรียกว่ากลุ่มคน GenY กลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายขององค์กรในการบริหารงานคนกลุ่มนี้ให้สามารถเข้ามาร่วมงานกับคนรุ่นอื่นได้ เพราะคนกลุ่มนี้มีลักษณะ
เฉพาะตัวมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความอดทนต่ า  อยากรู้อยากเห็น ท้าทายกฎระเบียบ ทะเยอทะยาน                       
ชอบการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่เคารพผู้อาวุโส
กว่า และมีความจงรักภักดีต่อองค์กรต่ า ดังนั้น จึงความท้าทายขององค์กรเป็นอย่างยิ่งในการดึงดูและรักษาบุคลากรกลุ่มนี้ให้
สามารถอยู่กับองค์กรได้นาน โดยเฉพาะคนที่มีความรู้ ความสามารถ คนที่มีค่าให้อยู่กับองค์กร ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดคน
กลุ่มนี้ให้อยู่กับองค์กรได้คือ การสร้างความผูกพันของคน GenY กับองค์กร ให้คน GenY สามารถท างานอยูในองค์กรได้อย่าง
มีความสุข อันจะเป็นการรักษาบุคคลากรกลุ่มนี้ไว้กับองค์กรได้ 
  ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความผูกพันในองค์การกับองค์การแห่ง
ความสุขโดยเฉพาะในกลุ่มคน Gen-Y ที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายกับผู้บริหารองค์กรใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก  
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างความผูกพันในองค์การกับองค์การแห่งความสุข 
  2. เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยความผูกพันในองค์การของกลุ่มคน Gen-Y 

3. ขอบเขตการวิจัย 

1. เป็นการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันในองค์การเพื่อก าหนดคุณลักษณะ ระบุปัจจัย 
แนวคิด เพื่อกล่าวอ้างถึงงานวิจัยในอนาคตของผู้เขียนบทความนี้ ประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมของปัจจัย               
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน คุณภาพชีวิตในการท างาน และองค์การแห่งความสุข 

2. เป็นวิธีการวิจัยแบบ Documentary Research โดยใช้บทความทั้งสิ้น 50 บทความ และสามารถน ามาใช้ได้จริง  
38 บทความ  

3. แหล่งที่มาของบทความจากฐานข้อมูล EBSCO Emerald ProQuest และฐานข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ทาง 
Internet แล้วน าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ Content Analysis (ความถี่) โดยเลือกวิเคราะห์ตัวแปรและ
องค์ประกอบของตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์ตัวแปรและองค์ประกอบของตัวแปรจากการศึกษาที่มี
นักวิจัยหรือนักวิชาการน ามาใช้หรือเป็นตัวแปรและองค์ประกอบที่มีความพี่มากที่สุดมาใช้ในการศึกษา 
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4. การทบทวนวรรณกรรม 

  1. ความหมายของความผูกพันในองค์การ 
  ค าว่า ความผูกพันในองค์การ นั้นมีนักวิจัยหรือนักวิชาการจ านวนมากที่ให้ความหมายของความผูกพันในองค์การทั้ง
เหมือนและแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
  สิรินันท์ เกษมธาดาศักดิ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึงอารมณ์และ
ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กร เป็นความผูกพันที่บุคคลรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร  
  เมษา เจริญโชควิทยา (2557) ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า เป็นความรู้สึกผูกพันระหว่างพนักงานและ
องค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อองค์กรและมีความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กรตลอดไป 
  วัชรินทร์ วิจิตรวงษ์ (2548) กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์กรว่าหมายถึง ความผูกพันทางความรู้สึก บุคคลากรจะรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์กรโดยวิเคราะห์โครงสร้าง ค่านิยม ทัศนคติและเห็นด้วย
กับนโยบาย ความผูกพันชนิดนี้มีความสัมพันธ์อย่างมากกับแรงสนับสนุนจากองค์กร  
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปความมหายของความผูกพันในองค์การ ว่าหมายถึง ความรู้สึกของพนักงานใน
องค์กรที่มีต่อองค์กร โดยมีความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร จึงท าให้มีความต้องการที่จะรักษาความเป็น
สมาชิกขององค์การไว้และรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
 
  2. การสังเคราะห์ตัวแปรและองค์ประกอบของความผูกพันในองค์กร 
  จากการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อของความผูกพันในองค์การที่ส่งผล
ต่อองค์การแห่งความสุข ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างาน และคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยการสังเคราะห์ตัวแปรเหตุที่
ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ จากนักวิจัยที่ท าการศึกษาความผูกพันในองค์การพบตัวแปรที่ใช้ในศึกษา ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงตัวแปรเหตุที่ใช้ในการศึกษาความผูกพันในองค์การ 

ตัวแปรเหตุ 
 
 
 

นักวิจัย 

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
ใน

กา
ร

ท า
งา

น 

คุณ
ภา

พช
ีวิต

ใน
กา

ร
ท า

งา
น 

อง
ค์ก

รแ
ห่ง

กา
รเร

ียน
รู้ 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ขอ

ง
พน

ักง
าน

 

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
ใน

งา
น 

ลัก
ษณ

ะง
าน

 

Hewitt (2015)       
Bhatnagar (2007)       
เมษา เจริญโชควิทยา (2557)       
กังวาล (2557)       
จิณห์นิภา (2558)       
ธีรวีร์ และ ประพันธ์ (2559)       
สิรินันท์ เกษมธาดาศักดิ์ และวิโรจน์ 
เจษฎาลักษณ์ (2560) 

      

Hanasysha (2016)        
Gangai & Agrawal (2015)       
Gardner (1990)       
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 จากตางรางที่ 1 พบการศึกษาเป็นจ านวนมากที่ศึกษาตัวแปรเหตุของความผูกพันในองค์การ ด้วยตัวแปรสภาพแวดล้อมใน
การท างานและคุณภาพชีวิตในการท างาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปตัวแปรเหตุของความผูกพันในองค์การ ได้ดัง
ภาพประกอบที่ 1 ตัวแปรเหตุของความผูกพันในองค์การ 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 ตัวแปรเหตุของความผูกพันในองค์การ 
 
  1. สภาพแวดล้อมในการท างาน (Organization Environment) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในองค์การ            
ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคลากรในมิติต่างๆ เช่น ความเป็นตัวของตัวเอง ความเอาใจใส่ ความอบอุ่น เป็นต้น  
  2. คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of  Work Life) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานในบริษัทที่มีความต้องการ
ที่จะท าให้ตนเองท างานอย่างมีความสุข มีความมั่นคงในการท างาน มีความก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงาน ได้รับค่าตอบแทนที่
สมดุล รวมไปถึงได้รับความพึงพอใจในการท างานของตนเอง  
  3. การสังเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร 
    3.1 ความผูกพันในองค์การ 
    จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของความผูกพันในองค์การ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจาก
นักวิจัยและนักวิชาการต่างๆ พบองค์ประกอบที่นักวิจัยและนักวิชาการส่วนใหญ่นิยมใช้คือ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพัน
ด้านการคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2 

 ตารางท่ี 2 แสดงที่มาขององค์ประกอบของตัวแปรความผูกพันในองค์การ  
                                              องค์ประกอบ 
นักวิจัย 

ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ ด้านบรรทัดฐาน 

ศุภกร วชิราภรณ์ (2546)    
วรวรรณ บุญล้อม (2551)    
สุชาดา บุญญาเดช (2553)    
ทิพย์สุคนธ์ และคณะ (2557)    
ธีรวีร์ และประพันธ์ (2559)    
สิรินันท์ เกษมธาดาศักดิ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560)      
มัทนา สังกะเพศ และชญานิกา ศรีวิชัย (2560)    
Gangai & Agrawal (2015)    
Allen & Meyer (1996)    
Karrasch (2003)    
Greenberg (2005)    
Cohen (2003)    

สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

คุณภาพชีวิตใน
การท างาน 

 

ความผกูพนัใน
องค์การ 
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  จากตางรางที่ 2 ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวแปรความผูกพันในองค์การ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความผูกพัน 
ด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
  1.  ความผูกพันด้านจิตใจ หมายถึง ความผูกพันที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางอารมณ์ท าให้เกิดความสามัคคีของกลุ่ ม  
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นอารมณ์ที่บุคคลยึดติดกับองค์กรและรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กร  
  2. ความผูกพันด้านการคงอยู่ หมายถึง ความต้องการเฉพาะของบุคคลที่ต้องการรักษาสมาชิกภาพขององค์กรไว้ 
เนื่องจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากองค์กร โดยไม่มีความรู้สึกชอบพอเข้ามาเกี่ยวข้อง  
  3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลส านึกในหน้าที่หรือข้อตกลงที่จะต้องอยู่ในองค์กรต่อไป  
 
  3.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
  จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการท างาน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากนักวิจัย
และนักวิชาการต่างๆ พบองค์ประกอบที่นักวิจัยและนักวิชาการส่วนใหญ่นิยมใช้คือ การค านึงถึงผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ อ านาจและอิทธิพลในองค์การ เทคนิคและวิทยาการที่ใช้ในองค์การ และ
แรงจูงใจ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 แสดงที่มาขององค์ประกอบของตัวแปรสภาพแวดล้อมในการท างาน  
               องค์ประกอบ 
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Bhanthumnavin (2000)              
Bedwell et al. (2012)              
สุนีย์ (2551)              
วรวรรณ บุญล้อม (2551)              
อาภาพร ทัศนแสงสูรย์(2552)              
สุชาดา บุญญาเดช (2553)              
เมตตา คงหอม (2555)              
ปาลิดา และวิชุดา (2559)              
ธีรวีร์ และประพันธ์ (2559)              
นิธินารถ และภูวาเดช (2559)              
กามัน และชญานิกา (2560)              
Moos (1994)              
Aneela (2012)              
James & James (1989)              

  จากตางรางที่ 3 ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวแปรสภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ  
การค านึงถึงผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ อ านาจและอิทธิพลในองค์การ 
เทคนิคและวิทยาการที่ใช้ในองค์การ และแรงจูงใจ 
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  1.  การค านึงถึงผู้ปฏิบัติงาน คือองค์การเอาใจใส่จัดสวัสดิการ ปรับปรุงสภาพการท างานให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกพอใจใน
การท างาน  
  2.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือผู้ปฏิบัติงานมีส่วนในการก าหนดเป้าหมายการท างาน การตัดสินใจในเรื่องงาน  
ทุกระดับถ้ามีข่าวสารเพียงพอในการตัดสินใจ  
  3.  การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ คือผู้ปฏิบัติงานรู้ความเป็นไปภายในของหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาแสดงความใจ
กว้างที่จะติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานให้ได้ผลดี 
  4. อ านาจและอิทธิพลในองค์การ ทั้งจากผู้บังคับบัญชาและตัวผู้ปฏิบัติงานเอง 
  5. เทคนิคและวิทยาการที่ใช้ในองค์การ คือเทคนิคที่ใช้ในหน่วยงานมีการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว เป็นไปตาม
สภาพแวดล้อม เครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในหน่วยงานได้รับการจัดการอย่างดี 
  6. แรงจูงใจ คือการพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานขยันขันแข็งท างานหนัก เพื่อค่าตอบแทน เพื่อเลื่อนต าแหน่ง  
และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน  
 
  3.3 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
  จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากนักวิจัยและ
นักวิชาการต่างๆ พบองค์ประกอบที่นักวิจัยและนักวิชาการส่วนใหญ่นิยมใช้คือ สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ โอกาสเติบโตในอาชีพ สิทธิของพนักงาน ความสมดุล
ระหว่างเวลาท างานกับเวลาด าเนินชีวิต และความสัมพันธ์ของคนในองค์กร สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4 

 ตารางที่ 4 แสดงที่มาขององค์ประกอบของตัวแปรคุณภาพชีวิตในการท างาน  
องค์ประกอบ 

 
 
 

นักวิจัย 

สุขภาพ
อนามัย

และความ
ปลอดภัย 

ค่าตอบ 
แทนท่ี

พอเพียง
และ

ยุติธรรม 

โอกาส
พัฒนา
ความรู้ 
ความ 

สามารถ 

โอกาส
เติบโตใน
อาชีพ 

สิทธิของ
พนักงาน 

ความสมดุล
ระหว่าง

เวลาท างาน
กับเวลา

ด าเนินชีวิต 

ความสัม
พันธ์ของ
คนใน
องค์กร 

Stringer (2002)        
Petsuwan (2012)        
Kumari (2012)        
วรวรรณ บุญล้อม (2551)        
ลัดดา ดวงรัตน์ (2552)        
สุชาดา บุญญาเดช (2553)        
ลลิดา จันทร์โกมล (2555)        
ธีรวีร์ และประพันธ์ (2559)        
สมาภรณ์ ธนายุ และอรรถ
พงศ์ (2559) 

       

สิรินันท์ เกษมธาดาศักดิ์ และ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560) 

       

มัทนา สังกะเพศ และชญานิ
กา ศรีวิชัย (2560) 

       

  จากตางรางที่ 4 ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ สุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย ค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ โอกาสเติบโตในอาชีพ สิทธิ
ของพนักงาน ความสมดุลระหว่างเวลาท างานกับเวลาด าเนินชีวิต และความสัมพันธ์ของคนในองค์กร 
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  1.  สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย หมายถึงสภาพแวดล้อมที่มีการจัดอย่างถูกต้อง เอื้อต่องานและสุขภาพอนามัย
ในการท างานตั้งแต่ สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ แสง เสียง อุณหภูมิ ความสะอาด และกระบวนการในการปฏิบัติงาน ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
  2.  ค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม หมายถึงการที่บริษัทได้จ่ายค่าจ้างและเงินเดือนที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม  
ค่าครองชีพในปัจจุบันให้แก่พนักงาน 
  3.  โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ หมายถึงโอกาสที่พนักงานจะได้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในองค์การ (การเลื่อน
ต าแหน่ง) และการได้รับรู้ การได้พัฒนาทักษะในการท างาน การได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  
  4. โอกาสเติบโตในอาชีพ หมายถึงการที่พนักงานได้รับความรัก ความนับถือจากกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจ การได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และมีบรรยากาศการท างานที่ปราศจากการมีอคติ  
  5. สิทธิของพนักงาน หมายถึงการที่พนักงานได้รับความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล มีอิสระ มีความเสมอภาคในเรื่องงาน 
ตามความเหมาะสมและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการท างาน  
  6. ความสมดุลระหว่างเวลาท างานกับเวลาด าเนินชีวิต หมายถึงการปฏิบัติงานของพนักงานที่ใช้ชีวิตในการท างานและ
ชีวิตครอบครัว หรือส่วนตัวได้อย่างไม่ขัดแย้ง แสดงให้เห็นตัวตนที่สอดคล้องกันระหว่างอาชีพกับวิธีชีวิต  
  7. ความสัมพันธ์ของคนในองค์กร หมายถึงความรู้สึกของพนักงานที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและพึงพอใจในใน
การปฏิบัติงานของตนเอง สามารถอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข สามารถปฏิบัติงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน มีสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน  

4. ผลของความผูกพันในองค์การ 

  4.1 ความหมายขององค์การแห่งความสุข 
  ค าว่า ความสุข นั้นมีนักวิจัยหรือนักวิชาการจ านวนมากที่ให้ความหมายของความสุขแตกต่างกันออกไปตามบริบท
การศึกษา เช่น 
  ขวัญเมือง แก้วด าเกิง (2556) ได้ให้นิยามของความสุขไว้ว่า เป็นความสบายกาย สบายใจ ซึ่งมีหลายระดับตั้งแต่ความ
สบายใจเล็กน้อยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุก  
  จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์ (2559) เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งด าเนินงานกับคนท างานในองค์การ ถือเป็นบุคคลส าคัญและเป็น
ก าลังหลักของครอบครัว องค์การ ชุมชน และสังคม ความสุขก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางความคิดท าให้งานที่มอบหมายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการท างาน ส่งผลต่อผลิตผลขององค์การที่จะบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
  Manion (2003) กล่าวว่า ความสุข หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคลากรที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในการท างาน โดยมีความรู้สึกเพลิดเพลิน พึงพอใจที่ได้ปฏิบัติงานและสนุกกับงานที่ท าจนก่อให้เกิดความกระตือรือร้น
ในการท างาน มีความภาคภูมิใจในการท างาน ตลอดจนถึงการที่บุคลากรไม่มีความรู้สึกวิตกกัลวลใดใดในการท างาน 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงอาจสรุปความหมายของความสุขได้ว่า เป็นความสบายกายที่ได้จากการสัมผัส
ได้ด้วยประสาทสัมผัสภายนอก และความสบายใจที่เป็นความรู้สึกที่รับรู้ได้จากความรู้สึกทางจิต เช่น ความสบายใจ ความ
พอใจ เป็นต้น 
  4.2 องค์ประกอบขององค์การแห่งความสุข 
  จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์การแห่งความสุข ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากนักวิจัยและ
นักวิชาการต่างๆ พบองค์ประกอบที่นักวิจัยและนักวิชาการส่วนใหญ่นิยมใช้คือ ความสุขทางกาย น้ าใจงาม ทางสายกลาง  
การพัฒนาสมอง ศาสนาและศีลธรรม ปลอดหนี้ ครอบครัวดี และสังคมดี สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 แสดงที่มาขององค์ประกอบของตัวแปรองค์การแห่งความสุข  
องค์ประกอบ 

 
นักวิจัย 

ความสุข
ทางกาย 

น  าใจ
งาม 

ทางสาย
กลาง 

การ
พัฒนา
สมอง 

ศาสนา
และ

ศีลธรรม 

ปลอดหนี  ครอบ
ครัวดี 

สังคมดี 

Manion (2003)         
Kotler & Lee (2005)         
Bhatnagar (2007)         
Turnock (2009)         
Vincent et al. (2012)         
ขจรศักดิ์ (2554)         
จินดาวรรณ รามทอง
(2558) 

        

จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์ 
(2559) 

        

  จากตางรางที่ 5 ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวแปรองค์การแห่งความสุข ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ ความสุขทาง
กาย น้ าใจงาม ทางสายกลาง การพัฒนาสมอง ศาสนาและศีลธรรม ปลอดหนี้ ครอบครัวดี และสังคมดี 
  1. ความสุขทางกาย หรือ สุขภาพดี (Happy Body) คือ ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการรู้จักใช้ชีวิตเป็นสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ได้แก่ อากาศ อาหาร และการออกก าลัง ซึ่งแนวทางที่
องค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติได้ให้ข้อเสนอแนะกับองค์การเพื่อให้ด าเนินการสู่การเกิดสุขภาพดีได้  
  2. น้ าใจงาม (Happy Heart) คือ ความมีน้ าใจ เอื้ออาทรต่อกันและกันในองค์การภายใต้ความเชื่อที่ว่า ไม่มีใครอยู่ได้
คนเดียวในโลกนี้ดังนั้นทุกคนในองค์การจะต้องมีการแบ่งปัน และเมื่อคิดถึงคนอื่นก็จะมีความสุขใจเกิดขึ้น องค์การสามารถ
สร้างบรรยากาศที่จะก่อให้เกิดความมีน้ าใจงามภายในองค์การได้โดยการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้นิสัยใจคอของผู้อื่น 
เช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนการสร้างโอกาสให้บุคลากรได้แสดงน้ าใจแก่บุคคลเหล่านั้นใน
วาระและโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การส่งบัตรอวยพรในวาระต่างๆ การไปร่วมแสดงความยินดี เป็นต้น 
  3. ทางสายกลางหรือการผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ การรู้จักผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการท างานหรือการใช้ชีวิต
โดยการน าหลักทางสายกลางมาใช้รู้จักปล่อยวางสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียดจากการ
ท างานซึ่งจะช่วยให้บุคลการมีขวัญและก าลังใจที่ดี องค์การสามารถส่งเสริมให้เกิดการผ่อนคลายได้โดยการจัดกิจกรรมให้
บุคลากรได้ผ่อนคลายในหลายๆ ลักษณะ เช่น กิจกรรมการประกวดร้องเพลง กิจกรรมท่องเที่ยวประจ าปี งานวันปีใหม่ งานวัน
กีฬาสี เป็นต้น 
  4. การพัฒนาสมองหรือการหาความรู้ (Happy Brain) คือ การเรียนรู้ พัฒนาสมองตนเองจากแหล่งต่างๆเพื่อที่จะมุ่งสู่
ความเป็นมืออาชีพและความก้าวหน้าในการงานซึ่งสอดคล้องกับการก้าวสู่โลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบันภายใต้สังคมแห่ง
ความรู้ที่ผลักดันให้ทุกคนต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง องค์การสามารถส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเปิดโอกาสให้บุคลากรหาความรู้จากห้องสมุดขององค์การ ที่
ประกอบด้วยหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการ เทป วิดีโอ หรือการสร้างระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงและสืบค้น
ข้อมูล/ความรู้ต่างๆ ได้ง่าย เป็นต้น 
  5. ศาสนาและศีลธรรมหรือทางสงบ (Happy Soul) คือ ความศรัทธาศาสนาและศีลธรรมในการด าเนินชีวิต ความสุข
ของคนท างานที่เกิดจากการได้สัมผัสกับธรรมะ จริยธรรมตลอดจนความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญของมนุษย์ทุกคน เพราะการ
มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิตนั้น จะเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจที่น าไปสู่ทางที่ดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความ
ละอายต่อบาป และยับยั้ง ชั่งใจในการท าสิ่งที่ไม่ดี โดยที่แนวคิดดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับคุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของ
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม ในบริบทขององค์การนั้น สามารถส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติดังกล่าวนี้ได้โดยการสร้าง
กิจกรรมที่ยกย่องเชิดชูผู้ที่กระท าดี มีศีลธรรม พร้อมทั้งสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับรู้ถึงแนวทางในการด าเนิน
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ชีวิต การท างานที่สอดคล้องกับหลักศีลธรรมและไม่เบียดเบียนผู้อื่น เช่น การจัดโครงการศึกษาธรรมะประยุกต์ กา รจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาในศาสนสถานที่มีการบรรยายถึงแก่นของค าสอนต่างๆ ประกอบ เป็นต้น 
  6. ปลอดหนี้ (Happy Money) คือ การรู้จักเก็บ รู้จักใช้ไม่เป็นหนี้โดยไม่จ าเป็น โดยบริบทของหนี้ของมนุษย์นั้น 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หนี้ที่ควรมี (หนี้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตอันเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4) กับหนี้ที่ไม่ควรมี 
(หนี้ที่เกิดจากความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ความอยากมีอยากเด่นตามคนอื่นทั้งๆ ที่ไม่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต) ดังนั่นมนุษย์
จ าเป็นจะต้องมีความสมดุลระหว่าง “ความตระหนี่” และ “ความฟุ่มเฟือย”โดยแนวคิดในการปลอดหนี้นั้นมีความสอดคล้อง
กับแนวคิด“เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) 
ที่มุ่งเน้นถึงความพอเพียงอันมีองค์ประกอบ 3 ลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
  7. การสร้างความสุขจากการมีครอบครัวที่ดี หรือครอบครัวดี (Happy Family) คือ การสร้างครอบครัวที่มีควาเข้มแข็ง  
มีความอบอุ่นและมั่นคง ซึ่งความสุขที่ให้กับคนในครอบครัวนั้น ครอบคลุมถึง พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ บุตร ภรรยา หรือหลาน  
ซึ่งการมีครอบครัวที่ดีนั้น ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับครอบครัว เนื่องจากครอบครัวที่อบอุ่นจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่
จะสร้างคนที่มีคุณภาพและสามารถสร้างสมาชิกที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานได้ ดังนั้น หากองค์การสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของครอบครัวเข้ากับองค์การได้ก็ย่อมส่งผลให้บุคลากรเกิดความสบายใจที่จะร่วมงานด้วยพร้อมทั้งยินดีที่จะ
ทุ่มเทการท างานอย่างเต็มที่อีกด้วย องค์การสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุคลากรมุ่งสู่การมีครอบครัวที่ดีได้โดยการ
สร้างกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวบุคลากร เช่น การจัดกิจกรรมส าหรับบุตรหลานของบุคลากรระหว่างปิดภ าค
การศึกษาการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของบุคลากร การจัดกิจกรรมเชิดชูบุพการี เป็นต้น 
  8. ความสุขที่เกิดจากสังคม หรือ สังคมดี (Happy Society) คือ การมีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อคนในชุมชน
คนท างาน หรือคนที่พักอาศัยในบริเวณรอบข้างทั้ง ใกล้และไกลอยู่เสมอซึ่งจ าก่อให้เกิดสังคมที่มีความสุข มีแต่ความ
เจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ได้กล่าวว่า องค์การ
จะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์การและภายนอกองค์การทั้งในระดับใกล้และไกล โดยจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างเป็นปกติสุข ซึ่งท าได้โดยการยอมรับทั้งผลดีและไม่ดีในกิจการที่ได้ท าลงไปหรือที่อยู่ในความดูแลของกิจการนั้นๆ 
และการรับภาระหรือเป็นธุระด าเนินการป้องกันและปรับปรุงแก้ไขผลที่ไม่ดี ตลอดจนการสร้างสรรค์และบ ารุงรักษาผลที่ดีซึ่ง
ส่งผลกระทบไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ด้วย (Kotler & Lee, 2005) องค์การสามารถด าเนินการได้โดยการสร้าง
กิจกรรมที่จะเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เช่น การจัดโครงการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การ
จัดโครงการประหยัดทรัพยากรต่างๆ การจัดโครงการดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคมกลุ่มต่างๆ (การดูแลเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม 
การดูแลผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล) เป็นต้น ในปัจจุบันนี้การด าเนินการในรูปแบบข้างต้นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์องค์การในหลายๆ ด้าน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์องค์การในฐานะนายจ้างที่จะน าไปสู่การที่องค์การจะสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในฐานะสมาชิกขององค์การอีกด้วยโดยการด าเนินการดังกล่าวจะสร้างโอกาสในการสรรหา
บุคลากรได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะโดยทั่วแล้ว ภาพลักษณ์องค์การเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่
ผู้สมัครโดยเฉพาะบุคลากรในยุค Gen-Y จะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกที่จะเข้าร่วมงานกับองค์การ 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

  5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานและความผูกพันในองค์การ 
  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานและความผูกพันในองค์การ โดยพบความสัมพันธ์
ดังกล่าวจาการการศึกษาของ ธีรวีร์ รุจพงษ์จันทร์ และประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (2559) ศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างาน 
บรรยากาศองค์การ และความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากร บริษัท เมือง
โบราณ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน บรรยากาศองค์การ และความผูกพันต่อองค์การมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวก และ Hanasysha (2016) ท่ีท าการศึกษาผลกระทบของการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน และองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อความผูกพันในองค์กร ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของ
พนักงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และองค์กรแห่งการเรียนรู้มีผลกระทบทางบวกต่อความผูกพันในองค์กร เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ วรวรรณ บุญล้อม (2551) , สุชาดา บุญญาเดช (2553), Abdullah & Ramay (2012), Danish, Ramzan & 
Ahmad (2013), Khuong & Le Vu (2014) ที่ศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน และบรรยากาศใน
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การท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์การ จากความสัมพันธ์ที่มีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถอธิบายได้ว่า
สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การ จึงสามารถน ามาตั้งเป็นสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 
 
  สมมติฐานการวิจัยที่ 1 : สภาพแวดล้อมในการท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ 
 
 
 

   5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันในองค์การ 
   จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันในองค์การ โดยการศึกษา  
พบความสัมพันธ์ดังกล่าวจากการศึกษาของ จิณห์นิภา เหรียญนาคพันธ์ (2558) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรณีศึกษา บริษัท อีซูซุเอ็นเยิ่นแมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย 
(จ ากัด) ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันในองค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สิรินันท์ เกษมธาดาศักดิ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของพนักงานบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพันต่อองค์กร
ด้านจิตใจ และผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการทดสอบพบว่าความผูกพันในองค์กรด้าน
จิตใจเป็นตัวกลางส่งผ่านระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานไปยังผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
มัทนา สังกะเพศ และชญานิกา ศรีวิชัย (2560) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความ
ผูกพันต่อองค์การตามความคิดเห็นของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน และการศึกษาของเนตรนภา ไวเลิศ
ศักดิ์ และณัฐพงศ์ มาสจิราภา (2559) ศึกษาผลกระทบของคุณภาพชีวิตการท างานและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาโรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตการ
ท างานมีความส าคัญในการสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน เช่นเดียวกับการศึกษาของ Dusek et al. (2014) จาก
ความสัมพันธ์ที่มีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถอธิบายได้ว่าคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์การ 
จึงสามารถน ามาตั้งเป็นสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 : คุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์การ 
 
 
 

  5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในองค์การและองค์การแห่งความสุข 
  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในองค์การและองค์การแห่งความสุข โดยพบความสัมพันธ์ดังกล่าวจา
การการศึกษาของจินดาวรรณ รามทอง (2558) ท าการศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ : การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ ตามกลุ่มประสบการณ์การท างาน ผล
การศึกษาพบว่า ตัวแปรความผูกพันในองค์การ และตัวแปรสัมพันธภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อความสุขในการท างาน และได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรสภาพแวดล้อมในการท างาน  จากความสัมพันธ์ที่มีการศึกษาที่ผ่านมา สามารถอธิบายได้ว่าความ
ผูกพันในองค์การและองค์การแห่งความสุข จึงสามารถน ามาตั้งเป็นสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 : ความผูกพันในองค์การมีอิทธิพลต่อองค์การแห่งความสุข 
 

ความผกูพนัใน

องค์การ 

องค์การแหง่ความสขุ 

คณุภาพชีวิตในการท างาน ความผกูพนัในองค์การ 

 

สภาพแวดล้อมในการท างาน ความผกูพนัในองค์การ 
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6. ผลการศึกษา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงสามารถพบได้ว่า ความผูกพันในองค์การเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อองค์กร เป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะน าพาองค์การไปสู่องค์การแห่งความสุข ความผูกพันในองค์การประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
คุณภาพชีวิตในการท างาน การศึกษาถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวจะสะท้อนผลจากการศึกษาเชิงประจักษ์ที่บ่งชี้ถึงผลของความ
ผูกพันในองค์การที่ส่งผลต่อองค์การแห่งความสุข อันจะช่วยเป็นการรักษาบุคลากรในการท างานให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
ต่อไป ซึ่งผู้วิจัยสามารถน ามาสรุปเป็นผลการศึกษาเพื่อใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพประกอบที่ 2 กรอบ
แนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพประกอบที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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การศึกษาความต้องการจ าเป็นของทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัตงิานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ 
A STUDY OF THE NEEDS FOR SOFT SKILLS FOR FRONT-LINE SERVICE EMPLOYEES 

IN SERVICE'S BUSINESS 
ปรัชญาพร  ทองประสิทธิ์*1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และระดับทักษะด้านอารมณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 2) ศึกษาความต้องการจ าเป็นของทักษะด้านอารมณ์
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ                        
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 331 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของ      
เครจซี่ และ มอร์แกน (1970) (อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากผู้บริหารสถานประกอบการ และแบบสอบถามการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของทักษะด้านอารมณ์ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าที่ควรได้รับการการพัฒนาโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) ทักษะด้านการสื่อสาร 2) ทักษะ     
ด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 3) ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ 4) ทักษะด้านการท างานเป็นทีม         
5) ทักษะการเจรจาต่อรอง 6) ทักษะด้านการจัดการกับเวลาและการท างานภายใต้แรงกดดัน 7) ทักษะด้านการเรียนรู้และ   
การจัดการกับข้อมูล 8) ทักษะด้านความเป็นผู้น า 9) จรรยาบรรณในวิชาชีพ 10) ทัศนคติเชิงบวกในการท างาน 
ค าส าคัญ: ทักษะด้านอารมณ์, ความต้องการจ าเป็น, ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า 

ABSTRACT 

 The objectives of the present study were 1)  to investigate the contexts of soft skills for the front-
line service employee in services’ business as well as the level of soft skills that was needed in performing 
and     2) to examine the needs of soft skills in the front-line service employee in services’ business. The 
samples of the study were 331 front- line service employees in Bangkok and its vicinity.  Simple random 
samples were employed and the sample size determination by using the formulas of Krejcie and Morgan 
(1970) was also computed.  
 The research instruments for data collection were 1) an in-depth interview form from the business 
executives and 2)  a questionnaire with Likert Scale with 5- level estimation scale was presented for soft 
skills’ needs analysis for front-line service employees in services’ business. Significant statistics used in the 
research to describe data were Mean, Standard Deviation and Modified Priority Index:  PNI modified 
respectively.  
 The results of the study found that there were the needs for developing soft skills for front- line 
service employees in services’  business which should be developed in descending order, including:  1) 
communication skills, 2) thinking, analyzing and problem-solving skills, 3) creative and resourceful skills, 4) 
team work skills,       5) negotiation skills, 6) time management and working under pressure skills, 7) learning 
and information management skills, 8) leadership skills, 9) professional ethics  and 10) positive attitude in 
working. 
Keywords: Soft Skills, Needs, Front-Line Service Employee 
                                                            
*สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
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1. บทน า 

 ปัจจุบันธุรกิจบริการเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยธนาคารโลกได้ระบุว่า      
“ธุรกิจบริการจะมีความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ และอาจจะท าให้ประเทศไทย      
ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปได้ เนื่องจากมีงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการในประเทศไทยถึง 17 ล้านต าแหน่ง หรือคิดเป็น 
40 % ของแรงงานทั้งหมด” (The world bank, 2559) เมื่อธุรกิจบริการมีความเติบโตมากขึ้น ทุกธุรกิจต้องใช้กลยุทธ์ทุก
รูปแบบในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในธุรกิจของตน ต้องท าให้เกิดการ “ซื้อซ้ า” หรือ “ซื้อเพิ่ม” จากผู้ใช้บริการหรือลูกค้า
นั่นเอง ดังนั้นสิ่งส าคัญคือเจ้าของธุรกิจบริการจะต้องมีวิธีการน าเสนอและกลยุทธ์ที่ดีและเหนือกว่าคู่แข่งให้ได้  
 หัวใจของธุรกิจบริการ คือการสร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ ด้วยธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่
ค่อนข้างจะรักษาระดับคุณภาพให้คงที่ได้ยาก เหตุเนื่องมาจากลักษณะของการบริการที่ต้องเกิดขึ้นในทันที และไม่สามารถเก็บ
รักษา หรือน ามาแก้ไขข้อบกพร่องในภายหลังไม่ได้ ซึ่งความส าเร็จของธุรกิจบริการจึงจะต้องขึ้นอยู่หรือฝากความหวังไว้กับ
พนักงานผู้ให้บริการ ซึ่งพนักงานเหล่านี้จะต้องท าหน้าที่รักษาภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของธุรกิจบริการไว้ให้ได้ขณะที่
ให้บริการ ซ่ึงเจ้าของธุรกิจบริการจะต้องให้ความส าคัญและเอาใจใส่กับการให้บริการของพนักงานด้วยคุณภาพที่ดีอย่างเสมอ
ต้นเสมอปลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิบัติงานส่วนหน้า หรือ พนักงานส่วนหน้า เป็นด่านแรกที่จะต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า 
ถือว่าเป็นต าแหน่งงานที่ส าคัญ อาจเปรียบได้กับศูนย์รวมเส้นประสาทหรือศูนย์ประสานงานของธุรกิจบริการ ถ้าท าให้ลูกค้า
ประทับใจตั้งแต่แรก ถือได้ว่างานบริการด าเนินการเรียบร้อยไปแล้วครึ่งหนึ่ง ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าจ าเป็นต้องมีความรู้
พื้นฐานถึงสภาพจิตใจ และความต้องการของลูกค้า ซึ่งทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่าง
มาก คือ “ทักษะด้านอารมณ์ หรือ Soft Skills” เพราะเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
นอกจากนี้ทักษะด้านอารมณ์ยังท าให้คนมีความแตกต่างจากระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์ เพราะถึงแม้ว่าจะมีความพยายามใน
การท าให้หุ่นยนต์ได้เรียนรู้อารมณ์ของมนุษย์ แต่ก็ไม่สามารถเลียนแบบสัญชาตญาณพื้นฐานได้ (ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา, 
2561) เพราะการให้บริการมีความเป็นธรรมชาติสูง และไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ที่พบเจอ 
 ปัญหาส าคัญของธุรกิจบริการที่มักพบเจอเป็นประจ า คือ “ลูกค้าเกิดข้อร้องเรียนในการบริการ” ซึ่งสาเหตุเกิดมา
จากหลายปัจจัย ได้แก่ (1) จากพนักงานผู้ให้บริการ (2) จากผลิตภัณฑ์สินค้าและการบริการ (3) จากลูกค้า และ (4) จากปัจจัย
อื่นๆ แต่ไม่ว่าการร้องเรียนนั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตาม ผู้ให้บริการจะต้องรีบจัดการกับปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด  
 การมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านงานบริการลูกค้า ต้องเริ่มมาจากการพิถีพิถันในกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่ให้บริการ  
และการฝึกอบรมที่เข้มข้นอย่างสม่ าเสมอ ทักษะความรู้ความสามารถในด้านการบริการเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อ
คัดเลือกพนักงานเข้ามาท างานด้านงานบริการ แต่ทักษะด้านอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และการแก้ปัญหาต่างๆ ในงานบริการ ควรระลึกไว้เสมอว่า พนักงานที่ขาดความสามารถ
ในการให้บริการนั้นไม่เพียงแต่สร้างปัญหาให้ลูกค้า แต่ยังเป็นปัญหากับพนักงานคนอื่นด้วย เนื่องจากจะต้องมาคอยรับภาระใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า 
 ดังนั้นหากจะพัฒนาธุรกิจบริการให้ก้าวหน้า ต้องเริ่มพัฒนาจากปัจจัยพื้นฐานในงานบริการ นั่นคือ “ทักษะด้าน
อารมณ์”  และควรปลูกฝังให้พนักงานผู้ให้บริการระลึกอยู่เสมอว่า ทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าควรเพิ่มโอกาสที่จะสร้าง
ความพอใจที่เพิ่มขึ้นให้แก่ลูกค้า  โดยความรู้สึกนี้ต้องเกิดกับพนักงานที่อยู่ในธุรกิจบริการทุกคนตั้งแต่ระดับบนสุดจนถึงระดับ
ล่างสุด ธุรกิจที่จะสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าได้นั้น จะต้องเตรียมคนของตนให้พร้อมบริการเสียก่อน เมื่อธุรกิจมีพนักงานที่
มีคุณภาพ สินค้าและบริการก็จะมีคุณภาพเช่นกัน และสามารถผูกใจลูกค้าไว้ได้ตลอดไป ฉะนั้นทักษะด้านอารมณ์จึงเป็นทักษะ
ที่จะท าให้ธุรกิจบริการสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ได้  ตลอดจนท าให้ธุรกิจบริการมีผลประกอบการที่
น่าพอใจและก้าวขึ้นเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติเฉกเช่นปัจจุบัน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการที่จ าเป็นของทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าใน
ธุรกิจบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นของทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า
ในธุรกิจบริการ   
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2. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 2.1 แนวคิดทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า 
  ทักษะด้านอารมณ์เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการท างานเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เป็นทักษะที่เกี่ยวของกับการท างานร่วมกับผู้อื่น  หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นทักษะที่จะช่วยให้พนักงาน
สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและสามารถท างานประกอบอาชีพให้ก้าวหน้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ทักษะความรู้
เป็นปัจจัยที่ท าให้คนท างานได้ แต่ทักษะด้านอารมณ์จะเป็นปัจจัยที่ท าให้คนท างานได้ดีขึ้น เช่น ทักษะด้านการคิด ทักษะด้าน
การท างานร่วมกับผู้อื่น และทักษะในการโน้มน้าวจูงใจ  
  Tamara Niesen (2018) ได้กล่าวถึง 10 ทักษะด้านอารมณ์ที่จ าเป็นส าหรับพนักงานส่วนหน้า ได้แก่   
การมีความมั่นใจ การคิดบวก การเอาใจใส่ต่อผู้อื่น การเคารพและให้เกียรติผู้อื่น การมีความคิดริเริ่ม การมีมิตรภาพที่ เป็น
กันเอง การมีความยืดหยุ่น ความสามารถในการท างานหลายอย่าง ความอดทน  และความชัดเจนในการสื่อสาร 
  Nichole Elizabeth DeMeré (2018) พูดถึง10 ทักษะด้านอารมณ์เป็นทักษะที่แท้จริงส าหรับพนักงาน
บริการ ได้แก่ ความเต็มใจที่แท้จริงในการให้ความช่วยเหลือ การเอาใจใส่ การสื่อสาร ความฉลาดทางอารมณ์ ความซื่อสัตย์   
การแก้ปัญหา การจัดการความเครียด ทักษะการฟัง ความเป็นผู้น า และการสร้างทีม 
  Peter Jones (2018) ได้กล่าวว่าทักษะด้านอารมณ์ที่จ าเป็นส าหรับงานบริการลูกค้า มีทั้งหมด 10 ด้าน 
ดังนี้ การมีความยืดหยุ่น ความเชื่อมั่นในตนเอง ความอดทน ทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม ทักษะการฟัง การมองโลก
ในแง่ดี ความทะนงตัว การเอาใจใส่ต่อผู้อื่น และการมีอารมณ์ขัน 
  Aymen Mazhar (2016) กล่าวถึง 4 ทักษะด้านอารมณ์ที่จ าเป็นส าหรับการบริการลูกค้าที่โดดเด่น ได้แก่  
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการฟัง ทักษะการแก้ปัญหา และการมีความคิดริเริ่ม 
 
 2.2 แนวคิดการประเมินความต้องการจ าเป็น 
  การบริหารและการจัดการทางธุรกิจ ต้องมีการวางแผน และปรับปรุงในทุกๆ ฝ่าย เพราะทุกฝ่ายล้วน
แล้วแต่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมากในการท าให้ธุรกิจมีความก้าวหน้า ดังนั้นทุกธุรกิจหรือทุกองค์กรจะต้องมีการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาแต่ละเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ในปัจจุบัน แล้วน ามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังหรือเป้าหมายในอนาคตของธุรกิจ  เพื่อที่จะได้ท าการวางแผนหรือวาง
แนวทางในการพัฒนาเรื่องต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับที่ Roth (1977 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2548) และ 
Witkin and Altschuld (1995 อ้างถึงใน นันธิมา ศรีสุวรรณ, 2550) กล่าวว่า ความต้องการจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่าง
ระหว่างสภาพที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับสภาพที่เป็นอยู่จริง ซึ่งสุวิมล ว่องวาณิช (2548) ได้เรียกลักษณะเช่นนี้ว่าเป็น
กระบวนการที่เป็นระบบซึ่งใช้เพื่อก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่มุ่งหวังกับสภาพที่เป็นอยู่จริง ส่วนใหญ่จะเน้นที่ความ
แตกต่างของผลลัพธ์ (Outcome Gaps) จากนั้นมีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความแตกต่างนั้นและเลือกความต้องการ
จ าเป็นที่ส าคัญมาแก้ไข  โดยจะต้องมีวางแผน แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างที่นันทธิมา  ศรีสุวรรณ (2550) ได้
กล่าวไว้ว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและจ าเป็นต้องพัฒนานั้นล้วนแล้วแต่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล และต่อหน่วยงาน 
เพราะถือได้ว่าการประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรตระหนักและเร่งแก้ไขปรับปรุงปัญหาอย่างตรงประเด็น 
และอย่างเร็วที่สุด เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของพนักงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง ดังนั้นทุกธุรกิจ
และองค์กรควรจะมีประเมินความต้องการจ าเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่เสมอ 

 3. วิธีการศึกษา 

 3.1 ขอบเขตการศึกษา  
  การศึกษาเรื่องความต้องการจ าเป็นของทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ     
มีเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ส าหรับธุรกิจบริการ และแนวคิดความต้องการจ าเป็นของทักษะ
ด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ ที่จะส่งผลให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจ
มากที่สุด 
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 3.2 ขั้นตอนการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร ต ารา บทความและงานวิจัย และศึกษาข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ทราบถึงข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ   
แล้วน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้ มาเป็นแนวทางในการจัดท าแบบสอบถามเชิงปริมาณ และหลังจากนั้นจึงด าเนินการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ จ านวน 331 คน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากร แล้วน าไปวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของ
ทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ 
 3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ (ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจการแพทย์
และความงาม ธุรกิจการคมนาคม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจการศึกษา) ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 2,400 คน   
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ  
  กลุ่มท่ี 1 กลุม่ตัวอย่างเชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหารสถานประกอบการในธุรกิจบริการ (ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจการแพทย์และความงาม ธุรกิจการ
คมนาคม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจการศึกษา) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 17 คน 
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าของสถานประกอบการ และผู้จัดการฝ่าย
บุคคล ที่มีประสบการณ์การท างานไม่ต่ าว่า 5 ปี โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วน าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการจ าแนกชนิดของข้อมูล  (Typological Analysis) 
  กลุ่มท่ี 2 กลุม่ตัวอย่างเชิงปรมิาณ 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ คือ ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ (ธุรกิจธนาคาร 
ธุรกิจการแพทย์และความงาม ธุรกิจการคมนาคม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจการศึกษา)  
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน 331 คน โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ใช้สูตรของเครจซี่
และมอร์แกน (1970 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  ที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 และค่าระดับความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5 หรือระดับนัยส าคัญ 0.5 โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการวิเคราะห์
ความต้องการจ าเป็นทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ   
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าของสถานประกอบการ 
และผู้จัดการฝ่ายบุคคล ที่มีประสบการณ์การท างานไม่ต่ าว่า 5 ปี จ านวน 17 คน และจากแบบสอบถามส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ส่วนหน้าในธุรกิจบริการ จ านวน 331 คน และได้รับแบบสอบถามคืนจากผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ จ านวน 316 
คน คิดเป็นร้อยละ 95.47 รวมข้อมูลทั้งหมดมี 333 คน  
  ข้อมูลทุติยภูมิ (Second Data) จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร ต ารา วารสาร  งานวิจัย และข้อมูล
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ  และใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าใน
ธุรกิจบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน และระดับทักษะด้านอารมณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) เป็นระดับการประเมิน โดยแบ่งความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติภาคบรรยาย โดยใช้สถิติ
พื้นฐานค่าเฉลี่ย (×̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลความคิดเห็นของทักษะด้านอารมณ์ ซึ่งประมาณค่าเฉลี่ย
โดยใช้เกณฑ์ประมาณค่าความคิดเห็นตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2553) 
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความต้องการจ าเป็นของทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติ งานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ        
ด าเนินการโดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
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และระดับทักษะด้านอารมณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็น ด้วยวิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง โดยใช้สูตร PNI = ( I-D)/D (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548). 

4. ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 ผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึกทักษะด้านอารมณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานสวนหน้าในธุรกิจบริการ
จากผู้บริหารสถานประกอบการในธุรกิจบริการ จ านวน 17 คน  แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการจ าแนกชนิดของข้อมูล  
และสรุปเป็นรายละเอียดขององค์ประกอบในทักษะด้านอารมณ์แต่ละด้านได้ดังนี้ 
 ทักษะด้านการสื่อสาร ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ ได้แก่  
(1) ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  (2) ทักษะการพูดที่ท าให้ผู้ฟังเกิดความพึงพอใจ (3) การพูดโน้มน้าวใจลูกค้าที่
ให้บริการ  (4) การใช้น้ าเสียงไพเราะน่าฟัง  (5) ความสามารถในการเลือกใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ          
การสื่อสารที่แตกต่างกัน (6) ทักษะในการต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย (7) ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร  (8) ความสามารถในการใช้ถ้อยค าเหมาะสมกับ ระดับ เพศ อาชีพและต าแหน่งของบุคคลที่
สนทนาหรือลูกค้าที่ให้บริการ 
 ทักษะด้านการท างานเป็นทีม ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ ได้แก่  
(1) มีการอภิปรายกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของแต่ละคน (2) ความสามารถในการสร้างทีมด้วยการดึง
ความสามารถและจุดเด่นของแต่ละคนในทีมออกมา (3) ความเข้าใจการท างานของตนเองและผู้อื่นในทีม (4) ความสามารถใน
การสร้างเป้าหมายร่วมกันกับทีม (5) ความสามารถในการแก้ปัญหาร่วมกันกับทีมเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น (6 ) การยอมรับฟัง
เหตุผลของผู้อื่น (7) มีการตัดสินใจด้วยความคิดเห็นส่วนใหญ่ (8) มีความซื่อสัตย์กับทีมของตนเอง 
 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจ
บริการ ได้แก่ (1) การก าหนดระยะเวลาในการแก้ปัญหา (2) ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล ข้อเท็จจริงจากในอดีตและ
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง (3) เพื่อการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต (4) การล าดับความส าคัญปัญหาก่อน-หลังอย่างมีเหตุผล (5) การ
วิเคราะห์หาสาเหตุและที่มาของปัญหา (6) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน การวางแผนของการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมี
ผล (7) การน าประสบการณ์ที่ผ่านมา มาประกอบในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ทักษะด้านความเป็นผู้น า ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ ได้แก่  
(1) เป็นคนช่างสังเกต (2) กล้าตัดสินใจ (3) กล้าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง (4) พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีวิธีการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ (5) มีความเชื่อมั่นในตนเอง (6) การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (7) พร้อมให้
ค าปรึกษากับเพื่อนร่วมงาน (8) ท าให้เกิดความร่วมมือในองค์กร (9) เปิดโอกาสให้คนในทีมได้แสดงความสามารถ (10) มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (11) ต้องเป็นบุคคลที่เข้าถึงได้ง่าย 
 จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ ได้แก่   
(1) มีทักษะความรู้ในภาษาต่างประเทศ (2) มีปฏิภาณไหวพริบ (3) มีศิลปะการพูดที่ดี  (4) มีความเชื่อมั่นในตนเอง (5) มี
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบัติ รู้จักสินค้าและบริการของตนเอง (6) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (7) มีบุคลิกภาพดี (8) มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ (9) มีวินัยและตรงต่อเวลา (10) มีทัศนคติและใจรักในงานอาชีพ (11) รู้จักกาลเทศะ (12) มีความอดทน (13) 
มีสุขภาพดี (14) มีความซื่อสัตย์ (15) มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี (16) มีความรับผิดชอบ  
 ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า
ในธุรกิจบริการ ได้แก่ (1) เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไปสู่การปฏิบัติจริง  (2) พยายามให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นที่ดีที่สุดที่สุด  
โดยการแยกแยะและคัดเลือกออกมาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุด (3) ความสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย (4) มีทัศนคติเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่างๆ  (5) ความสามารถในด้านการคิดสร้างสรรค์ในการท างาน (6) 
ความสามารถรู้จักแสวงหาข้อมูลข่าวสารและความรู้พื้นฐานในการท างาน (7) ยอมรับความสามารถและคุณค่าของผู้อื่นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข (8) มีความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น 
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 ทักษะด้านการจัดการกับเวลาและการท างานภายใต้แรงกดดัน  ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ ได้แก่ (1) จัดแบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัว (2) วางแผนปฏิบัติงานตามตารางเวลาอย่าง
ชัดเจน (3) เรียนรู้วิธีการปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมา (4) เรียงล าดับความส าคัญของงาน งานใดส าคัญ งานใดต้องแก้ไขเร่ งด่วน  
(5) หาวิธีแก้ไขปัญหาในสิ่งที่คุณควบคุมได้ (6) ท างานที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรก (7) แบ่งปันความรู้สึกและความยากล าบาก
ในการท างานให้เพ่ือนร่วมงานของคุณ (8) สามารถท างานที่ส าคัญและรีบเร่งให้เสร็จทันตามก าหนด 
 ทักษะด้านการเรียนรู้และการจัดการกับข้อมูล ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าใน
ธุรกิจบริการ ได้แก่ (1) หลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง โดยก าหนดวันสิ้นสุดของงาน เพื่อเป็นการบังคับให้ตนเองต้องท างาน
ตามเวลาที่ก าหนด (2) ก าหนดตารางเวลาในการท างาน (3) บันทึกนัดหมายส าคัญๆ หรือกิจกรรมที่จะต้องท าในวันหนึ่งๆ เพื่อ
เตือนความจ า  (4) จัดล าดับความส าคัญของงานก่อน-หลัง (5) ใช้เทคโนโลยีในการท างาน สั่งงานและ ติดตามงาน (6) ใช้เวลา
และโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ทัศนคติเชิงบวกในการท างาน ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ ได้แก่   
(1) ปรับทัศนคติเกี่ยวกับงานอยู่เสมอ (2) ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ (3) มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ (4) รักในงานที่ท า  
(5) ไม่จับผิดคนอื่นตลอดเวลา (6) เห็นความส าคัญของสิ่งที่ท าหรืองานที่ต้องรับผิดชอบ (7) เปิดใจและเข้าใจมุมมองของคนอื่น  
(8) คิดบวกอยู่เสมอ (9) มีความภูมิใจในตนเองเกี่ยวกับงานที่ตนท า (10) ท าตามที่รับปาก (11) เคารพผู้อื่น ลูกค้า เพื่อน
ร่วมงาน หรือแม้แต่คนที่มีต าแหน่งต่ ากว่าท่าน (12) ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ  
 ทักษะการเจรจาต่อรอง ที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ ได้แก่  
(1) มีการคิดอย่างมีแบบแผน (2) มีความน่าเชื่อถือ (3) มีไหวพริบในการพูดตอบค าถาม (4) มีจุดยืนเป็นของตัวเอง  
(5) มีการวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้า (6) มีความกล้าได้กล้าเสีย (7) มีความคิดในเชิงบวก (8) มีความอ่อนน้อมถ่อมตัว 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระดับทักษะด้าน
อารมณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และล าดับความต้องการจ าเป็นของทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจ
บริการที่ควรได้รับการการพัฒนา โดยสามารถสรุปผลการศึกษาดังตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 1 ผลการแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น และล าดับความส าคัญเป็นรายข้อตาม 
              องค์ประกอบของทักษะด้านอารมณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการ 

องค์ประกอบทักษะด้านอารมณ์
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าใน

ธุรกิจบริการ 

ระดับทักษะด้านอารมณ์ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ระดับทักษะด้านอารมณ์ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

  

×̅ S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

×̅ S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

PNI ล าดับ 

1. ทักษะด้านการสื่อสาร 3.65 0.77 มาก 4.34 0.65 มากที่สุด 0.19 1 
2. ทักษะด้านการท างานเป็นทีม 3.76 0.77 มาก 4.35 0.66 มากที่สุด 0.16 5 
3. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา 

3.66 0.72 มาก 4.32 0.65 มากที่สุด 0.18 2 

4. ทักษะด้านความเป็นผู้น า 3.83 0.73 มาก 4.35 0.64 มากที่สุด 0.14 8 
5. จรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.89 0.70 มาก 4.39 0.63 มากที่สุด 0.13 9 
6. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์
และปฏิภาณไหวพริบ 

3.68 0.74 มาก 4.30 0.67 มากที่สุด 0.17 3 

7. ทักษะด้านการจัดการกับเวลา
และ 
การท างานภายใต้แรงกดดัน 

3.78 0.77 มาก 4.35 0.65 มากที่สุด 0.15 6 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 

  
 

 

 Page 157  
  

BMRC 

องค์ประกอบทักษะด้านอารมณ์
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าใน

ธุรกิจบริการ 

ระดับทักษะด้านอารมณ์ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ระดับทักษะด้านอารมณ์ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

  

×̅ S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

×̅ S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

PNI ล าดับ 

8. ทักษะด้านการเรียนรู้และ 
การจัดการกับข้อมูล 

3.78 0.75 มาก 4.36 0.65 มากที่สุด 0.15 7 

9. ทัศนคติเชิงบวกในการท างาน 3.92 0.74 มาก 4.41 0.62 มากที่สุด 0.12 10 
10. ทักษะการเจรจาต่อรอง 3.79 0.74 มาก 4.38 0.61 มากที่สุด 0.16 4 
รวม 3.79 0.66 มาก 4.36 0.58 มากที่สุด - - 

  
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาระดับทักษะด้านอารมณ์ 10 ทักษะ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการที่
มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกทักษะ  ส่วนระดับทักษะด้านอารมณ์ 10 ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกทักษะ  และล าดับความต้องการจ าเป็นของทักษะด้านอารมณ์
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าในธุรกิจบริการที่ควรได้รับการการพัฒนาโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 1. ทักษะด้านการ
สื่อสาร (PNI Modified = 0.19) 2. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา (PNI Modified = 0.18) 3. ทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ (PNI Modified = 0.17) 4. ทักษะการเจรจาต่อรอง และ 5. ทักษะด้านการท างานเป็นทีม 
(PNI Modified = 0.16) 6. ทักษะด้านการจัดการกับเวลาและการท างานภายใต้แรงกดดัน และ7.ทักษะด้านการเรียนรู้และ
การจัดการกับข้อมูล (PNI Modified = 0.15) 8. ทักษะด้านความเป็นผู้น า (PNI Modified = 0.14)  9. จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ (PNI Modified = 0.13)  10. ทัศนคติเชิงบวกในการท างาน (PNI Modified = 0.12) 
  
5. การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 5.1 การอภิปรายผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยน าผลการวิจัย 3 ล าดับแรก ที่มีความต้องการจ าเป็นสูงสุดมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ทักษะด้านการสื่อสาร  พบว่ามีความต้องการจ าเป็นล าดับที่ 1 เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าเป็นบุคคลที่จะต้อง
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และประสานงานกับผู้อื่นในองค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด สอดคล้องกับสิทธิศักดิ์ 
จรรยาวุฒิ (2558) ที่พบว่าทักษะการสื่อสารเป็นความต้องการจ าเป็นของสมรรถนะผู้ก ากับศิลป์ในบริษัทตัวแทนโฆษณา 
เช่นเดียวกับชโลทร โชติกีรติ (2560) ที่กล่าวว่า การสื่อสารคือความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  เหมือนกับที่อนวัช  จิตรักษ์ และ
กนกอร สมปราชญ์ (2562) พบว่า การติดต่อสื่อสารเป็นตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการท างานของครูผู้ช่วยในรีงเรียนประถมศึกษา  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตรงกับงานวิจัยของพัชรี สร้อยสกุล (2559) ที่พบว่าการสื่อสารจ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน นอกจากนี้วาริษา ประเสริฐทรงและวัลลภา อารีรัตน์ (2558) ยังกล่าว
ไว้ว่า การสื่อสารและการน าเสนอคือทักษะที่จ าเป็นของทักษะภาวะผู้น าด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชต 25  
 2. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา พบว่ามีความต้องการจ าเป็นล าดับที่ 2 เนื่องจากในการท างาน
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเจอกับปัญหาที่เกิดจากลูกค้า เพื่อนนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเฉพาะ
หน้า ดังนั้นทักษะด้านนี้จึงต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าจึงต้องรู้จักเรียนรู้และปรับตัวกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การท างานและการ
บริการลูกค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ ชโลทร โชติกีรติ (2560) , สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ (2558), พัชรี สร้อยสกุล 
(2559) และวาริษา ประเสริฐทรงและวัลลภา อารีรัตน์ (2558) ที่ได้ศึกษาและพบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหามี
ความต้องการจ าเป็นในสายอาชีพ ผู้ก ากับศิลป์ ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา  
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 3. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ พบว่ามีความต้องการจ าเป็นล าดับที่ 3 เนื่องจาก ทักษะด้าน
นี้เป็นทักษะที่มีความจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามรายงานของ The World Economic Forum (2562) เป็นทักษะหนึ่งที่
แสดงถึงความเป็นผู้น า พนักงานทุกคนควรมีทักษะนี้ติดตัวอยู่เสมอ พอมีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ ขึ้นมา ก็สามารถ
น าเสนอได้ทันที โดยไม่ต้องรอคอยค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเหมือนแต่ก่อน เช่น การสร้างสรรค์การบริการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้
ลูกค้า หรือการสร้างสรรค์การบริการที่แปลกใหม่ให้กับองค์กร เพื่อสร้างความโดดเด่นและน่าสนใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ 
พัชรี สร้อยสกุล (2559) ที่กล่าวว่า ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เนื่องจากทักษะด้านนี้ควรจะปลูกฝังในมีในตัวบุคคลตั้งแต่ในวัย
การศึกษา  
 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1. ด้านทักษะด้านการสื่อสาร พบว่าหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมทักษะพื้นฐานของ
การสื่อสารให้ครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของหลัก
ในการสื่อสารให้ลูกค้าพึงพอใจ เพราะในงานบริการลูกค้า สิ่งส าคัญคือต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และให้บริการเพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจทุกครั้ง ดังนั้นสิ่งที่ส าคัญคือ วิธีการสื่อสารให้ได้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจ
สูงสุด  
   2. ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา พบว่าหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาควรวางแนว
ทางการปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักการปฏิบัติพื้นฐานดังนี้ 1) ท าความเข้ าใจปัญหา   
2) วางแผนการแก้ปัญหา 3) ด าเนินตามแผนที่ได้วางไว้ 4) ติดตามและตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ 
   3. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ พบว่าหัวหน้างานหรือผู้บังคับชาควร  
1) สร้างค่านิยมแห่งการสร้างสรรค์ในการท างาน โดยท าให้เห็นเป็นแบบอย่างและคอยกระตุ้นให้ทุกคนในองค์กรยึดถือแนวคิด
นี้ในการท างานอยู่เสมอ 2) สร้างบรรยากาศในการท างานที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่น การตกแต่งสถานที่
ท างานที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด การให้รางวัลกับพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด  3) 
เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 4) ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ เช่น การ
ส่งพนักงานไปศึกษาดูงานเรียนรู้นอกองค์กร หรือ จัดฝึกอบรมจากวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อให้พนักงานได้
ทดลองท าสิ่งใหม่ๆ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมๆ และสามารถน าเอาความรู้และประสบการณ์มาต่อยอดหรือปรับใช้ใน
การท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    
  5.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรท าการวิจัยความต้องการจ าเป็นของทักษะด้านอารมณ์ของพนักงานต าแหน่งอื่น เช่น 
พนักงานขาย หัวหน้างาน 

2) มีการท าวิจัยความต้องการจ าเป็นของทักษะด้านอารมณ์ในธุรกิจประเภทอื่น เช่น ธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในองคก์ร ความสุขในการท างาน ความตั้งใจลาออก  
คุณภาพชีวิตในการท างาน และประสิทธภิาพในการท างาน 

THE RELATIONSHIP OF ORGANIZATION COMMITMENT, JOY AT WORK, TURNOVER 
INTENTION, QUALITY OF WORKING LIFE AND PERFORMANCE 

วรดิศ  ธนภัทร* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในองค์กร ความสุขในการท างาน ความตั้งใจลาออก 
คุณภาพชีวิตในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างาน เป็นการตรวจสอบคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานใน
องค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน โดยการศึกษาจากบทความต่าง ๆ จากวารสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
เพื่อตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในองค์กร ความสุขในการท างาน ความตั้งใจลาออก คุณภาพชีวิต  
ในการท างานและประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมในประเทศไทย 

 
ค าส าคัญ : ความผูกพันในองค์กร, ความสุขในการท างาน, ความตั้งใจลาออก, คุณภาพชีวิตในการท างาน, ประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

ABSTRACT 

A study of the relationship of organization commitment, joy at work, turnover intention, quality of 
working life and performance.  Work by studying articles from both local and international journals to 
examine the relationship between organization commitment, joy at work, turnover intention, quality of 
working life and performance, especially in the environment in Thailand.  
 
Keywords: Organization Commitment, Joy at Work, Turnover Intention, Quality of Working Life, Performance 

1. บทน า 

คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นแนวทางการสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยลดปัญหาการย้าย
หรือลาออก พนักงานที่มีความสามารถเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ และการฝึกฝนพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถนั้น  
ต้องใช้ทั้งเวลาและมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง องค์กรจึงต้องให้ความส าคัญของการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถและ
การลาออกของพนักงานมากด้วยเหตุผลอันไม่สมควรก่อให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ด้านต่อองค์กร (Karatepa & Uludag, 
2007) เมื่อบุคคลลาออกจากงานองค์กรจึงสูญเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากที่ได้ลงทุนไปแล้วและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้ง
ใหม่กับการหาบุคลากรมาทดแทนและยังส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง และประสิทธิภาพการท างานบางส่วนลดลง
จนกว่าจะมีบุคลากรใหม่เข้ามาท างานแทนจนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานยังช่วยลดการสูญเสียเวลาและงบประมาณในการฝึกอบรมบุคลากรในการเข้าท างานใหม่ โดย จิราวัฒน์ แต่งเจนกิจ 
(2456) กล่าวว่าความต้ังใจจะลาออกเป็นผลมาจากความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การท่ีลดน้อยลง และเป็นผลมาจาก
อิทธิพลของความไม่พึงพอใจในการท างาน พนักงานไม่มีความสุขในการท างาน เช่นเดียวกับ Cho et al. (2009) ที่กล่าวว่า 
พนักงานตัดสินใจลาออก 
 

                                                            
* School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand 
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จากงานที่ท าอยู่หรือมีความต้องการในการค้นหางานใหม่ที่น่าจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าที่ท างานเดิมที่ปฏิบัติงานอยู่  
การสร้างความผูกพันเป็นหนทางหนึ่งในการด ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าขององค์กรไว้ โดยการให้คนที่อยู่ในองค์กรมี
ความสุขและมีความรู้สึกที่อยากอยู่กับองค์กรด้วยความเต็มใจ รวมไปถึงการท าให้คนปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรอย่าง  
เต็มความสามารถที่มีอยู่ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการรักษาคนให้อยู่กับ
องค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างคนกับองค์กรที่พร้อมที่จะทุ่มเทก าลังกายก าลังใจในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุผลส าเร็จต่อองค์กร และท าให้มีความรู้สึกว่าตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
และพยายามท าให้เป้าหมายของตนเองและองค์กรสอดคล้องกัน สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความผูกพันต่อองค์กรของคนในองค์กร 
(ศุภกร วชิราภรณ์, 2546) ซึ่ง ภาวิน และ ทองฟู (2559) ได้อธิบายถึง  แนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work 
Life: QWL) ไว้ว่า เป็นสิ่งที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสภาพแวดล้อมการท างาน กระตุ้นให้มีการเรียนรู้และ  
การพัฒนา สามารถตอบสนองความพึงพอใจขอบบุคลากรโดยยกระดับคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกันนั้นจะเป็นผล
มาจากปัจจัยในด้านต่าง ๆ ของคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของพนักงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดความสุขในการท างาน (Joy at Work: JW) ความสุขนั้นเป็นสภาวะจิตใจของคนที่ก่อให้เกิด
ปัญหาทั้งทางด้านชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม และยังเป็นตัวที่ขัดขวางการพัฒนาที่ ยังยืน คุณภาพชีวิตในการท างานมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรและความสุขในการท างาน แต่จะมีความสัมพันธ์ทางลบต่อความตั้งใจลาออก
ของพนักงาน หากพนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีจะเกิดความพึงพอใจในการท างานหรือเกิดความสุขในการท างาน ซึ่ง
น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานในที่สุด ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางหรือตัวแปรที่ช่วยสร้างความสุข
ในการท างาน สร้างความสุขในที่ท างาน ซึ่งความสุขนั้นเป็นพื้นฐานที่สะท้อนความอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตของคน ซึ่งจะ
น าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากรมีความผูกพันและมีความพึงพอใจในการท างาน รักในงาน  
ประสบความส าเร็จในงาน และเป็นที่ยอมรับ ท าให้บุคลากรอย่างท างานและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ความรู้สึกใน
การอยากเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงานก็จะลดลง 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากบุคลากรมีคุณภาพในการท างานที่ดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์กรด้วย  
โดยประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ เช่น ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพิ่มขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยปรับปรุงศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ก็จะท าให้ผลการด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ซึ่งหากองค์กรขาดบุคลากรที่ท างานอย่างมี
ความสุขแล้วย่อมอาจท าให้เกิดปัญหาในการท างานขององค์กรได้ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัญหาของ
ประสิทธิภาพการท างานที่ต่ าลงมาจากคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ต่ า ซึ่งองค์กรสามารถสร้างและส่งเส ริมคุณภาพชีวิตของ
พนักงานให้ดีขึ้นได้ด้วย การสร้างความผูกพันในองค์กรให้กับพนักงานให้มีความผูกพันธ์กันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พนักงาน
ท างานอย่างมีความสุข แล้วปัญหาการอยากออกจากงานของพนักงานก็จะลดลง ประสิทธิภาพการท างานในองค์กรก็จะสูงขึ้น
ตามล าดับ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในองค์กร ความสุขในการท างาน ความ
ตั้งใจลาออก คุณภาพชีวิตในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่สูงขึ้น 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. เป็นการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวามสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในองค์กร ความสุข  
ในการท างาน ความตั้งใจลาออก คุณภาพชีวิตในการท างาน และประสิทธิภาพในการท างาน เป็นการตรวจสอบคุณภาพชีวิต  
ในการท างานของพนักงานในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

2. เป็นวิธีการวิจัยแบบการวิจัยเอกสาร โดยใช้บทความในวารสารต่างๆ แหล่งที่มาของบทความจากฐานข้อมูล 
EBSCO Emerald ProQuest และฐานข้อมูลทางวิชาการต่างๆ แล้วน าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์  
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยสังเคราะห์ตัวแปรและองค์ประกอบที่มีความถี่สูงสุดจากการศึกษาแล้วน ามาสรุปเป็น
องค์ประกอบของตัวแปรที่มีการศึกษาซ้ ากันมากที่สุด และการวิเคราะห์ตัวแปรที่ท าการศึกษาท าการศึกษาตัวแปรที่มีนักวิจัย
ศึกษามาแล้วว่ามีการส่งผลและมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร แล้วน ามาสรุปความถี่ที่มีนักวิจัยศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างานมากที่สุดเป็นตัวแปรเหตุของคุณภาพชีวิตในการท างาน 
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3. ผลการศึกษา 

1. ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน 
มีนักวิจัยจ านวนมากที่ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันไป เช่น 
นิธินาถ และภูวาเดช (2559) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน ว่าเป็นความสุขในการท างาน  

มีความมั่นคงในการท างาน มีความก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงาน ได้รับค่าตอบแทนที่สมดุล รวมไปถึงได้รับความพึงพอใจใน
การท างานของตนเอง  

นันทรัตน์ (2552) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ทัศนคติต่อการท างาน ซึ่งสามารถที่จะส่งผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อร่างกายและจิตใจรวมถึงสถานภาพชีวิต คือความปลอดภัยในการท างาน ความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในงานขององค์กรที่พนักงานได้ปฏิบัติงาน 

ฌานิกา (2554) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน ว่าหมายถึง การท างานของบุคคลอย่างเต็มความสามารถ
ให้กับองค์การ โดยได้รับผลตอบแทน สวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวก และความสุขทางกาย สังคม และอารมณ์ ตลอดจน
การดูแลบุคลากรเรื่องความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการท างาน จนท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงอาจสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตในการงานว่า เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ  
การท างานที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานท าให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การสังเคราะห์ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการท างาน 
จากการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อของคุณภาพชีวิตในการท างาน  

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ได้แก่ ความผูกพันในองค์กร ความสุขในการท างาน และความตั้งใจลาออก โดยการ
สังเคราะห์ตัวแปรเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน จากนักวิจัย 9 ท่าน ที่ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่มีการศึกษากันเป็นอย่างมาก ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงตัวแปรเหตุท่ีใช้ในการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน  

       

               ตัวแปรเหต ุ
      นักวิจัย 

ความ
ผูกพันใน
องค์กร 

บรรยากาศ
องค์การ 

ความสุขใน
การท างาน 

ความตั้งใจ
ลาออก 

ความ
รับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

การได้รับ 
การสนับสนุน
จากองค์กร 

ความ 
เป็นธรรม 

ศุภกร (2 546 )        
นันทรัตน์ (2 552 )        
ฌานิกา ( 2554)         
นิธินาถ และภูวาเดช 
(2559 ) 

       

ภาวิน ทองฟู 
และศศนันท์ (2 559) 

       

สมาภรณ์ ธนายุ และ
อรรถพงศ์ (2 559 ) 

       

ธีรวีร์ และประพันธ์ 
(2 559 ) 

       

เนตรนภา และนัฐพงศ์ 
(2 559 ) 

       

Hussaing & Asif 
(2 012 ) 

       

Kim, Song & Lee 
(2 016 ) 

       

Ruble & Kee (2 0 15 )        
Saeed et al.  (2 014 )        
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จากตางรางที่ 1 พบการศึกษาเป็นจ านวนมากที่ศึกษาตัวแปรเหตุของคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้วยตัวแปร ความผูกพัน  
ในองค์กร ความสุขในการท างาน และความตั้งใจลาออก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปตัวแปรเหตุของคุณภาพชีวิตในการท างาน  
ได้ดังภาพประกอบที่ 1 ตัวแปรเหตุของคุณภาพชีวิตในการท างาน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 ตัวแปรเหตุของคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 
  1. ความผูกพันในองค์กร (Organization Commitment) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานในองค์กรที่มีต่อองค์กร  
โดยมีความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร จึงท าให้มีความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การไว้
และรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Allen & Meyer, 1993) 
  2. ความสุขในการท างาน (Joy at Work) หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลตอบสนองจากการกระท าที่
สร้างสรรค์ของตนเอง มีการแสดงออกโดยการยิ้ม หัวเราะ มีความปลาบปลื้มใจ ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังเป็นอารมณ์ในทางงบวกที่เกิดจากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน การมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน การร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและผล ส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผลจากการประสบความส าเร็จในการท างานท าให้แสดงอารมณ์ในทางบวก เช่น  
ความสนุกสนาน ท าให้สานที่ท างานเป็นที่น่ารื่นรมย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสุขจะท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีใน
การท างาน มีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมายมีความผูกพันในงานที่ท าให้คงอยู่ในองค์กรต่อไป (Manion, 2003) 
  3. ความตั้งใจลาออก (Turnover Intention) เป็นความคิดสมัครใจต้องการที่จะลาออกจากการเป็นบุคลากรของ
องค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่เมื่อมีโอกาส เพื่อไปท างานที่องค์กรแห่งใหม่หรือเปลี่ยนอาชีพในอนาคตอันใกล้ (Nadiri & Tanova, 
2010) ชลภัสสรณ์ ศรีวรฉัตรภาธน และประสพชัย พสุนนท์ (2558) ให้ความหมายของการลาออกว่าหมายถึง ความเคลื่อนไหว
หรือเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในการเข้าและออกจากองค์การโดยครอบคลุมการเข้าท างานและการออกจากงาน Vidal et al. 
(2007) ให้ความหมายว่า เป็นระดับของการเคลื่อนไหวโดยเน้นถึงการเคลื่อนไหวของบุคคลข้ามขอบเขตการเป็นสมาชิกของ
องค์กร ซ่ึงเน้นการลาออกว่ามีลักษณะเป็นพลวัตร (Dynamic) (Jacobs & Roodt, 2007) 
  นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้ที่ท าการศึกษาผลของคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่า นักวิจัยส่วน
ใหญ่ท าการศึกษาผลของคุณภาพชีวิตในการท างาน คือประสิทธิภาพในการท างาน (พรวดี รัตนวงศ์, 2550; ลลิดา จันทร์โกมล, 
2555; ณัฏฐรินีย์ พิศวงษ์, 2555; สมาภรณ์ ธนายุ และอรรถพงศ์, 2559; กมลชนก งดงาม, 2557; กิตติคุณ ซื่อสัตย์ดี, 2557; 
นิธินาถ และภูวาเดช, 2559; ภาวิน ทองฟู และศศนันท์, 2559; สมาภรณ์ ธนายุ และอรรถพงศ์, 2559; สิรินันท์ เกษมธาดา
ศักดิ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2560) โดยนักวิจัยส่วนใหญ่ท าการศึกษาประสิทธิภาพในการท างาน มาจากแนวคิดของ  
ณัฏฐรินีย์ พิศวงษ์ (2555) ซึ่งประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและทันต่อเวลา ตามเป้าหมาย
ขององค์การ หรือภาวะที่ท าให้เกิดความส าเร็จหรือความสามารถที่ท าให้เกิดผลในการงานความสมารถในการท างานได้ดี 
รวดเร็ว และเสร็จตรงเวลา (สมาภรณ์ ธนายุ และอรรถพงศ์, 2559) สามารถแสดงตัวแปรผลของคุณภาพชีวิตในการท างาน  
ได้ดังภาพประกอบที่ 2 ผลของคุณภาพชีวิตในการท างาน 

ความผูกพันใน
องค์กร 

 

ความสุขในการท างาน 

ความตั้งใจลาออก 

คุณภาพชีวิตในการ
ท างาน 
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ภาพประกอบที่ 2 ผลของคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 
  3. การสังเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร 
   3.1 ความผูกพันในองค์กร 
   จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของความผูกพันในองค์กร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจาก
นักวิจัยและนักวิชาการต่างๆ พบองค์ประกอบที่นักวิจัยและนักวิชาการส่วนใหญ่นิยมใช้คือ ความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพัน
ด้านการคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2 

 ตารางท่ี 2 แสดงที่มาขององค์ประกอบของตัวแปรความผูกพันในองค์กร  
       

                 องค์ประกอบ 
        

       นักวิจัย 
ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู ่

ด้านบรรทัด
ฐาน 

ความตั้งใจ
ขาดงาน 

ความตั้งใจ
ลาออก 

ความ
รับผิดชอบต่อ

สังคม 
Lu et al.  (2 0 1 3 )        
Dusek et al.  (2 0 1 4 )        
ศุภกร วชิราภรณ์ (2 5 46 )        
วรวรรณ บุญล้อม (2 551 )        
สุชาดา บุญญาเดช (2 5 53 )        
ทิพย์สุคนธ์ และคณะ (2 5 57)        
ธีรวีร์ และประพันธ์ (2 5 59 )        
เนตรนภา และนัฐพงศ์ (2 559)        
Allen & Meyer (1 993 )        
Meyer & Allen (1 997 )        
Onyinyi (2 0 0 3 )        
Okello- Ouni (2 0 0 4 )        
Kim, Song & Lee (2 016 )        
Haflz (2 0 1 7 )        

 
 จากตางรางที่ 2 ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวแปรความผูกพันในองค์กร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความผูกพัน  
ด้านจิตใจ ความผูกพันด้านการคงอยู่ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน 
 1.  ความผูกพันด้านจิตใจ หมายถึง ความผูกพันที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางอารมณ์ท าให้เกิดความสามัคคีของกลุ่ม  
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นอารมณ์ที่บุคคลยึดติดกับองค์กรและรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กร  
 2.  ความผูกพันด้านการคงอยู่ หมายถึง ความต้องการเฉพาะของบุคคลที่ต้องการรักษาสมาชิกภาพขององค์กรไว้ 
เนื่องจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากองค์กร โดยไม่มีความรู้สึกชอบพอเข้ามาเกี่ยวข้อง  
 3.  ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลส านึกในหน้าที่หรือข้อตกลงที่จะต้องอยู่ในองค์กรต่อไป  

3.2 ความสุขในการท างาน 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของความสุขในการท างาน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากนักวิจัยและ

นักวิชาการต่างๆ พบองค์ประกอบที่นักวิจัยและนักวิชาการส่วนใหญ่นิยมใช้คือ การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน ความส าเร็จ 
ในงาน และการเป็นที่ยอมรับ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3 

 

คุณภาพชีวิตใน
การท างาน 

ประสิทธิภาพใน
การท างาน 
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 ตารางท่ี 3 แสดงที่มาขององค์ประกอบของตัวแปรความสุขในการท างาน  
                        องค์ประกอบ 
       นักวิจัย 

การติดต่อสัมพันธ์ ความรักในงาน 
ความส าเร็จใน

งาน 
การเป็นที่
ยอมรับ 

Manion (2003)     
ศุภกร (2546)     
ชาญวิทย์ (2551)     
นันทรัตน์ (2552)     
ฌานิกา (2554)     
ภาวิน ทองฟู และศศนันท์ (2559)     
Warr (2007)     
Fisher (2009)     
Kerns (2008)     
Schermerhorn (2008)     
Andrew et al. (2014)     

 
 จากตางรางที่ 3 ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวแปรความสุขในการท างาน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การติดต่อ
สัมพันธ์ ความรักในงาน ความส าเร็จในงาน และการเป็นที่ยอมรับ 
  1. การติดต่อสัมพันธ์ หมายถึง การรับรู้พื้นฐานที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานที่ท างาน  
โดยที่บุคลากรมาร่วมกันท างานเกิดสังคมการท างานขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันการสนทนาพูดคุยอย่างเป็นมิตรเกิดมิตรภาพระหว่างปฏิบัติงานกับบุคลากรต่าง  ๆ และความรู้สึกเป็น
สุข (Manion, 2003) 
     2. ความรักในงาน หมายถึง การรับรู้ถึงความรู้สึกรักผูกพันอย่างแน่นเหนียวกับงาน รับรู้ว่าคนมีพันธกิจใน
การปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยินดีในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของงาน กระตือรือร้น ดีใจ เพลิดเพลินในการที่จะปฏิบัติงาน  
และปรารถนาที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ปฏิบัติงาน มีความภาคภูมิใจที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบในงาน 
(Manion, 2003) 
     3. ความส าเร็จในงาน หมายถึง การรับรู้ว่าตนปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยได้รับ
ความส าเร็จในการท างาน ได้รับมอบหมายให้ท างานที่ท้าทายให้ส าเร็จ มีอิสระในการท างาน เกิดผลลัพธ์การท างานไปใน
ทางบวกท าให้มีคุณค่าในชีวิตเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติให้ส าเร็จมีความก้าวหน้า
และท าให้องค์กรเกิดการพัฒนา (Manion, 2003) 
     4. การเป็นที่ยอมรับ หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงาน
ได้รับรู้ถึงความพยายามเกี่ยวกับเรื่องงานที่ได้ปฏิบัติของตนและได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ได้รับ
ความคาดหวังที่ดีในการปฏิบัติงานและความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ร่วมงานตลอดจนได้ใช้
ความรู้อย่างต่อเนื่อง (Manion, 2003) 

3.3 ความต้ังใจลาออก 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของความตั้งใจลาออก ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากนักวิจัยและ

นักวิชาการต่างๆ พบองค์ประกอบที่นักวิจัยและนักวิชาการส่วนใหญ่นิยมใช้คือ ความไม่ชัดเจนของงาน การรับรู้ถึงการเมือง
ภายในองค์การ และเงินเดือนและสวัสดิการ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4 
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 ตารางท่ี 4 แสดงที่มาขององค์ประกอบของตัวแปรความตั้งใจลาออก  
                    
                     องค์ประกอบ 
 
 
      นักวิจัย 

คว
าม

ไม
่ชัด

เจ
นข

อง
งา

น 

กา
รร

ับร
ู้ถึง

กา
รเม

ือง
 

เงิน
เด

ือน
แล

ะส
วัส

ดิก
าร

 

โอ
กา

สค
วา

ม 
ก้า

วห
น้า

 

ต า
แห

น่ง
งา

น 

คว
าม

สัม
พั

นธ
์ข

อง
คน

ภา
ยใ

นห
น่ว

ยง
าน

 

คว
าม

มั่น
คง

 

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
 

พน
ักง

าน
ที่เ

หล
ืออ

ยู่ 

กา
รส

ูญ
เส

ียท
ุนท

าง
สัง

คม
 

Staw (1980)           
สมศักดิ์ และคณะ (2540)           
สุเทพ (2543)           
อัคครัตน์ (2552)           
สวรรณกมล (2557)           
ชลภัสสรณ์ และประสพชัย (2558)           
Dess & Shaw (2001)           
Grobler et al. (2005)           
Riley (2006)           
Vidal et al. (2007)           
Jeffrey (2007)           
Jacobs & Roodt (2007)           
Dess & Shaw (2001)           
Boles et al. (2007)           

 
 จากตางรางที่ 4 ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวแปรความตั้งใจลาออก ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความไม่ชัดเจน
ของงาน การรับรู้ถึงการเมืองภายในองค์การ และเงินเดือนและสวัสดิการ 
     1. ความไม่ชัดเจนของงาน หมายถึง การไม่เข้าใจของบุคคลในการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน  
ไม่ชัดเจน ทั้งในเรื่องขอบเขต อ านาจตัดสินใจ หากบุคคลหรือพนักงานตกอยู่ในสถานการณ์ไม่ชัดเจนในงานจะส่งผลให้เกิด
ความขัดแย้ง สับสน เกิดความตึงเครียด (Vidal et al., 2007) 
     2. การรับรู้ถึงการเมืองภายในองค์การ หมายถึง การรับรู้ถึงกิจกรรมทั้งหลายในการแสวงหาการสนับสนุน  
การใช้อ านาจในองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกคนใดคนหนึ่ง ท าให้เกิดความไม่เข้าใจ สงสัย หรือรู้สึก
ว่าไม่เป็นธรรม (Vidal et al., 2007) 
     3. เงินเดือนและสวัสดิการ หมายถึง ค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนในรูปสวัสดิการ เช่น สวัสดิการ
การป้องการการสูญเสียรายได้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท างาน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พัก ค่าเช่ารถ เป็นต้น  
(Milkovich & Newman, 2004) 

3.4 คุณภาพชีวิตในการท างาน 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากนักวิจัยและ

นักวิชาการต่าง ๆ พบองค์ประกอบที่นักวิจัยและนักวิชาการส่วนใหญ่นิยมใช้คือ สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ โอกาสเติบโตในอาชีพ สิทธิของพนักงาน ความสมดุล
ระหว่างเวลาท างานกับเวลาด าเนินชีวิต และความสัมพันธ์ของคนในองค์กร สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 5 
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 ตารางท่ี 5 แสดงที่มาขององค์ประกอบของตัวแปรคุณภาพชีวิตในการท างาน  
             องค์ประกอบ 

 
 
 

 

      นักวิจัย 

สุขภาพ
อนามัย 

และความ
ปลอดภัย 

ค่าตอบ 
แทนที่

พอเพียง
และ

ยุติธรรม 

โอกาส
พัฒนา
ความรู้ 
ความ 

สามารถ 

โอกาส
เติบโตใน
อาชีพ 

การท างาน
ร่วมกัน 

สิทธิของ
พนักงาน 

ความสมดุล
ระหว่าง
เวลา

ท างาน 
กับเวลา 

ด าเนินชีวิต 

ความ 
สัมพันธ์

ของคนใน
องค์กร 

Timossi et al.  (2 008 )         
Kanten & Sadullah 
(2 012 )         

Parvar et al.  (2 013 )         
ธีรวีร์ และประพันธ์ 
(2 559 )         

นิธินาถ และภูวาเดช 
(2559 )         

เนตรนภา และนัฐพงศ์ 
(2 559 )         

ภาวิน ทองฟู 
และศศนันท์ (2 559)         

สมาภรณ์ ธนายุ และ
อรรถพงศ์ (2 559 )         

 
 จากตางรางที่ 5 ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวแปรคุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ สุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย ค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ โอกาสเติบโตในอาชีพ สิทธิ
ของพนักงาน ความสมดุลระหว่างเวลาท างานกับเวลาด าเนินชีวิต และความสัมพันธ์ของคนในองค์กร 
     1. สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพและขั้นตอนการท างาน  
ต้องไม่เสี่ยงต่ออันตรายหรือท าให้เสียสุขภาพ ไม่มีกลิ่น เสียง หรือสิ่งรบกวนทางสายตา เป็นต้น (Parvar et al., 2013) 
     2. ค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม หมายถึง ค่าจ้างที่ได้รับเพียงพอกับมาตรฐานการด ารงชีวิตที่ยอมรับ
โดยทั่วไป และมีความเป็นธรรมเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าจ้างที่ได้รับจากงานอื่น (Parvar et al., 2013) 

  3. โอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ หมายถึง การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้และพัฒนาทักษะและ
ความรู้ ซ่ึงจะท าให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม พึงพอใจในตนเอง และรู้สึกท้าทายกับงานที่ได้รับโดยการออกแบบงานที่ดี (Parvar 
et al., 2013) 

  4. โอกาสเติบโตในอาชีพ หมายถึง การใส่ใจว่างานที่มอบหมายให้พนักงานท านั้นช่วยรักษาและเพิ่มพูน
ศักยภาพของเขา ไม่ใช่ลดทอนให้ล้าสมัย และส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนหรือได้รับความรู้และทักษะใหม่  ๆ ที่จะใช้ในการ
ท างานที่จะได้รับมอบหมายในอนาคตได้ (Parvar et al., 2013) 

  5. สิทธิของพนักงาน หมายถึง การเค้ารพและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานผ่านการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคล ยึดมั่นในมาตรฐานของความเท่าเทียมกันในการให้ผลตอบแทนและ
รางวัล หรือสิ่งใด ทั้งหมดที่เกี่ยวกับงาน (Parvar et al., 2013) 

  6. ความสมดุลระหว่างเวลาท างานกับเวลาด าเนินชีวิต หมายถึง งานของพนักงานแต่ละคนจะต้องสมดุล
กับชีวิตส่วนตัว ทั้งตารางเวลาท างาน ความต้องการเติบโตในสายงาน และความจ าเป็นที่ต้องเดินทางเพื่องาน ไม่ควรเบียดบัง
เวลาพักผ่อนหย่อนใจและเวลาส าหรับครอบครัวของพนักงาน (Parvar et al., 2013) 

  7. ความสัมพันธ์ของคนในองค์กร หมายถึง การให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและพึงพอใจใน
ตนเอง จ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศการท างานที่ให้อิสระปราศจากการเลือกปฏิบัติ ให้ความรู้สึกของการอยู่ร่วมกัน  
สร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในองค์กร (Parvar et al., 2013) 

 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 

  
 

 

 Page 168  
  

BMRC 

3.5 ประสิทธิภาพในการท างาน 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของประสิทธิภาพในการท างาน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากนักวิจัย

และนักวิชาการต่าง ๆ พบองค์ประกอบที่นักวิจัยและนักวิชาการส่วนใหญ่นิยมใช้คือ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 6 

 ตารางท่ี 6 แสดงที่มาขององค์ประกอบของตัวแปรประสิทธิภาพในการท างาน  
 

              องค์ประกอบ 
     
 
 
 

     นักวิจัย 

ให้บริการ
อย่างเท่า
เทียมกัน 

ให้บริการ
อย่าง

รวดเร็ว
และ

ทันเวลา 

ให้บริการ
อย่าง

เพียงพอ 

ให้บริการ
อย่าง

ต่อเนื่อง 

ให้บริการ
อย่าง

ก้าวหน้า 

ด้าน
คุณภาพ

งาน 

ด้าน
ปริมาณ

งาน 

ด้าน
ความ

รวดเร็ว
ในการ
ท างาน 

พรวดี รัตนวงศ์ (2 5 50 )         
ลลิดา จันทร์โกมล ( 2555 )         
ณัฏฐรินีย์ พิศวงษ์ ( 2555 )         
อุสุมา ศักดิ์ไพศาล ( 2556 )         
กิตติคุณ ซื่อสัตย์ดี ( 2557 )         
กมลชนก งดงาม (2 557 )         
สมาภรณ์ ธนายุ และอรรถพงศ์ 
(2 559 ) 

        

Ruble & Kee (2 0 15 )         
Lepak & Gowan ( 2010 )         
Collins & Clark ( 2003 )         
Armstrong& Schlosser 
(2 010 ) 

        

Ikramullah et al.  (2 012 )         
 

จากตางรางที่ 6 ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ตัวแปรประสิทธิภาพในการท างาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ  
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

1.  การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานโดยมีฐานคติที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกันผู้มา
รับบริการหรือการปฏิบัติกับทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน (สมาภรณ์ ธนายุ และอรรถพงศ์, 2559) 

2.  การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา หมายถึง ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่ตรง
เวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้มารับบริการ (สมาภรณ์ ธนายุ และอรรถพงศ์, 2559) 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ หมายถึง การให้บริการต้องมีลักษณะมีจ านวนการให้บริการและสถานที่บริการอย่าง
เหมาะสม (สมาภรณ์ ธนายุ และอรรถพงศ์, 2559) 

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริการที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก
ไม่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หยุดบริการเมื่อใดก็ได้ (สมาภรณ์ ธนายุ และอรรถพงศ์, 2559) 

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า หมายถึง การบริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ การเพิ่มประประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม (สมาภรณ์ ธนายุ และ 
อรรถพงศ์, 2559) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมตัวแปรเหตุและผลของคุณภาพชีวิตในการท างานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า ตัวแปรเหตุของ
คุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ความผูกพันในองค์กร ความสุขในการท างาน และความตั้งใจลาออก และผลของคุณภาพชีวิต
ในการท างาน คือ ประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งผู้วิจัยสามารถน ามาสรุปเป็นผลการศึกษาเพื่อใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดใน
การวิจัยได้ดังภาพประกอบที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ภาพประกอบที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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การศึกษาองค์ประกอบการคดิวิเคราะห์จากการจัดการผลิตของหัวหน้างาน 
ในโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มไทย 

A STUDY OF ANALYTICAL THINKING ELEMENTS IN PRODUCTION MANAGEMENT OF 
SUPERVISORS IN THAI GARMENT FACTORIES 

หทัยกานต์ กุลวชิราวรรณ์* 

 บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์จากการจัดการผลิตของหัวหน้างาน        

ในโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มไทย การวิจัยใช้วิธีการผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้บริหารโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนาฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม
ไทย ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการด้านการบริหารและการจัดการ จ านวน 10 คน น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์เนื้อหา และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามจากหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า จ านวน 316 คน 
โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงและหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ของ Yamane โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลบ่งชี้ว่า องค์ประกอบทักษะการคิด
วิเคราะห์จากการจัดการผลิตส าหรับหัวหน้างานในโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มไทยแบ่งเป็น ทักษะการคิดวิเคราะห์ 4 ด้าน        
คือ 1) การระบุปัญหา 2) การจัดหมวดหมู่และเชื่อมโยง 3) การสรุปความ (ตกผลึก) และ 4) การประยุกต์ใช้ ซึ่งทักษะดังกล่าว
มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในการจัดการผลิตในโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มไทย 
 
ค าส าคัญ: องค์ประกอบ, ทักษะการคิดวิเคราะห์จากการจัดการผลิต, หัวหน้างาน, โรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่ม 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to find out the elements of analytical thinking elements derive from 

production management of supervisors in Thai garment factories. This study was a mixed method that was 
conducted and analyzed through qualitative research and quantitative research. Data collection had been 
thoroughly done in terms of the an In -  depth Interview to the executives of factories, the production 
management, the supervisors, the expert in planning and developing of production in Thai garment 
factories, the human resource manager, the scholar in administration and management.  A representative 
sample of 10 participants from the said mentioned sampling.  Data collection was analyzed in terms of 
‘content analysis’ as well as data collection in quantitative in terms of ‘questionnaire’ to 316 participants 
from the supervisors in Thai garment factories. A sample was selected as a specified sampling and the size 
of a sample was also followed and complied with the criteria of Yamane respectively. Data were analyzed 
using statistical tools as an Exploratory Factory Analysis and the Correlation Coefficient.  

The results of these analyses revealed that analytical thinking elements in production management 
of supervisors in Thai garment factories were critical thinking on 4 aspects; 1) identification of the problems,            
2) classification and connection, 3) summarization (crystallization of thoughts), and 4) application. All those 
skills had been weaved, related, and connected in every element that are significant solid foundation to 
manage the production management in Thai garment factories 
 
Keywords: Elements, Analytical Thinking in Production Management, Supervisor, Thai Garment Factory 
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1. Introduction 
 ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบททั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม ซึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการปรับโครงสร้างเพื่อสนับสนุนการเพ  ิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในระยะยาวนั้นยังมีประสิทธิภาพต่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู้คววาม
สามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
เร่งเสริมสร้างปัจจัยเหล่านี้ให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ส าหรับ
โรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย แต่ทว่าอุตสาหกรรรมนี้กลับ
ประสบปัญหาการแข่งขันที่รุนแรง อีกทั้งยังขาดการพัฒนาองค์กร เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์  ดังนั้น
กลไกลส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น นั่นคือ บุคลากร แต่ทั้งนี้
ประเทศไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรด้านเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มที่มีคุณภาพทางด้าน ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์พื้นฐาน
ในด้านเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม อีกทั้งขีดความสามารถที่ไม่พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งยืนยันได้จากคุณภาพของงานที่ยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรเหล่านี้ต้องได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึง เป็นมาตรการเร่งด่วนที่
สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะต้องเร่งรัดและพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานเหล่านี้ให้มี
คุณลักษณะตามที่สถานประกอบการต้องการ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554 อ้างถึงใน อนุพงษ์ อินฟ้าแสง, 
2560) 
 กล่าวกันว่าหัวหน้างาน (Supervisor) มีบทบาทหน้าที่ในการวางแผน การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
ปฏิบัติการให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ (ลัดดา ศุขปรีดี, 2549 อ้างถึงใน สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์ และคณะ, 
2558) แต่การปฏิบัติงานจริงกลับพบว่า หัวหน้างานถูกจ ากัดความคิดใหม่ด้วยระบบคุณภาพขององค์การ อีกทั้ง การแก้ไข
ปัญหาในการท างานจะมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมากเกินไป เนื่องจากขาดการวางแผนงานที่รัดกุม ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องค้นหาองค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์จากการจัดการผลิตการปฏิบัติงานส าหรับหัวหน้างาน ซึ่งการ
ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์จากการจัดการผลิตการปฏิบัติงานถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนและรองรับ
กับการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตขององค์ กรได้ และท าให้โรงงานผลิต
เครื่องนุ่งห่มไทยของประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา, 2554 อ้างถึงใน อนุพงษ์ อินฟ้าแสง, 2560) ดังนั้นเพื่อให้เกิดการใช้ทักษะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ในบทความนี้จึงก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของทักษะ
การคิดวิเคราะห์จากการจัดการผลิตจากการปฏิบัติงานส าหรับหัวหน้างานในโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มไทย 

2. Literature Review 
 การปฏิบัติงานของหัวหน้างานเป็นตัวเชื่อมส าคัญในการแปลงนโยบายขององค์การผ่านการด าเนินงานหรือโครงการ
ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์การวางไว้ (Rainsbury et al., 2002) รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานในทุกระดับชั้นให้ท างานได้อย่างสอดคล้องกัน ซึ่งจากการประมวลงานวิจัยในอดีตพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
อุตสาหกรรมมิได้มาจากปัญหาเครื่องจักรหรือทักษะงาน แต่กลับเป็นปัญหาในการท างานร่วมกันระหว่างพนักงาน ความไม่
สามารถคิดแก้ไขปัญหา ด้อยความสามารถในการสื่อสาร ไม่สามารถท างานเป็นทีม ขาดทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ และขาดการ
ควบคุมอารมณ์ ส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายหรือหยุดชะงัก (Hirsh et al., 2012) ดังนั้นการฝึกทักษะการคิควิ
เคราะห์แก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจึงเป็นกระบวนการที่เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งทักษะการคิดวิเคราะห์
จากการจัดการผลิต ซึ่งเป็นทักษะที่น าไปสู่การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางสมองที่มีการปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน เริ่มจาก
ความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ มีการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองของความคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้งค าถาม ก าหนดสิ่งที่
ต้องการวิเคราะห์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบย้อนทวน การคิดจ าแบบแยกแยะ การคิด
เชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับ ซึ่งมีขั้นตอนคือ การก าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ ก าหนดหลักการพิจารณาแยกแยะ 
และสรุปหาค าตอบ (Jarolimek &. Parker, 1993, p. 4) จะเห็นได้ว่าการคิดวิเคราะห์เป็นการคิดขั้นสูงที่ ต้องอาศัย
กระบวนการคิดที่ซับซ้อนและเป็นขั้นตอน (วิลาวรรณ์ ปั้นหุ่น และมนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์ , 2558, p. 1145) เป็นการคิดที่มอง
ภาพเป็นองค์รวมโดยมีส่วนประกอบย่อยประกอบรวมกันในลักษณะเชื่อมโยง (ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, 2551; Constantinide; 
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Michalis.; & Constantinous, 2014, p. 1 อ้างถึงใน ปารมี ศรีบุญทิพย์ และคณะ, 2560) จากทฤษฎีการคิดของ Marzano 
(2001) กล่าวไว้ว่า ทักษะการคิดประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) ทักษะการจ าแนก เป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย
ต่างๆ ทั้งเหตุการณ์ เรื่องราว สิ่งของออกเป็นส่วนย่อย ๆ ให้เข้าใจได้ง่ายอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารบอกรายละเอียดของสิ่งของ
ต่างๆ ได้  (2) ทักษะการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการจัดประเภท จัดล าดับ จัดกลุ่มของสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เข้าด้วยกัน โดยยึดโครงสร้างลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นประเภทเดียวกัน (3) ทักษะการเชื่อมโยง เป็นความสามารถ 
ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ว่าสัมพันธ์กันอย่างไร (4) ทักษะการสรุปความ ความสามารถในการจับประเด็น
และสรุปผลจากสิ่งที่ก าหนดไว้ได้และ (5) การประยุกต์ เป็นความสามารถในการน าความรู้ หลักการ และทฤษฎีมาใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ สามารถคาดการณ์ ประมาณ พยากรณ์ ขยายความ คาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้  

3. Methodology 
 3.1 Research Questions 
 ตามที่ระบุไว้ในบทน า ค าถามส าหรับการวิจัยนี้ คือ องค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์จากการจัดการผลิตแบบใด
ที่จะน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการส าหรับหัวหน้างานในโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มไทย 
 3.2 Data 
 การศึกษานี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้  
 3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้แบ่งออกเป็น กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนาฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มไทย 
ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการด้านการบริหารและการจัดการ จ านวน 10 คน และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่เก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณ คือ หัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าในประเทศไทย ได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์องค์ประกอบตามเกณฑ์ของ Yamane (1973) ด้วยการค านวณจาก
ระดับกลุ่มประชากรทั้งหมดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 316 คน  (สมาคมอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มไทย 2016-2018) ซึ่งเป็นขนาดตัวอย่างที่พอเหมาะกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Zhao, 2009) 
 3.2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) ประกอบด้วย 
ข้อค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการทักษะการคิดวิเคราะห์จากการจัดการผลิต ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้น าไป
สร้างแบบสอบถามส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามแสดง
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 6 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ทักษะการวิเคราะห์ 5 ด้าน ได้แก่ การจ าแนก การจัดหมวดหมู่ การเชื่อมโยง การสรุปความ และการประยุกต์  ข้อค าถาม 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 33 ข้อซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 คน เพื่อพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) เป็นรายข้อ ซึ่งใช้ค่าความสอดคล้องสูงกว่าหรือเท่ากับ 0.8 มาใช้เป็น 
ข้อค าถามในแบบสอบถาม การศึกษานี้ได้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.98 หลังจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้ใน
แบบสอบถาม จากหัวหน้างานในโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มไทย ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  พิจารณาการหาค่า
ความเที่ยง (Reliability) ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.977 ถือว่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อค าถาม  
 3.2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างน ามาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แล้วสร้างแบบสอบถาม ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 

4. Results and Discussion 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาองค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานส าหรับ

หัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า พบว่า  
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ตารางท่ี 1  ค่าน้ าหนักตัวแปรความจ าเป็นของทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ตัวแปร ค่าความแปรปรวนร่วม ร้อยละ องค์ประกอบ 

การจ าแนก  4.942 18.561 องค์ประกอบที่ 1 การระบุปัญหา  
การจัดหมวดหมู่  5.672 20.615 องค์ประกอบที่ 2 การจัดหมวดหมู่

และเชื่อมโยง การเชื่อมโยง  
การสรุปความ 4.206 17.552 องค์ประกอบที่ 3 การสรุปความ 
การประยุกต์ 5.664 20.331 องค์ประกอบที่ 4 การประยุกต์  

  
จากตารางที่ 1  พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การจ าแนก เป็นแหล่งของความแปรปรวนร่วม 4.942 หรือคิดเป็นร้อยละ 

18.516 ของความแปรปรวนทั้งหมด เมื่อพิจารณาจากตัวแปรชี้วัดสามารถตั้งชื่อองค์ประกอบว่า “การระบุปัญหา” ซึ่งหัวหน้า
ฝ่ายผลิตต้องสามารถระบุปัญหารายเหง้าที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากการปัญหาที่เกิดขึ้นด าเนินงานของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ เดิม ๆ เช่น ปัญหาด้านการออกแบบ กระบวนการผลิตที่เป็นคอขวด และการพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้า เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้นหัวหน้าฝ่ายผลิตต้องจ าแนกแยกย่อยส่วนประกอบ
ของปัญหา คือ 1) แยกส่วนประกอบของปัญหาออกมาเป็นส่วนๆ เพื่อให้สามารถท าการวิเคราะห์ได้ และ 2) ก าหนดขั้นตอน
การแก้ไขปัญหาส าหรับปัญหาที่ไม่สลับซับซ้อนได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวีระ สุดสังข์ (2550, หน้า 26-28)  พบว่า  
การระบุปัญหาเป็นการแยกประเด็นข้อสงสัยของปัญหาหรือสิ่งที่วิเคราะห์ อาจจะก าหนดเป็นค าถามหรือก าหนดวัตถุประสงค์
การวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความจริงสาเหตุหรือความส าคัญ 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดหมวดหมู่ และองค์ประกอบที่ 3 การเชื่อมโยงเป็นแหล่งของความแปรปรวนร่วม 5.672 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 20.615 ของความแปรปรวนทั้งหมด เมื่อพิจารณาจากตัวแปรชี้วัดสามารถตั้งชื่อองค์ประกอบว่า “การจัด
หมวดหมู่ และเชื่อมโยง” เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เช่น  ค าสั่งซื้อท่ีมีเวลาสั้นลง จ านวน
ตัวต่อแต่ละค าสั่งซื้อมีปริมาณที่ลดลง รูปแบบการผลิตมีความหลากหลายมาก  จึงจ าเป็นต้องมีการจัดประเภท จัดล าดับ  
จัดกลุ่มของปัญหาในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน โดยยึดโครงสร้างลักษณะหรือคุณสมบัติที่เป็นประเภท
เดียวกัน (Marzano, 2001) ถ่ายทอดปัญหาต่าง ๆ ออกมาเป็นกลุ่มภาพได้ รวมถึงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ 
สาเหตุปัญหาการปฏิบัติงานว่าสัมพันธ์กันอย่างไร โดยจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ 1) สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ
และที่มาของปัญหา (สมจิต สวธนไพบูลย์, 2541, หน้า 94 อ้างถึงในชุติมา วัฒนะคีรี, 2561) และ 2) สามารถวางแผนจัดล าดับ
ความส าคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผลและด าเนินการจากสิ่งที่ส าคัญที่สุดเป็นล าดับแรก 

องค์ประกอบที่ 3 การสรุปความ เป็นแหล่งของความแปรปรวนร่วม 4.206 หรือคิดเป็นร้อยละ 17.552 ของ 
ความแปรปรวนทั้งหมด เมื่อพิจารณาจากตัวแปรชี้วัดสามารถตั้งชื่อองค์ประกอบว่า “การสรุปความ” เป็นการจับประเด็นและ
สรุปผลจากสิ่งที่ก าหนดให้สรุปใจความส าคัญของวิธีการแก้ปัญหาได้ และสามารถทบทวน วิเคราะห์ และตัดสินปัญหาอย่างมี
เหตุผลได้ หากสรุปความได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วนั้น สามารถลดารสูญเสียที่ไม่จ าเป็น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่ง  
การหาจุดคอขวดการผลิต การท างานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษากระบวนการคิดวิเคราะห์ของ  
ประพันธ์ศิริ สุเรารัจ (2551) กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์เป็นการคิดระดับสูงการ ซึ่งรวมถึงกระบวนการสรุปและรายงานผล 
การวิเคราะห์ได้เป็นระบบระเบียบชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 4 การประยุกต์ เป็นแหล่งของความแปรปรวนร่วม 5.664 หรือคิดเป็นร้อยละ 20.331 ของ 
ความแปรปรวนทั้งหมด เมื่อพิจารณาจากตัวแปรชี้วัดสามารถตั้งชื่อองค์ประกอบว่า “การประยุกต์” เป็นการน าความรู้ที่ตลก
ผลึก หลักการและทฤษฎีมาใช้หรือท าให้เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ  ได้ และสามารถน าข้อมูลความรู้ที่ตกผลึกมาคาดการณ์
ประมาณการแนวโน้มต่างๆ  ซึ่งเป็นการน าไปสู่แนวทางในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านบุคลากร เครื่องจักร วัตถุดิบ  
การจัดการผลิตและการขนส่ง เป็นต้น (Watsan and Glaser, 1964: 11) ตลอดจนการพยากรณ์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ สามารถ
ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาเดิมกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต 
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5. Conclusions and Recommendations 
 ในการท างานนั้น ทักษะการคิดเป็นอีกทักษะที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการปฏิบัติงานไม่ว่าในต าแหน่งใดก็ตามจะต้อง
เผชิญกับปัญหาและสภาวะการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้ทักษะการ
คิดให้รอบด้าน ก่อนจะน ามาวางแผนและลงมือปฏิบัติให้เห็นผล ซึ่งทักษะการคิดมีหลากหลายแบบ เช่น การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเปรียบเทียบ   และการคิดเชิงระบบ เป็นต้น จากผลการวิจัยนี้
ค้นพบว่า องค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์จากการจัดการผลิตส าหรับหัวหน้างานในโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มไทย
แบ่งเป็น 1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 4 ด้าน คือ การระบุปัญหา การจัดหมวดหมู่และเชื่อมโยง การสรุปความ (ตกผลึก)  
และการประยุกต ์โดยผลการศึกษาส่วนหนึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการคิดของ Marzano (2001) กล่าวถึง ทักษะการคิดวิเคราะห์
ว่าประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การจ าแนก การจัดหมวดหมู่ การเชื่อมโยง การสรุปความ และการประยุกต์ ซึ่งการคิดวิเคราะห์
เป็นการคิดขั้นสูงที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดที่ซับซ้อน และเป็นขั้นตอน (วิลาวรรณ์ ปั้นหุ่น และมนัสนันท์ น้ าสมบูรณ์ , 2558, 
หน้า 1145) เป็นการคิดที่มองภาพเป็นองค์รวมโดยมีส่วนประกอบย่อยประกอบรวมกันในลักษณะเชื่อมโยงด้วย  
(ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, 2551; Constantinide; Michalis.; & Constantinous, 2014, หน้า 1 อ้างถึงใน ปารมี ศรีบุญทิพย์ และ
คณะ, 2560)  

นอกจากนี้ควรเน้นในเรื่องของการปฎิบัติจริง  โดยเริ่มจากการเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง  โดยข้อมูลที่ได้อาจมาจากหลาย ๆ แผนกที่เกี่ยวข้อง  แล้วมาท าการวิเคราะห์หาสาเหตุ  ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะต้อง
อาศัยผู้มีความช านาญในหลาย ๆ ด้านมาให้ความเห็นร่วมด้วย ส่วนรูปแบบในการฝึกทักษะการวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานของ
หัวหน้างานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป ควรจะมีรูปแบบ คือ การฝึกให้หัวหน้างานมองภาพใหญ่ให้ออก  
การจ าลองสถานการณ์จริง  ให้หัวหน้างานได้ฝึกการวิเคราะห์ในสภาพจริง ทั้งได้สัมผัสในเชิงประจักษ์หรือลงมือปฎิบัติ ทักษะ
การล าดับขั้นตอนการท างาน โดยเชื่อมโยงจากผลของการวิเคราะห์งาน และทักษะการติดตามงาน  การสรุปงานอย่างเป็น
รูปธรรม 
 ดังนั้นข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งนี้ คือ  หากหัวหน้างานในโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มไทยต้องการพัฒนาทักษะการคิ ด
วิเคราะห์จากการจัดการผลิตควรศึกษาแต่ละขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์จากการจัดการผลิตให้เข้าใจเป็นอย่างดี  
ส่วนการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรน าผลการศึกษาที่ค้นพบมา 1) จัดท าคู่มือการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการจัดการ
ผลิตส าหรับหัวหน้างานในโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มไทย 2) จัดท าหลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการจัดการ
ผลิตส าหรับหัวหน้างานในโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มไทยให้สามารถพัฒนาต่อยอดการท างานให้ดีขึ้น เนื่องจากหัวหน้างานที่มอง
ปัญหาและวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านย่อมจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้อย่างมั่นคง 3) ประเมินหลักสูตร 
ที่จัดอบรม เพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
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กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซด้านการขาย 
MARKETING STRATEGY FOR DIGITAL BUSINESS AND SELL-SIDE E-COMMERCE 

กาญจนาภรณ์ พลประทีป* 

บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซด้านการขาย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
ให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงการท าธุรกิจดิจิทัลประเภทธุรกิจไปสู่ผู้บริโภค (Business-to-Consumer : B2C) ในรูปแบบของ 
อีคอมเมิร์ซ ด้านการขายและกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจประเภทนี้ โดยบทความกล่าวถึงหัวข้อหลัก 4 หัวข้อ คือ 
 1. ความหมายของธุรกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความหมายของธุรกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ           
ซึ่งอีคอมเมิร์ซสามารถแบ่งออกเป็น อีคอมเมิร์ซด้านการซื้อ และอีคอมเมิร์ซด้านการขาย โดยบทความนี้จะมุ่งเน้นไปถึง 
อีคอมเมิร์ซด้านการขายโดยเฉพาะ 
 2. เว็บไซต์ รูปแบบของการน าเสนอธุรกิจดิจิทัลผ่านทางออนไลน์ หัวข้อนี้กล่าวถึงเว็บไซต์เครื่องมือหลักที่องค์กร
ธุรกิจและตราสินค้านิยมใช้ซึ่งมีทั้งหมด 6 ประเภท โดยแต่ละรูปแบบของเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์ของการน าเสนอที่แตกต่างกัน           
เหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจและตลาดที่แตกต่างกัน 
 3. พฤติกรรมของผู้บริโภค ในมุมมองของสาเหตุที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทางออฟไลน์ (ร้านค้าปกติทั่วไป)      
และออนไลน์ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงสาเหตุ ข้อดี และข้อเสียของการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทางออฟไลน์และออนไลน์ของ
ผู้บริโภค ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาการน าเสนอตราสินค้าต่อผู้บริโภคทางออนไลน์ และสนับสนุนการซื้อตราสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ 
 4. กระบวนการขายและกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซด้านการขาย โดยหัวข้อนี้จะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกอธิบายถึงกระบวนการขายและกลยุทธ์ทางการตลาดของ Kaufman และ Horton (2015) ส่วนที่ 2 
จะอธิบายถึงกลยุทธ์การตลาดที่ส าคัญ คือ การใช้ช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคทางออนไลน์เพื่อน าเสนอตราสินค้าและเว็บไซต์
ของตราสินค้า และการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค โดยกลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 2 หัวข้อนี้ นักการตลาดสามารถ
น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน เพื่อท าให้ธุรกิจและอีคอมเมริซ์ด้านการขายประสบความส าเร็จได้ 
 
ค าส าคัญ: ธุรกิจดิจิทัล, อีคอมเมิร์ซด้านการขาย, การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค 
 

ABSTRACT 

 This article “Marketing Strategy for Digital Business and Sell-Side E-Commerce” encourages reader 
to understand details of Digital business in type of Business- to- consumer (B2C)  which can be called Sell-
Side E-commerce and its strategy thoroughly. The brief details of article have been shown as follows; 
 Firstly, Meanings of digital business and e- commerce, this part elaborates meanings of digital 
business and e-commerce. Especially, e-commerce can be divided into two main parts which are sell-side 
and buy-side e-commerce and the details of this article focus on sell-side e-commerce. 
 Secondly, Website:  Digital business presence via online, this part identifies six types of online 
presence, website, which have different objectives and are appropriate for different markets and business. 
 Thirdly, Consumer behavior:  reasons why consumer decides to buy product through offline ( in-
store)  and online, in this part, reader will understand consumer’ s reasons, advantages and disadvantages 
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of buying product through offline and online and can apply this knowledge to develop brand presence that 
encourage consumer shopping online with the brand. 
 Lastly, Sale process and marketing strategy for digital business and sale-side e-commerce, this part 
mentions to two topics.  The first topic present sale process and marketing strategy of Kaufman & Horton 
(2015) .  Six online communication channels for brand and brand’s website presence are elaborated in the 
last topic for marketing strategy application and business success.   Building consumer engagement and 
measurements of consumer engagement are shown in this topic as well. 
 
Keywords: Digital Business, Sell-Side E- Commerce, Consumer Engagement 
 

บทน า 

 ในการด าเนินงานธุรกิจสามารถแบ่งประเภทของธุรกิจออกได้หลายประเภท เช่น ประเภทธุรกิจไปสู่ธุรกิจ 
(Business-to-Business : B2B) หมายถึง การแลกเปลี่ยนและท าธุรกิจกันระหว่างองค์กรธุรกิจและองค์กรธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
ไปสู่ผู้บริโภค (Business-to-Consumer : B2C) หมายถึง การแลกเปลี่ยนและท าธุรกิจกันระหว่างองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค 
และประเภทธุรกิจไปสู่รัฐบาล (Business-to-Government : B2G) หมายถึง การแลกเปลี่ยนและท าธุรกิจกันระหว่างองค์กร
ธุรกิจกับภาครัฐ เป็นต้น  

และจากผลการส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) พบว่า มูลค่าอีคอมเมิร์ซของประไทย
ในปี 2560 มีมูลค่า 2,812,592.03 ล้านบาท ในปี 2561 มีมูลค่า 3,058,987.04 ล้านบาท (Marketeer, 2562) 

และหากพิจารณาถึงธุรกิจประเภทธุรกิจไปสู่ผู้บริโภค (Business-to-Consumer : B2C) เมื่อเปรียบเทียบมูลค่า
ระหว่างปี 2559 กับปี 2560 พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตถึง 15.54 % และจัดว่าสูงเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน 
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562) ดังนั้นธุรกิจประเภทนี้จึงถูกให้ความส าคัญและในยุคของการตลาดดิจิทัล
นั้นก็มักจะกล่าวถึงประเภทของธุรกิจในรูปแบบนี้มากกว่าธุรกิจประเภทอื่น  

 บทความนี้ จึงขอเสนอรายละเอียดและกลยุทธ์ของการท าธุรกิจดิจิทัลประเภทธุ รกิจไปสู่ผู้บริโภค อันหมายถึง              
อีคอมเมิร์ซด้านการขาย (Sell-Side E-commerce) โดยประกอบไปด้วยหัวข้อส าคัญ 4 หัวข้อ คือ ความหมายของธุรกิจดิจิทัล
และอีคอมเมิร์ซ เว็บไซต์ : รูปแบบของการน าเสนอธุรกิจดิจิทัลผ่านทางออนไลน์ พฤติกรรมของผู้บริโภค : สาเหตุที่ผู้บริโภค
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทางออฟไลน์และออนไลน์ และกระบวนการขายและกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจดิจิทัลและ  
อีคอมเมิร์ซด้านการขาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ความหมายของธุรกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ 

ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารขององค์กรธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (Stakeholders) เช่น คู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น ผ่านทาง
สื่อกลางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนกระบวนการด าเนินงานขององค์กร
ธุรกิจนั้น ๆ 

อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) หมายถึง การแลกเปลี่ยนทางการเงินและข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
ระหว่างองค์กรธุรกิจและบุคคลที่สามที่องค์กรเกี่ยวข้องด้วยผ่านทางออนไลน์ อีคอมเมิร์ซไม่ใช่เพียงการขายสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์เท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น การให้บริการตอบข้อซักถามแก่
ลูกค้าขององค์กรผ่านทางออนไลน์ การส่งข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้แก่ลูกค้าผ่านทางอีเมล 

นอกจากนี้อีคอมเมิร์ซยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้านหลัก คือ อีคอมเมิร์ซด้านการซื้อ (Buy-Side E-commerce)  
อันหมายถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างธุรกิจและธุรกิจ ในเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบและทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน
ทางธุรกิจระหว่างองค์กรธุรกิจและองค์กรผู้ผลิตวัตถุดิบและอีคอมเมิร์ซด้านการขาย (Sell-Side E-commerce) หมายถึง 
การแลกเปลี่ยนขายสินค้าระหว่างองค์กรธุรกิจและลูกค้าขององค์กรธุรกิจ 
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ภาพที่ 1 แสดงความแตกต่างระหว่างอีคอมเมิร์ซด้านการซื้อและอีคอมเมิร์ซด้านการขาย ปรับจาก Figure 1.7 The 
distinction between buy-side and sell-side e-commerce (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016, หน้า 23) 

 
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างอีคอมเมิร์ซด้านการซื้อ และอีคอมเมิร์ซด้านการขายขององค์กร

ธุรกิจดิจิทัล โดยองค์กรธุรกิจดิจิทัลจะต้องประกอบไปด้วยอีคอมเมิร์ซด้านการซื้อและด้านการขาย ซ่ึงอีคอมเมิร์ซทั้งสองถือ
เป็นองค์ประกอบย่อยของธุรกิจดิจิทัล และองค์กรธุรกิจจะมีการสื่อสารกันเองระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ ในองค์กรผ่านทาง
อินทราเน็ต (Intranet) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของหน่วยต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อจะส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บ
บราวเซอรแ์ละอีเมลและใช้ได้เฉพาะภายในองค์กรเท่านั้น โดยพนักงานในองค์กรจะสามารถใช้อินทราเน็ตด้วยการเข้ารหัสพาส
เวิร์ดเฉพาะของตนเองเพื่อใช้ส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 

จากนั้นองค์กรธุรกิจดิจิทัลจะต้องติดต่อซื้อวัตถุดิบและทรัพยากรต่าง ๆ กับผู้ผลิตวัตถุดิบซึ่งก็คือ อีคอมเมิร์ซด้านการ
ซื้อ และติดต่อขายสินค้ากับลูกค้าขององค์กรฯ นั่นก็คือ อีคอมเมิร์ซด้านการขาย กล่าวโดยสรุปความแตกต่างระหว่างอี
คอมเมิร์ซทั้งสองประเภท คือ อีคอมเมิร์ซด้านการซื้อองค์กรธุรกิจใช้ส าหรับซื้อวัตถุดิบและทรัพยากรต่างๆ ส่วนอีคอมเมิร์ซ
ด้านการขายใช้ส าหรับขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ส่วนความเหมือน คือ อีคอมเมิร์ซด้านการซื้อและการขายจะมีการติดต่อกันผ่าน
ทางสื่อกลางด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตและเอกซ์ทราเน็ตหรือเครือข่ายภายนอกองค์กร ซึ่งอินเทอร์เน็ต (Internet) คือเครือข่ายที่
เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน อันประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานของเซิฟเวอร์เครือข่ายเพื่อใช้เชื่อมโยงการสื่อสาร
ระหว่างกันและสามารถเก็บข้อมูลและขนส่งข่าวสารได้เป็นจ านวนมากผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ 

ส่วนเอกซ์ทราเน็ตหรือเครือข่ายภายนอกองค์กร คือ ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กรหรืออินทราเน็ต 
(Intranet) เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของสาขาของผู้จัดจ าหน่าย ของลูกค้า หรือ
ของคู่ค้าในที่นี้หมายถึงผู้ผลิตวัตถุดิบนั่นเอง เป็นต้น โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเป็นได้ทั้งการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง 2 จุด  
หรือการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Network) ระหว่างระบบอินทราเน็ตหลาย ๆ เครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้  
(เอกซ์ทราเน็ต, 2562) 

Intranet 

Internet & extranet Internet & extranet 

ผู้ผลิตวตัถดุิบ หน่วยงานตา่ง ๆ ในองค์กร ลกูค้า 

สื่อกลาง 

ธุรกิจดิจิทลั 

อีคอมเมิร์ซด้านการซือ้ อีคอมเมิร์ซด้านการขาย 
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โดยปกติแล้วเอกซ์ทราเน็ตจะอนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะพนักงานขององค์กรหรือผู้ที่ได้รับสิทธิในการใช้งานเท่านั้น  
โดยผู้ใช้จากภายนอกที่เชื่อมต่อเข้ามาผ่านเครือข่ายเอกซ์ทราเน็ต อาจถูกแบ่งเป็นประเภท ๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ พนักงานใน
องค์กร ลูกค้าและคู่ค้า เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานเครือข่ายหรือเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกันไป  

 
2. เว็บไซต์ : รูปแบบของการน าเสนอธุรกิจดิจิทัลผ่านทางออนไลน์ 

เมื่อเข้าใจถึงความหมายของธุรกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซแล้ว ก็มีความจ าเป็นต้องทราบถึงรูปแบบของการน าเสนอ
ธุรกิจดิจิทัลผ่านทางออนไลน์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการน าเสนอธุรกิจดิจิทัลได้ รูปแบบของการน าเสนอของธุรกิจดิจิทัลผ่าน
ทางออนไลน์นั้น สามารถน าเสนอได้หลากหลายรูปแบบ Chaffey (2014) ได้กล่าวว่า รูปแบบการน าเสนอธุรกิจทางออนไลน์
แต่ละรูปแบบก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและเหมาะสมกับตลาดและธุรกิจที่แตกต่างกันด้วย ในหัวข้อนี้จะขอกล่าวถึงรูปแบบ
หลักที่องค์กรธุรกิจและตราสินค้านิยมใช้ ที่สามารถใส่รายละเอียดได้มากทั้งภาพ ข้อความ คลิปวิดีโอ ฯลฯ และมีหลากหลาย
รูปแบบให้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ เพื่อสื่อสารรายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้บริโภคคือ เว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 6 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

2.1 เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซส าหรับการด าเนินงานทางธุรกิจ (Transactional E-commerce Site) หมายถึง เว็บไซต์
ส าหรับขายสินค้าทางออนไลน์ เว็บไซต์นี้นอกจากจะขายสินค้าขององค์กรผ่านทางออนไลน์แล้วยังสนับสนุนการด าเนินงานทาง
ธุรกิจด้วยการให้ข้อมูลสินค้าต่าง ๆ แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่ชอบซื้อสินค้าผ่านทางออฟไลน์หรือซื้อสินค้าจากหน้าร้านปกติอีก
ด้วย ตัวอย่างเว็บไซต์นี้ เช่น Amazon Lazada  เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 2 เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซส าหรับการด าเนินงานทางธุรกิจ Amazon (Amazon, 2562) 

2.2 เว็บไซต์สร้างความสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านการบริการ (Services-Orientated Relationship Building Site) 
หมายถึง เว็บไซต์ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค ให้ข้อมูลสินค้าและสนับสนุนการซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยจะไม่มี  
การขายสินค้าบนเว็บไซต์นี้ วัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์ประเภทนี้  คือ ให้ข้อมูลของสินค้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุน 
การตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าผ่านทางออฟไลน์หรือหน้าร้านปกติ นอกจากนี้ยังตอบข้อมูลหรือค าถามที่ลูกค้าสงสัย  
บางเว็บไซต์ยังมีค าแนะน าเรื่องการใช้สินค้าในชีวิตประจ าวัน เช่น ค าแนะน าส าหรับการน าสินค้าไปใช้ในบ้านหรือที่ท างาน 
ตัวอย่างเว็บไซต์นี้เช่น เว็บไซต์ด้านการบริการลูกค้าขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ 
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ภาพที่ 3 เว็บไซต์การให้บริการลูกค้าของรถยนต์โตโยต้า (ศูนย์บริการโตโยต้า, 2562) 

 
2.3 เว็บไซต์เพื่อการสร้างแบรนด์ (Brand-Building Site) หมายถึง เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนการสร้างแบรนด์

หรือตราสินค้าให้แข็งแกร่ง เว็บไซต์ประเภทนี้จะไม่มีการขายสินค้าบนเว็บไซต์เช่นกัน วัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์ประเภทนี้ 
คือ การพัฒนาและสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งและสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค เว็บไซต์ประเภท
นี้ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน (Fast Moving Consumer Goods) เช่น เว็บไซต์
ของยูนิลีเวอร์ เป็นต้น 

 
ภาพที ่4  เว็บไซต์เพื่อการสร้างแบรนด์ของยูนิลีเวอร์ (Uniliver, 2555) 

 
2.4 เว็บไซต์ตัวกลางเปรียบเทียบราคา (Aggregators/Price Comparison) หมายถึง เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้า ราคา

และข้อมูลการให้การบริการต่าง ๆ และมีการเปรียบเทียบกันหลายตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคพิจารณา เช่น เปรียบเทียบสินค้า
ขายปลีกทั่วไป การท่องเที่ยว ธุรกิจการเงิน ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทนี้  ได้แก่ www.shopping.com www.trivago.com 
www.priceza.com เป็นต้น ในปัจจุบันเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาก าลังเป็นที่นิยมส าหรับผู้บริโภคที่จะค้นหาข้อมูลของสินค้า 
เพราะสะดวกและรวดเร็ว ผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลทีละตราสินค้า เพียงผู้บริโภคระบุค าค้น (Keyword 
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Search) ในช่องค้นหา เว็บไซต์ก็จะท าการค้นหาตราสินค้าที่เหมาะสมและราคาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคและยังรายงานผลราคา
ของตราสินค้าอื่น ๆ เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้พิจารณาเปรียบเทียบด้วย 

 

 
ภาพที่ 5 การค้นหาโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่จากเว็บไซต์เปรียบเทียบราคา Trivago (Trivago, 2562) 

2.5 เว็บไซต์ของสื่อ (Portal or Media Site) หมายถึงเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารหลากหลายหัวข้อ ผู้บริโภคสามารถ
ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ประเภทนี้ได้ เช่น www.Yahoo.com www.Sanook.com เป็นต้น 

                 
ภาพที่ 6 Yahoo ตัวอย่างเว็บไซต์ของสื่อที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเพื่อค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

(Yahoo! News, 2562) 
 

2.6 เครือข่ายสังคมหรือเว็บไซต์ของชุมชน (Social Network or Community Site) หมายถึง เว็บไซต์ของชุมชนที่มี
การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ของสมาชิกในชุมชนหรือผู้บริโภคต่อผู้บริโภค (Consumer-to-Consumer Model) การ
แสดงออกของสมาชิกในชุมชน ได้แก่ การแสดงความคิดเห็น การส่งข่าวสาร การให้คะแนนความนิยมต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
การแทกเนื้อหาต่าง ๆ (Tagging Content) ตัวอย่างเครือข่ายสังคมเช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ พันทิป เป็นต้น  
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างเครือข่ายสังคมหรือเว็บไซต์ของชุมชน เฟซบุ๊กเพจ Starbucks Thailand (ห้องนั่งเล่น) Collectors 

(Starbuck Thailand (ห้องนั่งเล่น) Collectors, 2562) 

จะเห็นได้ว่าในการท าธุรกิจดิจิทัลรูปแบบ B2C หรืออีคอมเมิร์ซด้านการขายนั้นสามารถประยุกต์ใช้การน าเสนอธุรกิจ 
ผ่านทางออนไลน์ได้ถึง 6 รูปแบบ โดยอาจจะเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเป็นหลักและใช้รูปแบบอื่นเป็นตัวเสริมก็ได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องใช้ให้ครบทั้ง 6 รูปแบบ ตัวอย่างเช่น หากท าธุรกิจด้านโรงแรม อาจจัดท าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซส าหรับการด าเนินงาน
ทางธุรกิจ  (Transactional E-commerce Site) ที่ให้รายละเอียดของโรงแรมและผู้บริโภคสามารถจองโรงแรมผ่านทาง
เว็บไซต์ได้เลย และในขณะเดียวกันก็ยังใช้เว็บไซต์ตัวกลางเปรียบเทียบราคา (Aggregators/Price Comparison) เพื่อให้
ผู้บริโภคได้เข้าไปค้นหาข้อมูลและสามารถจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์ตัวกลางต่าง ๆ ได้ และอาจใช้เครือข่ายสังคม เช่น เฟซบุ๊ก
เพจเพื่อช่วยให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของโรงแรมเพิ่มเติมแก่ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
3. พฤติกรรมของผู้บริโภค : สาเหตุที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทางออฟไลน์และออนไลน์ 

เพื่อที่จะประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจดิจิทัลในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซด้านการขาย นักการตลาดมีความ
จ าเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ให้ละเอียดถี่ถ้วนและเปรียบเทียบเหตุผลว่าเพราะ
เหตุใดผู้บริโภคจึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทางออฟไลน์หรือในร้านค้าปกติทั่วไปและทางออนไลน์  เพื่อจะสามารถหากลยุทธ์ทาง
การตลาดที่จะสนับสนุนให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและส่งเสริมให้การท าธุรกิจกิจดิจิทัลในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซด้านการ
ขายประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น  

3.1 สาเหตุที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าทางออฟไลน์หรือในร้านค้าปกติทั่วไป 
Belew and Elad (2017) ได้กล่าวว่า สาเหตุที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าทางออฟไลน์หรือในร้านค้าปกติทั่วไป

ด้วยตนเองนั้น เพราะปัจจัยทั้งหมด 8 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1) ความปลอดภัย (Security) ผู้บริโภคมักจะรู้สึกว่าการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าด้วยตนเองนั้น จะ

ได้รับความปลอดภัยในเรื่องของการช าระเงินมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อสินค้าทางออนไลน์ที่ต้องให้ข้อมูลของบัตร
เครดิต เช่น เลขบัตรเครดิต วันหมดอายุของบัตรเครดิต รหัส CVV (Card Verification Value) แก่เว็บไซต์เพื่อช าระค่าสินค้า 
ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการรักษาความปลอดภัยในการช าระเงินด้วยบัตรเครดิตเพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งโดยการให้ผู้บริโภคใส่รหัส OTP 
(One Time Password) เพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของบัตรเครดิตจริง และจะใช้บัตรฯ นั้นในการช าระค่าสินค้าทางออนไลน์ 
แต่ผู้บริโภคก็ยังเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการซื้อสินค้าทางออนไลน์เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อสินค้าในร้านค้าด้วยตนเองอยู่
นั่นเอง 
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ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างเลข CVV (Card Verification Value) บนบัตรเครดิต รหัส CVV คือรหัสที่อยู่บนบัตรเครดิตมีไว้เพื่อ 

   ยืนยันว่าผู้ที่ใช้บัตรเครดิตช าระเงินทางออนไลน์เป็นเจ้าของบัตรเครดิตนั้นจริง (MoneyGuru, 2561) 
 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ ก็มีการช าระเงินได้หลากหลายช่องทาง เช่น 
การโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือการช าระเงินปลายทางเพื่อลดความกังวลของผู้บริโภคเรื่องการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ แต่
ผู้บริโภคบางกลุ่มที่กังวลเรื่องความปลอดภัยมาก ๆ ก็ยังคงเลือกซื้อสินค้าแบบออฟไลน์ 

2) การรับประกันการจัดส่งสินค้า (Guaranteed Delivery) ในบางครั้งการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไร 
สักอย่างก็มักจะเป็นเรื่องส าคัญของผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคมีความจ าเป็นต้องรีบใช้สินค้า ท าให้ผู้บริโภคมักจะไปเลือกซื้อสินค้า
ในร้านค้าด้วยตนเอง หากเป็นสินค้าขนาดเล็กและมีอยู่ในร้านค้าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าในทันที หรือหากเป็นสินค้าที่มีขน าด
ใหญ่ต้องใช้บริการจัดส่งสินค้า ผู้บริโภคก็จะสามารถแจ้งและระบุวันที่ต้องการได้รับสินค้าต่อพนักงานขายได้  ซ่ึงท าให้ผู้บริโภค
เกิดความมั่นใจกว่าการซื้อสินค้าทางออนไลน์ เพราะการซื้อสินค้าทางออนไลน์อาจเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าใน  
การจัดส่งสินค้าได้มากกว่าการซื้อสินค้าในร้านค้าปกติทั่วไป 

3) ผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจจากสินค้าที่ตนเลือกซื้อได้ในทันที (Instant Gratification)  ผู้บริโภค
ที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตนเองพึงพอใจนั้น มักจะไม่ชอบการรอคอย ดังนั้นการซื้อสินค้าในร้านค้าทั่วไป จะท าให้ผู้บริโภค
ได้รับความพึงพอใจมากกว่าการซื้อสินค้าทางออนไลน์ เพราะผู้บริโภคจะได้เห็นสินค้าและรับสินค้าจากผู้ขายได้ในทันที  
แต่ในขณะที่การซื้อสินค้าทางออนไลน์นั้น เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อแล้วจะยังไม่ได้รับสินค้าต้องรอสินค้าจัดส่งตามเวลาที่ร้านค้า
ออนไลน์ก าหนดไว้ 

4) ความภักดี (Loyalty) ผู้บริโภคที่มีความคุ้นเคยกับการซื้อสินค้าในร้านค้าประจ าของตนมักจะเกิด
ความภักดีต่อร้านค้า เพราะผู้บริโภคจะรู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองและพนักงานขาย ในขณะที่การซื้อสินค้าทาง
ออนไลน์นั้น จะขาดปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารแบบเห็นหน้าค่าตา (Face to Face Communication) ระหว่างผู้บริโภคและ
พนักงานขาย อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อร้านค้าออนไลน์น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อสินค้าใน
ร้านค้าปกติด้วยตนเอง 

5) การบริการ (Service) การซื้อสินค้าในร้านค้าปกติผู้บริโภคจะได้รับการบริการจากพนักงานขาย 
การให้ข้อมูลของสินค้า การสนับสนุนการขายและความช่วยเหลือในการลองสินค้าแบบตัวต่อตัวจากพนักงานขาย ซึ่งผู้บริโภค
เชื่อว่าการซื้อสินค้าทางออนไลน์จะไม่ได้รับการบริการ ด้านการให้ข้อมูลของสินค้าและการสนับสนุนการขายในลักษณะนี้ 
ถึงแม้ในปัจจุบันเว็บไซต์ต่างๆ ที่ขายของออนไลน์จะมีการให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและมีการตอบข้อซักถามของผู้บริโภค
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ แต่ในบางครั้งการตอบข้อซักถามดังกล่าวผู้บริโภคต้องเสียเวลาคอยให้ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์มา
ตอบค าถามหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ต่าง ๆ มักจะมี FAQs (Frequently Asked Questions) อันหมายถึงค าถามที่ผู้บริโภค
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มักจะถามเข้ามาบ่อยๆ ในเว็บไซต์ ดังนั้นทางเว็บไซต์จึงรวบรวมค าถามและรายละเอียดการตอบค าถามดังกล่าวมาแสดงไว้ใน
เมนู FAQs เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการตอบค าถามซ้ าๆ ให้ผู้บริโภคทราบก็ตาม และถึงแม้ว่าการตอบค าถามในเว็บไซต์
และการมีเมนู FAQs ในเว็บไซต์ขายของออนไลน์จะมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจสินค้าและบริการมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เหมือนกับ
การให้บริการที่ได้รับจากพนักงานขายในร้านค้าปกติทั่วไป ซึ่งพนักงานขายสามารถให้บริการและตอบค าถามที่ผู้บริโภคซักถาม
ได้ในทันที  

 

 
ภาพที่ 9 แสดงค าถามที่พบบ่อยหรือ FAQs (Frequently Asked Questions) ของเว็บไซต์ Shopee โดยเว็บไซต์ยังมีช่อง 
           ให้ผู้บริโภคกรอกค าถามที่ผู้บริโภคสงสัยหรือสามารถกรอกค าส าคัญเพื่อค้นหาค าถามที่ได้แสดงค าตอบไว้อยู่แล้ว 

           บนหน้าเว็บไซต์อีกด้วย (Shopee Help Center, 2561) 
 
6) ทางเลือกเพียงทางเดียว (Only Option) ผู้บริโภคบางกลุ่มจะไม่เลือกซื้อสินค้าจากช่องทางอื่น

นอกจากซื้อจากร้านค้าปกติ สาเหตุเพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้ไม่คุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ตหรือใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็น หรือ
แม้กระทั่งไม่ทราบว่าสามารถซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการจากอินเทอร์เน็ตได้ ผู้บริโภคกลุ่มนี้มักจะได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคที่เป็น
ผู้สูงอายุที่จัดอยู่ในกลุ่ม Baby Boomers และผู้บริโภควัยกลางคนที่จัดอยู่ในกลุ่ม Generation X  

7) ลองก่อนจึงซื้อ (Try It Before You Buy It) ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะเกิด
ความต้องการที่จะเห็นสินค้า สัมผัสจับต้องสินค้าและทดลองสินค้าก่อน จึงท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปกติ เพราะ
ในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ผู้บริโภคขาดโอกาสในการเห็น สัมผัส และทดลองสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ โดย คอตเลอร์ 
(2560) ได้กล่าวไว้ว่าลูกค้าในช่องทางออฟไลน์จะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทดสอบและทดลองใช้สินค้าหรือบริการก่อนตัดสินใจ
ซื้อ ยิ่งไปกว่านั้นการซื้อสินค้าหรือบริการในร้านค้าแบบออฟไลน์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างมนุษย์และมนุษย์ 
(Human-to-Human Connection) ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกในเรื่องการสอบถามข้อมูลของสินค้าได้มากขึ้นอีกด้วย 

8) หลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมพิเศษ (Avoid extra charges) การซื้อสินค้าทางออนไลน์จะมีค่าจัดส่งสินค้า
ซึ่งผู้บริโภคบางกลุ่มไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า เพราะผู้บริโภคจะเกิดความรู้สึกว่าหากซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
สินค้าจะมีราคาแพงขึ้นเพราะต้องรวมค่าจัดส่งสินค้าเข้าไปด้วย ถึงแม้ร้านค้าออนไลน์บางร้านจะมีโปรโมชั่นจัดส่งสินค้าฟรีเพื่อ
ลดความรู้สึกของผู้บริโภคว่าซื้อสินค้าแพงขึ้นกว่าร้านค้าปกติทั่วไปก็ตาม แต่โดยส่วนใหญ่แล้วการซื้อสินค้าทางออนไลน์
ผู้บริโภคจะต้องรับภาระเสียค่าจัดส่งสินค้าเอง ในขณะที่การซื้อสินค้าในร้านค้าปกติผู้บริโภคจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในประเด็นนี้ จึง
ท าให้ผู้บริโภคบางส่วนยังนิยมซื้อสินค้าในร้านค้าปกติด้วยตนเองแบบเดิม 
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3.2 สาเหตุที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
เมื่อท าความเข้าใจถึงปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าทางออฟไลน์หรือในร้านค้าปกติทั่วไปด้วยตนเอง

แล้ว ก็มีความจ าเป็นต้องเข้าใจถึงสาเหตุที่ท าให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์ด้วย โดยสาเหตุดังกล่าวมีทั้งหมด  
8 ประการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้บริโภคได้ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ของสินค้า (Research Material) การซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ท าการค้นคว้ารายละเอียดของสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคสามารถที่จะหาข้อมูล
เกี่ยวกับการรีวิวสินค้า อ่านความคิดเห็นต่อสินค้าที่สะท้อนกลับมาจากผู้บริโภค (Customer Feedback) การเปรียบเทียบ
สินค้าและราคาสินค้ากับร้านค้าออนไลน์ร้านอื่นๆ หรือเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของตัวกลางเปรียบเทียบราคาแล้วจึงค่อย
ตัดสินใจซื้อสินค้า จากผลการวิจัยพบว่า 54 % ของผู้บริโภคออนไลน์ อ่านรีวิวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ
สินค้า (Belew & Elad, 2017: 532) 

2) มีสินค้ามากมายให้เลือก (Extended Inventory) ร้านค้าทั่วไปมีพื้นที่จ ากัดในชั้นวางสินค้า (Shelf 
Space) แต่ร้านค้าออนไลน์มีพื้นที่ในการจ าหน่ายสินค้าได้มากกว่า ท าให้มีสินค้ามากมายให้ผู้ บริโภคเลือกซื้อ เป็นอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าทางออนไลน์ 

3) สินค้าที่หายาก (Hard-to-Find Items) สินค้าบางประเภทอาจไม่มีการวางจ าหน่ายแล้วในร้านค้า
ปกติทั่วไป เช่น หนังสือที่วางจ าหน่ายในร้านค้ามาระยะเวลาหนึ่งแล้วและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคน้อยลง จะถูกเรียกเก็บ
เข้าคลังสินค้า เพื่อให้ร้านค้ามีพื้นที่ในการวางจ าหน่ายหนังสือเล่มใหม่ ๆ ต่อไป หากผู้บริโภคต้องการจะซื้อหนังสือที่ถูกเรียก
เก็บเข้าคลังสินค้าแล้ว ก็อาจมีความจ าเป็นต้องค้นหาจากร้านค้าทางออนไลน์ที่มีจ าหน่ายหนังสือเล่มนั้นอยู่ 

4) สินค้าดิจิทัล (Digital Product) คือสินค้าที่สามารถจ าหน่ายและใช้เฉพาะทางออนไลน์ได้เท่านั้น 
เช่น เกมส์ออนไลน์  สติ๊กเกอร์ไลน์ อีบุ๊ค ฯลฯ 

5) สินค้าพิเศษหรือสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche or Specialty Items) ผู้บริโภคมักจะค้นหาสินค้าพิเศษ
หรือสินค้าเฉพาะกลุ่มในร้านค้าออนไลน์ เพราะสินค้าประเภทนี้มักจะไม่ค่อยมีจ าหน่ายในร้านค้าปกติทั่วไป เช่น สินค้าที่เป็น
ของสะสม สินค้าย้อนยุค ฯลฯ 

6) ความสะดวกในเรื่องเวลาของการซื้อสินค้า (Convenient Store Hours) การเปิดร้านของร้านค้า
ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุด (Round-the-Clock Hours) ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกไม่ถูกจ ากัดในเรื่อง
ของเวลาในการซื้อสินค้า ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในเวลาใดก็ได้ที่ตนสะดวก จึงเป็นสาเหตุให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า
ทางออนไลน์ 

7) ราคาที่ดีกว่า (A Better Value) ถึงแม้ว่าการซื้อสินค้าทางออนไลน์ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะต้อง
รับภาระจ่ายค่าจัดส่งสินค้า อันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคิดว่าท าให้ราคาสินค้านั้นแพงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อสินค้าในร้านค้า
ปกติ แต่อย่างไรก็ตามการซื้อสินค้าทางออนไลน์นั้นผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาในการเดิ นทางไปร้านค้าด้วยตนเองท าให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละครั้งเพื่อซื้อสินค้า ซึ่งหากบวกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเวลาที่ผู้บริโภคเสีย
ไปเพื่อไปซื้อสินค้าในร้านค้าปกติแล้วก็อาจจะท าให้สินค้ามีราคาสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อสินค้าออนไลน์ 

8) ราคาที่ดีที่สุด (The Best Price) ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าในร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ 
เพื่อหาราคาที่ดีที่สุดได้ ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ตัวกลางที่เปรียบเทียบราคาสินค้าและหาราคาสินค้าที่ดีที่สุดจากร้านค้าออนไลน์
ให้แก่ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาเปรียบเทียบราคาเอง เพียงแค่ผู้บริโภคกรอกข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ผู้บริโภค
ต้องการลงในเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางเปรียบเทียบราคา เว็บไซต์ดังกล่าวก็จะเสนอราคาที่ดีที่สุดและราคาที่รองลงมาของสินค้า
นั้นจากร้านค้าต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ เว็บไซต์ดังกล่าว เช่น Priceprice.com Trivago Traveloka 
Skyscanner ฯลฯ 
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ภาพที ่10 แสดงเว็บไซต์ Traveloka เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาของโรงแรมต่างๆ ทั่วโลกเพียงผู้บริโภคกรอกสถานที่ 

ของโรงแรมวันที่เข้าพัก จ านวนผู้เข้าพัก เว็บไซต์จะแสดงรายชื่อและราคาของโรงแรมต่างๆที่มีคุณสมบัติ 
ตามที่ผู้บริโภคกรอกไว้ให้ผู้บริโภคพิจารณา (Traveloka, 2562) 

 
ตารางท่ี 1 แสดงการสรุปสาเหตุที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าทางออฟไลน์หรือจากร้านค้าปกติทั่วไปและซื้อสินค้าทางออนไลน์ 

ซื้อสินค้าทางออฟไลน ์ ซื้อสินค้าทางออนไลน์ 

1. รู้สึกปลอดภัยในของการช าระเงิน 1. ได้ค้นคว้าข้อมูลสินค้าต่างๆ ทางออนไลน์ 

2. เกิดความมั่นใจหากต้องมีการจัดส่งสินค้า เพราะมี
การรับประกันการส่งสินค้า 

2. มีสินค้าให้เลือกมากมายเมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้าปกติ 

3. ได้รับสินค้าและเกิดความพึงพอใจในสินค้าที่เลือก
ซื้อได้ทันท ี

3. เป็นสินค้าหายาก  

4. เกิดความภักดีต่อร้านค้าที่ซื้อเพราะมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับพนักงานขาย 

4. เป็นสินค้าดิจิทัล 

5. ได้รับการบริการจากพนักงานขายแบบตัวต่อตัว 5. เป็นสินค้าพิเศษหรือเฉพาะกลุ่ม 

6. คิดว่าร้านค้าปกติเป็นทางเลือกเพียงทางเดียว
เพราะไม่คุ้นเคยกับการใช้อินเทอร์เน็ต 

6. สะดวกเรื่องเวลาซื้อสินค้า สามารถซื้อได้ตลอด 24 
ชั่วโมง 

7. มีโอกาสได้ลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ 7. ได้ราคาที่ดีกว่า เพราะไม่เสียเวลาเดินทางไปซื้อ 

8. ไม่เสียค่าธรรมเนียมพิเศษเรื่องการจัดส่งสินค้า 8. ได้ราคาที่ดีที่สุด เพราะมีเว็บไซต์บริการเปรียบเทียบราคา 

 
4. กระบวนการขายและกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซด้านการขาย 

เมื่อทราบถึงสาเหตุที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าทางออฟไลน์และออนไลน์แล้ว นักการตลาดควรท าความเข้าใจกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อและกระบวนการขายของธุรกิจดิจิทัล เพื่อหากลยุทธ์ทางการตลาดที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ
สินค้า หัวข้อนี้จึงจะกล่าวถึงกระบวนการขายและกลยทุธ์ทางการตลาดที่ส าคัญส าหรับธุรกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซด้านการขาย 

 
4.1 กระบวนการขายและกลยุทธ์ทางการตลาดของ Kaufman และ Horton 
จากรูปแบบของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแบบเก่า คือ โมเดล AIDA อันประกอบด้วย การรับรู้ 

(Awareness) การสนใจ (Interest) การปรารถนา (Desire) และการกระท า (Action) โดยนักการตลาดมีความเห็นว่าผู้บริโภค
จะพิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้าต้องเริ่มจากการที่ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินค้าก่อน จากนั้นจึงน ามาสู่สามขั้นตอนล าดับ
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ต่อมาคือ เมื่อผู้บริโภคเกิดการรับรู้แล้ว ก็จะให้ความสนใจต่อสินค้านั้นและเกิดความรู้สึกปรารถนาอยากได้สินค้านั้นอันน าไปสู่
ขั้นตอนสุดท้ายคือการกระท า หมายถึงการตัดสินใจซื้อสินค้า ซึ่งลักษณะของการด าเนินไปของกระบวนการนี้จะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวคือ จากด้านบนลงสู่ด้านล่าง 
      

 
ภาพที่ 11 แสดงกระบวนการขายและกลยุทธ์ทางการตลาดของ Kaufman และ Horton 

(Kaufman & Horton, 2015, p. 82) 
 

จากภาพที่ 11 แสดงถึงกระบวนการขายและกลยุทธ์ทางการตลาดของ Kaufamn และ Horton จะเห็นได้ว่า 
กระบวนการขายนั้นท างานเป็นล าดับขั้นตอนจากด้านบนลงสู่ด้านล่างคือ ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ต่อตราสินค้าและเข้ามาชมใน
เว็บไซต์ของเรา นั่นคือขั้นตอนของการรับรู้ (Awareness) ในโมเดล AIDA และเมื่อผู้บริโภคเข้าชมเว็บไซต์และเห็นรายละเอียด
ข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าผู้บริโภคก็จะให้ความสนใจต่อสินค้ามากขึ้น กลยุทธ์ทางการตลาดของตราสินค้าก็คือ ควรเลือกช่องทาง
หรือเครื่องมือการสื่อสารที่สามารถผลักดันให้ผู้บริโภคเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา ซึ่งช่องทางหรือเครื่องมือการสื่อสารสามารถ
ใช้ได้หลากหลายช่องทาง และควรออกแบบเนื้อหาให้ดึงดูดผู้บริโภคเข้ามาสู่กระบวนการขายให้ได้ ล าดับต่อมาเมื่อผู้บริโภคเข้า
มายังเว็บไซต์แล้ว หากผู้บริโภคสนใจรายละเอียดของสินค้าผู้บริโภคจะด าเนินการคลิกปุ่ม Call-to-Action (CTA) ซึ่งหมายถึง
ป้ายแบนเนอร์ ปุ่ม กราฟฟิคต่างๆ หรือแม้แต่ข้อความบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์มต่าง ๆ ของสื่อสังคมออนไลน์ที่ตราสินค้าเลือกใช้ 
เช่น เฟซบุ๊กเพจ หรือโฆษณาของสินค้าบนเฟซบุ๊ก เป็นต้น หรือในอีเมลที่ผู้บริโภคได้รับจากตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคคลิกเพื่อ
เกิดการด าเนินการพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กดที่นี่ (Click Here) เพื่อรับทราบข้อมูลของสินค้าเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูล
ของสินค้า ยอมรับข้อเสนอ ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของตราสินค้าหรือซื้อสินค้าเลย การที่ผู้บริโภคคลิกปุ่ม  
Call-to-Action ต่าง ๆ นั้น ท าให้ผู้บริโภคเกิดปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้านั้นทันทีนั่นก็คือ ขั้นตอนการสนใจ (Interest) ในโมเดล 
AIDA ซึ่งในขั้นตอนนี้กลยุทธ์การตลาดต้องใช้วิธีการสร้างคุณค่าให้ตราสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความปรารถนาอยากได้สินค้า
ของเรา ในกระบวนการขายขั้นต่อมาคือ ผู้บริโภคเกิดปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้าจากการคลิกปุ่ม Call-to-Action กลยุทธ์ทาง

ผู้บริโภคเข้ามาใน
เวบ็ไซต์ 

ผู้บริโภคคลิกปุ่ ม  
Call-to-action 

ผู้บริโภคเกิด
ปฏิสมัพนัธ์ 
กบัตราสินค้า 

นกัการตลาดสร้างการ
มีสว่นร่วมท่ีเหมาะสม

กบัผู้บริโภค 

ปิดการขาย 

เลือกช่องทาง/เคร่ืองมือเพ่ือผลกัดนัให้
ผู้บริโภคเข้ามาในเวบ็ไซต์ ออกแบบเนือ้หา
ให้ดงึดดูผู้บริโภคเข้ามาสูก่ระบวนการขาย 

สร้างคณุคา่ให้ตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภค
เกิดความปรารถนาอยากได้สินค้าของเรา 

สนบัสนนุให้ผู้บริโภคเกิดปฏิสมัพนัธ์กบั
ตราสินค้าอย่างลกึซึง้ 

สร้างการมีสว่นร่วมกบัผู้บริโภคโดยตรง 

เปลี่ยนการมีสว่นร่วมให้น าไปสูก่ารขาย 

กระบวนการ

ขาย 

   กลยทุธ์ทางการตลาด
การตลาด 

A 

I 

D 

A 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 

  
 

 

 Page 191  
  

BMRC 

การตลาดก็คือ การสนับสนุนให้ผู้บริโภคเกิดปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้าอย่างลึกซึ้งมากขึ้น เช่น ให้ผู้บริโภคคลิกปุ่มลงทะเบียน
เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของตราสินค้า เมื่อเป็นสมาชิกของตราสินค้าผู้บริโภคจะได้รับสิทธิพิเศษคือ ส่วนลดจากการซื้อสินค้าและ
ยังได้รับข่าวสารจากตราสินค้าเป็นระยะในช่องทางส่วนตัว เช่น อีเมลหรือ SMS ลักษณะเช่นนี้เป็นการสร้างให้ผู้บริโภคเกิด
ปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

ในล าดับขั้นต่อมาของกระบวนการขายคือ นักการตลาดจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่ม
ต่าง ๆ อีกด้วย เพราะการสร้างการมีส่วนร่วมนั้นสามารถสร้างได้หลากหลายรูปแบบ (ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป) ดังนั้น 
กลยุทธ์การตลาดจึงต้องใช้การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคโดยตรงและให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม ในขั้นตอน
ของกระบวนการขายที่ผู้บริโภคเกิดปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้าและการสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับผู้บริโภคนั้น หากเปรียบ
ไปก็หมายถึงขั้นการปรารถนา (Desire) ของโมเดล AIDA และล าดับขั้นสุดท้ายของกระบวนการขายก็คือ การปิดการขาย
หมายถึง ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า กลยุทธ์ทางการตลาดก็คือ ต้องเปลี่ยนการมีส่วนร่วมให้น าไปสู่การขาย เช่น หากผู้บริโภค
แบ่งปันข้อมูลโปรโมชั่นส่วนลดของสินค้าด้วยการแชร์ในเฟซบุ๊ก ผู้บริโภคจะได้รับสิทธิส่วนลดในการซื้อสินค้าเพิ่มทันที  
การใช้กลยุทธ์เช่นนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ซ่ึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ
ขายนี้ ก็คือ ขั้นการกระท า (Action) ในโมเดล AIDA นัน่เอง  

 

 
ภาพที ่12 เว็บไซต์ PTT Blue Card ที่แสดงปุ่ม Call-to-action เช่น ปุ่มเข้าสู่ระบบ ปุ่มลงทะเบียนบัตร ปุ่มสมัครสมาชิก 

และช่องให้ผู้บริโภคกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารอัพเดททางอีเมล เป็นการสนับสนุนให้ผู้บริโภคเกิดปฏิสัมพันธ์ 
กับ PTT Blue Card มากขึ้น (PTT Blue Card, 2562) 

 
4.2 กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซด้านการขาย 
ส าหรับกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซด้านการขาย จะขอกล่าวถึงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 2       

กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
4.2.1 การใช้ช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคทางออนไลน์เพื่อน าเสนอตราสินค้าและเว็บไซต์ของตรา

สินค้า 
จากกระบวนการขายของ Kaufman และ Horton เมื่อผู้บริโภคเข้ามาในเว็บไซต์ กลยุทธ์ทาง

การตลาดคือ ต้องเลือกช่องทางหรือเครื่องมือเพื่อผลักดันให้ผู้บริโภคเข้ามาในเว็บไซต์และออกแบบเนื้อหาให้ดึงดูดผู้บริโภคเข้า
มาสู่กระบวนการขาย ช่องทางของการสื่อสารออนไลน์นั้นมีหลากหลายช่องทางที่นักการตลาดสามารถพิจารณาเลือกใช้ให้
เหมาะสมเพื่อสร้างการรับรู้ต่อตราสินค้าและน าผู้บริโภคเข้ามาสู่กระบวนการขายดังแสดงในภาพที่ 13 
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ภาพที่ 13 แสดงการน าเสนอตราสินค้าและเว็บไซต์ของตราสินค้าผ่านทางช่องทางสือ่สาร 

แบบออนไลน์ 6 ช่องทาง (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016, p. 33) 
 

จากภาพที่ 13 แสดงถึงแสดงการน าเสนอตราสินค้าและเว็บไซต์ของตราสินค้าผ่านทางช่องทางสื่อสาร
แบบออนไลน์ 6 ช่องทาง ได้แก่ 

1) การตลาดแบบสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine Marketing) เป็นการท าการตลาดด้วย 
การใช้วิธีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตหรือผ่านแพลตฟอร์มการสืบค้นหรือที่เรียกว่า “เสิร์ชเอ็นจิ้น (Search engine)” อันเป็น
เว็บไซต์พิเศษโดยใช้เครื่องมือออโตเมติกเพื่อแสดงรายการของเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการสืบค้น การสืบค้น
ด้วยเสิร์ชเอ็นจิ้นท าได้ด้วยการพิมพ์ค าค้น (Keywords Search) ลงไปในช่องค้นหา จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผลแสดง
รายการของเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับค าค้นนั้นขึ้นมา เมื่อผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลก็เพียงแต่คลิกเข้าไปยังลิงค์ของแต่ละ
รายการ โปรแกรมก็จะแสดงหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้บริโภคอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในทันที แพลตฟอร์มเสิร์ชเอ็นจิ้นโดยทั่วไปที่นิยม
ใช้ในประเทศไทย เช่น กูเกิ้ล Yahoo หรือ Bing การท าการตลาดแบบสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตจะใช้วิธีนี้เพื่อแนะน าเนื้อหาของ
สินค้าหรือองค์กรธุรกิจผ่านเสิร์ชเอ็นจิ้น และให้ผู้บริโภคสามารถคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ของตราสินค้าหรือขององค์กรธุรกิจเพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยจะมีเทคนิคทางการตลาด 2 รูปแบบคือ การสืบค้นแบบช าระเงิน (Paid Search) จะเป็นการลง
โฆษณาชื่อตราสินค้า ข้อความสั้นๆ และลิงค์ของเว็บไซต์ เมื่อผู้บริโภคพิมพ์ค าค้นที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า ก็จะมีรายละเอียด
ดังกล่าวของตราสินค้าขึ้นมา และเมื่อผู้บริโภคคลิกไปที่ลิงค์ของเว็บไซต์ของตราสินค้า ตราสินค้าก็จะเสียเงินค่าโฆษณาทุกครั้ง
ที่มีผู้คลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ ซึ่งเรียกว่า “Pay-Per-Click” เช่น มีผู้คลิกเข้าไปชมโฆษณา 1 ครั้ง ค่าโฆษณาครั้งละ 100 บาท  
ก็จะเสียค่าโฆษณาเป็นเงิน 1,000  บาท ส่วนรูปแบบที่ 2 คือ Search Engine Optimization (SEO) เป็นการจัดท าโครงสร้าง
เพื่อเพิ่มต าแหน่งของชื่อตราสินค้า ข้อความสั้นๆ และลิงค์ของเว็บไซต์ ให้อยู่ในต าแหน่งที่เป็นอันดับต้น ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเห็น
ได้ง่าย ซึ่งต าแหน่งที่อยู่นั้นคือ รายชื่อที่ปรากฎขึ้นแบบธรรมชาติ (Organic Listing) และตราสินค้าไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเมื่อ
ผู้บริโภคคลิกเข้าไปชมเว็บไซต์ 

2.  การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ 
      - บทความหรือจดหมายข่าว 
        ทางออนไลน์ 
      - การสร้างการมีสว่นร่วมใน 
        ชมุชนออนไลน์ 
      - การแจ้งข่าวสารผ่านส่ือ 
        ออนไลน์ 
 

1. การตลาดแบบสืบค้นบน
อินเทอร์เน็ต (SEM) 
    - การสืบค้นแบบช าระเงิน  
      (Paid search) 
    - Search engine optimization  
      (SEO) 

3. พนัธมิตรทางออนไลน์  
     - Affiliate marketing 
     - เว็บไซต์เปรียบเทียบราคา 
     - การสร้างลิงค์บนเวบ็ไซต์ของ 
       พนัธมิตร 

การน าเสนอตราสินค้า 
และเวบ็ไซต์ของตรา

สินค้า 

4. โฆษณาดิสเพย์ทางออนไลน์ 
     - ป้ายแบนเนอร์ 
     - Rich media 
     - การโฆษณาเชิงโต้ตอบ 

5. การท าการตลาดด้วยการ
บริการส่งข่าวสารผ่านทางอีเมล 
     - House list e-mails 
     - Cold list e-mails 

6. การตลาดทางส่ือสังคม
ออนไลน์ 
    - โฆษณาผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 
    - สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้บริโภค 
    - การสร้างการบอกต่อ 
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ภาพที่ 14 แสดงตัวอย่างของการสืบค้นแบบช าระเงิน (Paid Search)  

และรายชื่อที่ปรากฎตามธรรมชาติ (Organic listing) บนกูเกิ้ล (Google, 2562) 
 

2) การประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ (Online Public Relations) ตราสินค้าหรือองค์กรธุรกิจสามารถที่
จะใช้การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ในข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของตราสินค้าให้แก่
ผู้บริโภค เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของตราสินค้าในรูปบทความหรือจดหมายข่าวบนเว็บไซต์ของตราสินค้า การสร้างการมี
ส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ เช่น ให้ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นหรือส่งต่อข้อมูลของตราสินค้าบนเฟซบุ๊กเพจของตราสินค้า การ
แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารของตราสินค้าผ่านทางอีเมลหรือ SMS เป็นต้น 

3) การสร้างพันธมิตรทางออนไลน์ (Online Partnership) เป็นการน าเสนอตราสินค้าโดยอาศัย
พันธมิตรให้ช่วยแนะน าตราสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ของพันธมิตร ซ่ึงลักษณะของพันธมิตรนั้นมีหลายรูปแบบเช่น Affiliate 
Marketing เป็นการท าการตลาดบนอินเตอร์เน็ต โดยอาศัยตัวแทนโฆษณา คนช่วยขาย เซลแมน ตัวแทนจ าหน่าย คนเชียร์
สินค้า รวมถึงผู้รีวิวสินค้า ช่วยโปรโมทสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง โดยคนเหล่านี้ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของ
ค่าคอมมิชชั่นจากเจ้าของตราสินค้าหรือบริการนั้น ๆ หรือสร้างพันธมิตรผ่านตัวกลาง เช่น เว็บไซต์เปรีย บเทียบราคา 
(Aggregators/Price Comparison Sites) หมายถึงเว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้า ราคาและข้อมูลการให้การบริการต่างๆ และมีการ
เปรียบเทียบกันหลายตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคพิจารณา เช่น Priceprice.com Trivago Traveloka Skyscanner เป็นต้น 
การสร้างลิงค์บนเว็บไซต์ของพันธมิตร (Link Building) เป็นการให้พันธมิตรช่วยใส่ลิงค์ของเว็บไซต์ของเราบนเว็บไซต์ของ
ตนเอง 

 

รายชื่อที่ปรากฎ
ตามธรรมชาติ 

(Organic Listing)  

การสืบค้นแบบ
ช าระเงิน 

(Paid Search) 
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ภาพที่ 15 แสดงภาพการชักชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วม Affiliate marketing ของเว็บไซต์ขายปลีกออนไลน์ Lazada  

(Lazada, 2562) 
 

4) การโฆษณาดิสเพย์ทางออนไลน์ (Display Advertising) การใช้การโฆษณาดิสเพย์ทางออนไลน์  
เช่น การโฆษณาแบบป้ายแบนเนอร์บนเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อผู้บริโภคสามารถคลิกต่อมายังเว็บไซต์ของตราสินค้าได้ หรือการใช้ 
Rich Media ซึ่งหมายถึงโฆษณาที่มีภาพประกอบเคลื่อนไหว เสียง หรืออยู่ในรูปแบบของโฆษณาอินเทอร์แอคทีฟ 
(Interactive advertising) เช่น เกมส์ ที่ผู้บริโภคสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้และผู้บริโภคสามารถคลิกต่อมายังเว็บไซต์ของ
ตราสินค้าได้เช่นกัน 

5) การท าการตลาดด้วยการบริการส่งข่าวสารผ่านทางอีเมล (Opt-in e-mail Marketing) เป็นการส่ง
ข่าวสารในรูปแบบจดหมายข่าวของตราสินค้าให้แก่ลูกค้าประจ า (House List) ที่อนุญาตให้ส่งข่าวสารได้ เป็นอีกวิธีหนึ่ง 
ในการสร้างการรับรู้ต่อตราสินค้า นอกจากนี้การเช่ารายชื่อและอีเมลของบุคคลต่าง ๆ (Cold List) เพื่อใช้ส่งข่าวสารหรือ
จดหมายข่าวของตราสินค้าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถท าได้เช่นกัน 

6) การตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media Marketing) นักการตลาดสามารถสร้าง
โฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ เช่น โฆษณาบนเฟซบุ๊ก ยูทูป อินสตราแกรม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการมีส่วนร่วม
จากผู้บริโภคได้ด้วยการให้ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นหรือการแบ่งปันเนื้อหาของตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการ
สร้างการบอกต่อให้แก่ผู้บริโภคอื่น ๆ ได้ การสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้บริโภคเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมมากในการสร้างการรับรู้  
ต่อตราสินค้าและท าให้เกิดปฏิกริยาตอบกลับจากผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ การสื่อสารแบบออฟไลน์ ในรูปแบบของการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริม
การขาย การประชาสัมพันธ์ สปอนเซอร์ การส่งจดหมาย การจัดแสดงสินค้า การจัดท าบรรจุภัณฑ์ การบอกปากต่อปาก ก็เป็น
ช่องทางที่นักการตลาดสามารถน ามาใช้เสริมกับช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ต่อตราสินค้าได้ อย่างไร
ก็ตามการเลือกช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ต้องค านึงถึงปัจจัยหลายด้านประกอบกัน เช่น 
สินค้า กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณที่มี เพื่อจะพิจารณาเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพท าให้
กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงตราสินค้าและผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาในเว็บไซต์ของตราสินค้าและน าไปสู่กระบวนการขาย
ขั้นตอนต่อไปจนถึงสามารถปิดการขายได้ 

4.2.2 การสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค  
การมีส่วนร่วม (Engagement) หมายถึงการกระท าที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีการเชื่อมต่อหรือให้ความ

ร่วมมือต่อตราสินค้าหรือองค์กรธุรกิจ โดยการมีส่วนร่วมนี้จะเกิดจากการใช้เหตุผลและอารมณ์ของผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต (Strauss 
& Frost, 2016) อย่างไรก็ตาม Buttle and Maklan (2015) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคสามารถเกิดขึ้นได้  4 
องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมด้านการรับรู้  (Cognitive Engagement)  การมีส่วนร่วมด้านอารมณ์ (Affective 
Engagement)  การมีส่ วนร่วมด้านพฤติกรรม (Behavioral Engagement)  และการมีส่ วนร่วมด้านสั งคม (Social 
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Engagement) โดยการมีส่วนร่วมด้านการรับรู้และด้านอารมณ์นั้นมาจากการรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าและเกิดอารมณ์
ความรู้สึกพึงพอใจหรือชอบประสบการณ์ที่มีต่อการรับรู้ในตราสินค้า ซึ่งการมีส่วนร่วมทั้ง 2 แบบนี้ จะเป็นตัวสะท้อน
ประสบการณ์และความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า  ในขณะที่การมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมและด้านสังคมนั้นจะเป็นตัว
สะท้อนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจหรือตราสินค้ากับผู้บริโภคโดยเริ่มตั้งแต่การน าเสนอสินค้าให้แก่ผู้บริโภคจนไปถึง
การขาย บริการหลังการขายสินค้าและการแสดงประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับออกมาผ่านทางเครือข่ายสังคมทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ โดยการที่ผู้บริโภคเกิดการมีส่วนร่วมนั้นไม่ใช่เพียงแค่ซื้อสินค้า การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคต้องมีการแสดงออก
มากกว่าการซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะมีการแสดงออกเปรียบเสมือนว่าผู้บริโภคเป็นพนักงานในองค์กรธุรกิจหรือสมาชิกของ  
ตราสินค้าเช่น การช่วยสนับสนุนโดยการบอกต่อข้อดีของตราสินค้าต่อผู้อื่น (Word-of-Mouth) การแสดงออกถึงประสบการณ์
และความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าในเชิงบวกอย่างสม่ าเสมอ การตอบแบบสอบถามของตราสินค้า มีส่วนร่วมในการแสดงออก  
ซึ่งความคิดเห็นต่อการพัฒนาสินค้าหรือบริการ  ให้อภัยต่อความผิดพลาดในด้านการให้บริการของสินค้า และมีส่วนร่วม  
ในชุมชนของตราสินค้าทางออนไลน์ เป็นต้น  

Forrester Inc. หรือ องค์กรวิจัยด้านการตลาดและเทคโนโลยี ได้กล่าวว่า ผู้บริโภคที่สร้างการมีส่วน
ร่วมมักจะแสดงออกถึง ความมั่นใจ ความซื่อสัตย์ ความภาคภูมิใจ ความชื่นชอบของตนเองที่มีต่อตราสินค้า นอกจากนี้การมี
ส่วนร่วมของผู้บริโภคจะประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วม 4 ระดับ ซ่ึงเรียกว่า “การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคแบบ 4Is (The 4Is of 
Consumer Engagement)” การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคแบบ 4Is ประกอบด้วยระดับที่หนึ่งคือ การเกี่ยวข้อง (Involvement) 
หมายถึง การที่ผู้บริโภคเริ่มเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับช่องทางต่าง ๆ หรือจุดสัมผัส (Touchpoint) ของตราสินค้า ระดับที่สอง
คือ การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หมายถึงการที่ผู้บริโภคเกิดปฏิสัมพันธ์กับช่องทางต่าง ๆ ของตราสินค้า ระดับที่สามคือ 
การสนิทสนม (Intimacy) หมายถึงการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตราสินค้า 
และระดับสุดท้ายคือ การมีอิทธิพล ( Influence) หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริโภคในการสนับสนุนตราสินค้า 
(Buttle & Maklan, 2015, p. 196) โดยการมีส่วนรวมของผู้บริโภคแบบของ 4Is นัน้มีตัวชี้วัดตามองค์ประกอบทั้ง 4 ระดับดัง
ตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2 แสดงตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคแบบของ 4Is 
การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคแบบ 4Is ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคแบบ 4Is 

1. การเกี่ยวข้อง 
(Involvement) 

การเข้าชมเว็บไซต์ การเข้าไปดูหรืออ่านข้อมูลในแต่ละเว็บเพจ เวลาที่ใช้ในการดู
แต่ละเว็บเพจ การชมโฆษณาของตราสินค้า การเข้าไปในร้านค้าปกติของ 
ตราสินค้า การบอกรับจดหมายข่าวของตราสินค้า 

2. การมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) 

การซื้อสินค้า การรับชมวิดิโอที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า การเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนของตราสินค้า การลงทะเบียนรับประกันสินค้า การสมัครเป็นสมาชิกของ
ตราสินค้า การขอรับสินค้าตัวอย่าง การแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ 
การคลิกเข้าไปในแบนเนอร์ต่างๆ ของตราสินค้า การโพสต์รูปภาพของสินค้า 
บนสื่อสังคมออนไลน์ 

3. การสนิทสนม 
(Intimacy) 

การให้คะแนนความพึงพอใจแก่ตราสินค้า การโพสต์รูปและข้อความของสินค้า
ในสื่อสั งคมออนไลน์  การแสดงความคิดเห็นตอบกลับแก่  Call center  
การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงการท าวิจัยต่อตราสินค้า 

4. การมีอิทธิพล 
(Influence) 

การส่งต่อเนื้อหาของตราสินค้า  การเชิญเพื่อนเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในชุมชน
ของตราสินค้าทางออนไลน์ การบอกต่อตราสินค้า การสร้างเนื้อหาเชิงบวกให้แก่
ตราสินค้า การเชิญผู้อื่นให้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกตามโปรแกรมเพื่อนแนะน า
เพื่อน   
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ภาพที่ 16 เว็บไซต์ Shopee เป็นเว็บไซต์ขายสินค้าทางออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วมแบบการมีอิทธิพล 

โดยการจัดโปรแกรมชวนเพื่อนมาช้อป (Google, 2562) 
 

หากพิจารณาการมีส่วนร่วมแบบ 4Is ทั้ง 4 ระดับเปรียบเทียบกับการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคตาม
ความเห็นของ Buttle และ Maklan แล้วจะพบว่า การเกี่ยวข้องของผู้บริโภคนั้นก็คือ การมีส่วนร่วมในด้านการรับรู้ข้อมูลใน
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับตราสินค้าผ่านทุกจุดสัมผัส (Touch Point) นั่นเอง ในขณะที่การมีปฏิสัมพันธ์ การสนิทสนมและการมี
อิทธิพลก็คือ การมีส่วนร่วมที่แสดงออกทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม โดยมีการใช้การรับรู้และอารมณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อ
สินค้าเป็นองค์ประกอบ นอกจากนี้การมีอิทธิพลคือ การมีส่วนร่วมที่ช่วยสนับสนุนสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และ
ออฟไลน์ก็คือ การมีส่วนร่วมด้านสังคมนั่นเอง 

ดังนั้นนักการตลาดจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ผู้บริโภคโดยเริ่มตั้งแต่ การสร้าง
ให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้หรือความเกี่ยวข้องกับตราสินค้าเป็นอันดับแรก โดยสามารถใช้ตัวชี้วัดของการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค
แบบ 4Is เป็นเกณฑ์และน าไปสู่การมีส่วนร่วมแบบการมีปฏิสัมพันธ์อันหมายถึงการซื้อสินค้า และไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ เหมือน
การตลาดแบบเก่าแต่ยังต้องสร้างการมีส่วนร่วมแบบสนิทสนมเพื่อจะน าไปสู่การท าให้ผู้บริโภคกลายมาเป็นผู้สนับสนุนสินค้า
คือ การมีส่วนร่วมแบบการมีอิทธิพลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งจะท าให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ที่มีความภักดีต่อ
ตราสินค้า (Consumer Loyalty) และจะท าให้ตราสินค้าของเราประสบความส าเร็จได้ในที่สุด 

สรุป 

การท าธุรกิจดิจิทัลประเภทธุรกิจไปสู่ผู้บริโภค (Business-to-Consumer : B2C) ในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซด้าน 
การขาย ให้ประสบความส าเร็จในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากและท้าทาย เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคของดิจิทัล ซึ่งมี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของข้อมูล การสื่อสาร เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือทางการตลาด
ตลอดเวลา นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์และเรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่  ๆ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนอย่างสม่ าเสมอ การท าความเข้าใจกับรูปแบบของการน าเสนอธุรกิจดิจิทัลผ่านทางออนไลน์ใน
รูปแบบของเว็บไซต์ การเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคถึงสาเหตุของการตัดสินใจซื้อสินค้าทางออฟไลน์และออนไลน์ รวมไปถึง
การเข้าใจกระบวนการขายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถน ามาใช้กับธุรกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซด้านการขายดังที่ 
กล่าวมาทั้งหมดในบทความนี้ จะมีส่วนช่วยให้นักการตลาดมองเห็นภาพของการน าเสนอองค์กรธุรกิจและตราสินค้าสู่ผู้บริโภค
ได้มากขึ้นและจะท าให้นักการตลาดสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจและตราสินค้าของตนเอง 
ได้ เพื่อที่จะสามารถน าผู้บริโภคเข้าสู่กระบวนการขายและน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า อีกทั้งยังสามารถท าให้ผู้บริโภคสร้าง
การมีส่วนร่วมแบบมีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อก่อให้เกิดผู้บริโภครายใหม่ต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด อันจะท าให้องค์กรธุรกิจ
ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้ในท้ายที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 

1. รูปแบบการน าเสนอของเว็บไซต์ที่กล่าวถึงในบทความนี้ มีรูปแบบของการน าเสนอและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
ควรเลือกใช้และออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจ ตราสินค้าและตลาด โดยสามารถใช้ร่วมกันหลายรูปแบบได้หรือ
เลือกใช้เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ 

2. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาดมีความจ าเป็นต้องศึกษาในประเด็นอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น 
ผู้บริโภคเป็นผู้บริโภครายเดิมหรือผู้บริโภครายใหม่ เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่เชี่ ยวชาญการใช้อินเทอร์เน็ต ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ลักษณะทางจิตวิทยาและวงจรชีวิตของผู้บริโภค เป็นต้น เพื่อน ามาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่เหมาะสมกับตราสินค้า 

3. การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ต้องเหมาะสมกับธุรกิจและตราสินค้าและสามารถเข้าถึงผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถใช้ได้หลายช่องทางพร้อมกันและอาจใช้คู่กับช่องทางสื่อสารแบบออฟไลน์ได้ เพื่อท าให้การน าเสนอ 
ตราสินค้าและเว็บไซต์ของตราสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ศักยภาพผู้ประกอบการธรุกิจกาแฟในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
เพื่อการขยายตัวของการแขง่ขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ENTREPRENEURIAL POTENTIAL IN NORTHERN THAILAND COFFEE BUSINESS FOR 
EXPANSION OF COMPETITION IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 

นฤมล  กิมภากรณ*์  ก้องภู  นิมานันท์* *   อรชร  มณีสงฆ์* **   และสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์* * ** 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟอุตสาหกรรมกาแฟในภาคเหนือตอนบน

ของประเทศไทย มุ่งศึกษาระดับอิทธิพลขององค์ประกอบศักยภาพผู้ประกอบการที่มีผลต่อความส าเร็จของการประกอบกิจการ
ธุรกิจกาแฟในปัจจุบันคือ ศักยภาพสมรรถนะบุคคลในการประกอบการยุคใหม่ (ศักยภาพด้านแรงจูงใจ ศักยภาพด้านการคิด
วิเคราะห์ ศักยภาพด้านอัตมโนทัศน์ ศักยภาพด้านความรู้เชิงเทคโนโลยี และทัศนคติด้านความเสี่ยงในการประกอบการ ได้แก่ 
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ สังคม เวลา และสุขภาพ)  ศักยภาพการสร้างนวัตกรรมองค์การ (ความพร้อมด้านเครื่องมือ และความ
พร้อมด้านนวัตกรรมองค์การ) ศักยภาพการแข่งขัน (ความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการจัดการภาพลักษณ์
ของธุรกิจในการรับรู้ของลูกค้า) รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ประกอบการที่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือมีอ านาจใน
การบริหารจัดการธุรกิจของกิจการกาแฟ ที่มีที่ตั้งส านักงานหรือร้านค้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และเป็น
ธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการประกอบการในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมกาแฟ โดยการสุ่ม
แบบบังเอิญในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 จ านวนทั้งหมด 175 ตัวอย่าง 

ผลการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธี Principle Component Analysis พบว่า องค์ประกอบศักยภาพ
ผู้ประกอบการ จากการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบวิธีการสกัดปัจจัย 
Principal Component Analysis (PCA) จาก 61 ตัวแปร พบว่า องค์ประกอบหลักของศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ  
แบ่งออกได้เป็น 4 องค์ประกอบ คือ (1) ศักยภาพด้านสมรรถนะบุคคลประกอบด้วย (2) ทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงในการ
ประกอบการ (3) ศักยภาพการสร้างนวัตกรรมองค์การประกอบด้วย  และ (4) ศักยภาพความสามารถทางการแข่งขัน  
และจากองค์ประกอบหลักแบ่งองค์ประกอบย่อยได้เป็น 10 องค์ประกอบ คือ (1) ศักยภาพด้านแรงจูงใจ ( Motive)  
(2) ศักยภาพด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ (Skills) (3) ศักยภาพด้านอัตมโนทัศน์ (Self-concept) (4) ศักยภาพด้านความรู้ 
เชิงเทคโนโลยี (Knowledge) (5) ทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงในการประกอบการ (6) ความพร้อมด้านเครื่องมือ  
(7) ความพร้อมด้านนวัตกรรมองค์การ (8) ความสามารถในการสร้างความแตกต่าง (9) ความสามารถในการจัดการด้านต้นทุน 
และ (10) การจัดการภาพลักษณ์ของธุรกิจในมุมมองลูกค้า     

องค์ประกอบศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟเรียงล าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย คือ (1) ศักยภาพด้าน
สมรรถนะบุคคลประกอบด้วย (2) ศักยภาพความสามารถทางการแข่งขัน (3) ศักยภาพการสร้างนวัตกรรมองค์การ
ประกอบด้วย  และ (4) ทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงในการประกอบการในขณะที่ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบศักยภาพผู้ประกอบการ พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อระดับความส าเร็จของการ
ประกอบการธุรกิจกาแฟในภาพรวม คือ องค์ประกอบศักยภาพการแข่งขัน นอกจากนั้นยังพบว่าทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงใน
การประกอบการที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับความส าเร็จด้านก าไร ส่วนองค์ประกอบที่มีผลต่อระดับ
ความส าเร็จด้านรายได้ พบว่า องค์ประกอบศักยภาพด้านสมรรถนะบุคคลมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อระดับความส าเร็จ  
ด้านการจัดการหนี้สิน คือ องค์ประกอบศักยภาพการแข่งขัน และศักยภาพด้านสมรรถนะบุคคล และทัศนคติเกี่ยวกับ  
ความเสี่ยงในการประกอบการ  

 

                                                            
* รองศาสตราจารย์ ดร.  อาจารยป์ระจ าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
**  ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
***  รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
****  รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ค าส าคัญ:  ศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ, ธุรกิจกาแฟ, การแข่งขัน, ภาคเหนือตอนบน 

ABSTRACT 
This research aimed to study entrepreneurial potential of coffee business in Northern part of Thailand 

accordingly to the Expansion of competitive coffee businesses in ASEAN Economic Community.   The 
purpose was to measuring influential level of the entrepreneurial potential dimensions on the level of 
coffee business success.  The dimensions are including the personal competency in modern business 
management ( motive, analytical thinking, self- concept, technological knowledge, and perception of 
entrepreneurial risk including personal economic risk, social risk, time risk, and health risk), the potential of 
organization innovation development ( tools, organization innovativeness)  and the competitive potential 
( competitive skill, business image management) .  The data was accumulated by questionnaire survey, in 
November 2018, from 175 coffee business entrepreneurs.  The respondents had experiences in operate 
ether upstream, midstream, or downstream of coffee industry value chain, and have an office or business 
shop located in upper northern part of Thailand.  

The result of the structure validity by using Principal Component  Analysis ( PCA)  shown four 
dimensions of coffee business entrepreneurial potential including (1)  personal competency in modern 
business management, (2) the perception of entrepreneurial risk, (3) the potential of organization innovation 
development and ( 4)  the competitive potential ( competitive skill, business image management) . 
Furthermore, the result also indicated the sub dimensions of 10 components including (1)  motive, (2) 
analytical thinking, (3) self-concept, (4) technological knowledge, (5) the perception of entrepreneurial risk 
including personal economic risk, social risk, time risk, and health risk, (6)  quality instruments and tools in 
doing coffee business, (7)  organization innovativeness, (8)  business differentiation development skill, (9) 
cost competitiveness, and (10) business image management. 

The mean scores of entrepreneurial potential dimensions indicated the highest to lowest score as 
follows; 1)  personal competency in modern business management, ( 2)  the competitive potential 
(competitive skill, business image management), (3) the potential of organization innovation development 
and (4) the perception of entrepreneurial risk. On the other hand, the results show the competitive potential 
dimension has statistical significant relationship to overall business success.  However, the perception of 
entrepreneurial risk dimension also has statistical significant relationship to the business success in term of 
profit, while the personal competency has statistical significant relationship to the business success in term 
of revenue.  Finally, the dimensions including the competitive potential, personal competency in modern 
business management, and the perception of entrepreneurial risk have statistical significant relationship to 
the business success in term of liability management, respectively. 
 
Keywords: Business Entrepreneurial Potential, Coffee Business, Competition, Upper-Northern Thailand 
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ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแฟรนไชส์ในประเทศไทย 
FACTORS AFFECTING FRANCHISE SYSTEM SIZE IN THAILAND 

อรุณี เลิศกรกจิจา* 

บทคัดย่อ  
ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นหนึ่งในสาขาธุรกิจที่มีมูลค่าสูงและมีความส าคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่การศึกษา       

เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแฟรนไชส์ในประเทศไทยยังขาดแคลน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาจ านวนลักษณะ
ของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย ปัจจัยด้านอายุธุรกิจ นโยบายด้านราคา และกลยุทธ์การบริหารความเป็นเจ้าของที่มีผลต่อ
ขนาดของแฟรนไชส์ ท าการเก็บรวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งหมดบนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ จ านวน 562 ราย ข้อมูล
ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งข้อมูลอื่น อาทิ ไทยอาชีพ, SMEleader และเว็บไซต์ของแฟรนไชส์นั้น ๆ แฟรนไชส์
ประเภทโอกาสทางธุรกิจจ านวน 34 ราย ถูกคัดกรองออก จึงได้จ านวนธุรกิจแฟรนไชส์ที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 528 ราย  
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และสามารถร่วมกันท านายขนาดของแฟรนไชส์คือ จ านวนสาขาของแฟรนไชส์ซอร์ 
จ านวนสาขาของแฟรนไชส์ซีและอายุธุกิจ (p < .05, Adjusted R2 = .232)  

ค าส าคัญ: แฟรนไชส์, อายุธุรกิจ, ค่าแฟรนไชส์, ค่ารอยัลตี,้ กลยุทธ์การบริหารความเป็นเจ้าของ, ขนาดของแฟรนไชส์ 

ABSTRACT 
Franchise business is one of the high value business fields and is very vital to the country's economy. 

However, the study of factors affecting franchise system size in Thailand is scant. Therefore, the purpose of 
this study is to study the number and characteristics of the franchise business in Thailand and to examine 
three decisions that determine franchise system size: age, price policy, and ownership strategy. Total of 562 
franchises are obtained from the Thaifranchisecenter. com.  Data are refined with other websites such as 
thaiarcheep.com, smeleader.com, and each franchise’s website. 34 of business opportunity franchises are 
screened out.  The total of 528 franchise samples are used in this study.  The paper finds that the number 
of company-owned outlets, the number of franchised outlets, and number of years in existence are the 
main variables affecting and accounting for the franchise system size in Thailand (p < . 05, Adjusted R2 
= .232).  

Keywords: Franchise, Franchise Fee, Royalty Fee, Ownership Strategy, Franchise System Size 

  

                                                            
* อาจารย์ สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
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บทน า  
ธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นหนึ่งในสาขาธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดสูง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2561) ระบุว่า มูลค่าตลาดของธุรกิจ 

แฟรนไชส์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่าประมาณ  2.2-2.3 แสนล้านบาท และคาดว่าในปี พ.ศ. 2561  
การเจริญเติบโตของมูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นร้อยละ  10-15 ล่าสุด นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ (2562) ระบุว่า ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีมูลค่าตลาด 2.5 แสนล้านบาท และยังคง 
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2562) จากสถิติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
ในรอบระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557-2561) พบว่า จ านวนธุรกิจแฟรนไชส์โดยรวมมีการเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ  15 และ
คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์, 2562) ธุรกิจแฟรนไชส์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ช่วยให้ธุรกิจพัฒนาและขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่า
และรวดเร็วกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง (สถาบันคีนันแห่งเอเชีย, 2557) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2561 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ผลักดัน “โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ” แก่ 
ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรัฐบาลต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน 
โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์น าแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าการซื้อขายต่อธุรกิจประมาณ  10,000 – 50,000 บาท  
มาให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อเพื่อน าไปประกอบธุรกิจ รวมถึงการสร้างมาตรฐานแก่แฟรนไชส์ท้องถิ่น 
(Local Franchise) ให้เกิดความน่าเชื่อถือรองรับการสร้างอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ (ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์, 2561) 
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจแฟรนไชส์ก็เหมือนธุรกิจ SMEs อื่น ที่มีเรื่องของการล้มหายไปจากระบบ แต่การออกจากระบบ (Exiting 
System) ของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อแฟรนไชส์ ดังนั้น ผู้ซื้อแฟรนไชส์จึงควรศึกษาและเข้าใจ
คุณลักษณะของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความส าเร็จก่อนการตัดสินใจ 

ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษที่ผ่านมา มีการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์เป็นจ านวนมากในหลากหลายสาขา 
ส่วนหนึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณลักษณะของแฟรนไชส์ที่มีผลและใช้ท านายความส าเร็จและความอยู่รอดของแฟ
รนไชส์ โดยพบว่าขนาดของธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Size) เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จนั้น (Lafontaine & 
Shaw,1998; Shane & Foo, 1999; Kosova & Lafontaine, 2010; Polo-Redondo, Bordonaba- Juste, & Palacios, 
2011) นอกจากนั้นยังพบว่า การขยายตัวของจ านวนสาขาขึ้นอยู่กับนโยบายด้านราคา (Pricing Policy) และโครงสร้างของ
ส าข าขอ ง เ จ้ า ขอ ง / แฟรน ไชส์ ซอ ร์  ( Ownership Structure)  (Lafontaine & Shaw, 1998 ; Shane, Shankar, & 
Aravindakshan, 2006 ; Polo-Redondo et al., 2011) การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณลักษณะที่มีผลต่อขนาดของ
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยนั้น ยังได้รับความสนใจในวงจ ากัด โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้านการตลาด เช่น 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า/บริการแฟรนไชส์ กลยุทธ์ความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจและความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นต้น ซึ่งไม่ได้สะท้อนภาพโดยรวมของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ  

จากความส าคัญของการเข้าใจลักษณะของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความส าเร็จและข้อจ ากัดดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงเกิด 
ข้อค าถามงานวิจัยว่า ภาพรวมธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร มีจ านวนกี่ธุรกิจ มีลักษณะโดยรวมเป็นอย่างไร มี
จ านวนสาขาเท่าไร และข้อมูลซึ่งผู้ประกอบการแฟรนไชส์รายงานให้กับผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์รับทราบ อาทิ อายุของธุรกิจ 
นโยบายด้านราคาและจ านวนสาขาที่ เป็นของแฟรนไชส์ซอร์ ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อจ านวนสาขาของแฟรนไชส์อันหมายถึง
ความส าเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาและยกระดับแฟรนไชส์ ไทยสู่สากล เป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจแฟรนไชส์ในการก าหนดนโยบายราคาและกลยุทธ์การบริหารความเป็นเจ้าของเพื่อความส าเร็จและความอยู่รอดในระยะ
ยาว และเป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจในการพิจารณาและเลือกซื้อแฟรนไชส์ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาภาพรวม จ านวนและลักษณะของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอายุธุรกิจ นโยบายด้านราคาและกลยุทธ์การบริหารความเป็นเจ้าของที่มีผลต่อขนาดของ

ธุรกิจแฟรนไชส์ 
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แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดเรื่องธุรกิจแฟรนไชส์ 
การท าแฟรนไชส์ (Franchising) หมายถึง การท าข้อตกลงหรือการถ่ายทอดสิทธิในการประกอบธุกิจที่มีผลทาง

กฏหมายระหว่างบุคคลสองฝ่าย ฝ่ายเจ้าของสิทธิหรือเรียกว่า แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) ผู้เป็นฝ่ายต้องจัดเตรียมวิธีการและ
รูปแบบการท าธุรกิจ (Operating System) ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจการภายใต้ตรา
ผลิตภัณฑ์ (Brand) หรือเครื่องหมายการค้า/บริการ (Trademark) อันหนึ่งอันใด และกิจกรรมสนับสนุน (Support) ต่าง ๆ 
ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น หรือที่เรียกว่า แฟรนไชส์ซี (Franchisee) โดยแฟรนไชส์ซีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนิน
ธุรกิจที่แฟรนไชส์ซอร์ก าหนดไว้ และต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ ค่ารอยัลตี้และ/หรือค่าบริหารการตลาดเพื่อตอบแทนการได้รับสิทธิ 
( Shane, 1996a; Elango & Fried, 1997; Beshel, 2001; Castrogiovanni, Combs, & Justis, 2006; Gillis & Combs, 
2009) จะเห็นได้ว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องประกอบด้วย (1) เจ้าของสิทธิ (แฟรนไชส์ซอร์) และผู้รับถ่ายทอดสิทธิ (แฟรนไชส์ซี) 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ในรูปแบบสัญญาอันเป็นผลบังคับตามกฏหมายในการท าธุรกิจร่วมกันระหว่าง  2 ฝ่าย (2) ตราสินค้าหรือ
เครื่องหมายการค้า/บริการ และมีการถ่ายทอดรูปแบบธุรกิจที่เป็นมาตรฐานภายใต้ตราสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าเดียวกัน 
และ (3) การจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าแฟรนไชส์หรือค่าแรกเข้าในการใช้เครื่องหมายการค้า ค่ารอยัลตี้หรือค่าธรรมเนียม  
การจัดการ และ/หรือค่าบริหารการตลาด 

2. ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการท าธุรกิจแฟรนไชส์ 
ทฤษฎีที่นิยมใช้กันมากในการอธิบายการท าแฟรนไชส์คือ ทฤษฏีทรัพยากรมีจ ากัดและทฤษฎีตัวแทน โดยทั้งสอง

ทฤษฎีได้รับการยอมรับว่าเป็นทฤษฎีที่ใช้ประกอบกัน (Combs & Ketchen, 1999) ต่อมาทฤษฎีการส่งสัญญาณได้รับ 
ความสนใจมากขึ้นจากนักวิชาการด้านแฟรนไชส์ (Lucia, Bordonaba-Juste, Madanoglu, & Alon, 2014)  

2.1 ทฤษฏีทรัพยากรมีจ ากัด (Resource Scarcity) 
 ทฤษฎีนี้ใช้อธิบายการท าแฟรนไชส์ขององค์กรว่า เนื่องจากองค์กรมีทรัพยากรจ ากัดในการขยายธุรกิจไม่ว่า 
ทรัพยากรด้านเงินทุน แรงงาน การจัดการและความรู้เรื่องตลาดในท าเลต่างๆ ดังนั้นจึงท าแฟรนไชส์ (Combs & Ketchen, 
1999; Combs, Ketchen, & Hoover, 2004; Alon, 2005) เพื่อให้ได้ประโยชน์จากความประหยัดจากขนาด (Economies 
of Scale) การท าแฟรนไชส์ช่วยให้องค์กรขยายสาขาได้รวดเร็วกว่าการขยายตัวจากภายใน โดยผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องจ่ายค่าแฟ
รนไชส์ให้แฟรนไชส์ซอร์และลงทุนในการเปิดสาขาด้วยตนเอง ดังนั้น จึงมีความคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูง (Combs 
& Ketchen, 1999; Combs, Ketchen, & Hoover, 2004) 
 2.2 ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) 
 ทฤษฎีนี้ใช้อธิบายการท าแฟรนไชส์ขององค์กรในประเด็นว่า เนื่องจากเมื่อมีการขยายสาขามากขึ้น  
องค์กรไม่สามารถควบคุมผู้จัดการสาขาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล การให้สิทธิกับผู้ ซื้อแฟรนไชส์ซึ่งเป็นผู้ลงทุนเปิดสาขา
เองย่อมด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อได้ผลตอบแทนสูงสุด (Combs & Ketchen, 1999) ภายใต้หลักการพื้นฐานของ
ทฤษฎีตัวแทน ตราบใดที่แฟรนไชส์ซีตัดสินใจลงทุนและด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดในวิธีการที่สอดคล้องกับ
การสร้างผลประโยชน์สูงสุดกับแฟรนไชส์ซอร์แล้วย่อมไม่เกิดปัญหาในการด าเนินงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีเป็นประเด็นส าคัญที่จะก่อให้เกิดความส าเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์ 
(Shane, 1998) เนื่องจากแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีต่างยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน (Eisenhardt, 1989) และการมี
ข้อมูลไม่เท่ากันจึงมักส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี (Levinthal, 1998) นอกจากนี้ การมีสาขา
ของแฟรนไชส์ซอร์เองจะช่วยลดข้อขัดแย้งและยังช่วยในการติดตามพฤติกรรมของแฟรนไชส์ซีให้รักษามาตรฐานและคุณภาพ
สินค้าและบริการ (Shane, 1998) 

2.3 ทฤษฏีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) 
 ทฤษฎีนี้อธิบายว่า ในการเริ่มต้นท าธุรกิจแฟรนไชส์ องค์กรควรมีสาขาของตนเอง (Company-Owned)   
เพื่อส่งสัญญาณความน่าเชื่อถือว่าระบบปฏิบัติการของแฟรนไชส์ได้รับการพิสูจน์ว่าประสบความส าเร็จ และสร้างความเป็นที่
รู้จักของตราสินค้า ส่งผลให้ผู้ประสงค์จะลงทุนซื้อแฟรนไชส์เกิดความสนใจและไว้วางใจ องค์กรก็จะสามารถเติบโตและ
ขยายตัวได้เพิ่มขึ้นจากการท าแฟรนไชส์ (Gallini & Lutz, 1992; Dant & Kaufmann, 2003; Lucia et al., 2014) 
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการพัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย 
3.1 ขนาดของแฟรนไชส์ (Franchise System Size) หมายถึงจ านวนสาขาทั้งหมด (Total Number of 

Outlets of the Chain) ขนาดของแฟรนไชส์มีความส าคัญต่อความอยู่รอดและความสามารถด้านการเงินของธุรกิจ (Shane, 
1996b; Shane & Foo, 1999) และมีผลต่อความส าเร็จของแฟรนไชส์ เนื่องจากจ านวนสาขาทั้งหมดมีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อส่วนแบ่งการตลาด ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ความประหยัดจากขนาดของการด าเนินงานและการส่งเสริมการตลาด 
อัตราการเจริญเติบโต (Growth) ของจ านวนสาขาทั้งหมดจึงมีความส าคัญต่อการวัดประสิทธิผลของการด าเนินงาน (Alon, 
2005; Shane et al., 2006; Polo-Redondo et al., 2011) อย่างไรก็ตาม การใช้จ านวนสาขาในการวัดความส าเร็จของ
ธุรกิจแฟรนไชส์แทนอัตราการเติบโตจะมีข้อดีกว่า เนื่องจากไม่เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างแฟรนไชส์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
(Alon, 2005)  

3.2 อายุของธุรกิจ (Age/Experience) เมื่อแฟรนไชส์มีอายุการด าเนินงานนานขึ้น แฟรนไชส์จะมีแบบแผน
ของการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานมากขึ้น อายุของธุรกิจจึงหมายถึงการสั่งสมประสบการณ์การด าเนินธุรกิจ การสั่งสมองค์
ความรู้ (Knowhow)  อาทิ ประสบการณ์ในการเลือกท าเล การเลือกผู้ร่วมธุรกิจ การด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จใน
หลากหลายท าเล ประสบการณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จและความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจที่ส าคัญ (Alon, 2005) อายุ
ของแฟรนไชส์สามารถวัดได้ 2 รูปแบบคือ อายุของธุรกิจก่อนท าแฟรนไชส์ (Time Lag Before Franchising) คือ จ านวนปีที่
องค์กรเริ่มด าเนินธุรกิจก่อนท าแฟรนไชส์ ในช่วงระหว่างนี้ องค์กรมีการขยายสาขาเอง (Company-Owned Outlets) 
(Shane, 1998) และอายุของแฟรนไชส์ (Franchising System Age or Time Franchising) หมายถึง จ านวนปีที่องค์กร
เริ่มท าแฟรนไชส์ งานวิจัยของ Shane (1996) ระบุว่าจ านวนปีของการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการก่อนการท าแฟรนไชส์ 
สะท้อนถึงมูลค่าและความแข็งแกร่งของเครื่องหมายการค้าและประสบการณ์ของแฟรนไชส์ซอร์ (Penard, Raynaud, & 
Saussier, 2003) อายุของธุรกิจจึงมีความส าคัญต่อความอยู่รอดและความสามารถด้านการเงินของธุรกิจ (Shane, 1996b; 
Shane & Foo, 1999) งานวิจัยของ Lafontaine และ Shaw (1998) พบว่าจ านวนปีก่อนการท าแฟรนไชส์มีความสัมพันธ์
และสามารถน ามาท านายความอยู่รอดของธุรกิจได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และอายุของธุรกิจมีผลต่อความส าเร็จด้าน
จ านวนสาขาและการเติบโตของแฟรนไชส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (Alon, 2005; Polo-Redondo,  et al., 2011) 
ส่วนการศึกษาของ Shane และคณะ (2006) พบว่า อายุของแฟรนไชส์มีผลด้านบวกต่อขนาดของแฟรนไชส์อย่างนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .001 

H1 อายุธุรกิจก่อนท าแฟรนไชส์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับขนาดของแฟรนไชส์ 
H2 อายุของแฟรนไชส์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับขนาดของแฟรนไชส์ 
3.3 นโยบายด้านราคา (Price Strategy) นโยบายด้านราคามีผลส าคัญอย่างมากต่อการท าการตลาดของ

ธุรกิจแฟรนไชส์ เนื่องจากมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซี (Polo-Redondo et al., 2011) การศึกษา
ของ Lafontaine และ Shaw (1998) ระบุว่าผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่อยู่รอดในธุรกิจได้เกินกว่า 5 ปี มักเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับราคา เช่น ค่าแรกเข้า ค่ารอยัลตี้ ค่าโฆษณาและจ านวนเงินทุนที่ต้องใช้ในการเปิดสาขาต่อสาธารณะ  

3.3.1 ค่าแฟรนไชส์ ค่าสิทธิแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมเริ่มต้น (Franchise Fee, Entrance Fee, Initial 
Fee, or Up-front Fee) เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องจ่ายให้แก่แฟรนไชส์ซอร์ เพื่อเป็นค่าสิทธิในการประกอบธุรกิจ
หรือเพื่อเป็นค่าสิทธิในใช้เครื่องหมายการค้าหรือบริการหนึ่งเมื่อมีการเซ็นต์สัญญาแฟรนไชส์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและมัก
ไม่ได้รับคืน (Sen, 1993; Beshel, 2001; พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์, 2553) ดังนั้น การก าหนดมูลค่าของค่าแฟรนไชส์ซอร์
ย่อมมีผลต่อขนาดของธุรกิจ การก าหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่สูงในขณะที่แฟรนไชส์ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือยังไม่สามารถพิสูจน์
ความส าเร็จของแฟรนไชส์นั้นจะส่งผลต่อการขยายสาขาในทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังพบได้จากผลการศึกษาของ 
Shane และคณะ (2006) และ Polo-Redondo และคณะ (2011) แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Lafontaine (1992) 
และ Combs และ Ketchen (1999) ที่ว่าค่าแฟรนไชส์มีผลต่อการขยายตัวของธุรกิจแฟรนไชส์ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05  

H3 การเรียกเก็บค่าแฟรนไชส์ที่สูงมีแนวโน้มส่งผลด้านลบขนาดของแฟรนไชส์ 
3.3.2 ค่ารอยัลตี้หรือค่าธรรมเนียมการจัดการ (Royalty Fee) และค่าบริหารการตลาด (Marketing 

Fee) เมื่อสาขาแฟรนไชส์เริ่มด าเนินธุรกิจ แฟรนไชส์ซีมักต้องจ่ายค่ารอยัลตี้และ/หรือค่าบริหารการตลาดให้กับแฟรนไชส์ซอร์
อย่างต่อเนื่องตามสัดส่วนของผลการด าเนินงาน ต่อเดือนหรือต่อปีจากยอดขาย โดยมักคิดค านวณจากสัดส่วนของยอดขาย
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สุทธิ (Beshel, 2001; Sen, 1993) ค่าใช้จ่ายส่วนนี้อาจถูกก าหนดให้คงที่หรือผันแปรก็ได้ หรืออาจเป็นทั้ง 2 แบบรวมกัน 
ซึ่งแฟรนไชส์ซอร์จะตอบแทนแฟรนไชส์ซีด้วยการพัฒนาระบบธุรกิจ สินค้า/บริการ และอ านวยความสะดวกต่อการท าธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึง การให้บริการด้านการตลาด เช่น การท าโฆษณาและสนับสนุนการขาย (พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์, 
2553) แฟรนไชส์ซอร์ที่เริ่มขายแฟรนไชส์มักก าหนดค่ารอยัลตี้ในอัตราที่สูงเพื่อคัดเลือกแฟรนไชส์ซีที่มีความสามารถ ค่า
รอยัลตี้จึงส่งผลด้านบวกต่อสัดส่วนของสาขาแฟรนไชส์ซอร์ (Penard et al., 2003) การศึกษาของ Polo-Redondo และ
คณะ (2011) พบว่า ค่ารอยัลตี้มีผลต่อการขนาดของธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทบริการจัดท าอาหารและแฟชั่น ในทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ในขณะที่การศึกษาของ Lafontaine (1992) และ Lafontaine และ Shaw (1998) ไม่พบผลของค่า
รอยัลตี้และค่าบริหารการตลาดว่ามีผลต่อการขยายตัวและความอยู่รอดของแฟรนไชส์  

H4 การเรียกเก็บค่ารอยัลตี้ของแฟรนไชส์ซอร์มีแนวโน้มส่งผลด้านบวกต่อขนาดของแฟรนไชส์ 
H5 การเรียกเก็บค่าบริหารการตลาดของแฟรนไชส์ซอร์มีแนวโน้มส่งผลด้านบวกต่อขนาดของแฟรนไชส์ 

3.3.3 เงินลงทุนในการเปิดสาขา (Initial Investiment) หมายถึงจ านวนเงินที่ใช้ในการลงทุนเพื่อเปิด
สาขา เช่น ค่าพื้นที่ ค่าก่อสร้าง ค่าป้ายและเงินลงทุนอื่น ๆ ที่จ าเป็น เงินลงทุนเริ่มต้นต่อการเปิดสาขาในจ านวนที่สูงย่อมมีผล
ต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อแฟรนไชส์ การศึกษาของ Lafontaine (1992), Kaufmann และ Dant (1996) และ Shane และ
คณะ (2006) พบว่า เงินลงทุนในการเปิดสาขามีผลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ในทางลบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 ส่วนการศึกษาของ Shane (1996b) และ Lafontaine และ Shaw, (1998) กลับพบว่าเงินลงทุนต่อสาขาไม่มีผลและไม่
สามารถน ามาสนับสนุนการขยายตัวและความอยู่รอดของแฟรนไชส์ได้  

H6 เงินลงทุนในการเปิดสาขาที่สูงมีแนวโน้มส่งผลด้านลบขนาดของแฟรนไชส์ 
3.4 กลยุทธ์การบริหารความเป็นเจ้าของ (Ownership Strategy) ธุรกิจแฟรนไชส์มีการขยายตัวในลักษณะ

การจ าหน่ายสินค้าหลายช่องทาง (Dual Distribution or Pural Form) คือประกอบด้วยสาขาที่เป็นของแฟรนไชส์ซอร์และ
สาขาที่เป็นของแฟรนไชส์ซี (Bradach & Eccles, 1989; Penard, et al., 2003; Cliquet & Penard, 2012) องค์กรต้อง
พัฒนาระบบควบคุมเพื่อรักษาคุณภาพและให้ทุกสาขามีมาตรฐานเดียวกัน  (Bradach & Eccles, 1989) โดยในช่วงเริ่มต้น
ของการท าธุรกิจ องค์กรควรบริหารและพัฒนาระบบและรูปแบบธุรกิจ ตลอดจนชื่อเสียงของตราสินค้า พร้อมกับมีการขยาย
สาขาของตนเองเพื่อให้ลูกค้ารู้จักและดึงดูดผู้ที่สนใจจะซื้อแฟรนไชส์ (Gallini & Lutz, 1992) สาขาของแฟรนไชส์ซอร์มี
ความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จของแฟรนไชส์ เนื่องจากองค์กรสามารถทดสอบแนวคิดสินค้า/บริการหรือกระบวนการ
บริหารใหม่ ได้ใกล้ชิดกับลูกค้า สามารถเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานจริง (Bradach & Eccles, 1989; Alon, 
2005) แต่จากพื้นฐานทฤษฎีทรัพยากรมีจ ากัดและทฤษฎีตัวแทน เพื่อให้ได้ประโยชน์จากความประหยัดจากขนาดแฟรนไชส์
ซอร์ควรขยายตัวให้เร็วด้วยการขายแฟรนไชส์ แต่การมีจ านวนสาขาของแฟรนไชส์ซอร์มากเกินไปอาจมีผลต่อการเพิ่มจ านวน
สาขาโดยรวม เนื่องจากไปลดความศักยภาพในการดึงดูดผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ (Shane et al., 2006) จากแนวคิดดังกล่าว 
อัตราการเติบโตและจ านวนสาขาจึงมีความสัมพันธ์กับจ านวนสาขาของแฟรนไชส์ซี (Franchised Outlets) (Kang, Asare, 
Brashear-Alegandro, & Li, 2018) และส่งสัญญาณอันดีต่อผู้สนใจลงทุนว่าแฟรนไชส์ประสบความส าเร็จและมีความเสี่ยง
น้อย (Polo-Redondo et al., 2011) 

การศึกษาของ Shane และคณะ (2006) และ Polo-Redondo และคณะ (2011) พบว่า สัดส่วนของสาขาของ  
แฟรนไชส์ซอร์ต่อจ านวนสาขาทั้งหมด (Proportion of Company-Owned; PCO) มีความสัมพันธ์ในด้านลบต่อขนาด แฟรน
ไชส์ โดย Shane (1996b) และ Kaufmann และ Dant (1996) พบว่า PCO เป็นปัจจัยที่สามารถท านายอัตราการเจริญเติบโต
ของแฟรนไชส์ได้ ส่วนผลการศึกษาของ Alon (2005) ได้พบเพิ่มเติมว่า จ านวนสาขาที่เป็นของแฟรนไชส์ซอร์และสัดส่วนของ
สาขาของแฟรนไชส์ซีมีผลต่อการท านายผลส าเร็จของธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

H7 สัดส่วนของสาขาของแฟรนไชส์ซอร์ต่อจ านวนสาขาทั้งหมดมีความสัมพันธ์ทางลบกับขนาดของแฟรนไชส์ 
H8 จ านวนสาขาของแฟรนไชส์ซอรม์ีความสัมพันธ์ทางบวกกับขนาดของแฟรนไชส์ 
H9 จ านวนขนาดของแฟรนไชส์ซีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขนาดของแฟรนไชส์ 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้ง  

ดังแผนภาพที่ 1  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

วิธีการศึกษา   
1. ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาจ านวน ประเภท ลักษณะของแฟรนไชส์ ปัจจัยด้านอายุธุรกิจ นโยบายด้านราคาและ กลยุทธ์

การบริหารความเป็นเจ้าของที่มีผลต่อขนาดของแฟรนไชส์ในประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ แฟรนไชส์ที่มีรายชื่อ
อยู่ในเว็บไซต ์Thiafranchisecenter.com ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 5 เดอืน (มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

2. ขั้นตอนการศึกษา 
ในการท าการศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาดังขั้นตอนต่อไปนี้ 1) ท าการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการทบทวน

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 3) ท าการคัดกรองข้อมูลเพื่อท าการป้อนข้อมูลเข้า
โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ 5) ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูล 6) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา และ  
7) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมานด้วยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) และการถดถอยเชิงเส้นแบบอัตโนมัติ 
(Automatic Linear Regression) 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรและตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 

Thaifranchisecenter.com ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 มีจ านวนแฟรนไชส์ทั้งหมด 562 ราย จ าแนกออกได้เป็น 11 ประเภท  
ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลทั้งหมด 562 ราย ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่น อาทิ 
thaiarcheep.com  smeleader.com และเว็บไซต์ของแฟรนไชส์นั้น ๆ จากนั้น วิเคราะห์พิจารณาคุณลักษณะแต่ละหมวด
ย่อยของแฟรนไชส์แต่ละประเภท พบว่า แฟรนไชส์ประเภทโอกาสทางธุรกิจเป็นกลุ่มธุรกิจที่ ขยายงานโดยเน้นหาสมาชิก-
ทีมงาน ตัวแทนและท าเลเพื่อติดตั้งเครื่องจ าหน่ายสินค้า/บริการ แต่ไม่เน้นการถ่ายทอดกระบวนการทางธุรกิจ จึงไม่นับเป็น
ธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้วิจัยจึงคัดแฟรนไชส์โอกาสทางธุรกิจจ านวน 34 รายออก คงเหลือจ านวนธุรกิจแฟรนไชส์ในการวิจัยครั้งนี้ 
เท่ากับ 528 ราย  

 

นโยบายด้านราคา 

- ค่าแฟรนไชส์ (F-Fee) (-) 
- ค่ารอยัลตี้ (R-Fee) (+) 
- ค่าบริหารการตลาด (M-Fee) (+) 
- เงินลงทุน (INV) (-) 

 

 

 

อายุธุรกิจ 

- อายุของธุรกิจ (EST) (+) 
- อายุของแฟรนไชส์ (FS) (+) 

ขนาดของแฟรนไชส์ / 

จ านวนสาขาทั้งหมด (SIZE) 

กลยุทธ์การบริหารความเป็นเจ้าของ 

- สัดส่วนของสาขาแฟรนไชส์ซอร์ต่อจ านวน
สาขาทั้งหมด (PCO) (-) 

- จ านวนสาขาแฟรนไชส์ซอร์ (OWNED) (+) 
- จ านวนสาขาแฟรนไชส์ซี (FSEE) (+) 
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4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยท าการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ Thaifranchisecenter.com ณ วันที่ 31 มกราคม 2562  

ซึ่งแหล่งข้อมูลทุติภูมิ ที่เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ต่าง ๆ ที่ละเอียด ทันสมัย มีการปรับปรุงข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง และได้รับความน่าเชื่อถืออย่างมากในประเทศไทย และท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
แต่ละธุรกิจ โดยการใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิจะช่วยลดอคติที่อาจเกิดจากการท าวิจัย (Lafontaine และ Shaw, 1998) ข้อมูลที่
เก็บเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยประเภทของแฟรนไชส์ ประเภทของหมวดย่อย ปีที่ก่อตั้ง ปีที่ท าแฟรนไชส์ ค่าแฟรนไชส์ 
ค่ารอยัลตี้ ค่าบริหารการตลาด เงินลงทุนในการเปิดสาขา จ านวนสาขาของแฟรนไชส์ซอร์ จ านวนสาขาของแฟรนไชส์ซี 
จ านวนสาขาในต่างประเทศและจ านวนสาขารวมทั้งหมด ซ่ึงเป็นข้อมูลที่แฟรนไชส์ซอร์เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งผู้สนใจเลือก
ซื้อแฟรนไชส์สามารถสืบค้นได้ง่าย และเป็นตัวแปรที่ได้รับการศึกษาจากนักวิชาการด้านแฟรนไชส์หลายท่าน เช่น Shane 
(1996b) Lafontaine และ Shaw (1998) Shane และคณะ (2006) รวมถึง Polo-Redondo และคณะ (2011) เป็นต้น 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) มัธยฐาน (Median)  
และค่าฐานนิยม (Mode) ทดสอบการกระจายข้อมูลด้วยการหาพิสัย (Range) ความเบ้ (Skewness) ความโด่ง (Kurtosis)  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error of Mean) จากตารางที่ 2  
จะเห็นได้ว่าข้อมูลมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสูง แสดงว่าข้อมูลมีความแตกต่างกันมาก  
เมื่อพิจารณาค่าความเบ้หรือความไม่สมมาตรของการแจกแจง พบว่า ตัวแปรที่มีอยู่มีการแจกแจงในลักษณะเบ้ขวา (ค่าความ
เบ้เป็นบวก) แสดงว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ย และเมื่อพิจารณาค่าความโด่งหรือความสูงของการแจกแจง พบว่า ตัว
แปรที่มีอยู่มีค่าเป็นบวกหมายความว่ามีความโด่งกว่าโค้งปกติ หมายความว่าการกระจายตัวของข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ไม่เป็น
แบบปกติ (Non-normal Distribution) ข้อมูลมีความใกล้เคียงกันมากไปในด้านต่ ากว่าค่าเฉลี่ย กรณีเช่นนี้ การหาค่ากลาง
ของข้อมูลทั้งหมดด้วยค่าเฉลี่ยเพียงค่าเดียวจะท าให้ค่ากลางสูงเกินไป (ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ, 2562) การเลือกใช้ค่ากลาง
ประเภทใดนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย โดยพิจารณาจากการกระจายตัวของข้อมูล และควรใช้ค่ากลางทั้งสามประเภท 
เมื่อต้องการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูล (Wannapa Trakulkasemsuk, 2014) การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสูงและการกระจายตัวไม่เป็นแบบ
ปกติ ผู้วิจัยจึงใช้ทั้งค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา 

ส าหรับสถิติเชิงอนุมาน ผู้วิจัยทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ และเลือกใช้  
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบอัตโนมัติ เนื่องจากการวิเคราะห์วิธีนี้จะช่วยแปลง (Transformed) ข้อมูลอัตโนมัติ  
โดยช่วยแปลงข้อมูลที่มีการกระจายตัวไม่ใช่แบบปกติให้เป็นการกระจายตัวแบบปกติ ช่วยจ าแนกและด าเนินการน าออกข้อมูล
ที่ผิดปกติ (Outliers) และข้อมูลที่ขาดหายไป (Missing) ตลอดจนช่วยเลือกตัวแปรที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้ในการอธิบายและ
ท านายตัวแบบ (Yang, 2013)  

ผลการศึกษา  
ผลจากการศึกษา พบว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ที่รวบรวมได้ทั้งหมด มีจ านวน 528 ราย แบ่งออกเป็น 10 ประเภท โดย

ธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทอาหาร (Food Franchise) ได้แก่ อาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่มและไอศกรีม รวมกันแล้วเป็นสัดส่วนที่มี
จ านวนธุรกิจมากที่สุดคือ 304 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.1 และธุรกิจแฟรนไชส์ที่ไม่ใช่อาหาร (Non-food Franchise) มีจ านวน 
224 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.9  รายละเอียดของธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละประเภทแสดงไว้ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์ ค่ากลาง มัธยฐานและฐานนิยม การกระจายตัวและค่าพิสัยของข้อมูล พบว่า จ านวนปีที่
เริ่มก่อต้ังธุรกิจในประเทศไทยน้อยสุดคือ 0 ปี และสูงสุดคือ 98 ปี มีค่าเฉลี่ย มัธยฐานและค่าฐานนิยมของจ านวนปีที่ก่อตั้ง คือ  
14. 6, 11และ 6 ปี ตามล าดับ จ านวนปีที่เริ่มท าแฟรนไชส์น้อยสุดคือ 0 ปี และสูงสุดคือ 62 ปี มีค่าเฉลี่ย มัธยฐานและค่าฐาน
นิยม คือ 8, 5 และ 1 ปี ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีอายุธุรกิจน้อย กล่าวอีกนัยคือ 
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมีประสบการณ์น้อย ส่วนนโยบายด้านราคาของแฟรนไชส์ไทย พบว่า ค่าแฟรนไชส์ 
เริ่มต้นต่ าสุด คือ 250 บาท และสูงสุดคือ 6,000,000 บาท มีค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และค่าฐานนิยมเท่ากับ 229,081, 60,000 และ 
150,000 บาท ตามล าดับ เงินลงทุนขั้นต่ าในการเปิดร้านแฟรนไชส์ เริ่มต้นต่ าสุด คือ  300 บาท และสูงสุดคือ 11,000,000 
บาท มีค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และค่าฐานนิยมเท่ากับ 612, 065, 60,000 และ 300,000 บาท ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าค่าแฟรน
ไชส์และเงินลงทุนในการเปิดสาขาของธุรกิจ แฟรนไชส์ในประเทศไทยมีการกระจายตัวต่างกันมาก ด้านจ านวนสาขาทั้งหมด
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ของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย พบว่า มีค่าต่ าสุดคือ 1 สาขา และสูงสุดคือ 10,760 สาขา มีค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และ 
ค่าฐานนิยมเท่ากับ 180, 24 และ 3 สาขา ตามล าดับ ค่าเฉลี่ย มัธยฐานและค่าฐานนิยมของสัดส่วนสาขาของแฟรนไชส์ซอร์ต่อ
จ านวนสาขาทั้งหมดเท่ากับ 78, 100 และ 100 ตามล าดับ แสดงว่าแฟรนไชส์ซอร์ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถขายแฟรนไชส์ได้ 
นอกจากนี้ พบว่า มีแฟรนไชส์เพียง 22 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 ที่ได้ขยายสาขาออกสู่ต่างประเทศแล้ว 

ในส่วนของนโยบายราคาด้านค่ารอยัลตี้และค่าบริหารการตลาด พบว่า มีแฟรนไชส์จ านวน 122 ราย หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 23 ที่ก าหนดค่ารอยัลตี้ โดย 98 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 80.3 ก าหนดค่ารอยัลตี้เป็นแบบแปรผันตั้งแต่ ร้อยละ 1-5 
ของยอดขายต่อเดือน และมีแฟรนไชส์เพียง 71 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 13.4 ที่ก าหนดค่าบริหารการตลาด ซึ่ง 52 รายหรือคิด
เป็นร้อยละ 73.2 ก าหนดค่าบริหารการตลาดเป็นแบบแปรผันตั้งแต่ ร้อยละ 1-5  

ตารางที่ 1 แสดงความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสมของประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ จ านวนหมวดย่อยและหมวดย่อยที่มีจ านวนธุรกิจ  
              สูงสุด 3 ล าดับในแต่ละประเภท 

 
ประเภท 

ความถ่ี 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน

หมวดย่อย 
หมวดย่อยที่มีจ านวนธุรกิจสูงสุด 3 ล าดับ 

1 อาหาร 137 25.9 39 ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายไก่ทอด และร้านขาย สเต็ก  
ร้อยละ 16.1, 10.9 และ 8.8 

2 เครื่องดื่มและ
ไอศกรีม 

124 23.5 18 ร้านขายชานมไข่มุก-ร้านชา ร้านกาแฟสด-กาแฟโบราณ 
และร้านขายไอศครีม ร้อยละ 23.4, 21 และ 11.3  

3 เบเกอรี่ 43 8.1 10 ร้านขายขนม-ขนมอบกรอบ-เครปญี่ปุ่น ร้านเบเกอรี่ 
ขายขนมปัง และร้านวาฟเฟิล-แพนเค้ก  
ร้อยละ 25.6, 23.3 และ 16.3  

4 การศึกษา 97 18.4 17 โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนคณิตศาสตร์ และสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก ร้อยละ 18.6, 14.4  
และ 10.3 

5 บริการ 43 8.1 21 ไปรษณีย-์บริการเติมเงินออนไลน์-รับช าระค่าสินค้า/
บริการ ศูนย์บริการดูแลรักษารถยนต์ครบวงจร และ
บริการซักอบรีด ร้อยละ 25.6, 9.3 และ  7 

6 ค้าปลีก 34 6.4 14 ร้านสะดวกซ้ือ มินิมาร์ท ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนจ าหน่าย 
ร้านสินค้าราคาเดียว ร้อยละ 23,5, 17.6 และ 11.8 

7 ความงาม 25 4.7 8 ร้านขายเครื่องส าอางค์ ศูนย์ความงามครบวงจร  
สถานความงาม สปา ร้านขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
สมุนไพร ร้อยละ 28, 24 และ 20 

8 งานพิมพ ์ 16 3.0 6 ศูนย์บริการงานพิมพ-์ถ่ายเอกสาร ร้านพิมพ์ภาพลงบนวัสดุ 
สกรีนเสื้อ เครื่องพิมพ์เคส และเครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุ 
ร้อยละ 56.3, 18.8 และ 6.3 

9 หนังสือ, วีดีโอ 2 0.4 2 ศูนย์เช่าวีดีโอ-วีซีดี-ดีวีดี ร้านหนังสือและ บริการให้เช่ายืม
หนังสือ ร้อยละ 50 และ 50 
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ประเภท 

ความถ่ี 
(ราย) 

ร้อยละ 
จ านวน

หมวดย่อย 
หมวดย่อยที่มีจ านวนธุรกิจสูงสุด 3 ล าดับ 

10 อสังหาริมทรัพย์ 7 1.3 3 ตัวแทนนายหน้า-อสังหาริมทรัพย์ ผลิตมุ้งลวดส าหรับ
ประตูหน้าต่างทั่วไป และธุรกิจรับสร้างบ้าน ร้อยละ 71.4, 
14.3 และ 14.3 

 รวม 528 100.0   

 
 
ตารางท่ี 2 ผลวิเคราะห์ ค่ากลาง มัธยฐานและฐานนิยม การกระจายตัวและค่าพิสัยของข้อมูล  

 F-Fee INV OWNED FSEE SIZE INT PCO EST FS 

Mean 229081 612065 137 37 180 12 77.91 14.64 7.94 

S.E. 23151.39 73211.76 33.23 12.44 35.60 7.22 1.84 .66 .71 

Median 60000 60000 10 0 24 1 100 11 5 

Mode 150000 300000 1 0 3 1 100 6 1 

S.D. 4.95E+0
5 

1.36E+06 710.42 265.72 762.79 33.88 39.13 13.48 9.04 

Skewness 6.64 3.92 10.98 15.44 9.39 3.65 -1.20 2.31 2.35 

Kurtosis 61.74 19.471 137.76 274.26 104.46 13.59 -.45 7.36 8.2 

Range 5999750 10999700 10760 5000 10760 147 100 98 62 

Minimum 250 300 1 0 1 1 0 0 0 

Maximu
m 

6000000 11000000 10760 5000 10760 148 100 98 62 

N Valid 458 343 457 456 459 22 455 413 163 

Missing 70 185 71 72 69 506 73 115 365 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร พบว่า ขนาดของแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับจ านวนปีที่ก่อตั้งธุรกิจ 
              จ านวนสาขาของแฟรนไชส์ซอร์และสาขาของแฟรนไชส์ซี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 สรุปได้ว่า ผลการศึกษา 
              ยอมรับสมมติฐานที่ 1, 8 และ 9 แต่ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2, 3, 4, 5, 6, และ 7  
  SIZE OWNED FSEE PCO EST FS F-Fee R-Fee M-Fee INV 

SIZE 1 .936** .332** .012 .135** .152 .021 -.035 -.056 -.007 

OWNED  1 -.022 .110* .119* .128 .046 -.029 .021 .014 

FSEE   1 -.258** .044 .080 -.051 -.028 -.059 -.033 

PCO    1 .163** .376** .094 .029 .096 .091 

EST     1 .446** .211** -.048 .158 .197** 

FS      1 .192* -.105 -.129 .334** 

F-Fee       1 -.030 .000 .493** 

R-Fee        1 .350** -.068 

M-Fee         1 .168 

INV          1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบอัตโนมัติด้วยวิธีการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) พบว่า 
พบว่า ตัวแบบมีความสามารถในการอธิบายหรือท านายผลได้ร้อยละ 23.2 โดยมีค่าความแปรปรวนรวม (Sum of Squares)  
และความแปรปรวมระหว่างกลุ่ม (Mean of Squares) ของตัวแบบเท่ากับ 63,044,113 และ  21,014,705 ตามล าดับ  
ปัจจัยที่สามารถร่วมกันท านายขนาดของแฟรนไชส์พบว่ามีจ านวนสาขาของแฟรนไชส์ซอร์ จ านวนสาขาของ แฟรนไชส์ซีและ
อายุธุรกิจได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value < .05) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรเท่ากับ 3.378, 4.682 และ 
6.673 ตามล าดับ (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4) 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบอัตโนมัติ 
   Coefficient Std. Error t-value Sig 

Intercept  -171.30 57.51 -2.98 .003 
OWNED_transformed 3.38 .31 10.84 .000 
FSEE_transformed 4.68 1.04 4.50 .000 
EST_transformed 6.67 3.11 2.14 .033 
Corrected Model Sum of Squares = 63,044,113; Mean of Squares = 21,014,705;  

F = 47; Sig. < .05; Adjusted R2 = .232 
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
ผลการศึกษา สามารถอภิปรายได้เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนภาพรวมหรือลักษณะของธุรกิจแฟรนไชส์ใประเทศไทย

และปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแฟรนไชส์ ในส่วนของลักษณะธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า  
แม้ค่าเฉลี่ยของอายุธุรกิจของแฟรนไชส์ในประเทศไทยคือ 14.6 ปี อายุแฟรนไชส์ 8 ปี และจ านวนสาขาของตัวเองเท่ากับ 137 
สาขา แต่เมื่อพิจารณาจากค่าฐานนิยม กลับพบว่าประสบการณ์ด้านแฟรนไชส์ของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยยังมีไม่มาก 
เนื่องจากมีค่าฐานนิยมหรืออายุธุรกิจส่วนใหญ่เท่ากับ 6 ปี เริ่มท าแฟรนไชส์ได้เพียง 1 ปี มีร้านสาขาของตัวเองเพียง 1 สาขา
และยังไม่สามารถขายสิทธิให้กับแฟรนไชส์ซีรายใดได้  เมื่อพิจารณาค่ามัธยฐานประกอบ พบว่า อายุของธุรกิจเท่ากับ 11 ปี 
ท าแฟรนไชส์มาแล้ว 5 ปี มีสาขาที่เป็นของตนเอง 10 สาขา และมีขนาดของแฟรนไชส์รวม 24 สาขา แสดงให้เห็นว่าธุรกิจ 
แฟรนไชส์ในประเทศไทยร้อยละ 50 มีประสบการณ์ ประสบความส าเร็จและอยู่รอดในธุรกิจแฟรนไชส์ ดังทฤษฎีการส่ง
สัญญาณที่ว่าอายุของธุรกิจและจ านวนสาขาของแฟรนไชส์ซอร์ส่งสัญญาณและเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของแฟรนไชส์ 
(Alon, 2005) และมีความส าคัญต่อการตัดสินใจลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ เนื่องจาก แฟรนไชส์ซอร์ที่ใช้ระยะเวลาพัฒนาร้าน
ต้นแบบ พัฒนากระบวนการปฏิบัติการเป็นเอกสารชัดเจนและมีการขยายสาขาแล้ว มีแนวโน้มที่จะเป็นแฟรนไชส์ที่  
ประสบความส าเร็จและอยู่รอดในธุรกิจแฟรนไชส์ (Lafontaine & Shaw, 1998) 

ค่าแฟรนไชส์และเงินลงทุนในการเปิดสาขามีค่าเฉลี่ย 229,081 และ 612,065 บาท ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐานซึ่งมีค่าเท่ากับ 
60,000 และ 60,000 บาท แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 50 ของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่คิดค่าแฟรนไชส์และใช้
เงินลงทุนไม่มาก นอกจากนี้ พบว่า ค่าแฟรนไชส์และเงินลงทุนในการเปิดสาขามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอายุธุรกิจและอายุแฟ
รนไชส์อย่างนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ Shane และคณะ (2006) ที่ว่าแฟรนไชส์ซอร์รายใหม่ที่ยังไม่เป็นที่
รู้จักมักใช้กลยุทธ์การก าหนดค่าแฟรนไชส์ให้ต่ าเพื่อเร่งขยายสาขา ดังทฤษฎีทรัพยากรมีจ ากัดและทฤษฎีตัวแทนระบุว่า เมื่อ
องค์กรมีสาขาเป็นของตนเองแล้วและต้องการขยายตัว องค์กรท าแฟรนไชส์เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรและตัวแทนหรือแฟรน
ไขส์ซีที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานมากกว่าผู้จัดการสาขา  

แต่การที่แฟรนไชส์ซอร์ส่วนใหญ่ ไม่ระบุค่ารอยัลตี้  ค่าบริหารการตลาด และปีที่ท าแฟรนไชส์ สามารถอภิปรายได้ว่า 
แฟรนไชส์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นระบบแฟรนไชส์ที่มุ่งเน้นการขาย เน้นระบบงานแบบที่ไม่ต้องมีค่าสิทธิแรกเข้า แบบลด
ค่าแฟรนไชส์ ไม่ต้องมีค่ารอยัลตี้หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ โดยแฟรนไชส์ซอร์หวังเพียงรายได้ที่จะมา
จากค่าสินค้าและค่าวัตถุดิบ จากการสั่งซื้อสินค้าของแฟรนไชส์ซี เป็นระบบแฟรนไชส์ประเภทให้ใช้ป้ายเครื่องหมายที่มี
สัญลักษณ์ของตัวเอง (Product Trade-Name) หรือผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิคิดท าธุรกิจในลักษณะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัด
จ าหน่าย เช่น ตัวแทนจ าหน่ายค้าส่งหรือร้านค้าปลีกมากกว่าการสร้างระบบธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะไม่ต้องวางแผนในการ
ควบคุม ดูแลมาตรฐานการด าเนินงาน หรือให้บริหารแบบอิสระมากกว่า แฟรนไชส์ลักษณะดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ  
ความล้มเหลวและภาพลักษณ์ของธุรกิจแฟรนไชส์โดยรวม เนื่องจากยังไม่ได้พัฒนาจนเป็นระบบธุรกิจ แฟรนไชส์ (Business 
Format  
Franchise) ที่ต้องมีการลงทุนด้านระบบบริหาร สร้างตราสินค้าและเครื่องหมายการค้า การตลาดและการควบคุมเพื่อ  
ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Uniformity) อันเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารระบบธุรกิจแฟรนไชส์  ดังนั้น หากแฟรนไชส์
ซอร์ใช้นโยบายด้านราคาต่ าและไม่ก าหนดค่าตอบแทน จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรที่จะน าไปพัฒนาระบบให้มีมาตรฐาน
ยิ่งขึ้น คิดค้นสินค้า/บริการใหม่ๆ และการสนับสนุนด้านการตลาด เช่น โฆษณาและส่งเสริมการขาย ตลอดจน ไม่สามารถ
กลั่นกรองและคัดเลือกแฟรนไชส์ซีที่มีความสามารถ (Talent Franchisee) อันจะส่งผลให้ไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน หรือ
จนกระทั่งต้องออกไปจากธุรกิจ กรณีเช่นนี้ ก็จะกระทบต่อความอยู่รอดแฟรนไชส์ซีไปด้วยเช่นกัน   

ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแฟรนไชส์ พบว่า จ านวนสาขาของแฟรนไชส์ซอร์ จ านวนสาขาของแฟรนไชส์ซีและอายุธุรกิจ 
มีความสัมพันธ์ด้านบวกและสามารถร่วมกันท านายขนาดของแฟรนไชส์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) ปัจจัยทั้งสาม
สามารถอธิบายการผันแปรขนาดของแฟรนไชส์ได้ร้อยละ 23.2 (Adjusted R2 = .232) ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Alon (2005) ที่ว่าจ านวนสาขาของแฟรนไชส์ซอร์มีต่อความส าเร็จของแฟรนไชส์ การศึกษาของ Kang และคณะ (2018)  
ที่ว่าจ านวนสาขาของแฟรนไชส์ซีมีความสัมพันธ์กับขนาดของแฟรนไชส์ รวมถึง Alon (2005), Shane และคณะ (2006) และ 
Polo-Redondo และคณะ (2011) ที่ว่าอายุของธุรกิจมีความสัมพันธ์ด้านบวกต่อขนาดของแฟรนไชส์ ผลการศึกษาอธิบาย
ด้วยทฤษฎีตัวแทนและทฤษฏีการส่งสัญญาณได้ว่าอายุธุรกิจและจ านวนสาขาของ แฟรนไชส์ซอร์ มีความส าคัญอย่างมากต่อ
ความส าเร็จแฟรนไชส์ เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงมูลค่าและความแข็งแกร่งของเครื่องหมายการค้า ระบบการปฏิบัติงานที่ได้รับ
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การพิสูจน์แล้ว ตลอดจนองค์ความรู้และประสบการณ์ของแฟรนไชส์ซอร์ ดังนั้น หากองค์กรใดต้องการประสบความส าเร็จ  
ในการท าธุรกิจแฟรนไชส์ในระยะยาว องค์กรควรใช้ระยะเวลาเพาะบ่มประสบการณ์องค์ความรู้ในกิจการ และมีสาขาของ  
แฟรนไชส์ซอร์เอง เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติงานและการควบคุมที่ได้มาตรฐานก่อนการท าแฟรนไชส์ ส่วนปัจจัยด้านจ านวนสาขา
ของแฟรนไชส์ซีสะท้อนถึงความมั่นใจของผู้ซื้อแฟรนไชส์ ดังนั้น แฟรนไชส์ที่มีจ านวนสาขาแฟรนไชส์ซีเพิ่มขึ้นย่อมมีผลด้าน
บวกต่อขนาดของแฟรนไชส์ ผลการศึกษา ไม่พบว่านโยบายด้านราคา (ค่าแฟรนไชส์ ค่ารอยัลตี้ ค่าบริหารการตลาดและเงิน
ลงทุนในการเปิดสาขา) มีความสัมพันธ์หรือสามารถน ามาท านายขนาดของแฟรนไชส์ในประเทศไทยได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Lafontaine และ Shaw (1998) แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านมา ผู้วิจัยสรุปว่า ข้อมูลที่ 
แฟรนไชส์ซอร์ระบุและเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีความสามารถในการท านายขนาดหรือความส าเร็จของแฟรนไชส์ไทยได้จ ากัด 
ดังนั้น ผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์จึงไม่ควรพิจารณาแต่เพียงนโยบายด้านราคาอย่างเดียว แต่ควรเลือกแฟรนไชส์ที่มีระบบและคู่มือ
ปฏิบัติการซึ่งพิสูจน์แล้วว่าประสบความส าเร็จ รวมไปถึงการไปสัมภาษณ์พูดคุยหาข้อมูลจากแฟรนไชส์ซอร์และผู้ที่ก าลัง
เป็นแฟรนไชส์ซี รวมไปถึง ศึกษาหาข้อมูลด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนการตัดสินใจ เนื่องจากการเลือกซื้อ  
แฟรนไชส์ผิดพลาดอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนเปิดธุรกิจของตัวเอง 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย เช่น กรมพัฒนา
ธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ควรมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการขับเคลื่อนธุรกิจแฟรนไชส์ไปในทิศทางใด หากต้องการพัฒนาระบบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ (Business Format Franchise) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แฟรนไชส์ซอร์ องค์กรธุรกิจที่ต้องการท าแฟรนไชส์
และผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ควรมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยหลักของการท าธุรกิจแฟรนไชส์ 3 ประการอย่างลึกซึ้ง ว่าต้องประกอบด้วย  
(1) ความสัมพันธ์ในรูปแบบของสัญญาระหว่างของแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี (2) เครื่องหมายการค้า/บริการ การถ่ายทอด
ระบบธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งพิสูจน์ได้อายุธุรกิจและจากการมีสาขาที่เป็นของแฟรนไชส์ซอร์เอง  และ ( 3) มีการจ่าย
ค่าตอบแทน คือ ค่าแฟรนไชส์ ค่ารอยัลตี้และ/หรือค่าบริหารการตลาด เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่  ๆ อย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงานรัฐต้องเน้นการให้ความรู้แก่ผู้สนใจท าแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอร์รายใหม่ ในด้านความส าคัญของการเพาะบ่ม
ประสบการณ์หรือการมีอายุธุรกิจที่เหมาะสมก่อนการท าแฟรนไชส์ ความส าคัญของพัฒนาระบบปฏิบัติการ การพัฒนาร้าน
ต้นแบบและควรมีการขยายสาขาที่เป็นของแฟรนไชส์ซอร์เองก่อนการขายแฟรนไชส์  มีการฝึกอบรมและระบบการควบคุม ให้
ความส าคัญต่อนโยบายด้านราคาหรือการเก็บค่าตอบแทนเช่น ค่าแฟรนไชส์และค่ารอยัลตี้ มากกว่าการสร้างระบบแฟรนไชส์
ประเภทเน้นการขายวัตถุดิบและให้ใช้ป้ายเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ของตัวเอง เพื่อพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว ลดปัญหาการออกจากระบบเพราะการออกจากระบบของแฟรนไชส์ซอร์นั้นมิได้กระทบต่อแฟรนไชส์ซอร์
เพียงผู้เดียว แต่ยังกระทบถึงผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซีด้วย  ในส่วนของผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์นั้น ควรยอมรับเรื่องการจ่าย
ค่าตอบแทนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการประกอบธุรกิจ การเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่มีอายุธุรกิจ มีสาขาที่เป็นของแฟรนไชส์ซอร์แล้ว 
และมีสาขาที่เป็นของแฟรนไชส์ซีด้วย เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยเกี่ยวกับขนาด การเติบโตหรือความส าเร็จของแฟรนไชส์ไทยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษา
ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากข้อมูลด้านคุณลักษณะ (Descriptive Data) ที่แฟรนไชส์ซอร์ได้แจ้งและเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น 
ระบบด้านการสนับสนุน (Supports) ต่าง ๆ ที่แฟรนไชส์ซอร์จัดไว้ส าหรับแฟรนไชส์ซี กลยุทธ์การคัดเลือกแฟรนไชส์ซี กลยุทธ์
ด้านการบริหารจัดการและการตลาด เป็นต้น 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ ท าให้เกิดข้อจ ากัดของความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมูล พบว่า แฟรนไชส์รายใหญ่จากต่างประเทศมักจะไม่ระบุข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลด้านอื่น  ๆ เพื่อให้  ผู้ที่สนใจ
ติดต่อโดยตรง และแฟรนไชส์ไทยมักเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน แฟรนไชส์ไทยที่เน้นการหาช่องทางการจัดจ าหน่ายมักไม่
สามารถระบุข้อมูลจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจแฟรนไชส์ได้ นอกจากนี้ ผู้วิจัยไม่สามารถวินิจฉัยเพื่อแยกข้อมูลว่าเป็น
ระบบธุรกิจแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ที่เน้นจ าหน่ายสินค้าบนพื้นฐานของข้อมูลที่ปรากฏได้ ผลของข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน
มากจึงอาจส่งผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความสามารถในการท านายได้แม้ว่าโปรแกรมสถิติจะช่วยแปลงข้อมูลให้โดย
อัตโนมัติแล้วก็ตาม  
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ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยยุค 4.0 
FACTORS INFLUENCING TO CREATIVE TOURISM MODEL OF THAI TOURISTS IN 4.0 ERA 

ชื่นสุมล บุนนาค* 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยยุค 
4.0 ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  จากตัวอย่างจ านวน  
430 คน ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว เที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ มีความต้องการรับรู้ข้อมูลจาก
เฟสบุ๊ค และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนมากที่สุด ความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวยุค  4.0  
มีอิทธิพลทางบวกต่อปัจจัยการเลือกแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ระดับนัยส าคัญ .001  
 
ค าส าคัญ: ความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยว, รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, ยุค 4.0 

ABSTRACT 

 The aim of this study is to investigate factors and behavior of need for information seeking of 
tourists in 4. 0 era towards the creative tourism model in Bangkok.  Data collection conducted with 430 
samples by using simple sampling. Most of them like safely factors in tourist attractions, travel for pleasure, 
aware of information from Facebook and Cultural and Community Tourism as favorite travel model at most. 
The results indicate the need for information seeking of tourists in 4. 0 era have positive influences on 
"Factors in choosing a tourist attractions" and "Creative tourism style" with the statistical significance at .001 
level.  

Keywords: The Behavior of Need for Information Seeking of Tourists, Creative Tourism Model, 4.0 era 

1. บทน า 

จากการที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในกลุ่มเทคโนโลยีสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการบริการที่มีมูลค่า
สูงนั้น การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมส าคัญที่สามารถสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในแง่การสร้างรายได้สูงและกระจาย
รายได้สู่ชุมชนช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยจุดเด่นของประเทศไทยด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย และการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ ดังนั้น ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา จึงวางเกณฑ์ตัวชี้วัดช่วง 5 ปีแรก (2558-2562) ว่า รายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมจะต้องไม่ต่ ากว่า  
4 ล้านล้านบาท ในขณะที่อันดับความสามารถในการแข่งขันที่พิจารณาจาก Travel & Tourism Competitiveness Index 
(TTCI) ซึ่งจัดอันดับโดยเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum (WEF) จะต้องไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 25 ของโลก โดย
ประเทศไทยปรับขึ้นจากในปี 2560 มาอยู่ที่อันดับ 34 ของโลก โดยขับเคลื่อนด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนมาเป็นคณะท างานสานพลังประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
หรือระดับท้องถิ่น ก่อนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับโลก ด้วยการตั้งอยู่พื้นฐานจุดแข็งวัฒนธรรมการให้บริการความหลากหลาย
เชิงชีวภาพและวัฒนธรรมที่เป็นคุณค่าดั้งเดิม (ททท. ดัน “ท่องเที่ยว 4.0” เคลื่อนเศรษฐกิจ, 2560) 

การท่องเที่ยวยุค 4.0 จึงเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนฐานนวัตกรรม วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชนที่
ต้องท าการตลาดสมัยใหม่ เช่น ผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ทราบและเข้าถึงสถานที่และแหล่ง

                                                            
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  สาขานเิทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
งานวิจัยนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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ท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ดีที่สุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2558; สุประภา สมนักพงษ์, 2560) โดยมีเครื่องมือทาง
การตลาด 4.0 ได้แก่ การรับรู้และการโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube, Weblog, Google Search, Mobile Phone เ ป็ น ต้ น  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ส า ร ว จ ข อ ง 
www.booking.com ซึ่งรายงานโดย Manager online พบว่า สื่อสังคมออนไลน์จะเป็นช่องทางหลักในการค้นหาข้อมูลและ
แรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย สื่อสังคมออนไลน์จะเป็นช่องทางหลักในการค้นหาข้อมูลและ
แรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวในปี 2560 โดยพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ คือร้อยละ 64 ค้นหาไอเดียและแรงบันดาลใจใน
การเดินทางท่องเที่ยวครั้งต่อ ๆ ไปจากเฟสบุ๊ค รองลงมาได้แก่ บล็อกด้านการท่องเที่ยว (ร้อยละ 55) ค าบอกเล่าหรือการบอก
ต่อ (ร้อยละ 45) รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ (ร้อยละ 41) และนิตยสารหรือหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ร้อยละ 40) 
(เผยเทรนด์ท่องเที่ยวคนไทยปี 60 อาหารเป็นปัจจัยหลักในการท่องเที่ยว, 2559) 

นโยบายของรัฐบาลในเรื่องประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  ส่งผลต่อนโยบายด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยและการตลาดท่องเที่ยว 4.0 ที่เน้น ด้านนวัตกรรมการจัดการด้านการท่องเที่ยวและตลาดท่องเที่ยวท าให้เกิด
ตลาดท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)  และความคิดสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วมของ
นักท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ที่เป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ (เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา, 2553) ส่งผลให้ผู้ประกอบการยุคนี้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการตลาดรูปแบบใหม่และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวที่ เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  
(สุประภา สมนักพงษ์, 2560) โดยปัจจัยการเลือกแหล่งท่องเที่ยวก็มีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่สามารถ
ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวและเกิดการเที่ยวซ้ าได้ ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพ 
การบริการของแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว ความปลอดภัย กิจกรรม ราคาสินค้าและบริการของแหล่ง
ท่องเที่ยวและค าแนะน าที่กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ผ่านสื่อ เป็นต้น (Dickman, 1996; ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, 2557;  
ชิตวร ประดิษฐ์รอด, 2557) ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง  
แหล่งท่องเที่ยวให้สอดรับกับพฤติกรรมความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อท าให้เกิดความจงรักภักดีและ  
สามารถกลับมาเที่ยวซ้ าได้ 

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
(Creative Tourism) ของนักท่องเที่ยวชาวไทยยุค 4.0  ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมาไม่นานแต่สามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนมิติของเศรษฐกิจ นับเป็น
ทางเลือกของการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไปในอนาคต (จับตาปี 2560 "ท่องเที่ยว" ฟื้นเศรษฐกิจไทย, 2560 
และ ชู 61 ‘ปีท่องเที่ยวแห่งชาติ’ ดันรายได้แตะ3ล้านล้าน-ขายแคมเปญเจ้าบ้านที่ดี, 2560) 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
ยุค 4.0 

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยยุค  4.0 ที่มีอิทธิพลกับรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

2.3 เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวในยุค 4.0 ที่มีต่อ
ปัจจัยในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

3. สมมติฐานการวิจัย 

3.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศและรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมความต้องการแสวงหาข้อมูล  
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยยุค 4.0 แตกต่างกัน 
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3.2 ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยยุค  4.0 มีอิทธิพลกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 

3.3 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความต้องการแสวงหาข่าวสารของนักท่องเที่ยวในยุค 4.0 ที่มีต่อปัจจัยในการ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4. ประโยชน์ของการวิจัย 

  4.1 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและผู้ประกอบการท่องเที่ยว  
ได้ทราบข้อมูลในด้านพฤติกรรมและความต้องการแสวงหาข้อมูล ตลอดจน รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยยุค 4.0 เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการส่งเสริมบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เหมาะสม 

4.2 ชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยมีพฤติกรรมและความต้องการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
ที่เปลี่ยนไปในบริบทของการท่องเที่ยว 4.0   

5. การทบทวนวรรณกรรม  

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในงานวิจัยนี้หมายถึง พฤติกรรมความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวยุค  4.0 ปัจจัย 
ในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้  

การท่องเที่ยวยุค 4.0 เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ท าให้เกิดมูลค่า  
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่อาจจะเป็นปัญหาในแหล่งท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรม
โดยสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลกับอินเทอร์เน็ตที่มีฐานข้อมูลจ านวนมากช่วยในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการตลาด  
ด้านการท่องเที่ยว (Ivanovic, S. et al., 2016, pp. 367-380) การท่องเที่ยว 4.0 นี้ นอกจากจะเป็นแนวโน้มที่มีความส าคัญ
มากในการสร้างความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวมากขึ้นแล้ว ยังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนทัศน์  
ในการท่องเที่ยวที่จากเดิมเคยมองใน 4 เรื่องเดิมได้แก่ Product, Brand, Profit, Price สู่มิติใหม่ที่เป็นการท่องเที่ยว 4.0 คือ 
จากการมองท่องเที่ยวเป็นสินค้า (Product) ต้องปรับสู่การให้คุณค่าแหล่งท่องเที่ยว (Place) จากการสร้างสัญลักษณ์ (Brand) 
เปลี่ยนสู่การสร้างอัตลักษณ์ (Identity) เช่นเดียวกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจเดิมที่มุ่งแต่ก าไร (Profit) ก็จะเคลื่อนสู่การน าสิ่งที่
ดีกลับคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม (Purpose) ซึ่งหมายความว่าจะต้องเปลี่ยนจากการให้ความส าคัญแต่ราคา (Price)  โดยหัน
ไปมองที่คุณค่า (Value) รวมถึงการเปลี่ยนจากเป้าหมายเชิงปริมาณนักท่องเที่ยว (Volume) ไปสู่การสร้างผลประโยชน์องค์
รวม (Net Benefit) แทน ซึ่งแนวทางการท่องเที่ยว 4.0 ดังกล่าวนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อยู่ในระหว่างการเร่ง
ผลักดันการด าเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (ททท. ดัน “ท่องเที่ยว4.0” เคลื่อนเศรษฐกิจ, 2560) 

แนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสุประภา สมนักพงษ์ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวโน้มและ
ตลาดการท่องเที่ยว 4.0 ประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและนโยบายของภาครัฐบาลใน
เรื่องประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ท าให้ส่งผลต่อนโยบายด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและการตลาด
ท่องเที่ยว 4.0 ที่เน้นด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและตลาดท่องเที่ยว  
เกิดเป็นกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup) ด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
ให้กับผู้ประกอบการแหล่งทุนหรือหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน เกิดเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวโซโลโม (So Lo Mo) ซึ่งมาจากค าว่า 
Social Local หรือ Location และ Mobile ที่ใช้เทคโนโลยีในการท่องเที่ยวด้วยตนเองส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว เดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศจัดการวางแผนด้วยตัวเองแบบอิสระ (DIT- Domestic Independent Tourism) และนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติกลุ่มที่มาเที่ยวด้วยตนเองแบบอิสระ(FIT- Foreign Independent Tourism) มีการจัดการวางแผนด้วยเองทุก
อ ย่ า ง  ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ต ล า ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว รู ป แ บ บ ใ ห ม่ ที่ เ น้ น ก า ร ต ล า ด อ อ น ไ ล น์  ( Digital Marketing)  ซึ่ ง 
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และ ณักษ์ กุลิสร์ (2557) ได้ศึกษาการตอบสนองต่อสื่อดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้งานดิจิตอลประเภทต่าง ๆ ในการเข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ 
เนื่องจากพบว่าเป็นสื่อ 3 อันดับแรกที่ผู้บริโภคนิยมใช้บริการมีรูปแบบการด าเนินชีวิตในด้านความเห็นมากที่สุด ส่วนด้าน 
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ความสนใจและด้านกิจกรรมอยู่ในระดับมาก มีการตอบสนองต่อสื่อดิจิตอลในด้านความตั้งใจ ความสนใจ และความต้องการ 
และการตัดสินใจซื้อในระดับมาก  
 ทั้งนี้พบว่า การสื่อสารการตลาดในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนักการตลาด
หรือนักสื่อสารการตลาดรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าจะต้องทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ กล้าคิด
ตัดสินใจและท าการสื่อสารการตลาดนอกกรอบบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสัดส่วนที่มากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีช่องทางการรับ
ข่าวสารและเนื้อหาประเภทต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริโภคจะมองหาสื่อใหม่ๆที่เข้าถึงวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของ
ตนเองมากขึ้น (สุรเดช สุเมธาภิวัฒน์, 2559) 

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้นอกจากจะน าแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวและการตลาด 4.0 มาประยุกต์ใช้ในเรื่องช่องทางและ
เครื่องมือการสื่อสารในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้ว ผู้วิจัยยังสนใจในเรื่อง พฤติกรรมและความต้องการข้อมูลของ
นักท่องเที่ยวยุค 4.0 ประกอบด้วย 5A (Kotler, 2017) ได้แก่ 1) Awareness คือ ความตระหนักรู้ในแหล่งท่องเที่ยว  
2) Appeal คือ ความชื่นชอบในสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว 3) Ask คือ การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวจากรีวิวในเว็บไซต์ต่าง ๆ 
4) Act คือ การตัดสินใจใช้บริการ เช่น การจองโรงแรม หรือ ซื้อกิจกรรมท่องเที่ยวจากเว็บไซต์ หรือ แอพลิเคชั่นอื่นๆ   
5) Advocate คือ การใช้ซ้ าหรือแนะน าให้คนอื่นมาสนับสนุนสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวในยุค 4.0 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1: สถิติการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี 
            (ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2560) 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิสก์ (องค์การมหาชน) (2560) ได้รวบรวมพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลว่า  
ร้อยละ 87 ของนักท่องเที่ยวใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ร้อยละ 43 ของนักท่องเที่ยว  
อ่านบทวิจารณ์ด้านการเที่ยวออนไลน์ก่อนการตัดสินใจ ร้อยละ 70 ของนักท่องเที่ยวเผยแพร่รูปภาพและ เขียนบรรยายผ่าน 
เฟซบุ๊กระหว่างเดินทาง ร้อยละ 16 ของนักท่องเที่ยวเขียนบทวิจารณ์ประสบการณ์ ท่องเที่ยวในระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถ
สรุปพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล มีดังนี้ 1. นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้นในการเลือกโรงแรมที่พักด้วยตนเองจากเดิม 
จะใช้บริการผ่านตัวแทน 2. นักท่องเที่ยวต้องการความเรียบง่าย ความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการจองโปรแกรม 
ท่องเที่ยว และให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยในการท าธุรกรรมหรือจ่ายเงินผ่านทางระบบออนไลน์  3. นักท่องเที่ยวจะ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือได้รับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากการแนะน าของเพื่อนผ่านทางโซเชียลมีเดีย 4. นักท่องเที่ยวจะ
เผยแพร่ประสบการณ์ ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว เรื่องราวการการท่องเที่ยวของตัวเองผ่านทางโซเชียลมีเดีย  

ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว งานวิจัยนี้ได้น าเอาแนวคิดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว Dickman (1996) และ Cooper & Boniface (1998) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่
ส าคัญที่จะสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่ งจะต้องประกอบด้วย 5 As คือ 1. สิ่ งดึงดูดใจ (Attractions)  
แหล่งท่องเที่ยวควรมีสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ หรือมีลักษณะชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตัว 2. การเข้าถึง 
(Accessibility) แหล่งท่องเที่ยวจะดึงดูดความสนใจได้มากหากมีความสะดวกในการเข้าถึง 3. สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) แหล่งท่องเที่ยวควรก่อให้เกิดความประทับใจ สุขใจ และซาบซึ้งในการเที่ยวชม 4. บริการเสริมที่คนในท้องถิ่น
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เป็นผู้จัดหาขึ้นมาเอง (Ancillary Service) แหล่งท่องเที่ยวควรจัดสรรบริการด้านต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงาน และ
ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังสถานที่ท่องเที่ยว และ 5. กิจกรรม (Activities)  
ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัย ราคาสินค้าและบริการของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวท้ังชายและหญิงจ านวน 10 คนที่ได้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
เชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการมี ส่วนร่วม และจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของจุดหมายปลายทางของ
วันหยุดของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังหมายถึงการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของสถานที่ โดยนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของ
วัฒนธรรมและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเจ้าของสถานที่  อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของสถานที่ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นรายได้ของชุมชนแต่เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่าของชุมชน
เท่านั้น (Richards, 2010) นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยว  มีส่วนร่วมกับกิจกรรม การท่องเที่ยวของชุมชนและส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นป้อนสู่ตลาดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่าในปัจจุบันนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ไม่ได้ต้องการเดิ นทางท่องเที่ยวเพียง
เพื่อที่จะพักผ่อนหย่อนใจเช่นยุคที่ผ่านมาเท่านั้น หากต้องการประสบการณ์ใหม่เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพใหม่  ๆ ของ
ตนเองและเพื่อที่จะน าไปปรับใช้กับชีวิตการท างาน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มุ่งความสนใจเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเป็นการ
ท่องเที่ยวเพื่อชมสถานที่ (พิพิธภัณฑ์, ราชวัง,ตลาด, อนุสาวรีย์ หรือ หาดทราย) หรือ (Tangible Cultural Resources) มา
เป็นให้ความสนใจในทรัพยากรธรรมชาติทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ( Intangible Cultural Resources) มากขึ้น เช่น  
วิถีชีวิต, บรรยากาศ,อัตลักษณ์ หรือ การสร้างสรรค์ เช่น งานหัตถกรรมและศิลปะโดยสนใจวิถีชีวิตของคนธรรมดามากกว่าวิถี
ชีวิตที่หรูหรา นอกจากนั้น รูปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ ยังให้ความส าคัญกับการลงมือร่วมปฏิบัติการมากกว่าที่จะเป็น  
การเยี่ยมชมห่างๆ เช่นเดิม (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์และคณะ,2556) ซึ่ งแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นี้ Morais de 
Castro.  (2012) ได้น าเสนองานวิจัยชื่อ New Technology and Creative Tourism – A case study for the city of 
Porto โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเมือง Porto ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือเมืองหนึ่งในประเทศ
โปรตุเกส โดยใช้เทคโนโลยีนิวมีเดียร่วมในการพัฒนาโมเดลการท่องเที่ยวนี้ด้วย ซ่ึงงานวิจัยนี้ได้ใช้เมืองต้นแบบทางด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาศึกษาได้แก่ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปนและเมืองซานตาเฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทั้ง  
2 เมืองนี้ได้ใช้ปัจจัย 5 ปัจจัยมาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 1. การประสานประโยชน์ 
(Coordination) ทั้งภาครัฐและเอกชน 2. การบริการโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านท่องเที่ยวในแพลตฟอร์มออนไลน์และ
เว็บไซต์ (Services provided by the creative tourism platform) 3. หน่วยงานสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (Key 
agents involved) 4. การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวติดตาม (Creative pursuits offered) 5. และกิจกรรม
ทางการตลาด (Promotion) ผลวิจัยพบว่า ส าหรับกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเมือง Porto ที่เหมาะสมนั้น นักวิจัย
ได้เสนอโมเดลใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีนิวมีเดียร่วมด้วยคือ 1. การบริหารจัดการที่สัมพันธ์กับทรัพยากรท่องเที่ยว (Managing 
related resources) 2.การประสานประโยชน์ (Coordination)ทั้งภาครัฐและเอกชน 3. การรวมกลุ่มและการวางแผนงาน 
(Aggregating and organizing offers) 4.การใช้เครือข่าย (Networking) 5. และกิจกรรมทางการตลาด (Promotion) ซึ่ง
การใช้เทคโนโลยีนิวมีเดียมาใช้เป็นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวในการสร้างประสบการณ์ร่วมกันนั่นเอง โดยรูปแบบ
ของเมือง Porto ในการเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้น พบว่า มีลักษณะดังนี้ ระบบสาธารณูปโภคในการการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่น ความยิ้มแย้มแจ่มใส เอกลักษณ์ของศิลปะท้องถิ่นและงานหัตถกรรม รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่นๆ 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทการท่องเที่ยวต่าง  ๆ ที่รองรับ เช่น ธุรกิจน าเที่ยว การ
ท่อง เที่ ยว ในเมือง  (City breaks) , การท่อง เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการท่อง เที่ ยว  การท่อง เที่ ยว 
เชิงวิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยวทางเรือและทะเล และการชิมรสอาหารและไวน์ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวทาง
ศาสนา การท่องเที่ยวผังเมือง เป็นต้น  

สอดคล้องกับ ปิรันธ์ ชิณโชติ และ ธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ที่ศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของสวนผึ้ง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้งเป็นการสร้างหรือเพิ่มมูลค่าให้แก่
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม น ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมการสร้างสรรค์ 
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ออกมาเป็นรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าหรือบริการการท่องเที่ยวใหม่ ๆ โดยความร่วมมือจากทั้งผู้ประกอบการ และ
ชุมชน โดยเป็นการสร้างความมีส่วนร่วม การเรียนรู้ และเพิ่มทักษะให้นักท่องเที่ยวได้ จากการท าวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การ
จะพัฒนาสวนผึ้งให้ก้าวสู่การเป็นเมืองที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้นั้น ต้องสามารถน าจุดเด่นของสวนผึ้งมา
พัฒนาร่วมกับองค์ประกอบของบริบทต่างๆให้ประสานสอดคล้องกัน และได้น าเสนอองค์ประกอบของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์, ชุมชนเชิงสร้างสรรค์, กิจกรรม หรือสินค้าเชิงสร้างสรรค์, การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ จากแนวคิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว 4 รูปแบบคือ 1) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ  
2) การท่องเที่ยวโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ 3) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 4) การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา 
ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 

6. กรอบแนวความคิด 

 
      ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

7. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในเขต
กรุงเทพมหานครผ่านทาง Google Forms และ Application Line ตลอดจน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในห้างสรรพสินค้าย่านแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญ ๆ ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random) ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การค านวณกลุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และเพิ่มจ านวนตัวอย่างเป็น 430 คนท าให้เกิดความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น (Yamane, 1973) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่  1 คือค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 
เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว ลักษณะการท่องเที่ยว และรูปแบบ  
การท่องเที่ยวที่มีลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท่องเที่ยว ปัจจัยการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว 
โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดแบบให้เลือกตอบและเป็นแบบมาตรวัดทัศนคติแบบลิเคอร์ท สเกล (Likert scale) 
ตอนที่ 3  เป็นค าถามเกี่ยวกับความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวในยุค 4.0 ได้แก่ Awareness คือ ความตระหนักรู้
ในแหล่งท่องเที่ยว Appeal คือ ความชื่นชอบในสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว Ask คือ การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวจากรีวิวใน
เว็บไซต์ต่าง ๆ Act คือ การตัดสินใจใช้บริการ เช่น การจองโรงแรมหรือซื้อกิจกรรมท่องเที่ยวจากเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่นอื่น ๆ 
Advocate คือ การใช้ซ้ าหรือแนะน าให้คนอื่นมาสนับสนุนสินค้าหรือบริการนั้น ๆ โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิดและ
เป็นแบบมาตรวัดทัศนคติแบบลิเคอร์ท สเกล (Likert scale) 
 การวัดความเที่ยงตรงเครื่องมือวิจัยโดยผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านสถิติ การตลาด และ การท่องเที่ยว ซึ่งมีค่าความสอดคล้องทั้งฉบับคือ 0.943 และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งนิยมใช้วัดค่าความเชื่อมั่นของความสอดคล้อง
ภายในโดยเฉพาะในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์พัฒนาขึ้นโดย Cronbach (1951) โดยที่ค่ามีความสัมพันธ์กับจ านวนค าถาม
เพื่อพิจารณาค่าความเชื่อมั่นทั้งรายด้านและทั้งฉบับโดยค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ทั้งฉบับของแบบสอบถามนี้ คือ 0.946 
สถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (T-test) การวิเคราะห์
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ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เกี่ยวกับ
ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model) ของพฤติกรรมและความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวยุค 4.0 
(5A) ซึ่งเป็นตัวแปรต้น  ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวเป็นตัวแปรคั่นกลาง และ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นตัว
แปรตาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
การวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลร่วมของตัวแปร 

8. ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยยุค 4.0 จ านวน 430 คน พบว่า
เป็นเพศหญิงมากที่สุด ส่วนใหญ่มีอายุ 15-25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด และมีอาชีพ
เป็นนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด และส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยยุค 4.0 มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด รองลงมาคือเพื่อเยี่ยมญาติ/
เพื่อน และล าดับที่ 3 เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และน้อยที่สุดคือ เพื่อมุ่งความสนใจพิเศษ ส่วนใหญ่มักเดินทางกับครอบครัว 
รองลงมาเดินทางกับเพื่อนที่ท างาน/เพื่อนนักเรียน/นักศึกษา และล าดับที่ 3 คือ เดินทางคนเดียว ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวระยะเวลา 
1-2 วัน และมัดเลือกช่วงเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์ มากที่สุด ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อครั้ง 2,001–4,000 บาท มีการเลือกแหล่งท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค/ ไลน์ มากที่สุด 
ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยใน
แหล่งท่องเที่ยว รองลงมา คือ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และ ล าดับที่  3 คือ คุณภาพการบริการของแหล่งท่องเที่ยว 
พฤติกรรมและความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวในยุค 4.0 (5A) ส่วนใหญ่มีความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
แหล่งท่องเที่ยว (Awareness) จากสื่อ Facebook  มากที่สุด ความต้องการรู้สิ่งที่น่าดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (Appeal) 
พบว่า มีความต้องการรู้สิ่งที่น่าดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวด้านความสวยงามของสถานที่มากที่สุดความต้องการการเรียนรู้
แหล่งท่องเที่ยวจากรีวิวในเว็บไซต์ต่าง ๆ (Ask) พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการชมช่อง Channel ต่าง ๆ บน YouTube ความต้องการ
ในการตัดสินใจใช้บริการ (Act) พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์จากการท่องเที่ยวในอดีตเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรม 
การท่องเที่ยวที่ก าลังจะซื้อและพบว่าดีกว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก เป็นล าดับที่ 1 ความต้องการกลับไปเที่ยวซ้ า 
(Advocate) พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการกลับไปเที่ยวซ้ า รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ส่วนใหญ่มี 
ความพึงพอใจมากกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา คือ การท่องเที่ยวโฮมสเตย์และฟาร์มส
เตย์ และล าดับที่ 3 คือ  การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายปัจจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ มี ค ว า มพึ ง พอ ใ จม ากกั บก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง วั ฒน ธ ร รมและชุ ม ชน  นั้ น  ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว น ใหญ่ มี 
ความพึงพอใจกับกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น มัสยิด วัดโบราณ จ านวนมากที่สุดและมีระดับ
ความพึงพอใจมาก รองลงมาคือ กิจกรรมท่องเที่ยวตลาดน้ าโบราณ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และล าดับที่ 3 คือ กิจกรรม
ทานอาหารพื้นบ้านและภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น ท าขนมหวานโบราณ และ การเผาถ่านน้ าส้มควันไม้อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก ตามล าดับ 

การทดสอบสมมุติฐาน 
1) เพศและรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยยุค 4.0 

แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศแตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยยุค 4.0 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ขณะที่รายได้แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมความต้องการแสวงหาข้อมูลของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยยุค 4.0 แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และมีอย่างน้อย 1คู่ขึ้นไปที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาท และรายได้มากกว่า 50,001 บาท ขึ้นไป  

2) ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยยุค 4.0 มีอิทธิพลกับรูปแบบการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบลักษณะของข้อมูลว่าผ่านตามข้อก าหนดเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
Regression ดังนี้  
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ตารางท่ี 1 การทดสอบค่า Multicollinearity 
Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 ตัวแปรคงที่   
ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว .677 1.477 
คุณภาพการบริการของแหล่งท่องเที่ยว .612 1.634 
ราคาสินค้าและบริการของแหล่งท่องเที่ยว .675 1.481 
ความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว .557 1.795 
ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว .556 1.799 
กิจกรรมต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว .494 2.026 
ค าแนะน าที่กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ผ่านสื่อ .518 1.930 
 
โดยทั่วไปจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับ Multicollinearityในระดับมากต้องมีค่า Tolerance ต่ ากว่า 0.2 แต่จากตาราง

แสดงว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีโอกาสเกิด Multicollinearity น้อยมาก เนื่องจากมีค่า Tolerance เข้าใกล้ 1 นอกจากนี้ 
ค่า VIF หากเกิน 4 หรือ 5 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง (สุทิน ชนะบุญ , 2560) แต่จากตารางพบว่าค่า VIF 
น้อยกว่า 4 ดังนั้นจึงเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยที่ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยยุค 4.0  
               มีอิทธิพลกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 2.902 .244  11.907 .000 
ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว .042 .052 .048 .813 .417 
คุณภาพการบริการของแหล่งท่องเที่ยว -.038 .059 -.040 -.653 .514 
ราคาสินค้าและบริการของแหล่งท่องเที่ยว .050 .045 .065 1.115 .265 

ความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยว 

-.013 .054 -.016 -.245 .807 

ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว .015 .059 .016 .251 .802 
กิจกรรมต่างๆในแหล่งท่องเที่ยว .064 .050 .087 1.274 .203 
ค าแนะน าที่กล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
ผ่านสื่อ 

.009 .053 .011 .169 .866 

a. Dependent Variable: รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
Adjusted R Square = 0.004, F = 1.247, p >0.05 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยยุค  4.0  
ไม่มีอิทธิพลกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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3) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความต้องการแสวงหาข่าวสารของนักท่องเที่ยวในยุค 4.0 ที่มีต่อปัจจัยใน
การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน “ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว” 

 พบว่า “ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว” มีคุณลักษณะของความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว (safety) สูงเป็น
อันดับที่หนึ่ง ( X = 0.760, p < .001) รองลงมา คือ ความสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว (convenience)  
( X  = 0.722, p < .001) ราคาสินค้าและบริการของแหล่งท่องเที่ยว (price) ( X  = 0.663, p < .001) คุณภาพการบริการของ
แหล่งท่องเที่ยว (service quality) ( X  = 0.617, p < .001)  กิจกรรมต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว (activities) ( X  = 0.565,  
p < .001)  ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว (beautiful place) ( X  = 0.520, p < .001)  และ ค าแนะน าที่กล่าวถึง 
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ผ่านสื่อ(media) ( X  = 0.479, p < .001)  ตามล าดับ 

 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวยุค 4.0 
พบว่า พฤติกรรมความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวยุค 4.0 มีคุณลักษณะของ Ask คือ การเรียนรู้แหล่ง

ท่องเที่ยวจากรีวิวในเว็บไซต์ต่าง ๆ สูงเป็นอันดับที่หนึ่ง ( X  = 0.887, p < .001) รองลงมา Advocate คือ การใช้ซ้ าหรือ
แนะน าให้คนอื่นมาสนับสนุนสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ( X  = 0.802, p < .001) Act คือ การตัดสินใจใช้บริการ เช่น การจอง
โรงแรม หรือซื้อกิจกรรมท่องเที่ยวจากเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่นอื่น ๆ ( X  = 0.796, p < .001) และ Appeal คือ ความชื่นชอบ
ในสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ( X  = 0.56, p < .001) ตามล าดับ ส่วนคุณลักษณะด้าน Awareness คือ ความตระหนักรู้
ในแหล่งท่องเที่ยว พบว่าเป็นคุณลักษณะของพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวยุค 4.0 น้อยที่สุด ( X  = 0.320,  
p < .001) ซึ่งทั้ง 5A หรือ 5 คุณลักษณะสามารถใช้อธิบายคุณลักษณะของพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ยุค 4.0 ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วย (1) การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและธรรมชาติ (2) การท่องเที่ยวโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (3) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน และ  
(4) การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา ปรากฏเป็นเชิงประจักษ์ว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเป็นอย่างดี ภาพรวมว่า 
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวยุค 4.0  มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ “ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว” อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (DE = .27, P < .001) และ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวยุค 
4.0  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (DE = .32, P < .001) และพบว่า “ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว” มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวยุค 4.0   อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (DE = .06, P > .05) ทั้งนี้ 
ความแปรปรวนของ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวยุค 4.0  ได้รับการอธิบายจากพฤติกรรมและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวยุค 4.0  และ “ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว” ร้อยละ 11.7 (R2= .117) ดังแสดงใน
ภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมและความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวยุค 4.0 

ต่อปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 
9. อภิปรายผลการวิจัย 

  1. พฤติกรรมและความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวยุค 4.0 พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการ
เดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด รองลงมาคือเพื่อเย่ียมญาติ/เพื่อน และล าดับที่ 3 เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ และน้อยที่สุด
คือ เพื่อมุ่งความสนใจพิเศษ ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว รองลงมา คือ ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และ ล าดับที่  3 คือ คุณภาพ
การบริการของแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากกับการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมและชุมชน เป็นอันดับที่ 1 รองลงมา คือ การท่องเที่ยวโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ และล าดับที่  3 คือ   
การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับงานของปิรันธ์ ชิณโชติ และ ธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ที่ได้ศึกษารูปแบบ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้ง พบว่า รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้งเป็น 
การสร้างหรือเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม น ามา
สร้างสรรค์นวัตกรรมการสร้างสรรค์ ออกมาเป็นรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าหรือบริการการท่อง เที่ยวใหม่ ๆ โดย
ความร่วมมือจากทั้งผู้ประกอบการ และชุมชน โดยเป็นการสร้างความมีส่วนร่วม การเรียนรู้ และเพิ่มทักษะให้นักท่องเที่ยว 
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการอนุรักษ์   ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว  มีส่วนร่วมกับกิจกรรม  
การท่องเที่ยวของชุมชนและส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นป้อนสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและควร
จะค านึงถึงความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวด้วย 
  2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวยุค 4.0 (5A)  
จากโมเดลในภาพที่ 3 พบว่า พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวยุค 4.0 มีคุณลักษณะของ Ask คือ การเรียนรู้ 
แหล่งท่องเที่ยวจากรีวิวในเว็บไซต์ต่าง ๆ สูงเป็นอันดับที่หนึ่ง ( X  = 0.887, p < .001) รองลงมา Advocate คือ การใช้ซ้ า
หรือแนะน าให้คนอื่นมาสนับสนุนสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ( X  = 0.802, p < .001) ล าดับ3 คือ Act การตัดสินใจใช้บริการ 
เช่น การจองโรงแรม หรือซื้อกิจกรรมท่องเที่ยวจากเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่นอื่น ๆ ( X  = 0.796, p < .001) และ Appeal  
คือ ความชื่นชอบในสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ( X  = 0.56, p < .001) ตามล าดับ ส่วนคุณลักษณะด้าน Awareness  
คือ ความตระหนักรู้ในแหล่งท่องเที่ยว พบว่าเป็นคุณลักษณะของพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวยุค 4.0 น้อย
ที่สุด ( X  = 0.320, p < .001) ซึ่งทั้ง 5A หรือ 5 คุณลักษณะสามารถใช้อธิบายคุณลักษณะของพฤติกรรมและความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวยุค 4.0 ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
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  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิสก์ (องค์การมหาชน) (2560) ที่ได้รวบรวมพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลว่า ร้อยละ 87 ของนักท่องเที่ยวใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  
ร้อยละ 43 ของนักท่องเที่ยว อ่านบทวิจารณ์ด้านการเที่ยวออนไลน์ก่อนการตัดสินใจ ร้อยละ 70 ของนักท่องเที่ยวเผยแพร่
รูปภาพและ เขียนบรรยายผ่านเฟสบุ๊กระหว่างเดินทาง ร้อยละ 16 ของนักท่องเที่ยวเขียนบทวิจารณ์ประสบการณ์ท่องเที่ยวใน
ระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถสรุปพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล มีดังนี้ 1. นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้นในการเลือกโรงแรมที่
พักด้วยตนเองจากเดิมจะใช้บริการผ่านตัวแทน 2. นักท่องเที่ยวต้องการความเรียบง่าย ความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนใน
การจองโปรแกรม ท่องเที่ยว และให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยในการท าธุรกรรมหรือจ่ายเงินผ่านทางระบบออนไลน์  
3. นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือได้รับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากการแนะน าของ เพื่อนผ่านทางโซเชียลมีเดีย  
4. นักท่องเที่ยวจะเผยแพร่ประสบการณ์ ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว เรื่องราวการท่องเที่ยวของตัวเองผ่านทางโซเชียลมีเดีย   
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่ประกอบด้วย (1) การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศและธรรมชาติ (2) การท่องเที่ยวโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (3) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน และ   
(4) การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา ปรากฏเป็นเชิงประจักษ์ว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเป็นอย่างดี ภาพรวม 
ว่า พฤติกรรมความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวยุค 4.0  มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ “ปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว” 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (DE = .27, P < .001) และ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
นักท่องเที่ยวยุค 4.0  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (DE = .32, P < .001) ประเด็นนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุประภา สมนักพงษ์ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวโน้มและตลาดการท่องเที่ยว 4.0 ประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า  
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและนโยบายของภาครัฐบาลในเรื่องประเทศไทย  4.0 (Thailand 4.0) ท าให้ส่งผลต่อ
นโยบายด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและการตลาดท่องเที่ยว  4.0 ที่เน้นด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและตลาดท่องเที่ยว เกิดเป็นกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup) 
ด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการแหล่งทุนหรือหน่วยงานภาครัฐ  
ที่สนับสนุน เกิดเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวโซโลโม (So Lo Mo) ที่ใช้เทคโนโลยีในการท่องเที่ยวด้วยตนเองส่วนใหญ่และเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศโดยจัดการวางแผนด้วยตัวเองแบบอิสระ (DIT- Domestic Independent Tourism) มีการจัดการ
วางแผนด้วยเองทุกอย่าง ท าให้เกิดการตลาดท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ซึ่งถือว่าเป็น
การตลาดสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ที่เป็นการเปิดกว้างทางความคิด การมีส่วนร่วม และยังเป็นการยอมรับ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วย มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ท าให้ลูกค้ามีการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจน
การค้นหาข้อมูล ซื้อขาย สินค้าและบริการที่ไร้พรมแดน ด้วยการเชื่อมโยงการตลาดแบบออนไลน์(Online) ออฟไลน์ (Offline) 
และการบริหารช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า (Omni Channel) ส่งผลให้ผู้ประกอบการยุคนี้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องในการท าการตลาดรูปแบบใหม่และสอดคล้องกับแนวโน้มด้านการท่อ งเที่ยว
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Morais de Castro (2012) ที่ใช้เทคโนโลยีนิวมีเดียมาใช้เป็นการดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยวในการสร้างประสบการณ์ร่วมกันนั่นเอง โดยรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของเมือง  Porto 
นั้น พบว่า มีลักษณะดังนี้ คือระบบสาธารณูปโภคในการท่องเที่ยวท้องถิ่น ความยิ้มแย้มแจ่มใส เอกลักษณ์ของศิลปะท้องถิ่น
และงานหัตถกรรม รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทยได ้

10. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเพิ่มระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกหรือสนทนากลุ่มเพื่อทราบพฤติกรรมเชิงลึก 
(Consumer Insights) เพื่อน าไปสู่การวางแผนกิจกรรมและรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้หลากหลายมากขึ้น 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการแสวงหาข้อมูล 5A ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพื่อเปรียบกัน
ในบริบทการท่องเที่ยว 4.0 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศ 
 3. โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมความต้องการแสวงหาข้อมูลของนักท่องเที่ยวยุค 4.0 ต่อปัจจัยในการเลือก
แหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ เพียง 11.7 เปอร์เซ็นต์นั้น 
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดความต้องการแสวงหาข้อมูลในยุค  4.0 คือ 5A ของ Kotler (2017) มาร่วมอธิบายกับ
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รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ใช่ทฤษฎีที่มีการยืนยันมาก่อนว่าสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดรูปแบบ  
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง และเนื่องจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวยุค  4.0 นั้นมี 
การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โมเดลนี้จึง เป็นเพียงการน าเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาโมเดลเพื่อสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ต่อไป 
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ความตั้งใจซื้อซ้้าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV โดย PAD Model 
REPURCHASE INTENTION A CHARACTER IN ROV GAME ONLINE BY USING PAD MODEL 

ธรณินทร์ นะโส *  และสุมนา ลาภาโรจน์กิจ * *  

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะปิติยินดี (Pleasure) ลักษณะการกระตุ้น และลักษณะการครอบง า 
(Dominance) โดย PAD Model ที่มีผลกับความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV (Realm of Valor) งานวิจัยเป็น
รูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นกลุ่มคนทั่วไปที่เล่นเกมออนไลน์ ROV 
ในประเทศไทย ใช้สูตรการค านวณ (Sample Size) กรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 385 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistic) ในการบรรยายลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Linear 
Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter ในการทดสอบสมมติฐาน จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีลักษณะ
บุคลิกทางอารมณ์ด้านลักษณะปิติยินดี (Pleasure) และด้านลักษณะการกระตุ้น (Arousal) ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละคร
ในเกมออนไลน์ ROV อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค้าส้าคัญ: ความตั้งใจซื้อซ้ า, บุคลิกทางอารมณ์, เกมออนไลน์ 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study the pleasure, the arousal, and the dominance by PAD 
model that affected to the repurchase intention a character in ROV online game (Realm of Valor) .  The 
study was a quantitative research by.  A sample of 385 persons by using sample size that was statistically 
significant at 0. 05 level.  They were drawn from ROV users in Thailand using random purposive sampling. 
The instrument used was self-administered questionnaires. Data was analyzed using the descriptive statistic, 
included that frequency, means, percentage, standard deviation and inferential statistics.  In addition, the 
multiple linear regression was used for data analysis by enter method. According to the finding, the sample 
was a pleasure and arousal that affected to the intention of buy repeatedly a character in ROV online game 
was statistically significant at 0.05 level. 

Keywords: Repurchase Intention, PAD Model, Game Online 
† 

บทน้า 

 เกมออนไลน์ เป็นประเภทวิดีโอเกมท่ีได้รับความนิยมสูง เพราะให้ความบันเทิงในอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และเป็นที่นิยมอย่างสูงในปัจจุบัน โดยเกมออนไลน์ได้รับการพัฒนามาจาก “เกม” ที่ได้รับการพัฒนาทั้งกฎและวิธี การเล่นจาก
การเล่นทางกายภาพให้กลายเป็นการเล่นที่เป็นการส่งข้อมูลแบบดิจิทัลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์  หรือ
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “วิดีโอเกม” (Video Game Consoles, 2017) วีดีโอเกมได้มีการพัฒนาและถูกผลิต
ออกมาอย่างต่อเนื่อง จากการที่สามารถเล่นได้เพียงคนเดียว เป็นเล่น ได้ 2 คน หรือหลาย ๆ คนพร้อมกันผ่านเครือข่าย

                                                            
* นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
**  ดร. อาจารยท์ีป่รึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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อินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้เล่น แต่ละคนสามารถเล่นเกมร่วมกันได้จากต่างสถานที่ในเวลาเดียวกัน ซึ่งลักษณะของเกมดังกล่าวจะ
เรียกว่า “เกมออนไลน์” โดยเกมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเกมที่ถูกพัฒนาไปในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามา
ประกอบการพัฒนาเกม ท าให้เกมสามารถดึงดูดความน่าสนใจในการเล่น พร้อมทั้งเพิ่มอรรถรสการรับรู้ความรู้สึกทั้ง ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจมากขึ้น โดยประเภทของเกมสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ เกมบังคับตัวละคร (Action) ผจญภัย (Adventure) 
แข่งรถ (Driving) ต่อสู้ (Fighting) สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก (Children) การศึกษา (Education) สวมบทบาทและเล่นร่วมกันเป็น
สังคม (MMORPG – Massive Multiplayer Online Role Playing Game) สวมบทบาทแบบเล่นคนเดียว (Role Playing 
Game) จ าลองการสร้าง (Simulation) วางแผน (Strategy) และกีฬา (Sport) (Hussain, Williams and Griffiths, 2015)  

 เมื่อกล่าวถึง กระแสความนิยมของการเล่นเกมออนไลน์ในประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่เล่น
เกมบนมือถือท้ังหมด 17 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 14.7 ล้านคนในปี 2014 ตามรายงานที่ 
Newzoo (2016) ซึ่งจัดท าร่วมกับบริษัท Global Mobile Game Confederation พบว่า ผู้เล่นเกมในประเทศไทยมีตั้งแต่
ช่วงอายุ 10-65 ปี ส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 21-35 ปี และส่วนใหญ่เล่นเกมออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งท าให้
สามารถเล่นเกมได้ทุกที่ทุกเวลา โดยในการเล่นเกมออนไลน์นั้นจะเริ่มตั้งแต่การเสียเงินเพื่อดาวน์โหลดเกมมาเล่น แต่ปัจจุบัน
บางเกมไม่จ าเป็นต้องจ่าย เงินส าหรับการซื้อเกม แต่ในเกมจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้เล่นเลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้าของใช้ของตัวละคร 
ระบบเพิ่มความสามารถและทักษะ อาวุธต่าง ๆ ที่ท าให้เก่งขึ้น ซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่จะยินดีซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในเกมนั้น เพื่อให้
ตัวเองสามารถเล่นเกมได้เก่งและสนุกขึ้น 
 เกมออนไลน์ ROV (Arena of Valor) ปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมในระดับหนึ่ง และในขณะเดียวกัน ยังถูกบรรจุให้
เป็นกีฬาสาธิตในเอเชี่ยนเกมส์ 2018 ที่ประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการเล่นเกม Arena of 
Valor หรือ ROV ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากกระแสความนิยมของการเล่นเกม Arena of Valor หรือ ROV นี้เอง ก่อให้เกิดอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับเกม Arena of Valor หรือ ROV ตามมา เช่น การเป็นแคสเตอร์ หรือนักพากย์เกม ROV หรือการเป็นสตรีมเมอร์ 
เกม ROV รวมถึงการเป็นผู้เล่นเกม ROV มืออาชีพ ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างรายได้อย่างงดงามให้กับผู้เล่นที่มีฝีมือ และมีการ
ซื้อขายตัวผู้เล่นระหว่างสโมสรด้วยค่าตัวที่สูง ไม่แพ้นักฟุตบอลมืออาชีพ เช่น Zhang ‘Lao Shuai’ Yuchen ที่ย้ายจาก AG 
Super Play มาเล่นให้ GK Gaming ด้วยค่าตัว 8 ล้านหยวน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 38 ล้านบาท ในปีพ.ศ.2558 ซึ่ง
จากการพัฒนาของวงการผู้เล่นเกม ROV ท าให้ผู้เล่นเกมหลายคนมีความใฝ่ฝันที่จะพัฒนาความสามารถในการเล่นเกม ROV 
ของตนเอง เพื่อให้ได้รับการยอมรับ จนสามารถยกระดับจากผู้ เล่นทั่วไป เป็นผู้เล่นมืออาชีพ ที่มีทั้งชื่อเสียงและรายได้จากการ
เล่นเกม ROV ส่งผลท าให้อุตสาหกรรมเกม ROV ยิ่งมีการเติบโตจากยอดการซื้อ อุปกรณ์และตัวละครต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดย
การซื้อตัวละคร ในเกม ROV นั้นจะมีราคาตั้งแต่ 690 บาท ไปจนถึง 1,700 บาท ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับความสวยงาม และทักษะ
ความสามารถของตัวละครนั้น  
 ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ คือ บุคลิกภาพอารมณ์ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะ
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกทางอารมณ์ของผู้เล่นกับการตัดสินใจเลือกซื้อตัวละครในเกม ROV โดยใช้แบบจ าลอง
อารมณ์พื้นฐานที่มีค่าความเที่ยงตรงค่อนข้างสูงเป็นที่ยอมรับกัน คือ The PAD Emotional State Model ของมีฮราเบียน 
(Mehrabian, 1974) ในการศึกษา และท าการเก็บข้อมูลส าหรับวัดบุคลิกทางอารมณ์ ด้วยการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire)  
ที่สร้างจากทฤษฎี และผู้เชี่ยวชาญในการสื่อสารแบบอวัจนะ (Nonverbal Communication) หรือที่เรียกว่า ภาษาท่าทาง (Body 
Language) โดยในการใช้ PAD Emotional State Model (PAD) ในการวัดอารมณ์กับสภาพแวดล้อม สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ 
ดังนี้ ลักษณะปิติยินดี (ปิติยินดีหรือไม่ยินดี) ลักษณะการกระตุ้น (มีตัวกระตุ้นหรือไม่มีตัวกระตุ้น) และลักษณะการครอบง า (เกิดการ
ครอบง าหรือการคล้อยตาม) โดยที่แต่ละลักษณะเป็นอิสระต่อกัน (Mehrabian and Russell, 1974) หลักส าคัญในการวิจัยของมีฮ
ราเบียน เน้นที่การประเมินปฏิกิริยาและสภาวะอารมณ์ของบุคคลที่ เกิดจากสภาพ แวดล้อมในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งวิธีการนี้
เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน (ทัฬหพร ปราชญาพร, 2551) 
 จากที่มาและความส าคัญ รวมถึงแนวทางในการศึกษาที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในครั้งนี้ เรื่องความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละคร
ในเกมออนไลน์ ROV โดย PAD Model โดยผลของการศึกษาจะท าให้ทราบว่า บุคลิกทางอารมณ์ของผู้เล่นเกมออนไลน์ ROV 
มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV หรือไม่ ซึ่งผลของการศึกษาจะท าให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาเกม
ออนไลน์ให้สอดคล้องกับบุคลิกทางอารมณ์ของผู้ซื้อ และสามารถกระตุ้นให้ผู้เล่นตัดสินใจซื้อตัวละคร หรือเครื่องมือต่าง ๆ ใน
เกมได้ง่ายขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มยอดรายได้ให้กับบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเกมออนไลน์ได้มากขึ้นต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบุคลิกทางอารมณ์แบบลักษณะปิติยินดี (Pleasure) ที่มีผลกับความตั้งใจซื้อซ้ า ตัวละคร
ในเกมออนไลน์ ROV 
 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบุคลิกทางอารมณ์แบบลักษณะการกระตุ้น (Arousal) ที่มีกับความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกม
ออนไลน์ ROV 
 3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบุคลิกทางอารมณ์แบบลักษณะการครอบง า (Dominance) ที่มีผลกับความตั้งใจซื้อซ้ า
ตัวละครในเกมออนไลน์ ROV 

ขอบเขตของการวิจัย  

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มคนทั่วไปที่เล่นเกมออนไลน์ (ROV) ในประเทศ
ไทย ที่มีความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ความตั้งใจซื้อซ้ า (Repurchase Intention) เป็นพฤติกรรมการเจาะจงซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV ชนิดใด
ชนิดหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยการซื้อซ้ าเป็นครั้งที่สองและครั้งต่อๆ มา ซ่ึงเกิดจากการที่ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจในตัวละคร
ในเกมออนไลน์ ROV นัน้จนเกิดเป็นความประทับใจ ผูกพันและมีทัศนคติที่ดีจึงน ามาซึ่งการซื้อซ้ าอีกครั้ง  
 2. บุคลิกทางอารมณ์หรือมิติทางอารมณ์ เป็นสภาวะคงที่ของอารมณ์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันจนเป็นส่วน
หนึ่งของบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะทางอารมณ์ของบุคคลที่ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมโดย
สามารถวัดผลทางอารมณ์ใน 3 ด้าน ได้แก่  
 2.1 ลักษณะปิติยินดี (Pleasure) เป็นระดับเฉลี่ยความยินดี ความไม่ยินดีของบุคคลในช่วงเวลาขณะเล่นเกม
ออนไลน์ ROV  
 2.2 ลักษณะการกระตุ้น (Arousal) เป็นการรวมกันของระดับความตื่นตัวทางจิต และกิจกรรมทางกายของ 
ผู้เล่นหนึ่งๆ ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลมากๆ สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลง ความแปลกใหม่  
  2.3 ลักษณะการครอบง า (Dominance) เป็นกษณะเฉพาะของผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกว่าสามารถควบคุม
และมีอิทธิพลเหนือสถานการณ์ในแต่ละวันเปรียบเทียบกับความรู้สึกถูกควบคุมหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลโดยสภาพแวดล้อมหรือ  
ผู้เล่นอื่น ๆ 
 3. เกมออนไลน์ เกมที่ต้องเล่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยผู้เล่นจะต้องท าการลงโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และ
จะต้องเล่นเกมออนไลน์ผ่านเซิฟเวอร์ โดยข้อมูลต่างๆ ของผู้เล่นจะถูกเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ ซึ่งในการเล่นเกมออนไลน์นี้ผู้เล่น
อาจจะต้องเสียค่าบริการเล่นเกมตามอัตราที่ผู้ให้บริการก าหนดไว้ 

สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 บุคลิกทางอารมณ์แบบลักษณะปิติยินดี (Pleasure) ของผู้เล่นเกมออนไลน์ ROV ที่มีผลกับความตั้งใจซื้อซ้ า
ตัวละครในเกมออนไลน์ ROV 
 สมมติฐานที่ 2 บุคลิกทางอารมณ์แบบลักษณะการกระตุ้น (Arousal) ของผู้เล่นเกมออนไลน์ ROV ที่มีผลกับความตั้งใจ
ซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV 
 สมมติฐานที่ 3 บุคลิกทางอารมณ์แบบลักษณะการกระตุ้น (Arousal) ของผู้เล่นเกมออนไลน์ ROV ที่มีผลกับความตั้งใจ
ซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงคุณลักษณะของบุคลิกทางอารมณ์ที่มีผลกับความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV  
 2. ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน ามาใช้ประโยชน์และต่อยอดทางการตลาดได้ โดยสามารถทราบแนวโน้มพฤติกรรมของ 
ผู้เล่นเกมออนไลน์ ROV ที่มีความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV เพื่อน าไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบ
ต่างๆ ท าให้เกิดการซื้อซ้ าในครั้งถัดไป 
  3. ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาเกมออนไลน์ให้สอดคล้องกับบุคลิกทางอารมณ์ของผู้เล่นเกม ROV และสามารถ
กระตุ้นให้ผู้เล่นตัดสินใจซื้อตัวละคร หรือเครื่องมือต่างๆ ในเกมได้ง่ายขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทผู้ผลิตและ
พัฒนาเกมออนไลน์ได้มากขึ้นต่อไปในอนาคต 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่องความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV โดย PAD Model 
นั้นประกอบด้วย แนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ ดังนี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ PAD Emotional State Model  
 Mehrabian และ Russell (1974) ได้กล่าวว่า ชนิดของอารมณ์ ซึ่งประกอบด้วย ความสุข ความตื่นตัวและ 
การครอบง า เป็นลักษณะเหมือนภาพมิติทางอารมณ์ของสิ่งเร้าทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งการตอบสนองทางด้านอารมณ์ มีการใช้
อย่างกว้างขวางในลักษณะการซื้อขาย เช่น การเปิดเผยความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ต้องการซื้อ สิ่ งแวดล้อมและพฤติกรรม
ผู้บริโภค และ Vieira (2013) ได้กล่าวว่า การสร้างบทบาททางอารมณ์กับสิ่งรอบข้าง โดยขึ้นกับบรรยากาศและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าปลีกควรใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้น า (เช่น สี แสง ดนตรี กลิ่นหอม)  
เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อให้เกิดความแตกต่างของตลาดมากขึ้น  
 จากข้อมูล พบว่า ชนิดของอารมณ์ที่เปรียบเสมือนภาพมิติทางอารมณ์ ประกอบด้วย มิติความยินดี ความสุข  
มิติการกระตุ้น ความตื่นตัวและมิติการครอบง า การยอมตาม ซึ่งชนิดของอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเราในสิ่งแวดล้อม
รอบๆ ไม่ว่าจะเป็น ความพอใจ ความต้องการและพฤติกรรมการเข้าถึง หรือการหลีกเลี่ยง ซึ่งขอบเขตอารมณ์นี้สามารถ
แสดงผลในลักษณะของการตอบสนองทางอารมณ์ที่มีความหลากหลายได้ในรูปแบบของการเล่นเกมออนไลน์ แบบจ าลอง PAD 
ถูกเสนอครั้งแรกขึ้นเพื่อแสดงสภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล Russell และ Mehrabian (1999) กล่าวว่า ความสุขนั้นเป็น
สภาวะทางอารมณ์ที่มีตั้งแต่ระดับรุนแรงความเจ็บปวดหรือความทุกข์เพื่อความสุขหรือความปีติยินดี เร้าอารมณ์ ในระดับหนึ่ง
ของความตื่นเต้นตื่นตัวและกระตุ้น ความเด่น คือ เป็นลักษณะของขอบเขตที่แต่ละบุคคลสามารถควบคุมอารมณ์ในแต่ละ
เหตุการณ์ได้ แบบจ าลองนี้ ถือว่าเป็นสิ่งเร้าหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสามอารมณ์หลักของแต่ละบุคคลและท าให้มีอิทธิพลต่อ
ประสบการณ์ของผู้ใช้กับสภาพแวดล้อม โมเดล PAD อยู่ในลักษณะเดียวกัน คือ ต้องมีการกระตุ้นอารมณ์ที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง (S-O-R) แบบจ าลองมักใช้เพื่ออธิบายอิทธิพลของสิ่งเร้าต่อความตั้งใจและพฤติกรรมของผู้คน Hsieh, Chiu 
และ Yang (2014) ใช้โมเดล PAD เพื่อตรวจสอบผู้บริโภคการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของเว็บไซต์ (เช่นตัวชี้น าที่เกี่ยวข้องกับ
งาน) และพวกเขาพบว่า ความสุข เร้าอารมณ์ และอ านาจครอบง า เ ป็นสื่อกลางให้เกิดความตั้งใจซื้อบนเว็บไซต์  
ส่วน Vanwesenbeeck, Ponnet และ Walrave (2016) เสนอรูปแบบพื้นฐานของขนาดของ PAD และเปิดเผยว่า  
การโน้มน้าวใจ ความรู้ได้รับอิทธิพลจากการน าเสนอในของเกมซึ่งได้รับผลกระทบจากอารมณ์ (เช่น ความสุข ความตื่นเต้น 
และการครอบง า) การตอบสนองทางอารมณ์เหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภครวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์ (Eroglu, Machleit & 
Davis, 2001) ซึ่ง Graa และ Dani-el Kebir (2012) ใช้แบบจ าลอง PAD ในสภาพแวดล้อมการขายย่อย และตรวจสอบ 
การตัดสินใจของอารมณ์ลูกค้า (ความสุข ความตื่นตัว และการครอบง า ) ต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสถานการณ์และ
พฤติกรรมการซื้อและแรงกระตุ้นในการซื้อ  
 PAD Emotional State Model ก็จัดว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการตอบสนองทางด้านอารมณ์ด้วยลักษณะทาง
อารมณ์ 3 แบบ ซึ่งได้แก่ ความปิติยินดี ความพึงพอใจ (Pleasure) ความตื่นตัว (Arousal) และความโดดเด่น (Dominance)  
ซึ่งเรียกว่า “อารมณ์ PAD” (PAD Emotion หรือ PAD Emotional State Model หรือ The Pleasure-Arousal-
Dominance Emotion Model) Eroglu, Machleit & Davis (2001) แนะน าแนวคิดของการใช้สามมิติทางอารมณ์ความสุข
ความตื่นตัวและการปกครอง (PAD) เพื่ออธิบายการรับรู้ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความสุขเกี่ยวข้องกับว่าบุคคลรับรู้
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สภาพแวดล้อมที่สนุกสนานหรือไม่ในขณะที่เร้าอารมณ์สะท้อนให้เห็นถึงระดับที่สภาพแวดล้อมกระตุ้นบุคคล การปกครอง
ครอบง าว่าบุคคลนั้นรู้สึกควบคุมหรือไม่อยู่ในสภาพแวดล้อม มีฮราเบียน (Mehrabian, 1974) กล่าวว่า ในล าดับต้น ๆ ของ
การตลาดมีการใช้แบบจ าลอง PAD ในการประเมินอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับ โฆษณาทางโทรทัศน์ (Holbrook & Batra, 1987) 
บรรยากาศในธุรกิจค้าปลีก (Donovan & Rossiter, 1982; Donovan, Rossiter, Mar-coolyn & Nesdale, 1994; Turley & 
Milliman, 2000) และการขายออนไลน์ (Chang et al., 2014; Hsieh et al., 2014) และประสบการณ์การบริโภค ที่หลากหลาย 
(Havlena & Holbrook, 1986) เป็นตัววัดการซื้อของลูกค้า  
 Mehrabian (1995) มีการพัฒนาแบบจ าลองความคิด The PAD Temperament Model ที่เสนอว่าปฏิกิริยาของ
อารมณ์ของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมจะสามารถแสดงออกได้โดยการตอบสนอง 3 มิติ ได้แก่ มิติความยินดี – ความไม่ยินดี 
(Pleasure - Displeasure) (P) มิติการกระตุ้น – ไม่มีการกระตุ้น (Arousal – Nonarousal) (A) และมิติการครอบง า – การยอมตาม 
(Dominance - Submissiveness) (D) ความสามารถทางอารมณ์เหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จในด้านอารมณ์ที่เป็นส่วน
หนึ่งของความส าเร็จโดยรวมในชีวิตที่ประกอบด้วย ส่วนอารมณ์ คือ ความสุขและความพอใจในชีวิตโดยทั่วไป  
ส่วนความสัมพันธ์ คือ ความพอใจ ความเข้ากับผู้อื่นได้และการก่อประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่วนกายภาพ คือ 
การมีสุขภาพดีและความกระฉับกระเฉง ส่วนการงาน คือ ความพอใจในงาน การอุทิศตัวและความก้าวหน้าในการงาน และ
ส่วนอาชีพและการเงิน คือ ความส าเร็จในการเลือกและประกอบอาชีพที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสม สนุกกับงานและสามารถใช้
จ่าย เก็บออมและลงทุนได้เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 1. มิติความยินดี – ความไม่ยินดี เป็นลักษณะนิสัยในความยินดี – ความไม่ยินดี (Pleasure - Displeasure)  
ของลักษณะเฉพาะแต่ละบุคคล หรือจัดว่าเป็นระดับเฉลี่ยของความยินดี – ความไม่ยินดีของบุคคลนั้นในช่วงเวลาหนึ่ง  
และสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิต ซ่ึงสามารถน ามาใช้เป็นลักษณะความโน้มเอียงของบุคคลที่จะมีการตอบสนองกลับด้วย
ความยินดี หรือความไม่ยินดีในสถานการณ์ต่างๆ  
 2. มิติการกระตุ้น – ไม่มีการกระตุ้น เป็นลักษณะนิสัยในการกระตุ้น – ไม่มีการกระตุ้น (Arousal - Nonarousal) 
ประกอบด้วย การรวมกันของระดับความตื่นตัวทางจิต และกิจกรรมทางกายของบุคคลหนึ่ง  ๆ ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลมาก ๆ 
สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลง ความแปลกใหม่ หรือภาวะที่ไม่คาดคิดมักจะมาก่อนจะเพิ่มการกระตุ้น ในขณะที่
สถานการณ์ที่ข้อมูลน้อย ๆ จะลดการกระตุ้น  
 3. มิติการครอบง า – การยอมตาม เป็นลักษณะนิสัยในการครอบง า – การยอมตาม (Dominance - Submissiveness)  
เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความรู้ว่าสามารถควบคุม และมีอิทธิพลเหนือสถานการณ์นั้นๆ เปรียบเทียบกับ
ความรู้สึกที่ถูกควบคุม หรืออยู่ใต้อิทธิพลโดยสภาพแวดล้อม หรือบุคคลอื่น ๆ การครอบง า – การยอมตามนั้นเป็นมิติสุดท้ายที่
อยู่ในแบบวัด PAD ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกผู้เจรจาด้วยได้ (Mehrabian, 1999)  
 จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าการสร้างแบบวัดทางอารมณ์แต่ละมิติ สามารถใช้วัดอารมณ์ในแต่ละมิติได้อย่างเป็นอิส ระ
ต่อกัน สามารถตรวจสอบได้ว่ามีอารมณ์ในแต่ละมิติสูงต่ าอย่างไร ในทั้ง 3 มิติทางอารมณ์ (Mehrabian, 1999) ผู้วิจัยได้
น ามาใช้เพื่ออธิบายลักษณะทางอารมณ์ต่าง ๆ โดยเป็นลักษณะความยินดี – ความไม่ยินดี การกระตุ้น – ไม่มีการกระตุ้น และ
ครอบง า – การยอมตาม และมิติทางอารมณ์แต่ละมิตินี้ มีขอบเขตทางอารมณ์ ซึ่งสามารถแสดงผลในลักษณะของการ
ตอบสนองทางอารมณ์ที่มีความหลากหลายได้ในรูปแบบของการเล่นเกมออนไลน์ได้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อซ้้า 
  ความหมายของการตั้งใจซื้อซ้ า (Repurchase Intention) มีผู้ให้ความหมายไว้ว่า  
 Mittal และ Kamakura (2001) กล่าวว่า การตั้งใจซื้อซ้ า เป็นพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้บริโภคซึ่งส่งผลให้เกิดการซื้อ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง การซื้อของผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นการซื้อซ้ าที่เป็น  ไปได้ และ Peyrot และ 
Van Doren (1994) กล่าวว่า การที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซ้ าๆ กัน จากผู้ขาย และการซื้อส่วนใหญ่เป็นการซื้อจาก
ตัวแทนของร้านใหญ่มากกว่าครั้งเดียว เป็นการรักษาความจงรักภักดี 
 ส าหรับความตั้งใจซื้อซ้ า ซึ่งเหมือนกับ Zineldin (2006) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อซ้ า ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ส าคัญที่สุด
ในการตลาดเชิงสัมพันธ์ท าให้ลูกค้ามีความพอใจตรงกับ Fullerton (2005) และ Morgan & Hunt (1994) กล่าวว่า  
ความตั้งใจซื้อซ้ า เป็นการซื้อซ้ าที่การด าเนินการจริง  
  จากข้อมูลสรุปได้ว่า ความตั้งใจในความตั้งใจซื้อซ้ า คือ การตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าในอนาคตกับผู้ค้า
ปลีกหรือผู้จัดหา ซึ่งการรูปแบบการซื้อซ้ า เป็นความตั้งใจที่จะซื้อซ้ า และความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการแนะน าสินค้าเพื่อให้
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ผู้อื่นกลับมาซื้อ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการตลาดเชิงสัมพันธ์ท าให้ลูกค้ามีความพอใจ Zeithaml et al. (1996) ได้อภิปราย
ในงานวิจัยการตลาดว่าเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อและการซื้อที่ผ่านมา พบว่าพฤติกรรมในการซื้อมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค
จริงในการซื้ออีกครั้งในอนาคต ส่วน Dixon et al. (2005) ได้พบว่าความตั้งใจซื้อซ้ า โดยการเจตนาจะส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ า
จริง และเกิดความพึงพอใจของผู้บริโภคในความตั้งใจที่จะซื้อซ้ า การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ในช่วงแรกได้ส ารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างการซื้อซ้ าและระดับความพึงพอใจ ซึ่งความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันกับ Mittal และ 
Kamakura (2001) กล่าวว่าความพึงพอใจของความตั้งใจซื้อซ้ า ซึ่งในความสัมพันธ์สามารถแสดงความเปลี่ยนแปลงได้ 
เนื่องจากเหตุผลหลักสามประการ อันดับแรก คือ ความพึงพอใจเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริโภคที่พอใจซึ่งมีระดับการซื้อคืน
ต่างกันเนื่องจากมีความแตกต่างกัน อันดับที่สอง คือ อารมณ์ที่เป็นอคติในการตอบสนองซึ่งหมายความว่าการให้คะแนนสินค้าที่
ซื้อมาก่อนหน้านี้ อาจไม่ได้เป็นลักษณะที่แท้จริง เพราะลักษณะของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน อาจท าให้การซื้อสินค้าซ้ าแตกต่างกัน นั่น
หมายถึง ขึ้นอยู่กับอารมณ์หรือความแตกต่างกันของผู้บริโภค ซึ่งกล่าวได้ว่า  ความพึงพอใจขอบริโภคผู้อาจแตกต่างกันส าหรับ
ผู้บริโภคที่แตกต่างกัน sai, Huang, Jaw และ Chen (2006) ได้พบว่าความตั้งใจซื้อซ้ า ในระยะยาวและความพึงพอใจ จาก
การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจที่มีแนวโน้มจะยังคงมีความสัมพันธ์กับผู้ขายเดิม องค์กรเดิมมากกว่า
องค์กรใหม่หรือที่เกิดความไม่พอใจ ในมุมมองนี้ได้รับการสนับสนุนโดยนักวิจัยจ านวนมาก เช่น Deslandes, 2003; 
Durvasula et al., 2004; Eggert และ Ulaga, 2002; Szymanski & Henard, 2001 เป็นต้น ซึ่ง Ehrenberg (1972 )  
กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากก่อนซื้อผู้บริโภคต้องการทัศนคติที่ดี ประสบการณ์จากการทดลองใช้ครั้ง
ก่อน และอิทธิพลภายนอก เช่น การโฆษณา การลดแลกแจกแถม (Promotion) พนักงานขาย การพบเห็นสินค้า การตั้งราคา 
แพคเกจจิ้ง รวมไปถึงการบอกต่อ (Word of mouth) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลไปถึงการซื้อ การใช้ และความรู้สึกพึงพอใจ
หลักจากการใช้ กระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า โดย Ehrenberg (1972) ได้น าทฤษฎีการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ The NDB Theory และ The LSD theory มาใช้ในการค านวณเป็นตัวเลขทางสถิติเกี่ยวกับอัตราการซื้อซ้ าสินค้า
อุปโภคบริโภค ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ที่มีการมีการซื้อซ้ าอย่างสม่ าเสมอ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม น้ ายาท าความสะอาด  
ที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป แต่ทฤษฎีการค านวณทางคณิตศาสตร์ The NDB theory และ The LSD theory  
ไม่สามารถปรับใช้ได้กับรายละเอียดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การไหลทะลักเข้ามาของลูกค้าหน้าใหม่ ซึ่งท้าให้เกิดการ
ผิดปกติของจ านวนการซื้อในครั้งก่อนส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมการทดลองได้ เช่น การลดราคา การเปลี่ยนรูปแบบแพคเกจ เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังไม่รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ของการตอบโต้จากคู่แข่ง เช่น การลดราคา เปลี่ยนโฆษณา และการออกสินค้าใหม่อีกครั้ง 
โดย Ehrenberg ได้สรุปลักษณะลูกค้าจากการท าโปรโมชั่นออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
  1. ลูกค้าใหม่ที่ถูกดึงดูดมาด้วยโปรโมชั่น โดยราคานั้นจะดึงดูดผู้บริโภคที่ไม่เคยซื้อตราสินค้านั้นมาก่อนให้ซื้อสินค้า  
ซึ่งในระยะต่อมาจะเสมือนไม่มีลูกค้าใหม่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการเข้ามาและออกไปอย่างรวดเร็ว โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะซื้อไว้เพื่อ
ทดแทนตราสินค้าอื่นในระยะสั้นเท่านั้น 
  2. ลูกค้าเก่าที่เคยซื้อปริมาณเล็กน้อย โดยราคานั้นจะดึงดูดผู้บริโภคที่เคยซื้อตราสินค้านั้นเล็กน้อยให้มาซื้อสินค้า ซึ่ง
ลูกค้ากลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ซ้ือไว้ทดแทนตราสินค้าอื่นในระยะสั้นเท่านั้น 
 3. ลูกค้าเก่าที่ซื้อปริมาณมาก สม่ าเสมอ โดยการท าโปรโมชั่นนั้นไม่ส่งผลต่อการซื้อของลูกค้ากลุ่มนี้ที่ยังคงซื้อเป็น
ปกติ ทั้งก่อนและหลังการท้าโปรโมชั่น และไม่ได้ซื้อเพื่อทดแทนตราสินค้าอื่น  
 กล่าวโดยสรุปว่า ความตั้งใจซื้อซ้ า คือ สถานการณ์ที่บุคคลซื้อสินค้ามากกว่าหนึ่งครั้ง โดยรูปแบบของการซื้อซ้ า นั้นมี
ความหลากหลาย ผู้บริโภควิเคราะห์จากคุณภาพสินค้า การบริการ การจัดส่ง ความคุ้มค่า และที่ส าคัญการประชาสัมพันธ์และ
การตลาดที่เข้าเร็ว เข้าถึง และจริงใจในการบริการ โปรโมชั่น การตั้งราคา การขนส่งสินค้า ตราสินค้า ปัจจัยด้านส่วนแบ่งทาง
การตลาดและการกระจายตัวของผลิตภัณฑ์ (Penetration level) ปัจจัยด้านจ านวนการซื้อต่อบุคคล และระยะเวลาในการ
ซื้อต่อครั้ง ทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้าและความพึงพอใจ ความจงรักภักดี ซ่ึงจะท าให้เกิดความตั้งใจซื้อซ้ าในอนาคตขึ้น
และตัดสินใจกลับ มาซื้อสินค้าซ้ าเรื่อย ๆ ต่อไป 
 เกมออนไลน์ Realm of Valor (ROV) 
 เกมออนไลน์ เป็นเกมที่ต้องเล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ซึ่งเกมออนไลน์นั้นอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้  
และเกมออนไลน์จะท าให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมไปกับการด าเนินเรื่องราวต่างๆ ในเกมเสมือนตัวเอง ลักษณะเกม ส่วนมากจะเป็นเกม
แบบ MMO (Massive Multiplayer Online) หรือก็คือเกมที่สามารถรับจ านวนผู้เล่นได้มหาศาลในพื้นที่ที่หนึ่ง (ตั้งแต่ 100 
คนขึ้นไป) เกม Realm of Valor หรือ ROV จัดประเภทเป็นลักษณะของเกมออนไลน์ Realm of Valor หรือ ROV เกมมือถือ



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 

  
 

 

 Page 234  
  

BMRC 

แนว MOBA จากทางค่าย Garena ซึ่งเป็นเกมที่มีกระแสในโลกโซเชี่ยลมากที่สุด เปิดให้ผู้เล่นเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อวัดอันดับ 
และความสามารถของตนเอง แบ่งกลุ่มอันดับทั้งหมด 7 ระดับ ได้แก่ Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond , 
Commander และ Conqueror ตัวละครของเกมออนไลน์ ROV สามารถแบ่งได้ คือ ฮีโร่ หรือตัวละครในเกม ROV จะมี
หลากหลายตัวละคร ซึ่งแต่ละตัวนั้นจะมีสกิล และความสามารถของแต่ละตัวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละตัวละครจะมีการ
แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 6 ประเภท คือ แครี่ (Carry) ฮีโร่ผู้ซึ่งมีหน้าที่ท าดาเมจใส่ศัตรูให้มากที่สุดด้วยการโจมตีปกติที่
รุนแรงและต่อเนื่อง โดยฮีโร่ในกลุ่มนี้มักจะสามารถท าดาเมจต่อวินาทีได้เยอะด้วยการโจมตีปกติเช่น Van Helsing, Yorn, 
Fenix ฯลฯ แทงค์ (Tank) ฮีโร่ที่มีเลือดหรือสกิลที่สามารถรับดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมได้ และหัวใจส าคัญของเกมประเภท 
MOBA คือ การดันป้อม ในหลาย ๆ เกมถึงแม้ว่าจะสามารถเล่นได้ดี แต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเน้นการดันป้อมจนสามารถเก็บป้อมนอก
ของเราได้หมด เกมที่ดูเหมือนจะได้เปรียบอาจจะกลายเป็นฝั่งเราที่เริ่มกดดันแทน ดังนั้นการดันป้อมจะเป็นปัจจัยส าคัญของการ
เล่นที่จะสามารถท าให้ชนะเกมได ้

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 385 ชุดและได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด เพื่อสามารถท าการวิเคราะห์ผล
ทางสถิติได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นกลุ่มคนทั่วไปที่เล่นเกม
ออนไลน์ ROV ในประเทศไทย ใช้สูตรการค านวณ (Sample Size) กรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีต่าง 
ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัยที่ก าหนดขึ้น จากนั้นน า แบบสอบถาม 
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อยืนยันค่าความเที่ยง (Validity) ของแบบสอบถาม และท าการทดสอบความเที่ยงตรง รวมทั้งทดสอบ 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จากตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากนั้นท าการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ระหว่าง 0.910 ถึง 0.975 ส่วน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยายลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย  
ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter ในการทดสอบสมมติฐานของตัวแปร 

ผลการศึกษา 

 จากแบบสอบถามทั้งหมด 385 ชุด ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เล่นเกมออนไลน์ ROV ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 มีอายุระหว่าง 11-20 ปี มากที่สุด จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 62.6 รองลงมามีช่วง
อายุ 21-30 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมากที่สุด จ านวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 96.6 
มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงมาปริญญาตรี จ านวน 124 คน  
คิดเป็นร้อยละ 32.2 มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษามากที่สุด จ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมา ข้าราชการ/

ลักษณะปิติยินดี (Pleasure) 

 
ลักษณะการกระตุ้น (Arousal) 

 
ลักษณะการครอบง า (Dominance) 

ความตั้งใจซื้อซ้ าตัว
ละครในเกม

ออนไลน์ Realm of 
Valor (ROV) 

H1 

H2 

H3 
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พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 297 คน  
คิดเป็นร้อยละ 77.2 รองลงมา 15,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 14.5 และน้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 25,000 
บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 
 ลักษณะบุคลิกทางอารมณ์ของผู้เล่นเกมออนไลน์ ROV ตามทฤษฎี PAD Emotional State Model ด้านลักษณะปิติ
ยินดี (Pleasure) ซึ่งก็คือ ลักษณะอารมณ์ที่ตอบสนองต่อสภาพที่เป็นอยู่ในระดับสูง มีค่าเท่ากับ 1.16 มีลักษณะ การกระตุ้น 
(Arousal) ซึ่งก็คือสภาพการณ์ที่ถูกเร้าโดยการกระตุ้นจากภายนอกอยู่ในระดับต่ าในทางลบ มีค่าเท่ากับ -1.09 และลักษณะ
การครอบง า (Dominance) ซึ่งก็คือ ลักษณะอารมณ์ของบุคคลที่สามารถควบคุมหรือการมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นอยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 0.03 ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ตาราง ลักษณะบุคลิกทางอารมณ์ของผู้เล่นเกมออนไลน์ ROV ตามทฤษฎี PAD Emotional State Model 
ลักษณะบุคลิกทางอารมณ์ของผู้เล่นเกมออนไลน์ ROV ตาม

ทฤษฎี PAD Emotional State Model 
ค่ามาตรฐานของ

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับคะแนน 

1.  ลักษณะปิติยินดี (Pleasure) 1.16 สูง 
2.  ลักษณะการกระตุ้น (Arousal) -1.09 ต่ า 
3.  ลักษณะการครอบง า(Dominance) 0.03 ปานกลาง 

 ลักษณะบุคลิกทางอารมณ์ของผู้เล่นเกมออนไลน์ ROV ตามทฤษฎี PAD Emotional State Model ที่มีผลต่อความ
ตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV ได้แก่ ด้านลักษณะปิติยินดี (Pleasure) และด้านลักษณะการกระตุ้น (Arousal) ที่มี
ผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  
อยู่ในระดับมาก (R = 0.741) มีอ านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 54.9 (R2 = 0.549) โดยด้านที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละคร 
ในเกมออนไลน์ ROV มากที่สุด ได้แก่  ด้านลักษณะปิติยินดี (Pleasure) (B = 0.480) และรองลงมา คือ ด้านลักษณะการกระตุ้น 
(Arousal) (B = 0.354) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ลักษณะบุคลิกทางอารมณ์ของผู้เล่นเกมออนไลน์ ROV ตามทฤษฎี PAD Emotional State Model ที่มีผลต่อ
ความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV 

ลักษณะบุคลิกทางอารมณ์ B Beta t Sig 
(Constant) 3.950  76.929 0.000* 

ด้านลักษณะปิติยินดี (X1) 1.203 0.480 11.338 0.000* 
ด้านลักษณะการกระตุ้น (X2) 0.888 0.354 8.332 0.000* 
ด้านลักษณะการครอบง า (X3) 0.173 0.023 0.648 0.517 

R = 0.741    R2 = 0.549    F = 154.443     Sig. = 0.000* 

 
 การทดสอบสมมติฐานส าหรับงานวิจัยนี้ ใช้การวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Linear Regression 
Analysis) ด้วยวิธี Enter ในการทดสอบสมมติฐานของตัวแปร โดยท าการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3 สมมติฐาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 
ลักษณะปิติยินดี (Pleasure) MRA 0.000* ยอมรับ 
ลักษณะการกระตุ้น (Arousal) MRA 0.000* ยอมรับ 
ลักษณะการครอบง า (Dominance) MRA 0.517 ปฏิเสธ 
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จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลิกทางอารมณ์แบบลักษณะปิติยินดี (Pleasure) ของผู้เล่นเกมออนไลน์ ROV และบุคลิกทาง
อารมณ์แบบลักษณะการกระตุ้น (Arousal) ของผู้เล่นเกมออนไลน์ ROV ที่มีผลกับความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ 
ROV อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเล่นเกมออนไลน์ ROV เป็นลักษณะ
การเล่นที่ท าให้ผู้เล่นมีความเพลินเพลิน รู้สึกปิติยินดี และยังมีการแพ้ชนะเป็นการกระตุ้นให้มีก าลังใจในการแข่งขันมากขึ้น ท า
ให้ผู้เล่นสนุกสนานได้พูดคุยกับกลุ่ม ได้ร่วมกันท ากิจกรรมการเล่นเกม จึงท าให้มีความตั้งใจที่จะซื้อซ้ าตัวละครเรื่อยๆ เพื่อต้องการ
ให้มีสกิลเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ แต่ในขณะเดียวกันบุคลิกทางอารมณ์แบบลักษณะการครอบง า (Dominance) ของผู้เล่นเกม
ออนไลน์ ROV ที่มีผลกับความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจหมายถึง 
ผู้เล่นไม่ต้องการให้มีการออกค าสั่งในเกม เพราะการเล่นเกมจะชนะ ควรมีการออกความคิดเห็นร่วมกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไป
จะท าให้มีจุดหมายที่จะชนะโดยร่วมใจกันแบบเป็นทีม ถ้ามีการออกค าสั่งให้ท าตามจะท าให้การเล่นเกมออกมาไม่ดี และจะท า
ให้ทีมแพ้ได้ เมื่อไม่เห็นท่าทีที่จะชนะจึงไม่ท าให้เกิดอารมณ์ในการที่จะซื้อซ้ าตัวละครในตัวต่อไปด้วย 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลิกทางอารมณ์ด้านลักษณะปิติยินดี (Pleasure) และด้านลักษณะการกระตุ้น (Arousal) ส่งผล
ต่อความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV โดย PAD Model โดยลักษณะปิติยินดี (Pleasure) เป็นลักษณะอารมณ์ใน
ความยินดีที่จะตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางทีมที่เล่นเกมและทักษะ
การเล่นที่ไม่มีความแน่นอน มีปัญหาเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้เล่นเกมออนไลน์ ROV ในทีมต้องพยายาม
บริหารจัดการ และควบคุมสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในกลุ่มกันเองและภายนอกกับคู่ต่อสู้ให้เป็นไปตามทิศทางที่ตน
ต้องการ ส่วนบุคลิกทางอารมณ์ด้านลักษณะการกระตุ้น (Arousal) เป็นลักษณะอารมณ์ที่เกิดการรวมกันของระดับความตื่นตัว
ทางจิต และกิจกรรมทางกายของผู้เล่นในเกมออนไลน์ ROV ในสถานการณ์ที่มีข้อมูลด้านคู่ต่อสู้มาก ๆ สถานการณ์ที่มี 
ความซับซ้อนเปลี่ยนแปลง ความแปลกใหม่ หรือภาวะที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นมาก่อนจะเพิ่มการกระตุ้นให้ผู้เล่นเกมออนไลน์ ROV 
ท าให้ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV โดย PAD Model ได้น้อย (Mehrabian, 1999) ซึ่งสอดคล้องกับ 
Eliasaph Ibzan (2016) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้บริโภคและความตั้งใจซื้อซ้ า ผลการวิจัย พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจของผู้บริโภคและการซื้อซ้ าในเชิงบวก ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคที่พึงพอใจมีแนวโน้มที่จะสานต่อความสัมพันธ์
กับบริษัทหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งมากกว่า และไม่ควรท าให้ผู้บริโภคเกิดความความไม่พอใจกับบริษัทหรือองค์กรแห่งใดแห่ง
หนึ่ง บริษัทนั้นต้องสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง ควรให้มีการบริการที่เหนือกว่าแก่ลูกค้า ความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับบริษัทหรือองค์กรเนื่องจากมีผลในเชิงบวกผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางการเงินโดยรวม
ของบริษัท และสอดคล้องกับ อรการ พุฒิภาสพาณิช (2550) ได้ศึกษา เรื่อง บุคลิกภาพทางอารมณ์ บุคลิกการเป็น
ผู้ประกอบการ ความรู้ความช านาญ และความส าเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจ อาหารแช่แข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากสัตว์น้ า ผลการวิจัย พบว่า บุคลิกภาพทางอารมณ์ทั้ง 3 มิติ คือ มิติความยินดี มิติการกระตุ้นและมิติการครอบง า บุคลิก
การเป็นผู้ประกอบการในลักษณะความมีนวัตกรรม ความกล้าเสี่ยง ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ และความใฝ่ใจใน
ความส าเร็จ รวมถึงภูมิความรู้ความช านาญในด้านจ านวนปีที่ใช้ในการศึกษา และประสบการณ์ในการบริหาร มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความส าเร็จในการประกอบการ และความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้สามารถท านายความส าเร็จของในการ
ประกอบการได้ร้อยละ 48.2 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การวัดลักษณะทางอารมณ์ได้ท าการวัดพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน คือ บุคลิกทางอารมณ์แบบลักษณะปิติยินดี (Pleasure) 
บุคลิกทางอารมณ์แบบลักษณะการกระตุ้น (Arousal) และบุคลิกทางอารมณ์แบบลักษณะการครอบง า (Dominance) ที่มีผลกับ 
ความตั้งใจซื้อซ้ าตัวละครในเกมออนไลน์ ROV ซึ่งควรมีการแยกวัดแต่ละด้านหรือมิติ เพื่อตรวจสอบในด้านนั้นแบบเจาะลึก 
เพื่อต้องการทราบข้อมูลที่ชัดเจนและแก้ไขได้ถูกต้อง 
 2. ตรวจสอบประสบการณ์ของผู้เล่นก่อนว่ามีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ในความเข้าใจของเกมออนไลน์  
โดยอาจมีการคัดกรองก่อนท าแบบสอบถาม ซึ่งในอนาคตเราสามารถตรวจสอบประสบการณ์ของผู้เล่นว่าเข้าใจฟังก์ชั่นในเกม
ออนไลน์ ROV  
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 3. ในอนาคตเราควรน าผลกระทบของประสบการณ์ผู้ใช้เกมออนไลน์ ROV มาศึกษา WOM ในการวิจัยครั้งต่อไป และ
ศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น ความเต็มใจที่จะเล่นต่อ และความสามารถในการจ่ายแบบพรีเมียมได้  
 4. ท าให้ผู้พัฒนาเกมออนไลน์ ROV ได้มีการพัฒนาเกมหรือปรับปรุงเพื่อมุ่งเน้นให้เกมได้มีการใช้อาวุธที่มากขึ้นเพื่อจะ
ได้เป็นแรงดึงดูดให้ผู้พัฒนาเกมสามารถดึงให้ผู้เล่นเกมอยากซื้ออาวุธเพิ่มเติมเพื่อท าร้ายคู่ต่อสู้ ท าให้เป็นกลไกในการตลาดเพื่อ
ดึงให้ผู้เล่นต้องการซื้อให้มากขึ้นและซื้อเรื่อย ๆ 
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การวิเคราะห์เส้นทางการเดนิทางของนักท่องเที่ยวไทยต่อการใช้บริการรถยนต์เชา่ออนไลน์ในประเทศไทย 
CUSTOMER JOURNEY ANALYSIS OF THAI TOURISTS TOWARDS  

ONLINE CAR RENTAL SERVICES IN THAILAND 
ณธีวัชร์ ตาค า *  และอรชร มณีสงฆ ์** 

บทคัดย่อ 
การวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยต่อการใช้บริการรถยนต์เช่าออนไลน์ในประเทศไทย  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุง
กลยุทธ์ด้านการตลาดของธุรกิจบริการรถยนต์เช่าออนไลน์  ประกอบไปด้วย ด้านการรับรู้ ด้านดึงดูดใจ ด้านการสอบถาม  
ด้านการลงมือท าในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนประสมตลาดบริการ และด้านการสนับสนุน  

ประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่รู้จักและมาใช้บริการรถยนต์เช่าออนไลน์ในประเทศไทย ใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชาย อายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัท  
รายได้ต่อเดือน 10,000-24,999 บาท อาศัยในภาคกลาง  

ผลการศึกษาเส้นทางการเดินทางของ มีดังนี้  
การรับรู้ จากช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ Search Engine โฆษณาในสื่อ Online เช่น Google เว็บ/เพจ/เฟสบุ๊ค/

ไลน์ ของธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การแนะน าจากคนรู้จักทั้งแบบเผชิญหน้า การแนะน าในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ   
จากโฆษณาทางสื่อขนานใหญ่ และประสบการณ์ที่เคยใช้บริการมาก่อน  

การดึงดูดใจ  มีการหาข้อมูลจากเว็บ/เพจ/เฟสบุ๊ค/ไลน์ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีเว็บที่ค้นหาได้ง่าย มีโทรศัพท์
สะดวก 24 ชั่วโมง ไม่ต้องลงทะเบียน เนื้อหาการน าเสนอของเว็บ ได้แก่ การสร้างชื่อเสียงของผู้ให้บริการเป็นที่รู้จักว่ามี
มาตรฐาน มีรถให้บริการหลายรุ่น มีรถรุ่นใหม่ๆ ราคาไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต บริการรับประกันราคาถูก และ
กระบวนการให้บริการสะดวกไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็เช่าได้ 

การสอบถาม (Ask) ใช้ช่องทางที่สามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการที่ตนสนใจ ได้แก่ เว็บ/เพจ/เฟสบุ๊ค/ไลน์  
ของผู้ให้บริการโทรศัพท์ ร่วมกับช่องการการสื่อสารอื่น ๆ เช่น เว็บ/เพจ/เฟสบุ๊ค/ไลน์ ของธุรกิจอื่นที่เป็นพันธมิตร และข้อมูล
จากสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ที่ยืนยันและเห็นชอบจากบุคคลอื่นสร้างความเชื่อถือได้  

การลงมือท าการเช่า (Act) ใช้ช่องทางหลัก ๆ ได้แก่ เว็บ/เพจ/เฟสบุ๊ค/ไลน์ ของผู้ให้บริการ พนักงานขาย และพนักงาน
บริการซึ่งเป็นช่องทางโดยตรงของผู้ให้บริการ แต่ยังคงมีการใช้ช่องทาง Social Media อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อในการเลือกใช้บริการบริษัทให้เช่ารถออนไลน์ทุกปัจจัยมีความส าคัญในระดับมากที่สุด เรียงตาม
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) กระบวนการให้บริการ (Process) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 
ปัจจัยด้านราคา (Price) การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ (Product) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

การสนับสนุน (Advocate) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีการแนะน าต่อ บอกต่อ ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งแบบ
เผชิญหน้าและแนะน าในสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นการการสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ด้วย  

การศึกษาพบว่า เมื่อจ าแนกตาม ปัจจัยด้าน เพศ อายุ และรายได้ โดยใช้ค่า T-test และ F-test พบว่า ทุกด้าน  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 

ABSTRACT 
The customer journey analysis on Thai tourists towards online car rental services in Thailand aimed 

to better an understanding on customer journey of Thai tourists.  Knowledge and understanding acquired 
would be considered as the basic information to build an improvement on marketing strategies, in which 

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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the approaches of Aware, Appeal, Ask, and Act along with the service marketing mix, and Advocate for the 
online car rental service business were in focus.  Research population were specified, according to the 
convenient sampling method, to 400 Thai tourists who knew and took online car rental service in Thailand. 
Online questionnaires were applied as the tool to collect data.  

The findings presented that the majority of respondents were male, in the age of 21-30 years old 
and graduated in bachelor’ s degree or equivalence, worked as company staff and monthly income at the 
amount of 10,000-24,999 Baht, resided in the central region. 

Results of the study on customer journey were demonstrated as follows.  
In Aware approach, the core components included the service awareness being generated through 

media channels i. e.  search engine, online advertisement such as Google, website/ webpage/ FB/ Line 
application of tourism related business, word of mouth (face to face and reviews on online media), off-line 
advertisement, and through their own experiences.  

In Appeal approach, the core components included the availability of service information on 
website/webpage/FB/Line application of the service providers, to have high-ranking visibility of website on 
search engines, to have contact channel via telephone, the convenience in searching for information at 24 
hours, and no registration required.  In addition, the core web contents included the enhancement of 
brand’s reputation in a way that the business shall serve customers with standard, the various car models, 
the availability of new car models, surcharge waiver for using credit card, the cheap price guarantee service, 
and the convenient service process that did not required a credit card guarantee. 

In Ask approach, the core components included the availability to make a direct contact with an 
interesting service provider via its own website/webpage/FB/Line application and telephone, the availability 
to make a contact through communication channels of other corporate alliances: website/webpage/FB/Line 
application, for example, and the availability to make a contact via social media in order to get the reliability 
of a certain service provider affirmed and approved. 

In Act approach, the core components included the access through the service provider’s main and 
direct contact channels i.e. its website/webpage/FB/Line application, sales-staff, and service staff as well as 
through other social medial related.  In addition, results of the study on marketing mix affecting the 
respondents towards selecting online car rental service indicated that all following factors were rated at 
the highest level:  place, process, people, price, physical evidence and presentation, product, and 
promotion, in orderly.   

In Advocate approach, the finding revealed that the respondents would suggest and pass the words 
to others via face-to-face and online media in recommending a certain service provider to others. 

The findings also suggested that according to the t- test and f- test, which the respondents were 
classified by gender, age range and income range, differences were found in several components of all 
approaches at 0.05 level of statistical significance. 

1. บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความส าคัญด้านการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก โดยการท่องเที่ยวสามารถท ารายได้  

อย่างมาก และเป็นรายได้หลักอันดับหนึ่งของประเทศ    อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในปี พ.ศ. 2560 สร้างรายได้รวมได้ 
2.76 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ได้จัดท าแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยรายได้จากตลาดคนไทยท่องเที่ยวในประเทศ (ไทยเที่ยว
ไทย) มูลค่า 9.5 แสนล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) 

ธุรกิจรถเช่าซึ่งจัดเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันธ์กับการท่องเที่ยว ซึ่งมูลค่าตลาดในประเทศไทยมี
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มูลค่า ในปี พ.ศ. 2560 ตลาดรถเช่าโดยรวมขยายตัวได้ด้วยมูลค่าตลาด 42,500 ล้านบาท หรือขยายตัวกว่าร้อยละ 9 เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน โดยส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 69 เป็นตลาดรถเช่าระยะยาว ซึ่งมีลูกค้าหลักเป็นกลุ่มองค์กรในหลากหลาย
อุตสาหกรรม ขณะที่อีกร้อยละ 31 เป็นตลาดรถเช่าระยะสั้น ซึ่งลูกค้าหลักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ส่วนปี 2561 ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทยมองว่าตลาดรถเช่ารวมน่าจะมีโอกาสขยายตัวได้ต่อด้วยมูลค่า 45,000 ถึง 45,900 ล้านบาท หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อย
ละ 6 ถึง 8 จากปี 2560 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) 

ธุรกิจรถเช่าแบ่งรูปแบบการเช่า  3 แบบ คือ 1. การเช่ารถยนต์แบบออฟไลน์ การที่ต้องติดต่อเคาน์เตอร์เพื่อจะเช่ารถ  
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่สนามบิน โดยการ walk-in 2. การเช่ารถแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถเช่ารถโดย ระบุ วัน เวลา สถานที่ ผ่าน
เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น ซึ่งจะรวดเร็ว และได้รับความสะดวก สบายในการได้รับการบริการจากผู้ประกอบการรถยนต์ให้
เช่า 3. แบบผสม คือใช้ทั้งช่องทางออฟไลน์ และ ออนไลน์ (สมาคมรถเช่าไทย, 2561)  พบว่าตลาดรถเช่าให้เช่าในประเทศไทย
มีการเติบโตมากขึ้น และแนวโน้มการน าเทคโนโลยีมาใช้  ท าให้รูปแบบการเช่ารถยนต์เปลี่ยนไปเป็นช่องทางออนไลน์มาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกได้มากขึ้นแตกต่างไปจากการเช่าแบบเดิมที่มีแต่ออฟไลน์ และศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว
ประเทศไทยที่มีอยู่สูง เนื่องจากเส้นทางการบินใหม่ เปิดเพิ่มขึ้นและเพิ่ม จ านวนเที่ยวบินอย่างมากในฤดูกาลท่องเที่ยว อีกทั้ง  
ส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐบาลยังมีการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว อยู่อย่างต่อเนื่อง จึงสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์เส้นทาง
การเดินทาง ของนักท่องเที่ยวไทย เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดต่อไป  

2. แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แนวคิดเส้นทางการเดินทางของผู้บริโภค (Customer Journey) และแนวคิด 

ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service  Marketing Mix) ดังนี้ 
2.1 แนวคิดเส้นทางการเดินทางของผู้บริโภค (Customer Journey) 
เส้นทางการเดินทางของผู้บริ โภค (Customer Journey)  (5A’s Stratagies)  (ฟิลิป  คอตเลอร์ , เหมะวัน  

การตะจายา และ ไอวัน เซเตียวาน, 2560, หน้า 72-80) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  การรับรู้ (Aware) การดึงดูดใจ 
(Appeal)  การสอบถาม (Ask) การลงมือท า (Act) การสนับสนุน (Advocate) โมเดลของ5A’s จะถูกน ามาใช้ในการอธิบาย
พฤติกรรมและสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคในแต่ละขั้นตอน ถูกน ามาใช้มากในปัจจุบันเนื่องจากพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนไป 
มีการเพิ่มขึ้นของสื่อและช่องทาง ออนไลน์หรือสื่อสมัยใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายและกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงมี
การน า โมเดลของ5A’s มาใช้แทนแนวคิด AIDA โดยเพิ่ม Advocate หรือการบอกต่อ เข้าไปในโมเดลด้วย เมื่อเข้าใจถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภค หรือ เส้นทางการเดินทางของผู้บริโภค (Customer Journey) แล้วนักการตลาดจะสามารถน ามาใช้ใน
การก าหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมอันจะน าไปสู่ การซื้อและความภักดีและบอกต่อในที่สุด 

2.2 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ  (Service  Marketing  Mix) 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service  Mix) ของ Philip  Kotler (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ, 2550, หน้า 35-36) เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการซึ่งจะได้ ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix) หรือ 
7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) หมายถึง  คุณค่าผลิตภัณฑ์ 
ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  (Value) ของบริการกับราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
(Place) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation) และ ด้านกระบวนการ (Process) ในการศึกษาครั้งนี้จะ
น ามารวมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ในขั้นตอน การลงมือท า (Act) ตามแนวคิดเส้นทางการเดินทาง
ของผู้บริโภค (Customer Journey) 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สุพิชฌาย์ ขจรชัยกุล (2553) กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจรถเช่า กรณีศึกษา บริษัทรถเช่า แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ของกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
หรือ บริการมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านราคา ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการด าเนินงาน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดตามล าดับ  

ธนวิทย์ นาทิพย์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้
บริการรถเช่า ในจังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ท าการศึกษาใน ครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เช่ารถกับผู้ประกอบการ  
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รถเช่าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ศึกษาได้ ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ค่าสถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 30 - 39 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้ต่อ เดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง ระยะเวลาในการเช่ารถ 2 วัน ในหนึ่งปี
ที่ ผ่านมาเคยใช้บริการรถเช่าในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 ครั้ง ประเภทรถที่เลือกเช่าเป็นรถเก๋งขนาด เล็ก (ต่ ากว่า 1700 ซีซี) 
สีของรถยนต์ที่เช่าคือสีขาว นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการรถเช่าจาก ผู้ประกอบการท้องถิ่น ในการเช่ารถจะใช้วิธีการโทรไปเพื่อ
จองหรือติดต่อเช่ารถ การเลือกใช้ บริการรถเช่าในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ นักท่องเที่ยวได้มีการเปรียบเทียบราคาเช่าก่อนที่จะ
เช่ารถใช้ วิธีการช าระเงินค่าเช่ารถเป็นเงินสด ส าหรับบริการเสริมที่นักท่องเที่ยวต้องการจากผู้ประกอบการ เพิ่มเติมคือการรับ
จองสถานที่พักร้านอาหาร และนักท่องเที่ยวรู้จักร้านเช่ารถในจังหวัดเชียงใหม่ จากเว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาคือด้านบุคลากร 
และด้านราคา ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการสร้าง และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาดตามล าดับ  

สิริกร โสนนิล (2559) การศึกษาพฤติกรรมการเช่ารถยนต์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเมืองพัทยา  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเช่ารถยนต์ในเมืองพัทยา จ านวน 400 ราย สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
1) ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ และสัญชาติ ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการเช่ารถยนต์ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเมืองพัทยาแตกต่างกัน 2) ปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ มีอิทธิพลทางบวก
ต่อพฤติกรรมการเช่า รถยนต์ของนักท่องเท่ียวในเมืองพัทยา 

 
3. ระเบียบวิธีการศึกษา 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเส้นทางการเดินทาง (Customer Journey) 5A’s  (5A’s Strategies) (ฟิลิป  

คอตเลอร์,  เหมะวัน การตะจายา และ ไอวัน เซเตียวาน, 2560) ของนักท่องเที่ยวไทยต่อการใช้บริการรถยนต์เช่าออนไลน์ใน
ประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านรับรู้ (Aware) ด้านดึงดูดใจ (Appeal) ด้านสอบถาม (Ask) ด้านลงมือท าการเช่ารถ (Act)  
ด้านการลงมือท าศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
การจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการการให้บริการ 
(Process) ด้านลักษณะทางกายภาพภายนอก (Physical Evidence) และด้านสนับสนุน (Advocate)  

3.2 ประชากร ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่รู้จักและมาใช้บริการรถยนต์เช่าออนไลน์ในประเทศไทย  

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สถานที่ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  
เว็บพันทิพย์ และ เฟสบุ๊ค และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ รวบรวมแบบสอบถามออนไลน์โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการรถเช่าออนไลน์ในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
ออนไลน์ 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ผ่านการทดสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  

ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.980 และทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s 
alpha coefficient) α เท่ากับ 0.930 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Independent t-test, One-way ANOVA F-
test, Least Significant difference (LSD) ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ 0.05 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ  
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ ใช้บริการ เช่น ค าถามเรื่อง เพศ อายุ  ระดับรายได้ส่วนตัวต่อเดือน อาชีพ  

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลการใช้บริการด้านรถเช่า เช่น ประเภทรถที่เช่า สีรถยนต์ที่ต้องการเช่า ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเช่า 
เป็นต้น ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวตามแนวคิด 5A’s และ ส่วนประสมการตลาดบริการ 
7P’s  ค่าเฉลี่ย (Mean) ฐานนิยม (Mode) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ Rating Scale และ Likert 
Scale  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลของปัญหาและข้อเสนอแนะ    
ข้อมูลทีร่วบรวมได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ฐานนิยม (Mode) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ใช้ Rating Scale และ Likert Scale ผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้แปลผลตามนี้ ค่าเฉลี่ย  4.51 - 
5.00  3.51 - 4.50   2.51 - 3.50   1.51 - 2.50 และ  1.00 - 1.50 ระดับความมีอิทธิพล / ระดับการเห็นด้วย มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามล าดับ  

 
4. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยต่อการใช้บริการรถยนต์เช่าออนไลน์ในประเทศ
ไทย จ านวน 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.2 ช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 52.5 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 83.8 อาชีพพนักงานบริษัท ร้อยละ 59.0 รายได้ต่อเดือน ช่วง 10,000-24,999 
บาท ร้อยละ 62.5  ภูมิล าเนา ร้อยละ 57.7 

ข้อมูลการใช้บริการด้านรถเช่า เช่น ประเภทรถที่เช่า สีรถยนต์ที่ต้องการเช่า ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเช่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เช่ารถจากรูปแบบการให้บริการรถยนต์เช่า แบบผสม คือใช้ทั้งช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์  
มากที่สุด ร้อยละ 76.8 ใช้ส่วนตัวในการติดต่องาน ร้อยละ 57.3 ใช้บริการรถยนต์เช่า จากบริษัทหรือจากเว็บไซต์ให้เช่ารถ 
Buddygo ร้อยละ 34.5 รถเก๋งขนาดกลาง (1,701-2,500 ซีซี) ร้อยละ 67.8 สีของรถยนต์ สีด า ร้อยละ 58.5 ระดับราคา 
ค่าเช่ารถต่อ 1 วัน 1,000-1,500 บาท ร้อยละ 65.5 จ าแนกตามวันที่ใช้บริการ จันทร์-ศุกร์ ร้อยละ 67.0 ระยะเวลาที่เช่า 2 วัน 
ร้อยละ 66.8 จ านวนครั้งที่ใช้บริการรถเช่า 2 ครั้ง ร้อยละ 61.0 ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของการเช่ารถ
ออนไลน์ ระดับความพึงพอใจ มาก ร้อยละ 83.5 

1. การรับรู้ (Aware)  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เกิดการรับรู้ผู้ให้บริการรถเช่าออนไลน์จาก การค้นหาใน Search Engine  

มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การรับรู้จากเว็บอื่น ๆ ที่เข้าไปจองโรงแรม หรือ ซื้อตั๋วเดินทาง การบอกต่อปากต่อปากหรือแนะน า
ออนไลน์จากบล็อกรีวิวท่องเที่ยว เคยเห็นโฆษณาทั่วไปทางสื่อออฟไลน์ เช่นป้ายกลางแจ้ง โทรทัศน์ นิตยสาร ใบปลิว โบรชัวร์  
เป็นต้น การเคยใช้บริการมาก่อน และ โฆษณาในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น โฆษณาใน Google ตามล าดับค่าเฉลี่ย 

2. การดึงดูดใจ (Appeal)  
ผลการศึกษาพบว่า สิ่งดึงดูดใจ (Appeal) อันดับแรกได้แก่ ชื่อเสียงของผู้ให้บริการเป็นที่รู้จัก มีรถให้บริการหลายรุ่น 

หลายแบบ และมีรถรุ่นใหม่ ๆ  ไม่มีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ผู้ให้บริการรับประกันราคาถูก เว็บของผู้ให้บริการค้นหาได้ง่าย 
Searchหาไม่ยุ่งยาก  รูปภาพและการน าเสนอของเว็บ (Content) ไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็เช่าได้  ช่องทางในการหาข้อมูลสะดวก 
เช่น เว็บ App หรือมีโทรศัพท์ ให้สอบถามหรือหาข้อมูลอื่นสะดวก 24 ชั่วโมง ไม่ต้องลงทะเบียนหรือตอบค าถาม ตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย 

3. การสอบถาม (Ask) 
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ที่อยากรู้อยากเห็นมักกระตือรือร้นเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเหล่านี้แบ่งเป็น

แหล่งการหาข้อมูล และประเภทของข้อมูลที่ต้องการหาเพิ่มเติม 
แหล่งในการหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่ เว็บ/เพจ/FB/Line ของผู้ให้บริการรายนั้น ๆ โทรไปสอบถามจากหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้ให้บริการ และ เว็บ เพจ Social Media อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามล าดับค่าเฉลี่ย 
ประเภทของข้อมูลที่ต้องการหาเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลเพิ่มเติมด้านบริการหรือด้านอื่นๆ ด้านราคาค่าเช่าด้านเงื่อนไข

การช าระเงิน การรับประกัน  ด้านเงื่อนไข ข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด หรือการร่วมกับพันธมิตรพิเศษต่างๆ  ด้านการก าหนด 
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ความต้องการพิเศษที่ต้องการจากรถเช่น เลือกสีรถ รุ่นรถ ปีรถได้  ด้านกระบวนการจอง สถานที่รับส่งรถเอกสารที่ต้องใช้ และ 
ด้าน ประเภทรถ รุ่นรถที่มีให้บริการ  ตามล าดับค่าเฉลี่ย 

4. การลงมือท าการเช่ารถ (Act)   
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทให้เช่ารถออนไลน์ (ลงมือท า (Act)) 

การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อในการเลือกใช้บริการบริษัทให้เช่ารถออนไลน์ เรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ยได้แก่ กระบวนการให้บริการ (Process) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านบุคลากร 
(People) ปัจจัยด้านราคา (Price) การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) 
ตามล าดับค่าเฉลี่ย ส่วนด้านปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ (Product) และ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เป็นล าดับสุดท้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการบริษัทให้เช่ารถออนไลน์ ด้านกระบวนการให้บริการ 
(Process) มีปัจจัยย่อยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนในการ ส่งมอบรถ วางเงินประกันมัดจ า ช าระค่าบริการ  
มีความถูกต้อง รวดเร็ว เอกสารไม่ยุ่งยาก รองลงมาได้แก่ การใส่ใจในรายละเอียดของลูกค้าตามที่ร้องขอ และยืดหยุ่นได้ เช่น
การส่งมอบรถ และอื่น ๆ มีใบตรวจเช็คสภาพรถเช่าให้ลูกค้าก่อนการรับ-ส่งมอบรถเช่า มีการถ่ายรูปรถเช่าก่อนและหลังใช้ไว้
เป็นหลักฐาน  หากรถเช่าเกิดอุบัติเหตุ หรือมีปัญหา มีพนักงานเข้าไปดูแลอย่างรวดเร็ว ลูกค้าไม่เสียเวลา ตามล าดับค่าเฉลี่ย 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการบริษัทให้เช่ารถออนไลน์ ได้สรุปไว้ในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดง ค่าเฉลี่ย ระดับที่มีผล และล าดับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7P’s  
ส่วนประสมการตลาดบริการ 7P’s ค่าเฉลี่ย ระดับที่มีผล อันดับที่ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 4.68 มากที่สุด 1 
กระบวนการให้บริการ (Process) 4.67 มากที่สุด 2 
ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 4.67 มากที่สุด 3 
ปัจจัยด้านราคา (Price) 4.65 มากที่สุด 4 
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and 
presentation) 

4.62 มากที่สุด 5 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ (Product) 4.61 มากที่สุด 6 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4.61 มากที่สุด 7 

จากที่ตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลกระทบต่อ การวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวไทยต่อการใช้บริการรถยนต์เช่าออนไลน์ในประเทศไทย ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับ ดังนี้ ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place) กระบวนการให้บริการ (Process) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้านราคา (Price)  
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 
(Product) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

5. การสนับสนุน (Advocate) : ผู้ให้บริการรถเช่าออนไลน์ในอนาคต หลังการใช้บริการ  มีค่าเฉลี่ยรวม 4.59 โดยมี
ปัจจัยย่อยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด หลังการใช้บริการแล้วตั้งใจว่าจะใช้บริการผู้ให้บริการรายนี้ ในอนาคต ค่าเฉลี่ย 4.75  
ตั้งใจจะมีการแนะน าให้บุคคลที่รู้จักใช้บริการผู้ให้บริการรายนี้ด้วย ค่าเฉลี่ย 4.72 ตามล าดับ 

ในการศึกษาได้มีการเปรียบเทียบกลุ่มผู้ใช้บริการเป็น 3 กลุ่มจ าแนกตาม เพศ ได้แก่ เพศหญิง เพศชาย  อายุ ได้แก่  
21-30 (213 ราย) 31-40 (167 ราย) 41ปี ขึ้นไป (20 ราย) จ าแนกตาม รายได้ต่อเดือน 10,000-24,999 (262 ราย)  
25,000-39,000 (116 ราย) และ 40,000 ขึ้นไป (22 ราย) ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การสรุปผลเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยต่อการใช้บริการรถยนต์เช่ าออนไลน์ จ าแนก ตาม เพศ อายุ  
              และรายได้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับความคิดเหน็ต่อ การรับรู้ (Aware) : รู้จักผู้ให้บริการรถเช่าออนไลน์ 
เพศ 

T-test 
อาย ุ

F-test 
รายได้ 
F-test 

1. รู้จัก ผู้ให้บริการรถเช่าออนไลน์จากการค้นหาใน Search Engine ต่าง ๆ ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
2. รู้จักผู้ให้บริการรถเช่าออนไลน์ จากโฆษณาในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น โฆษณาใน Google ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
3. รู้จักผู้ให้บริการรถเช่าออนไลน์ จากเว็บอื่น ๆ ที่เข้าไปจองโรงแรม หรือ ซื้อตั๋วเดินทาง ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
4. รู้จักผู้ให้บริการรถเช่าออนไลน์ จากการบอกต่อแบบปากต่อปาก หรือค าแนะน าออนไลน์ 
จากบล็อกรีวิวทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ 

แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

5. รู้จักผู้ให้บริการรถเช่าออนไลน์ จากการเคยใช้บริการมาก่อน ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
6. เคยเห็นโฆษณาทั่วไปทางสื่อออฟไลน์ เช่นป้ายกลางแจ้ง โทรทัศน์ นิตยสาร ใบปลิว โบร
ชัวร์ เป็นต้น 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 

 
สิ่งดึงดูดใจ (Appeal) : ปัจจัยส าคัญระดับแรก ๆ ที่ดึงดูดใจให้สนใจ 

ผู้ให้บริการรถเช่าออนไลน ์
เพศ อาย ุ รายได้ 

1. ชื่อเสียงของผู้ให้บริการเป็นที่รู้จักผู้ให้บริการรถเช่ามาตรฐาน ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
2. ผู้ให้บริการมีช่องทางในการหาข้อมูลสะดวก เช่น เว็บ App หรือมีโทรศัพท์ ให้สอบถาม
หรือหาข้อมูลอ่ืนสะดวก 24 ชั่วโมง ไม่ต้องลงทะเบียนหรือตอบค าถาม 

แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

3. ผู้ให้บริการรับประกันราคาถูก ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
4. ผู้ให้บริการ มีรถให้บริการหลายรุ่น หลายแบบ และมีรถรุ่นใหม่ๆให้บริการ ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
5. ผู้ให้บริการไม่มีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
6. ผู้ให้บริการระบุว่าไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็เช่าได้ ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
7. เว็บของผู้ให้บริการค้นหาได้ง่าย Searchทหาไม่ยุ่งยาก ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
8. รูปภาพและการน าเสนอของเว็บ (Content) ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
 

ข้อมูลที่ต้องการสอบถาม (Ask) หาข้อมูลของการให้บรกิารหรือแหล่ง 
ในการหาข้อมูลและข้อมูลเพิ่มเติมที่หาเพิ่ม 

เพศ อาย ุ รายได้ 

1. ข้อมูลเพิ่มเติมด้านบริการหรือด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
2. หาข้อมูลเพิ่มในด้าน ประเภทรถ รุ่นรถที่มีให้บริการ แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
3. หาข้อมูลเพิ่มในด้านราคาค่าเช่า ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
4.  ข้ อมูล เพิ่ ม เติมด้ านอื่ น  ๆ  ที่ สนใจจากในเว็บ/ เพจ/FB/Line ของผู้ ให้บริการ 
รายนั้น ๆ ที่ให้ไว้ 

แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

5. ข้อมูลเพิ่มเติมโดยโทรไปสอบถามจากหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้บริการ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 
6. ข้อมูลเพิ่มเติมจาก เว็บ เพจ Social Media อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
7.  หาข้ อมู ล เพิ่ ม ในด้ านการก าหนดความต้องการพิ เศษที่ ต้ องการจากรถเช่น  
เลือกสีรถ รุ่นรถ ปีรถได้ 

แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

8. หาข้อมูลเพิ่มในด้านกระบวนการจอง สถานที่รับส่งรถเอกสารที่ต้องใช้ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
9. หาข้อมูลเพิ่มในด้านเงื่อนไขการช าระเงิน การรับประกัน แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
10. หาข้อมูลเพิ่มในด้านเงื่อนไข ข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด หรือการร่วมกับพันธมิตร 
พิเศษต่าง ๆ 

ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
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การลงมือท า (Act) : ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล 
ต่อในการเลือกใช้บริการบริษัทให้เช่ารถออนไลน์ 

เพศ อาย ุ รายได้ 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 7P’s      
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ (Product) 
1.1 ชื่อเสียงของสถานประกอบการผู้ให้เช่ารถ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
1.2 ยี่ห้อรถและรุ่นรถ เช่น รถรุ่นใหม่ สภาพรถสะอาด ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 
1.3 บริการเสริม เช่น เงื่อนไขการประกันภัย ระบบน าทาง ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 
2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถและบริการเสริมที่ให้บริการ ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
2.2 ราคาเช่าต้องถูกกว่าผู้ให้เช่าอื่น ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 
2.3 อัตราค่าล่วงเวลาการส่งคืนเหมาะสม เช่น ยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้บริการ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 
2.4 ราคาที่เสนอ รวมอะไรบ้าง เช่น เงื่อนไขน้ ามัน ,การเพิ่มเติมชื่อผู้ขับหลัก,ประกันคุ้ม 
ครองรถเช่า 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
3.1 ร้านเช่ารถตั้งอยู่ย่านธุรกิจสะดวกต่อการใช้บริการ ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
3.2 เวลาเปิด- ปิด ของร้านยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
3.3 มีศูนย์บริการหลายสาขา และกระจายทั่วประเทศ ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
3.4 ขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ไม่ยุ่งยาก ดูง่ายสบายตา ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 พบเห็นการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ บ่อย ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
4.2 มีส่วนลดในการเช่าเมื่อเช่าหลายวัน ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 
4.3 บัตรสมาชิก คูปองสะสมเพื่อแลกส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
5. ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 
5.1 การตรงต่อเวลาของพนักงานในการรับ-ส่งรถเช่า ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 
5.2 ความสามารถการให้ข้อมูลรถเช่าของพนักงาน แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
5.3 ความสามารถในการแนะน าข้อมูลเส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยว ให้แก่ลูกค้า ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
5.4 บุคลิกภาพ ความเต็มใจ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของพนักงาน ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
6. การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) 
6.1 ความน่าเชื่อถือของผู้ให้เช่า เช่น มีใบจดทะเบียนการค้า, ใบจดทะเบียนพาณิชย์ หน้า
เพจ หน้าเว็บไซต์น่าเชื่อถือ ดูเป็นมืออาชีพ 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 

6.2 เทคโนโลยีการให้บริการรถเช่าที่ทันสมัย เช่น ติดต้ัง GPS Tracker เพื่อตามรถยนต์หาก
ถูกโจรกรรม 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 

6.3 ส านักงาน ศูนย์หรือสาขาน่าเชื่อถือ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
 
การลงมือท า (Act) : ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อในการเลือกใช้

บริการบริษัทให้เชา่รถออนไลน ์
เพศ อาย ุ รายได้ 

7. กระบวนการใหบ้ริการ (Process) 
7.1 ขั้นตอนในการ ส่งมอบรถ วางเงินประกันมัดจ า ช าระค่าบริการ มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
เอกสารไม่ยุ่งยาก 

ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

7.2 หากรถเช่าเกิดอุบัติเหตุ หรือมีปัญหา มีพนักงานเข้าไปดูแลอย่างรวดเร็ว ลูกค้าไม่
เสียเวลา 

แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

7.3 มีใบตรวจเช็คสภาพรถเช่าให้ลูกค้าก่อนการรับ-ส่งมอบรถเช่า มีการถ่ายรูปรถเช่าก่อน
และหลังใช้ไว้เป็นหลักฐาน 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

7.4 การใส่ใจในรายละเอียดของลูกค้าตามที่ร้องขอ และยืดหยุ่นได้ เช่นการส่งมอบรถ และ
อื่น ๆ 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
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การสนับสนุน (Advocate) : ผู้ให้บริการรถเช่าออนไลน์ในอนาคต  
หลังการใช้บริการ 

เพศ อาย ุ รายได้ 

1. หลังการใช้บริการแล้วตั้งใจว่าจะใช้บริการผู้ให้บริการรายนี้ ในอนาคต ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
2. ตั้งใจจะมีการแนะน าให้บุคคลที่รู้จักใช้บริการผู้ให้บริการรายนี้ด้วย แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 

 
จากตารางพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยต่อการใช้บริการ

รถยนต์เช่าออนไลน์ แตกต่างกันในปัจจัยย่อยหลาย ๆ ปัจจัย 

5. ข้อเสนอแนะ 

สรุปเส้นทางการเดินทางเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยว (Customer Journey) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  
เส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่บริการรถยนต์เช่าออนไลน์ในประเทศไทย โดยมีกระบวนวิเคราะห์ท าให้สามารถก าหนด 
กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับช่วงเวลา หากท าอย่างถูกต้อง ความส าเร็จจะมีมากกว่าการให้เช่ารถได้ แต่จะส่งผลถึงวางแผนงาน  
อย่างเป็นระบบให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดี และที่ส าคัญที่สุดคือมีความภักดีต่ อสินค้า เกิดการซื้อซ้ า 
และบอกต่อ 

ตารางที่ 3 สรุปช่องทางการสื่อสารที่ผู้บริโภคได้รับข่าวสารในแต่ละช่วงของ เส้นทางการเดินทางของผู้บริโภค (Customer  
              Journey) ในการใช้บริการรถยนต์เช่าออนไลน์ในประเทศไทย 

ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ Aware Appeal Ask Act Advocate 
Search engine      
โฆษณาในสื่อonline เช่น Google      
เวบ็/เพจ/FB/Lineของผู้ให้บริการ       
เว็บ/เพจ/FB/Line ของธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว      

 

เวบ็/เพจ/FB/Line  ของธุรกิจอื่นที่เป็นพันธมิตร      
Social media อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
โทรศัพท ์      
พนักงานขาย พนักงานบริการ      
word of mouth  
(face to face และแนะน าในสื่อออนไลน์ต่างๆ)      

 

โฆษณา off line      
เคยใช้บริการมาก่อน      

ผลการศึกษาครั้งนี้น าไปสู่การสรุปผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ในขั้นตอน การรู้จัก หรือ รับรู้ (Aware)  จากช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่  Search engine โฆษณาในสื่อ 

online เช่น Google เว็บ/เพจ/FB/Line ของธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว word of mouth (face to face และ
แนะน าในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ) โฆษณา offline และการเคยใช้บริการมาก่อน ดังนั้นในแง่ของผู้ประกอบการควรจะเน้น 
การสื่อสาร ให้หลากหลาย ทั้งช่องทาง online และ offline ดังนั้นจึงควรใช้ช่องทางที่หลากหลายให้เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด 

ขั้นตอนความชอบต่อผู้ให้บริการ หรือ ดึงดูดใจ (Appeal) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ ผู้ตอบแบบสอบถามจะสนใจแบรนด์ 
(ผู้ให้บริการ) เพียงไม่กี่ราย พบว่า ที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีการหาข้อมูลจากเว็บ/เพจ/FB/Line ของผู้ให้บริการ ดังนั้นจึงควร
พัฒนาสื่อนี้ให้มีข้อมูลต่าง ๆ ที่ดึงดูดใจ และครอบคลุมเนื้อหาที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด 

ข้อมูลที่ผู้ให้บริการควรจัดให้มี ได้แก่ การสร้างชื่อเสียงของผู้ให้บริการเป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้ให้บริการรถเช่ามาตรฐาน   
ด้านผลิตภัณฑ์จัดให้มีมีรถให้บริการหลายรุ่น หลายแบบ และมีรถรุ่นใหม่  ๆ ให้บริการ กลยุทธ์ด้านราคาควรจะไม่คิด
ค่าธรรมเนียมเม่ือลูกค้าใช้บัตรเครดิต  บริการรับประกันราคาถูก  กระบวนการให้บริการสะดวกไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็เช่าได้ 
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เว็บของผู้ให้บริการค้นหาได้ง่าย Search หาไม่ยุ่งยาก รูปภาพและการน าเสนอของเว็บ (Content) ผู้ให้บริการมี
ช่องทางในการหาข้อมูลสะดวก เช่น เว็บ App หรือมีโทรศัพท์ ให้สอบถามหรือหาข้อมูลอื่นสะดวก 24 ชั่วโมง ไม่ต้อง
ลงทะเบียนหรือตอบค าถาม  

ขั้นตอนความเชื่อ หรือสอบถาม (Ask) ผู้บริโภคที่อยากรู้อยากเห็นมักกระตือรือร้นเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
ผู้ให้บริการที่สนใจ การได้มาของข้อมูลที่เพียงพอจะน าไปสู่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ประมวลมาจากการพูดคุยกับผู้บริโภค
อื่น ๆ ความดึงดูดใจของแบรนด์ต้องได้รับการยืนยันและเห็นชอบจากผู้บริโภคเหล่านั้น เส้นทางผู้บริโภคจึ งจะด าเนินต่อไป 
การศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้ช่องทางที่สามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการที่ตนสนใจโดยตรงได้แก่ เว็บ/เพจ/
FB/Line ของผู้ให้บริการ โทรศัพท์ และมีการใช้ช่องการการสื่อสารอื่น ๆ เช่น เว็บ/เพจ/FB/Line  ของธุรกิจอื่นที่เป็นพันธมิตร
และ Social media อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยืนยันและเห็นชอบจากบุคคลอื่น ๆ ที่จะสร้างความเชื่อได้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการสอบถามเพิ่มเติม ซ่ึงทางผู้ให้บริการควรมีให้เช่น ในด้านราคาค่าเช่า เงื่อนไขการ
ช าระเงิน การรับประกัน ด้านเงื่อนไข ข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด หรือการร่วมกับพันธมิตรพิเศษต่าง ๆ ข้อมูลเพิ่มในด้านการ
ก าหนดความต้องการพิเศษที่ต้องการจากรถเช่น เลือกสีรถ รุ่นรถ ปีรถได้  ข้อมูลเพิ่มในด้านกระบวนการจอง สถานที่รับส่งรถ
เอกสารที่ต้องใช้  ข้อมูลเพิ่มในด้าน ประเภทรถ รุ่นรถที่มีให้บริการ เป็นต้น 

ขั้นตอนการใช้บริการ หรือลงมือท าการเช่า (Act) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้ช่องทางหลัก ๆ ได้แก่ เว็บ/เพจ/
FB/Lineของผู้ให้บริการ พนักงานขาย พนักงานบริการ ซึ่งเป็นช่องทางโดยตรงของผู้ให้บริการ  แต่ยังคงมีการใช้ช่องทาง 
social media อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ในขั้นตอนนี้ผู้ให้บริการ ไม่ได้จ ากัดเฉพาะการมาใช้บริการเท่านั้น หลังจากตัดสินใจใช้
บริการแล้วผู้บริโภคจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการรถเช่าในเชิงลึก ทั้งจากการใช้ รวมทั้งการใช้บริการหลังการขายด้วย ผู้
ให้บริการต้องมัดใจลูกค้าให้ได้ และต้องมั่นใจว่าผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดี ให้ผลในทางบวกและน่าประทับใจ ถ้าลูกค้า
มีปัญหาหรือข้อร้องเรียนผู้ให้บริการต้องเอาใจใส่และเร่งแก้ปัญหาให้ลูกค้า 

ในส่วนปัจจัยด้านการตลาดที่ผู้ให้บริการควรค านึงถึงในด้านต่างๆ ในช่วงของการลงมือท าการเช่า ได้แก่  
ปัจจัยด้านราคา (Price) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถและบริการเสริมที่ให้บริการ ราคาที่เสนอ รวม เงื่อนไขน้ ามัน

,การเพิ่มเติมชื่อผู้ขับหลัก ประกันคุ้ม ครองรถเช่า อัตราค่าล่วงเวลาการส่งคืนเหมาะสม เช่น ยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้บริการ ราคาเช่า
ต้องถูกกว่าผู้ให้เช่าอื่น  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ต้องค านึงถึง ขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ไม่ยุ่งยาก ดูง่ายสบายตา ร้านเช่า
รถตั้งอยู่ย่านธุรกิจสะดวกต่อการใช้บริการ มีศูนย์บริการหลายสาขา และกระจายทั่วประเทศ เวลาเปิด- ปิด ของร้านยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ควรว่างกลยุทธ์ให้สามารถ พบเห็นการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
บ่อย มีการใช้บัตรสมาชิก คูปองสะสมเพื่อแลกส่วนลด หรือสิทธิพิเศษ มีส่วนลดในการเช่าเมื่อเช่าหลายวัน  

ปัจจัยด้านบุคลากร (People) เน้นที่การตรงต่อเวลาของพนักงานในการรับ-ส่งรถเช่า บุคลิกภาพ ความเต็มใจ และการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของพนักงาน ความสามารถในการแนะน าข้อมูลเส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยว ให้แก่ลูกค้า 
ความสามารถการให้ข้อมูลรถเช่าของพนักงาน 

การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) มุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างความ
น่าเชื่อถือของผู้ให้เช่า เช่น มีใบจดทะเบียนการค้า, ใบจดทะเบียนพาณิชย์ หน้าเพจ หน้าเว็บไซต์น่าเชื่อถือ ดูเป็นมืออาชีพ  
ส านักงาน ศูนย์หรือสาขาน่าเชื่อถือ เทคโนโลยีการให้บริการรถเช่าที่ทันสมัย เช่น ติดตั้ง GPS Tracker เพื่อตามรถยนต์หากถูก
โจรกรรม  

กระบวนการให้บริการ (Process)  มุ่งเน้นกลยุทธ์ สร้างความแตกต่าง ด้านขั้นตอนในการ ส่งมอบรถ วางเงินประกัน
มัดจ า ช าระค่าบริการ มีความถูกต้อง รวดเร็ว เอกสารไม่ยุ่งยาก การใส่ใจในรายละเอียดของลูกค้าตามที่ร้องขอ และยืดหยุ่นได้ 
เช่นการส่งมอบรถ และอื่น ๆ มีใบตรวจเช็คสภาพรถเช่าให้ลูกค้าก่อนการรับ-ส่งมอบรถเช่า มีการถ่ายรูปรถเช่าก่อนและหลังใช้
ไว้เป็นหลักฐาน หากรถเช่าเกิดอุบัติเหตุ หรือมีปัญหา มีพนักงานเข้าไปดูแลอย่างรวดเร็ว ลูกค้าไม่เสียเวลา  

ขั้นตอนการแนะน าต่อ หรือการ สนับสนุน (Advocate) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะมีการแนะน าต่อ บอกต่อ  
ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้ง face to face และแนะน าในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นการการสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ด้วย และกลายเป็น 
ผู้เผยแพร่แบรนด์ (brand evangelist) ในที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการรถเช่าออนไลน์อาจต้องใช้กลยุทธ์ในการถูกกระตุ้น
ด้วยปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดต่างๆเพื่อให้เกิดการสนับสนุน เผยแพร่ต่อ บอกต่อมากขึ้น 
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นอกจากนี้การศึกษายังพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยต่อการ
ใช้บริการรถยนต์เช่าออนไลน์ แตกต่างกันในปัจจัยย่อยหลายๆปัจจัย ผู้ศึกษาจึงมีข้อสังเกตุว่า ผู้ ประกอบการรายใหม่ ๆ ที่มี
ขนาดเล็ก อาจใช้ปัจจัยส่วนบุคคลในการแบ่งส่วนตลาดและมุ่งเน้นในการตอบสนองส่วนตลาดนั้นเป็นการสร้างความแตกต่างก็
ได้ เช่น กลุ่มรถเช่าส าหรับผู้หญิง เป็นต้น 
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ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้ 
FACTORS AFFECTING THAI TOURISTS TOWARDS SELECTING PET FRIENDLY HOTELS 

ศราวดี มานวกุล *  และสายนที เฉินบ ารุง ** 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพัก
ได้ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบบมาตรฐาน และการทดสอบเอฟ (F-test)  
โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด  
ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาท  
หรือต่ ากว่า มีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยง จ านวน 1 ตัว มากที่สุด 
 พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้โรงแรมที่มีลักษณะมีห้องพักที่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยกับตน  
มีการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมจากความสะอาดของห้องพักและตัดสินใจเลือกโรงแรมด้วยตนเอง มีการเลือกโรงแรมที่มี
ค่าบริการห้องพักโดยเฉลี่ยต่อ 1 คืนอยู่ที่ 1,000 – 2,000 บาท และมีการจ่ายค่าบริการส าหรับการน าสัตว์เลี้ยงเข้าพักต่อ 1 ตัว 
เฉลี่ยต่อการเข้าพัก 1 ครั้ง อยู่ท่ี 200 – 400 บาท รวมถึงระยะเวลาที่เข้าพักอยู่ที่ 2 – 3 คืน และมีช่วงเวลาในการเลือกเข้าพัก
ที่ไม่แน่นอน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้แหล่งข้อมูลของโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้ผ่านทางเว็บไซต์ ส าหรับการส ารอง  
ที่พักใช้วิธีการส ารองที่พักผ่านทางโทรศัพท์ และท าการสืบค้นแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตก่อนเพื่อการตัดสินใจเลือกใช้ 
ในแต่ละครั้ง 
 ส าหรับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกโรงแรมที่น าสัตว์ เลี้ยงพักได้นั้น  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ปัจจัยในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากรหรือพนักงานให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่ายเท่ากันกับ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกกลุ่มที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน พบว่า ส่วนใหญ่ในทุกช่วงอายุให้ความส าคัญโดยรวมของทุกปัจจัย 
ส่วนประสมการตลาดในระดับมาก ยกเว้นช่วงอายุ 41 - 60 ปี ซึ่งให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร
หรือพนักงานให้บริการในระดับมากที่สุด กับช่วงอายุ 21 – 30 ปี และช่วงอายุ 41 - 60 ปี ซึ่งให้ความส าคัญของปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดด้านกระบวนการ แต่มีเพียงปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับกลุ่มที่มีอาชีพแตกต่างกัน พบว่า ส่วนใหญ่ในทุกอาชีพให้ความส าคัญโดยรวมของ 
ทุกปัจจัยส่วนประสมการตลาดในระดับมาก ยกเว้นอาชีพเกษตรกร ซึ่งให้ความส าคัญของปัจจัยส่ วนประสมการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านบุคลากรหรือพนักงานให้บริการในระดับปานกลาง  และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและ
ท าธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ที่ให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากรหรือพนักงานให้บริการ  และ 
ด้านกระบวนการในระดับมากที่สุด เมื่อทดสอบความแตกต่างของส่วนประสมการตลาดกับอาชีพ พบว่า ในปัจจัยส่วนประสม
การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงานให้บริการ และด้านกระบวนการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05ค าส าคัญ: โรงแรมที่สัตว์เลี้ยงพักได้, ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

 
 
 
 

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

This independent study aimed to investigate factors affecting Thai tourists towards selecting pet 
friendly hotels.  Samples were specified to 400 Thai tourists.  The samples were obtained by convenience 
sampling.  Questionnaires were used as the tool to gather data.  Data obtained were, then, analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and F-test. 

The findings presented that most respondents were single female in the age of 31-40 years old 
with the highest education background in bachelor’ s degree or equivalence.  They worked as government 
officials/state enterprise employees and earned monthly income at the average amount of 10,000 Baht or 
lower. Most of them had 1 dog as their pet.  

Results of the behavioral study indicated that most of them selected the pet friendly hotel where 
allowing pet to stay with them in the same room.  Their decision making towards selecting the hotel was 
based upon cleanliness of the hotel room and they made the selection decision by themselves.  In general, 
they selected the hotel where offered a room rate at the average amount of 1,000-2,000 Baht per night. In 
each time, they paid an extra service charge for 1 pet at the average amount of 200-400 Baht for the length 
of 2-3 nights stay and their occasion of stay was uncertain.  Source of information where the majority 
obtained information on pet friendly hotels was websites.  In each time, they generally made room 
reservation via telephone and would search for more information on the internet prior to making decision.  

Results of the study on marketing mix factors affecting the Thai tourists towards selecting pet 
friendly hotels showed that the respondents paid concerns on all following factors in descending order at 
high level of importance:  process, people, physical evidence and presentation, price, place, as equal as 
promotion, and product. 

Considering on the respondents’  age groups, the respondents in almost all age groups paid 
concerns on all marketing mix factors in an overall view at high level of importance, except those in the 
group of 41-60 years old whose concerns on people factor was rated at the highest level of importance. 
The respondents in the groups of 21-30 years old and 41-60 years old paid concerns on process factor; but 
the difference was observed in product factor at 0. 05 level of statistical significance.  Considering on the 
respondents’  career groups, the respondents in almost all career groups paid concerns on all marketing 
mix factors in an overall view at the highest level of importance, except those in the group of agriculturists 
whose concerns on promotion and people factors were rated at moderate level.  The respondents in the 
groups of government official/state enterprise employee and self-employed paid concerns on people and 
process factors at the highest level of importance.  When comparing the marketing mix and careers, the 
results suggested that the differences were observed in marketing mix factors namely promotion, people, 
and process at 0.05 level of statistical significance. 

1. บทน า 

 ในปัจจุบันสภาพสังคมและวิถีชีวิตเปลี่ยนไป เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรการก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ลักษณะครอบครัวเดี่ยว และผู้คนหันมาใช้ชีวิตตามล าพังมากขึ้น รวมทั้งคนรุ่นใหม่แต่งงานกันช้าและมีลูกน้อยลง  
ท าให้สัตว์เลี้ยงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะสัตว์เลี้ยงช่วยเป็นเพื่อนคลายเหงา ลดความเครียด 
สร้างความผูกพันให้มีกิจกรรมได้ท าร่วมกัน หรือน ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแทนการมีลูก ความส าคัญของสัตว์เลี้ยง  
จึงเปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ประกอบกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีอายุยืนและอยู่กับ
เจ้าของนานมากขึ้น ส าหรับจ านวนของสัตว์เลี้ยง พบว่า ในปี 2560 มีจ านวนถึง 13.2 ล้านตัว โดยแบ่งเป็นสัดส่วนของสุนัข 
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8.2 ล้านตัว สัดส่วนของแมว 3 ล้านตัว และสัตว์เลี้ยงประเภทอื่น ๆ 2 ล้านตัว เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจ านวนสัตว์เลี้ยง 12.6 
ล้านตัว แบ่งเป็นสุนัข 8 ล้านตัว แมว 2.7 ล้านตัว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ 2 ล้านตัว แสดงให้เห็นแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยถึง 2.5 ล้านตัว (ภูวดล โกมลรัตนเสถียร, 2561) และสถิติการเลี้ยงสุนัขและแมวต่อครัวเรือนในประเทศไทยพบว่า 
มีการเลี้ยงสุนัขมากถึง 4,251,832 ครัวเรือนและมีการเลี้ยงแมวถึง 2,402,326 ครัวเรือน (ส านักงานควบคุม ป้องกัน และ
รักษาโรคสัตว์, 2559) จากการที่สัตว์เลี้ยงได้เพิ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตส่งผลให้เกิดธุรกิจสัตว์เลี้ยงมากมายเกิดขึ้นและ  
มีมูลค่าตลาดถึง 2.93 ล้านบาท โดยที่ธุรกิจบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่น โรงพยาบาล บริการอาบน้ าตัดแต่งขนและสปา 
โรงเรียนฝึก โรงแรม มีมูลค่าจ านวน 9,300 ล้านบาท (ภูวดล โกมลรัตนเสถียร, 2561) 

ในการเที่ยวพักผ่อนของผู้คนทั่วไปต่างต้องการหาสถานที่พักแรมที่อ านวยความสะดวกสบายให้กับตน แต่ส าหรับ 
คนที่มีสัตว์เลี้ยงที่ตนรักมีความผูกพันหากต้องการไปท่องเที่ยวก็อยากน าสัตว์เลี้ยงที่รักได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยเสมือน
การพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนพร้อมกัน แต่กลับพบปัญหาเกี่ยวกับที่พักแรมที่ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าร่วมพักได้เนื่องจาก
สาเหตุหลาย ๆ ประการ เช่น การดูแลความสะอาด เสียงรบกวนของสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องการ
หาที่พักที่ตนและสัตว์เลี้ยงสามารถพักร่วมกันได้จึงมีธุรกิจที่พักแรมที่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงพักด้วยได้เกิดขึ้น ปัจจุบันในประเทศ
ไทยได้มีการเปิดกิจการโรงแรมที่รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ตามจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่าง  ๆ ซึ่งมีสิ่งอ านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ คอยให้บริการเช่น เกตวา เพ็ท เฟรนด์ลี่ โฮเทล จังหวัดเชียงใหม่ (6 ที่ในเชียงใหม่ ให้กิน เที่ยว พัก กับ
สัตว์เลี้ยง, 2558) โรงแรม Dusit D2 เขาใหญ่ โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเล จังหวัดตราด เป็นต้น (10 ที่พักหมาพักได้ นอน
สบายลั้ลลาทั้งเจ้าของและเจ้าสี่ขา, 2561) โดยโรงแรมที่เปิดให้ผู้เข้าพักสามารถน าสัตว์เลี้ยงเข้าพักกับเจ้าของได้จะมีการจัด
บริเวณห้องพักไว้ให้บริการโดยเฉพาะส าหรับผู้เข้าพักที่น าสัตว์เลี้ยงมาด้วย ภายในห้องพักจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับ  
ผู้มาพักและสัตว์เลี้ยง เช่น เครื่องฟอกอากาศภายในห้องพัก มีพื้นที่สนามหญ้าให้สัตว์เลี้ยงได้วิ่งเล่นพักผ่อนร่วมกับเจ้าของ 
สระว่ายน้ าส าหรับสัตว์เลี้ยงไว้ให้ออกก าลังกาย ในบางโรงแรมมีเบาะนอน จานน้ าและจานข้าวส าหรับสัตว์เลี้ยงไว้ในบริการ  
ในส่วนราคาห้องพักนั่นมีให้เลือกอยู่หลายระดับ โดยเริ่มตั้งแต่ราคาวันละ 1,170 - 3,500 บาท ส าหรับค่าบริการของสัตว์เลี้ยง
ที่น ามาพักด้วยโรงแรมบางแห่งจะคิดค่าบริการเพิ่มประมาณวันละ 300 -350 บาทและจ ากัดขนาดของสัตว์เลี้ยง ดังนั้นจึงเป็น
โอกาสของธุรกิจโรงแรมที่มีการแข่งขันสูงจะได้พัฒนาโรงแรมให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ต้องการน าสัตว์
เลี้ยงมาพักด้วย รวมถึงการพัฒนาโรงแรมให้ประสบความส าเร็จและมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้  
เพื่อน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้เป็นโรงแรมที่สัตว์เลี้ยงพักได้ ซึ่งสามารถแข่งขันและมีความยั่งยืน
ต่อไป   

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวความคิดทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดของธุรกิจบริการ 

ส่วนประสมการตลาดของการบริการประกอบด้วย 7 P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ฤดี หลิมไพโรจน์, 
2555; Zeithaml, Bitner & Gremler, 2018) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) บริการจัดเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Product)  
ไม่สามารถจับต้องได้ มีลักษณะเป็นอาการนาม ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตัว ความสบายใจ  
การให้ความเห็น การให้ค าปรึกษา เป็นต้น 

2. ราคา (Price) การตั้งราคามีผลเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้า และราคาของการบริการเป็น
ปัจจัยส าคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะได้รับ ดังนั้นการก าหนดราคาจึงเป็นส่วนประสมการตลาดที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับกิจการบริการ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งและเวลาในการให้บริการ นักการตลาดบริการต้อง
ให้ความส าคัญต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า อีกทั้งต้องพิจราณาสถานที่และเวลาในการให้บริการของคู่แข่งขัน  
รวมถึงธรรมชาติการปฏิบัติงานของบริการนั้น ๆ ด้วย 
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4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจจะมีความคล้ายกับธุรกิจขายสินค้า กล่าวคือ  
การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการท าได้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว การลดแลก
แจกแถม หรือการตลาดทางตรงผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งการบริการที่ต้องการเจาะลูกค้าระดับสูงต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์  
ช่วยสร้างภาพลักษณ์ ส่วนการบริการที่ต้องการเจาะลูกค้าระดับกลางและระดับล่าง ซึ่งเน้นราคาค่อนข้างต่ า ต้องอาศัยการลด
แลกแจกแถม เป็นต้น 

5. พนักงาน (People) ประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารองค์กรด้วย ซึ่งบุคคลทั้งหมดนี้มีผลต่อ
คุณภาพของการให้บริการ โดยที่ผู้บริหารมีส่วนส าคัญอย่างมากในการก าหนดนโยบายในการให้บริการ การก าหนดอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ส่วนพนักงานผู้ให้บริการเป็นบุคคลที่ต้องมีการพบปะและให้บริการลูกค้า
โดยตรง และพนักงานในส่วนสนับสนุนก็จะท าหน้าที่ให้การสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เพื่อท าให้การบริการนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ 

6. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องเอทีเอ็ม เคาเตอร์ให้บริการ การตกแต่งสถานที่ ล็อบบี้  ลานจอดรถ สวน ห้องน้ า การตกแต่ง  
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ กล่าวคือลูกค้า
จะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้บริการ  

7. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นส่วนประสมการตลาดที่มีความส าคัญมาก ต้องมีการอาศัยพนักงานที่มี
ประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการท าให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้ เนื่องจากการให้บริการ
โดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยหลายขั้นตอนได้แก่ การต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บริการตามความต้องการ  
การช าระเงินเป็นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องประสานเชื่อมโยงกันอย่างดี หากมีขั้นตอนใดไม่ดีแม้แต่ขั้นตอนเดียวย่อมท าให้การ
บริการไม่เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พรประภา ยงสถาพรพิสิฐ (2555) ได้ศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใช้บริการรับฝากเลี้ยง

สุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการส ารวจผ่านแบบสอบถามจ านวน 400 ราย จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท หากมีความจ าเป็นที่จะต้องเดินทางไม่มีผู้ดูแลสัตว์
เลี้ยงให้ได้จะน าสุนัขไปฝากยังร้านรับสัตว์เลี้ยง 2 - 3 วัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใช้
บริการรับฝากเลี้ยงสุนัขให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านราคา ส่วนด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร  
ด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคัญในระดับ
มากตามล าดับ 

อรชุมา  บุบผา (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง โดยใช้
วิธีการส ารวจผ่านแบบสอบถามจ านวน 200 ราย จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 21 - 30 ปี  
เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
20,001 -30,000 บาท ลักษณะที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว ด้านพฤติกรรมการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีวัตถุประสงค์หลักในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้วยตนเอง จะเลือกสถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้ที่
พักหรือที่ท างาน ซึ่งจะดูราคาค่าบริการที่เหมาะสมเทียบกับร้านอื่นๆ ก่อน ช่วงเวลาเลือกใช้บริการคือ วันอาทิตย์ เวลา  
16.01 - 20.00น. ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยงจะสังเกตสภาพแวดล้อมของร้านบริการสัตว์เลี้ยงก่อน  
ส่วนปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการใช้บริการอันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ในปัจจัยย่อยเรื่องราคาที่เหมาะสม
เมื่อเทียบกับบริการ รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ในปัจจัยย่อยเรื่องพนักงานมี ความรักและเอ็นดูสัตว์ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ในปัจจัยย่อยเรื่องบริการเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ในปัจจัยย่อยเรื่อง  
ความสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในปัจจัยย่อยเรื่องสะดวกในการเดินทาง ปัจจัยด้านบริการ  
ในปัจจัยย่อยเรื่องมีแนวทางป้องกันโรคติดต่อและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในปัจจัยย่อยเรื่องมีแพ็กเกจส่วนลดตาม
โอกาสต่าง ๆ ตามล าดับ 

ใจชนก จุลเสนียชร และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการส ารวจผ่านแบบสอบถามจ านวน  
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400 ตัวอย่าง ด้วยวิธีสุ่มแบบสะดวกจากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 29 ปี  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท มีสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบคือ สุนัข  
มีการเลือกใช้บริการธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง 1 - 2 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 300 - 500 บาท เหตุผลที่เข้าใช้บริการ
คือ ต้องการเล่นกับสัตว์เลี้ยงภายในร้าน บุคคลที่มีอิทธอพลในการเข้าใช้บริการคาเฟ่สัตว์เลี้ยงคือ เพื่อน ส่วนปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร 

จันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและ  
รีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยใช้วิธีการส ารวจผ่านแบบสอบถาม
จ านวน 423 ตัวอย่าง โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 26 - 35 ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้อยู่ระหว่าง 25,000 - 35,000 บาท ส่วนใหญ่เดินทางด้วยกัน 3 - 4 คน ค่าใช้จ่ายต่อคืนโดยประมาณ 
คือ 1,000 - 2,000 บาท ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทล าดับแรก คือปัจจัย  
ด้านกระบวนการและสิ่งอ านวยความสะดวก และยังพบว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศและระดับรายได้ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อ  
การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมรีสอร์ทที่แตกต่างกัน 

พุทธินันท์ ปัญญาพุฒินันท์ (2560) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทที่พัก 
ในเขาหลัก จังหวัดพังงา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการที่พักและศึกษาถึง
ปัจจัยที่ผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังเขาหลัก จังหวัดพังงา โดยท าการศึกษาข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขาหลัก จังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการที่พักในเขาหลักส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 29 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเคยเดินทางมามากกว่า 
6 ครั้ง มีวัตถุประสงค์ที่เดินทางมายังเขาหลักคือ เพื่อพักผ่อนมีผู้ร่วมเดินทางคือเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน โดยมีวิธีการจองที่พักจา
กอโกด้า,บุ๊คกิ้งเลือกประเภทของที่พักเป็นโรงแรม มีอัตราค่าห้องพักอยู่ระหว่าง  1,001 - 3,000 บาท และมีสาเหตุหลักที่
เลือกใช้บริการที่พักคือราคาคุ้มค่า งานวิจัยนี้ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้ง
ทัศนคติของนักท่องเที่ยว ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันและพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ต่างกัน มีระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พักต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการที่พัก 
ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05 

นริศรา พรมใบ (2558) ได้ศึกษาโครงการธุรกิจรีสอร์ทส าหรับคนรักสุนัขโดยใช้วิธีการส ารวจผ่านแบบสอบถาม
จ านวน 400 ตัวอย่าง จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย หากให้เลือกย่านพักในเมือง
พัทยาจะเลือกพัทยาใต้ส าหรับการพักผ่อนในครั้งนั้น พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการรีสอร์ทจะผ่านจากทางเว็บไซต์มากที่สุด 
ระดับราคาในการเลือกพักอยู่ที่ 2,001 - 3,000 บาท และจ านวนการพักอยู่ที่ 2 - 3 คืน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ทได้ให้ความส าคัญในด้านบุคลากรมากที่สุด บุคลากรจะต้องมีลักษณะสุภาพอ่อนโยน 
อัธยศัยดี มีมารยาท ซื่อสัตย์ ในการให้บริการ ด้านของผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญในเรื่องความสะอาดของห้องพักและห้องน้ า  
ในห้องพักมากที่สุด ด้านราคาต้องมีการก าหนดราคาขายที่ชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ  
จากการบอกปากต่อปาก ด้านการส่งเสริมการขายให้ความส าคัญกับการให้ส่วนลดพิเศษเฉพาะสมาชิกมากที่สุด และ 
ด้านกายภาพให้ความส าคัญกับเรื่องความสะอาดของสถานที่มากที่สุด  
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3. กรอบแนวคิด 

           ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 

 

 
4. ระเบียบวิธีการศึกษา 

4.1 ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกโรงแรมที่น าสัตว์

เลี้ยงพักได้ ประกอบด้วยปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย  
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงานให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ             

4.2 ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 
ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล    

4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสัตว์เลี้ยงและต้องการเลือกมาพักในโรงแรมที่สามารถน า

สัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริงได้แน่นอน จึงได้ท าการก าหนดขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม  
จากสูตร (Ken Black, 2007) ได้จ านวนตัวอย่างที่  400 ราย และเลือกใช้วิธี เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience sampling) 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ  

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกเข้าพักในโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนที่ 3 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าพักในโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยตามแนวคิดส่วนประสมการตลาด  
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ  

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจ านวน  400 ชุด ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ การทดสอบเอฟ (F- test) ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกเข้าพักในโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
โดยเป็นการประเมินการให้คะแนนระดับความส าคัญ 5 ระดับ ดังนี้ (การะเกด แก้ว มรกต, 2554) 

ระดับคะแนน                                    ระดับที่มีผล  
5 หมายถึง    ให้ความส าคัญมากที่สุด 
4 หมายถึง    ให้ความส าคัญมาก 
3 หมายถึง    ให้ความส าคัญปานกลาง 
 2 หมายถึง    ให้ความส าคัญน้อย 
 1 หมายถึง    ให้ความส าคัญน้อยที่สุด 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากรหรือพนักงานให้บริการ 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
7. ด้านกระบวนการ 

 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สภานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 

  
 

 

 Page 256  
  

BMRC 

และผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้แปลผลตามนี้ 
  ค่าเฉลี่ย                                                 ระดับที่มีผล 
  4.51 - 5.00         มากที่สุด 
  3.51 - 4.50         มาก 
  2.51 - 3.50         ปานกลาง 
  1.51 - 2.50         น้อย 

 1.00 - 1.50         น้อยที่สุด 

5. ผลการศึกษา 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74.25 อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 31.75  มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 60.00 การศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 59.25  
อาชีพคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 33.44 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 บาท หรือต่ ากว่า คิดเป็น 
ร้อยละ 22.00 มีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.50 และมีสัตว์เลี้ยงจ านวน 1 ตัว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
48.00 

2) ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกเข้าพักในโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้  
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้โรงแรมที่มีลักษณะมีห้องพักที่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยกับ

เจ้าของ คิดเป็นร้อยละ 71.50 และรองลงมาคือ มีบริการรับฝากดูแลสัตว์เลี้ยงชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 26.00 มีการตัดสินใจ
เลือกใช้โรงแรมจากความสะอาดของห้องพัก คิดเป็นร้อยละ 66.75 รองลงมาคือ ราคาของห้องพัก คิดเป็นร้อยละ 65.00 และ
บริการที่ดีต่อผู้เข้าพักและสัตว์เลี้ยง คิดเป็นร้อยละ  55.75 และตัดสินใจเลือกโรงแรมด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 64.50  
มีการเลือกโรงแรมที่มีค่าบริการห้องพักโดยเฉลี่ยต่อ 1 คืนอยู่ที่ 1,000 - 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.50 และมีการจ่าย
ค่าบริการส าหรับการน าสัตว์เลี้ยงเข้าพักต่อ 1 ตัว เฉลี่ยต่อการเข้าพัก 1 ครั้ง อยู่ที่ 200 - 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.50 
รวมถึงระยะเวลาที่เข้าพักอยู่ที่ 2 - 3 คืน คิดเป็นร้อยละ 60.25 และมีช่วงเวลาในการเลือกเข้าพักที่ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 
42.75 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้แหล่งข้อมูลของโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้ผ่านทางเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 71.75 
รองลงมาคือ เพจกลุ่มคนรักสัตว์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 61.50 ส าหรับการส ารองที่พักใช้วิธีการส ารองที่พักผ่านทางโทรศัพท์ 
คิดเป็นร้อยละ 59.75 รองลงมาคือ จองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 52.50 และจองผ่านเว็บไซต์ เช่น  
Agoda, Booking.com คิดเป็นร้อยละ 51.25 และท าการสืบค้นแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตก่อนเพื่อการตัดสินใจเลือกใช้ใน
แต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 78.00 

3) ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกเข้าพักในโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้  
จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกเข้าพักในโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยง

พักได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในทุกปัจจัยในระดับมาก ได้แก่ปัจจัย  
ด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านบุคลากรหรือพนักงานให้บริการ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัด
จ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และปัจจัยย่อยที่มีผลต่อ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความสะอาดของห้องพัก รองลงมาคือ สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพักแก่ผู้เข้าพัก  
และมีระบบกรองและระบบระบายอากาศที่ดี 

ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และปัจจัยย่อยที่มีผลต่อ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 3 ล าดับแรก ได้แก่ ราคาห้องพักเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมระดับเดียวกัน รองลงมาคือ ราคาที่
ต้องจ่ายเพิ่มส าหรับสัตว์เลี้ยงเหมาะสมกับบริการ และมีราคาห้องพักให้ลูกค้าได้เลือกตามความเหมาะสม 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และปัจจัยย่อยที่ มี
ผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความสะดวกสบายต่อการเดินทางไปใช้บริการยังที่พัก รองลงมาคือ มีที่จอดรถ
เพียงพอต่อความต้องการส าหรับผู้มาใช้บริการ และมีหน้าเว็บไซต์มีน่าเชื่อถือ  
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และปัจจัยย่อย
ที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีเว็บไซต์ของโรงแรมที่ให้รายละเอียดข้อมูลครบถ้วนรองลงมาคือ มีแพ็คเกจ
ส่วนลดพิเศษในบางช่วงของปี และมีโปรโมชั่นพิเศษ เมื่อส ารองห้องพัก 2 คืนขึ้นไป 

ปัจจัยด้านบุคลากรหรือพนักงานให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และ
ปัจจัยย่อยที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 3 ล าดับแรก ได้แก่ พนักงานมีความเอาใจใส่ในการให้บริการ มีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ รองลงมาคือ พนักงานพูดจาสุภาพมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และพนักงานเอาใจใส่ต่อปัญหาและความต้องการ
ของลูกค้า 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และปัจจัยย่อย 
ที่มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 3 ล าดับแรก ได้แก่ สถานที่มีความสะอาดและปลอดภัย รองลงมาคือ อุปกรณ์ที่ให้บริการมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน และบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมน่าอยู่ 

ปัจจัยด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก และปัจจัยย่อยที่มีผลต่อ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีการระบุค่าใช้จ่ายชัดเจนและแจ้งให้ทราบก่อนการใช้บริการ รองลงมาคือ  
การบริการมีความถูกต้อง และมีขั้นตอนและวิธีการช าระเงินที่ชัดเจน  

4) ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกเข้าพักในโรงแรมที่น า
สัตว์เลี้ยงพักได้ จ าแนกตามอายุและอาชีพ พบว่า 

ตารางท่ี 1 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

อาย ุ

F-Test Sig. 
ต่ ากว่า 21 ปี 

 
(n = 52) 

21 – 30 ปี 
 

(n = 101) 

31 – 40 ปี 
 

(n = 127) 

41 – 50 ปี 
 

(n = 63) 

51 – 60 ปี 
 

(n = 38) 

มากกว่า 60 ปี
ขึ้นไป 

(n = 19) 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.34 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.1821 0.001* 

2. ด้านราคา 4.31 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

0.968 0.437 

3. ด้านการจัด
จ าหน่าย 

4.22 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

0.502 0.775 

4. ด้านการส่งเสริม  
การตลาด 

4.31 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

1.708 0.132 

5. ด้านบุคลากรหรือ
พนักงานให้บริการ 

4.40 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

4.56 
(มากที่สุด) 

4.56 
(มากที่สุด) 

4.48 
(มาก) 

1.077 0.372 

6. ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

4.38 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

4.45 
(มาก) 

1.045 0.390 

7. ด้านกระบวนการ 4.40 
(มาก) 

4.52 
(มากที่สุด) 

4.43 
(มาก) 

4.57 
(มากที่สุด) 

4.55 
(มากที่สุด) 

4.50 
(มาก) 

1.191 0.313 

 หมายเหตุ :*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ≤0.05 
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมงการตลาดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีการให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 2 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

อาชีพ 

F-Test Sig. 

นักเรียน/
นักศึกษา 

 
 
 

(n = 60) 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

 
 
 

(n = 108) 

พนักงาน
บริษัท 

 
 
 

(n = 80) 

ท าธุรกิจ
ส่วนตัว/
ค้าขาย 

 
 

(n = 31) 

เกษตรกร 
 
 
 
 

(n = 44) 

ไม่ได้
ประกอบ
อาชีพ/
เกษียณ 
อาย ุ

(n = 18) 

รับจ้าง
ท่ัวไป 

 
 
 

(n = 23) 
ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.33 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

1.960 0.070 

2. ด้านราคา 4.32 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

1.219 0.295 

3. ด้านการจัดจ าหน่าย 4.24 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

0.693 0.656 

4. ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

4.33 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

3.29 
(ปานกลาง) 

4.19 
(มาก) 

4.129 
(มาก) 

3.480 0.002* 

5. ด้านบุคลากรหรือ
พนักงานให้บริการ 

4.41 
(มาก) 

4.51 
(มากที่สุด) 

4.46 
(มาก) 

4.51 
(มากที่สุด) 

3.41 
(ปานกลาง) 

4.46 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

3.187 0.005* 

6. ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

4.39 
(มาก) 

4.45 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

1.755 0.107 

7. ด้านกระบวน 
การ 

4.40 
(มาก) 

4.57 
(มากที่สุด) 

4.49 
(มาก) 

4.52 
(มากที่สุด) 

3.75 
(มาก) 

4.45 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

2.276 0.036* 

 หมายเหตุ :*ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ≤0.05 
 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการให้ความส าคัญกับปัจจัย  
ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงานให้บริการ และด้านกระบวนการแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6. การอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้ สามารถสรุปประเด็ นที่
น่าสนใจ และน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การศึกษาครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับความส าคัญด้านนี้อยู่ในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่
พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนริศรา พรมใบ (2558) ที่ได้ศึกษาโครงการธุรกิจรีสอร์ทส าหรับคนรักสุนัข ใจชนก จุลเสนียชร  
และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจ
คาเฟ่สัตว์เลี้ยง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอรชุมา บุบผา (2559) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ใน
การใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรประภา ยงสถาพรพิสิฐ (2555) ได้ศึกษาส่วนประสม
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การตลาดที่มีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใช้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ระดับมากที่สุดในด้านนี้ 
 2) ปัจจัยด้านราคา การศึกษาครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับความส าคัญด้านนี้อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของจันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พัก
ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จั งหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนริศรา พรมใบ (2558) ที่ได้ศึกษาโครงการธุรกิจรีสอร์ทส าหรับคนรักสุนัข ใจชนก จุลเสนียชร 
และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจ
คาเฟ่สัตว์เลี้ยง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอรชุมา บุบผา (2559) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ใน
การใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรประภา ยงสถาพรพิสิฐ (2555) ได้ศึกษาส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใช้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ระดับมากที่สุดในด้านนี้ 
 3) ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย การศึกษาครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับความส าคัญด้านนี้อยู่ในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่
พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนริศรา พรมใบ (2558) ที่ได้ศึกษาโครงการธุรกิจรีสอร์ทส าหรับคนรักสุนัข ใจชนก จุลเสนียชร 
และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจ
คาเฟ่สัตว์เลี้ยง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอรชุมา บุบผา (2559) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ใน
การใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรประภา ยงสถาพรพิสิฐ (2555) ได้ศึกษาส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใช้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ระดับมากที่สุดในด้านนี้ 
 4) ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด การศึกษาครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับความส าคัญด้านนี้อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพรประภา ยงสถาพรพิสิฐ (2555) ได้ศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อเจ้าของสุนัข
ในการใช้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของจันทิมา รักมั่นเจริญ 
(2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นริศรา พรมใบ (2558) ที่ได้ศึกษาโครงการธุรกิจรีสอร์ทส าหรับคนรัก
สุนัข และใจชนก จุลเสนียชร และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรชุมา บุบผา 
(2559) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ระดับปานกลางในด้านนี้ 
 5) ปัจจัยด้านบุคลากรหรือพนักงานให้บริการ การศึกษาครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับความส าคัญด้านนี้
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
เลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของนริศรา พรมใบ (2558) ที่ได้ศึกษาโครงการธุรกิจรีสอร์ทส าหรับคนรักสุนัข ใจชนก 
จุลเสนียชร และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอรชุมา บุบผา (2559) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่ในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรประภา ยงสถาพรพิสิฐ (2555) ได้ศึกษาส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใช้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ให้ระดับมากที่สุดในด้านนี้ 
 6) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ การศึกษาครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับความส าคัญด้านนี้อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้
บริการที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของนริศรา พรมใบ (2558) ที่ได้ศึกษาโครงการธุรกิจรีสอร์ทส าหรับคนรักสุนัข ใจชนก 
จุลเสนียชร และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้
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บริการธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอรชุมา บุบผา (2559) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่ในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรประภา ยงสถาพรพิสิฐ (2555) ได้ศึกษาส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใช้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ระดับมากที่สุดในด้านนี้ 

7) ปัจจัยด้านกระบวนการ การศึกษาครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับความส าคัญด้านนี้อยู่ ในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของจันทิมา รักมั่นเจริญ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่
พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของใจชนก จุลเสนียชร และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และอรชุมา บุบผา (2559) ที่ได้
ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้ร้านบริการสัตว์เลี้ยง แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรประภา 
ยงสถาพรพิสิฐ (2555) ได้ศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อเจ้าของสุนัขในการใช้บริการรับฝากเลี้ยงสุนัข ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับมากที่สุดในด้านนี้ 
 8) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกเข้าพักในโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้  
จ าแนกตามอายุและอาชีพ การศึกษาครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีการให้ความส าคัญกับปัจจัย  
ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีการให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรหรือพนักงานให้บริการ  
และด้านกระบวนการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพุทธินันท์ ปัญญา 
(2560) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทที่พักในเขาหลัก จังหวัดพังงา  
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และผลการศึกษาของ ใจชนก จุลเสนียชรและธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

7. ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้ มีข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 1) จากผลการศึกษาในภาพรวมของพฤติกรรมการเลือกโรงแรมและปัจจัยที่มีผลในการเลือกโรงแรมที่แ สดงถึง 
ความต้องการและความคาดหวังของนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการพัฒนาหรือลงทุนในธุรกิจ
โรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้ แต่ต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจที่รอบคอบ จึงจะสามารถประสบ
ผลส าเร็จและแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นได้ 
 2) ในการจัดบริการต่าง ๆ ให้ครบวงจรตามความต้องการและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวได้ต้องมีการลงทุนเพิ่ม
มากขึ้น จึงควรมีการสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายบริการที่สามารถจัดให้ผู้บริโภคไปใช้บริการตามที่ต้องการและเป็นบริการที่มี
คุณภาพได้ เพื่อลดการลงทุนและเพิ่มปริมาณผู้มาใช้บริการของผู้ประกอบการ 
 3) บุคลากรหรือพนักงานให้บริการเป็นประเด็นส าคัญที่ส่งผลถึงผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ เพราะเป็นผู้ที่ต้อง
พบปะและให้บริการลูกค้าโดยตรง ดังนั้นจะต้องเริ่มจากการคัดเลือกพนักงานที่มุ่งเน้นใจรักบริการมีอั ธยาศัยที่ดี มีความเอาใจ
ใส่ในการให้บริการและมีความรักสัตว์ การวางคนให้ถูกกับงาน ตามมาด้วยการพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ ให้มี
ความรู้ความสามารถของตน และเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะรวมถึงความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี  
มีการหมุนเวียนต าแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะครบถ้วนเพียงพอต่อการให้บริการ และสุดท้ายคือ ต้องจัดให้มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม เพื่อรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงานอยู่ได้อย่างยาวนาน รวมทั้งการ
จัดผลตอบแทนที่คุ้มค่า เพื่อจูงใจในการท างาน 
 4) สถานประกอบการควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
มีประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูดใจโดยต้องอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้มารับบริการ เช่น สามารถหาข้อมูล
สถานประกอบการได้ง่าย รวดเร็ว ครบถ้วน และการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานประกอบการให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีข้อมูล
ที่จ าเป็นทั้งหมด เกี่ยวกับบริการของสถานประกอบการ เป็นต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับบริการตัดสินใจซื้อภายหลังจาก
มองเห็นความแตกต่างระหว่างบริการของตนกับบริการของคู่แข่ง ส่งผลให้เกิดความต้องการที่จะมาใช้บริการเพิ่มข้ึน 
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 5) การประเมินและปรับปรุงการจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างสม่ าเสมอทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกและสิ่งแวดล้อม
ภายในของสถานที่ให้บริการ รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จับต้องได้ที่ช่วยอ านวยความสะดวกหรือช่วยสื่อสารเกี่ยวกับบริการ เช่น 
อุปกรณ์ที่ให้บริการมีคุณภาพและได้มาตรฐาน บรรยากาศโดยรอบของโรงแรมน่าอยู่ และการจัดบริเวณส าหรับผู้รอใช้บริการที่
น าสัตว์เลี้ยงมาพัก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งส าคัญเพราะผู้บริโภคมักจะประเมินคุณภาพบริการจากองค์ประกอบต่าง  ๆ  
ของบริการที่จับต้องได้ รวมทั้งถ้าผู้บริโภคเกิดความประทับใจในลักษณะทางกายภาพของโรงแรมจะท าให้มีความปรารถนาจะ
ใช้เวลาในสถานที่นั้นนานและกลับไปใช้บริการอีกครั้งหนึ่ง 
 6) ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงความต้องการของแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกันในการพัฒนาการบริการให้สนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดของห้องพักสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพักแก่ผู้เข้าพักและระบบการ
ถ่ายเทอากาศ รวมถึงสร้างจุดขายใหม่โดยการเพิ่มบริการที่ส่งผลให้ผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุให้เกิดความรู้สึกคุ้มค่ากับการใช้
บริการ เพื่อให้เกิดการกลับมาใช้ซ้ า รวมถึงอาจเป็นการสร้างตรายี่ห้อให้แก่โรงแรมของตนได้ 
 7) ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงความต้องการของแต่ละอาชีพที่แตกต่างกันในด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร
หรือพนักงานให้บริการ และด้านกระบวนการ เพื่อก าหนดกลยุทธ์การตลาดของสถานประกอบการให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของแต่ละอาชีพ เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ควรมีการเลือกแหล่งให้เหมาะสม โดยอาจใช้การโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์กับกลุ่มพนักงานบริษัทและกลุ่มที่ท าธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น  

8) ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในเชิงลึกเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลรายละเอียดมากขึ้น เช่น 
การศึกษาเชิงคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างให้มีความหลากหลายและมีจ านวนตัวแปรส่วนบุคคลที่ส าคัญใกล้เคียงกัน หรือการศึกษา
คุณภาพบริการของโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้ เป็นต้น และควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการใช้
บริการโรงแรมที่น าสัตว์เลี้ยงพักได้ระหว่างผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงและไม่มีสัตว์เลี้ยง 
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แหล่งข้อมูลทีม่ีผลต่อนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม ่
INFORMATION SOURCES AFFECTING STUDENTS TOWARDS DECISION TO SELECT STATE 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN CHIANG MAI PROVINCE 
1ชนนิกานต์ เครือยั่งยืน* 2พัชรา ตันติประภา** 3และยชญ์วลัย์ ติรกนกสถติย์*** 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงแหล่งข้อมูลที่มีผลต่อนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 300 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ตามสัดส่วนของจ านวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4 แห่ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และ t-test  

แหล่งข้อมูลที่ศึกษา ประกอบด้วย (1) แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสาร ได้แก่ แหล่งข้อมูลตามเนื้อหา หรือตามแบบฟอร์ม 
(2) แหล่งที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ จ านวน 7 แหล่ง ได้แก่ แหล่งข้อมูลสถาบันบริการสารสนเทศ, แหล่งข้อมูลสารสนเทศสถานที่, 
แหล่งข้อมูลสารสนเทศบุคคล, แหล่งข้อมูลสารสนเทศสื่อมวลชน, แหล่งข้อมูลสารสนเทศอินเทอร์เน็ต (ประกอบด้วย เว็บไซต์, 
เฟสบุ๊ค, และทวิตเตอร์), แหล่งข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์, และแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคเหนือ เคยศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียนสายสามัญสังกัดโรงเรียนของรัฐที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ และส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ส่วนใหญ่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และในขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากที่สุดมีการใช้สื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค 
และมีการใช้โทรศัพท์มือถือ  

ผลการศึกษาพบว่า ส าหรับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสาร ที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการค้นหาข้อมูลมากที่สุดคือ  
คู่มือของสถาบันอุดมศึกษา และแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือและมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ คู่มือของที่ประชุมอธิการบดี  
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ส าหรับแหล่งที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ แหล่งข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการค้นหาข้อมูลมากที่สุด
คือ แหล่งข้อมูลสารสนเทศบุคคล รองลงมาคือ แหล่งข้อมูลสารสนเทศอินเทอร์เน็ต ในจ านวนการใช้ที่ใกล้เคียงกัน โดยแหล่ง
ย่อยของแหล่งที่ก่อให้เกิดสารสนเทศที่ใช้ในค้นหาประกอบการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษามากที่สุดคื อ คุณครูแนะแนว
โรงเรียนของตนเอง (จัดอยู่ในแหล่งข้อมูลสารสนเทศบุคคล) และแหล่งที่มีผลต่อนักศึกษาในการตัดสินใจมากที่สุดคือ ข่าวรับ
สมัคร tcas.cupt.net (ทปอ.) (จัดอยู่ในแหล่งข้อมูลสารสนเทศอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์) ส่วนแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
คือข่าวรับสมัคร niets.or.th (สทศ.) และข่าวรับสมัคร tcas.cupt.net (ทปอ.) (จัดอยู่ในแหล่งข้อมูลสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
บนเว็บไซต์) 

 
ค าส าคัญ: แหล่งข้อมูล, นักศึกษา, การตัดสินใจ,  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ 

ABSTRACT 

The objective of this independent study was to examine information sources affecting students’ 
decision to select state higher education institutions in Chiang Mai province. The respondents of this study 
were 300 first-year undergraduates of academic year 2018 from state higher education institutions in Chiang 
Mai province.   The sample was selected by quota sampling in consideration of the proportion of the 1st 
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year students of 4 state higher education institutions in Chiang Mai, in Academic Year 2018. The statistics 
used for analyzing the data were frequency, percentage, mean and t-test.  

Sources of information referred herein this study included (1)  printed resources i. e.  documents or 
forms, and (2) 7 information sources i.e. information service sources, place-based sources, personal sources, 
internet sources (consisting of websites, Facebook, and Twitter), event-based sources, and informal sources. 

Most of the respondents are female who have a hometown in the North.  They were graduated from 
high-school or equivalent level in the sciences-mathematics scheme at state high-schools in the northern 
region, in Academic Year 2017.  Most of them were studying in the sciences and technologies field.  While 
studying in the high- school or equivalence, the majority accessed to online media:  Facebook and used 
mobile phone. 

The findings presented that in printed resources, the respondents mostly looked for information 
from handbooks of higher education institutions.   For them, the handbook of Council of University 
Presidents of Thailand (CUPT) was the most reliable source and affected their decision making at the most. 
Regarding the information resources, they frequently searched for information from the personal resources 
at the most; followed by websites, of which the frequency in accessing was presented in similar number to 
the personal resources.  The sub- category of information resources that they collected information to 
support their decision towards selecting higher education institution at the most was their school’s guidance 
counselor (listed in the personal resources category). Source of information affecting their decision making 
at the most was the Call-for-Application announcement on tcas.cupt.net (CUPT) (listed in the websites on 
Internet category) .  The most reliable information source was the Call- for-Application announcement on 
niets.or.th (NIETS) and the Call-for-Application announcement on tcas.cupt.net (CUPT) (listed in the websites 
on Internet category). 

 
Keywords: Information Sources, Student, Decision, State Higher Education Institutions in Chiang Mai Province 

1. บทน า  

  ในปี พ.ศ. 2558 สถาบันอุดมศึกษามีการเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรเปิดใหม่ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวน 24 หลักสูตร (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2561)  
สาเหตุของการเปิดหลักสูตรใหม่ๆ ก็เพื่อสร้างความสนใจในการเลือกเรียน และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย (ยุคนี้
เรียนอะไรดี! มหาลัยแห่จัดหลักสูตรใหม่รับโลกเปลี่ยน แข่งเดือดสาขา "ฟินเทค-หุ่นยนต์. 2560) แต่ด้วยแนวโน้มของประชากร
ในประเทศ รวมถึงประชากรในวัยเรียนลดลงในทุก ๆ ปี ท าให้สถาบันอุดมศึกษาต่างประสบปัญหาในด้านหลักสูตรที่เปิดสอน
ต้องปิดตัวลงกว่า 36 หลักสูตร เนื่องจากไม่มีผู้มาเรียน และท าให้นักวิชาการได้คาดการณ์การปิดตัวลงของสถาบันอุดมศึกษา
ว่าในปี พ.ศ. 2563 จะเหลือสถาบันอุดมศึกษาเพียง 120 แห่ง (นักวิชาการเผย มหา’ลัยทยอยปิดตัว ปี’63 เหลือไม่เกิน 120 
แห่ง มสด. ปิดแล้ว 36 หลักสูตรเหตุไม่มีคนเรียน , 2561) จากในปีพ.ศ.2560 มีจ านวนสถาบันอุดมศึกษาอยู่ 157 แห่ง 
(สารสนเทศอุดมศึกษา, 2561) 
  จากข้อมูลสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวถึงแนวโน้มจ านวนประชากรในอนาคตพบว่า  
ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนประชากรทั้งหมด 65.9 ล้านคน และปี พ.ศ. 2565 ประชากรไทยจะมีจ านวนประชากรทั้งหมดราว  
65 ล้านคน และเหลือเพียง 63.4 ล้านคนในปี พ.ศ. 2578 (ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล อ้างถึงใน 
วิทยากร เชียงกูล, 2552) ด้วยเหตุการลดลงของประชากรข้างต้นจึงน าไปสู่แนวโน้มการลดลงของประชากรในวัยเรียนใน
อนาคตกล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2563 จ านวนประชากรในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นผู้อยู่ในช่วงอายุ 15-17 ปีนั้น 
จะมีจ านวน 2.8 ล้านคน และในปี พ.ศ. 2583 จ านวนประชากรในวัยเรียนจะคงเหลือเพียง 1.9 ล้านคน ซึ่งท าให้ประชากรใน
วัยมัธยมศึกษาตอนปลายในระยะเวลา 20 ปีลดลงมา รวม 0.9 ล้านคน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2563 ประชากรในวัยอุดมศึกษาคือผู้
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ที่มีช่วงอายุ 18-24 ปี มีเพียง 6.3 ล้านคน และในปี พ.ศ. 2583 เหลือเพียง 4.8 ล้านคน แสดงให้เห็นว่าจ านวนประชากรใน 
วัยอุดมศึกษาลดลงจ านวน 1.5 ล้านคนในระยะเวลา 20 ปี เป็นการลดลงในอนาคตของจ านวนประชากรในวัยเรียนอย่างเห็น
ได้ชัด (วิทยากร เชียงกูล, 2552) สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งท้าทายส าหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการที่จะท าให้สถาบันของ
ตนคงอยู่ สถาบันอุดมศึกษาต่างหาแนวทางเพื่อให้ประชากรในวัยเรียนที่มีอยู่อย่างจ ากัดตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษา
ของตน เช่น การเปิดหลักสูตรใหม่ หรือการใช้เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดต่าง ๆ (ธัญวัฒน์ อิพภูดม, 2560) เพื่อสร้าง
การรับรู้ให้กับผู้ที่ก าลังแสวงหาข้อมูลใช้ในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งในการแสวงหาแหล่งข้อมูลเป็น
กระบวนการหนึ่งของขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้ที่ก าลังสนใจเข้าศึกษา ทั้งนี้การที่บุคคลหนึ่งจะท าการแสวงหาแหล่งข้อมูล
เพื่อการประกอบการตัดสินใจ จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป อาทิการแสวงหาแหล่งข้อมูลจากสื่อออนไลน์ หรือบางคน
อาจใช้แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ  
  โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแหล่งข้อมูลที่มีผลต่อนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐในจังหวัดเชียงใหม่ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาคือ จะท าให้ทราบถึงการใช้แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค้นหา  
รวมถึงระดับที่มีผลต่อนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษา และระดับความคิดเห็นของความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันบริการสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษา ใช้ในการเลือก
แหล่งข้อมูลและช่องทางในการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสื่อสารไปยังผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาแหล่งข้อมูลที่มีผลต่อนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษา

ได้น าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล CM Anand (2017) ได้กล่าวว่าแหล่งข้อมูลสามารถจัดกลุ่มเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

(1) แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสาร โดยแบ่งออกเป็น 1) แหล่งข้อมูลแบ่งตามเนื้อหา และ 2) ตามแบบฟอร์มโดยแหล่งทั้ง 2 อาจ
อยู่ในรูปแบบของ แหล่งที่ใช้กระดาษ คู่มือต่าง ๆ หนังสืออ้างอิง บรรณานุกรม (2) แหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเอกสาร 
ประกอบด้วย มนุษย์ องค์กร สื่อมวลชน สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ ระเบียบ สุภวิธี (2555, หน้า 67-96) ได้จ าแนกชนิดหรือประเภทของ
สารสนเทศ ดังนี้ (1) สถาบันบริการสารสนเทศ คือแหล่งบริการข้อมูลเฉพาะสาขา หรือเฉพาะเรื่อง โดยสถาบันดังกล่าวคือ 
ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดประชาชน หอสมุด (2) แหล่งสารสนเทศสถานที่ เช่น การเยี่ยมชม สถานประกอบการ  
(3) แหล่งสารสนเทศบุคคลคือ บุคคลที่เป็นผู้มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ โดยที่การเข้าถึงคือการติดต่อสอบถามพบปะพูดคุย
กับบุคคลเหล่านั้น (4) แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนคือ แหล่งกระจายข่าวสารจากบุคคลหนึ่งหรือองค์กรไปยังมวลชนจ านวน
มาก (5) แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตคือ แหล่งข้อมูลในรูปแบบของเว็บไซต์ และมีที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เรียกว่า URL (6) แหล่ง
ที่เป็นเหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ คือ แหล่งที่บุคคลทั่วไปเรียนรู้และศึกษาได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (7) แหล่งสารสนเทศที่
ไม่เป็นทางการ คือ แหล่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบการสนทนา การติดต่อโดยการพูดคุย เช่น โทรศัพท์ 

แนวคิด เกี่ ยวกับคุณลั กษณะของสื่ อ  คุณลักษณะของสื่ อหลั กแต่ละชนิดมีความแตกต่ างกัน ในด้ าน 
ขีดความสามารถในการเข้าถึง ผลกระทบ ต้นทุน เช่น 1) หนังสือพิมพ์ ได้รับการยอมรับ ความน่าเชื่อถือสูง แต่ทั้งนี้การเติบโต
ของสื่อหนังสือพิมพ์มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 2) โทรทัศน์ เป็นสื่อที่ดึงดูดและได้รับความสนใจสูง เข้าถึงได้ดี เป็นต้น 
(Michael & George, 2008, pp. 262-263) 

แนวคิดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล Michael & George (2008) ได้กล่าวว่าแหล่งที่มาจากบุคคลเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากต่อการตัดสินใจซื้อ โดยการได้รับข้อมูลปากต่อปากจากบุคคลจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการรับข้อมูล
จากช่องทางการตลาดอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามความน่าเชื่อถือยังมีขีดจ ากัด โดยพบว่า แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากอาจ
ไม่มีความหมายเหนือกว่าแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือน้อย หรือแม้แต่แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากหรือน้อยอาจมี
ความหมายและส่งผลเท่า ๆ กัน ซึ่งแหล่งข้อมูลจะมีประโยชน์มากที่สุดจะต้องเกิดจากผู้รับสารไม่ได้มีความชื่นชอบเป็นพิเศษ
ในแหล่งข้อมูลนั้น ๆ 
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  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นันธิการ์ จิตรีงาม (2560) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 394 คน โดยผลการศึกษาพบว่าด้านการโฆษณาและ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ นักศึกษาให้ความส าคัญกับสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด และโดยการใช้บุคลากรของสถานศึกษา
พบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญกับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ให้การแนะแนวการศึกษาจัด Open House ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อ
ความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ตนเองสนใจมากที่สุด ทั้งนี้ด้านการติดต่อสื่อสารทางตรงกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญกับเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรือไลน์ที่ให้ข้อมูลของสถานศึกษา 

อัมพิกา เครือนิล (2557) ได้ศึกษาเรื่องแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวไทยในการเลือกโรงแรม 
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวไทยในการเลือกโรงแรม  
ในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาถึงระดับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลออนไลน์ พบว่า เว็บไซต์ มีระดั บความ
น่าเชื่อถือมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เสิร์ซเอนจิน 

กานดา สังขวารี  (2556) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการรับสื่อสังคมออนไลน์ที่ ใช้ ในการเลือกสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ก าลัง
ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน แผนการเรียนที่ศึกษาคือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ทั้งนี้ชนิด 
เครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ คือ แท็บแล็ต และโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และมีเหตุผลในการ
ค้นหาข้อมูลในการเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาจากสื่อสังคมออนไลน์ คือ มีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ก าลังสนใจจะเข้าศึกษา
ให้ค้นหา และมีช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ ระหว่าง ม.6 เทอม 
1 นอกจากนี้ยังพบว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่เคยใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสถานศึกษามากที่สุดคือ Facebook อีกทั้งยัง
เป็นสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความส าคัญมากที่สุดเช่นกัน  

มรุต พินิจวัฒนา (2552) ได้มีการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าขั้นตอน
กระบวนการตัดสินใจขั้นตอนการเสาะแสวงหาข่าวสารพบว่า สื่อที่ เปิดรับมากที่สุดคือ อินเทอร์เน็ต เช่นเว็บไซต์ รองลงมาคือ 
คนรู้จัก เช่น เพ่ือน ครอบครัว และหนังสือคู่มือ เช่น หนังสือ คู่มือการศึกษาต่อ ตามล าดับ 

3. ระเบียบวิธีการศึกษา 
  3.1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย ขอบเขตเนื้อหาการศึกษาคือ (1) ประเภทแหล่งข้อมูล (2) ระดับที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษาฯ (3) ระดับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ใช้ โดยประเภทของแหล่งข้อมูลจะศึกษาตาม 1) ลักษณะ
ของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสาร ได้แก่ แหล่งข้อมูลตามเนื้อหา หรือตามแบบฟอร์ม ตามแนวคิดของ (CM Anand, 2017)  
2) แหล่งที่ก่อให้เกิดสารสนเทศตามแนวคิดของ (ระเบียบ สุภวิธี , 2555) จ านวน 7 แหล่ง ได้แก่ 2.1) แหล่งข้อมูลสถาบัน
บริการสารสนเทศ 2.2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศสถานที่ 2.3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศบุคคล 2.4) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
สื่อมวลชน 2.5) แหล่งข้อมูลสารสนเทศอินเทอร์เน็ต (โดยที่แหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้จ าแนกออกเป็น 3 แหล่งได้แก่ 
อินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ Facebook และ Twitter) 2.6) แหล่งข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ 2.7) แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ  

 3.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
ขนาดตัวอย่าง วิธีการคัดเลือกตัวอย่าง และการเก็บรวมรวบข้อมูล ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1 ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 18,433 คน อ้างอิงขนาด
ตัวอย่างจากตาราง Seymour Sudman (กุณฑลี รื่นรมย์, 2558, หน้า 187) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota 
Sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนนักศึกษาฯ ของแต่ละสถาบัน จ านวน 300 ราย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 115 
คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 38 คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 63 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จ านวน 84 คน และจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling) ตามสัดส่วนของแต่ละสถาบัน และ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาฯ จ านวน 8 ราย เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาแบบสอบถาม 
และการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 300 ราย  
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 เครื่องมือที่ใช้ศึกษา ใช้แบบสอบถาม 2 ส่วนคือ (1)ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรม  
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แหล่งข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ (2.1)การใช้แหล่งข้อมูลในการค้นหา (2.2)ระดับที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ (2.3)ระดับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ใช้ โดยตอน(2.2) และ (2.3)ใช้มาตราส่วนแบบประมาณค่า (Rating 
Scale) และมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ 5 ระดับได้แก่ 5 คะแนน = มากที่สุด, 4 คะแนน = มาก, 3 คะแนน = ปานกลาง, 2 
คะแนน = น้อย, 1 คะแนน = น้อยที่สุด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560, หน้า 74-75) 

   3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉลี่ย (mean) และ t-test 

4. ผลการศึกษา จากผลการศึกษานักศึกษาฯ จ านวน 300 คน พบว่า  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 
เพศ หญิง (76.00%), ชาย (24.00%), 
ภูมิล าเนาที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ (73.00%), ภาคกลาง (14.67%), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (6.00%), ภาคใต้ 

(3.00%) ภาคตะวันตก (2.67%), ภาคตะวันออก (0.67%) 
ประเภทโรงเรียนที่เคยศึกษา สายสามัญ (90.30%), สายอาชีวศึกษา (9.70%) 
สังกัดโรงเรียนที่เคยศึกษา โรงเรียนของรัฐ (86.00%), โรงเรียนของเอกชน (14.00%) 
แผนการเรียนที่เคยศึกษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (64.00%), แผนการเรียนอื่น ๆ (36.00%) 
ภูมิภาคของโรงเรียนที่เคย
ศึกษา 

ภาคเหนือ (92.33%), ภาคอื่น ๆ (17.67%) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

ปีการศึกษา 2560 (92.70%), ปีการศึกษา 2559 (5.00%), ปีการศึกษา 2558 (2.00%),  
ปีการศึกษา 2557 (0.30%) 

มหาวิทยาลัยที่ก าลังศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (38.33%), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (28.00%),  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (21.00%), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (12.67%),  

กลุ่มสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (50.33%), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (45.33%),  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (4.33%) 

สื่อสังคมออนไลน์ขณะก าลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 

Facebook (25.00%), YouTube (23.31%), Instagram (20.14%), Line (17.86%), Twitter 
(9.13%), Pantip (3.37%), Blogger (0.89%), Google (0.20%), WeChat (0.10%) 

อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารที่ใช้
ขณะก าลังศึกษาชั้นม.ปลาย
หรือเทียบเท่า 

โทรศัพท์มือถือ (53.44%), โน๊ตบุ๊ค (35.33%), คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (7.25%), แท็บเล็ต 
(3.44%),  

ช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูลใน
การเข้าศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา 

ม.6 เทอม 1 (25.13%), ม.6 เทอม 2 (16.75%), ม.5 เทอม 2 (14.34%), ม.5 เทอม 1 
(8.63%), ปิดภาคการศึกษา (6.98%), ก่อนสมัครในระบบ TCAS 1-5 (6.22%), ก่อนสอบ O-
NET/ก่อนสอบสามัญ 9 วิชา/ก่อนสอบ GAT PAT (4.19%), ม.4 เทอม 2 (3.55%), ม.4 เทอม 
1 (2.14%), ปวช.3 เทอม 2 (1.14%), ปวส.2 เทอม 2 (0.63%), ปวช.2 เทอม 2 (0.51%), ปวช.
3 เทอม 1 (0.38%), ปวช.1 เทอม 1/ปวช.1 เทอม 2 (0.25%), ปวส.2 เทอม 1/หลังจบ
การศึกษามาแล้ว 1 ปี (0.13%) 
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เหตุผลในการค้นหา
แหล่งข้อมูลในการเข้าศึกษา
ต่อในสถาบันอุดมศึกษา 

มีข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาที่ก าลังสนใจเข้าศึกษา (20.51%), ต้องการสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับการเข้าศึกษาอย่างละเอียด เพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจ (14.22%), อยากได้ข้อมูล
เชิงลึกจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์ (13.99%), ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือก
สถาบันอุดมศึกษา (13.40%), เป็นแหล่งข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษาที่ก าลังสนใจเข้าศึกษาจัดท า
ขึ้น (10.72%)อยากทราบความคดิเห็นของผู้อื่นเพิ่มเติม (9.91%), แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีความ
น่าเชื่อถือ (9.44%), แหล่งข้อมูลดังกล่าวก าลังเปน็ที่นิยม (4.43%), ไม่ทราบว่าจะค้นหาข้อมูลได้
จากแหล่งใด (3.38%),  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แหล่งข้อมูล  

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนการใช้แหล่งข้อมูลหลัก และแหล่งข้อมูลย่อยท่ีใช้มากที่สุดในแต่ละกลุ่มของแหล่งข้อมูลหลัก 

แหล่งข้อมูลหลัก แหล่งข้อมูลย่อยที่ใช้มากที่สุด 
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสาร 
แหล่งข้อมูลเนื้อหาหรือตามแบบฟอร์ม (n=266) คู่มือของสถาบันอุดมศึกษา(n=184) 
แหล่งท่ีก่อให้เกิดสารสนเทศ 
แหล่งข้อมูลสถาบันบริการสารสนเทศ (n=214) ห้องสมุดโรงเรียนของตนเอง(n=185) 
แหล่งข้อมูลสถานที่ (n=111) เที่ยวดูสถานที่ของคณะด้วยตนเอง หรือกับครอบครัว หรือ

เพื่อน (ไม่ใช่การเข้าร่วมกิจกรรม) (n=111) 
แหล่งข้อมูลบุคคล (n=297) ครูแนะแนวโรงเรียนของตนเอง(n=260) 
แหล่งข้อมูลสื่อมวลชน (n=94) รายการโทรทัศน์(n=67) 
แหล่งข้อมูลสารสนเทศอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ (n=295) ข่าวรับสมัคร dek-d.com(n=256) 
แหล่งข้อมูล Facebook (n=270) Facebook Dek-D.COM(n=205) 
แหล่งข้อมูล Twitter (n=146) Twitter Dek-D.COM(n=124) 
แหล่งข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ (n=169) กิจกรรม ค่ายที่จัดโดยโรงเรียน(n=119) 
แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ (n=103) ติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน Messenger Facebook(n=74) 

จากตารางที่ 2 พบว่าประเภทแหล่งข้อมูลหลักประเภทที่ผู้ตอบส่วนใหญ่ใช้มากที่สุดคือ แหล่งข้อมูลบุคคล รองลงมา
คือ แหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ในจ านวนที่ใกล้เคียงกัน  

ส าหรับผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้แหล่งข้อมูลย่อย ระดับที่มีผลต่อนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษา  
และความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ใช้ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ สรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

1) แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร 
แหล่งข้อมูลตามเนื้อหา หรือตามแบบฟอร์ม จากการศึกษาพบว่า มีการใช้แหล่งข้อมูลย่อยคือ คู่มือของ

สถาบันอุดมศึกษามากที่สุด แต่แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจ และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด คือ คู่มือของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

2) แหล่งที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ 
แหล่งข้อมูลสถาบันบริการสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า มีการใช้แหล่งข้อมูลย่อยคือ ห้องสมุดโรงเรียนของ

ตนเอง และแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด แต่ทั้งนี้ในส่วนของความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลพบว่า 
แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดคือ หอสมุด ห้องสมุดประจ าคณะของสถาบันอุดมศึกษา  

แหล่งข้อมูลสารสนเทศสถานที่ จากการศึกษาพบว่า แหล่งข้อมูลย่อยคือ เที่ยวดูสถานที่ของคณะด้วยตนเอง หรือ
กับครอบครัว หรือเพื่อน (ไม่ใช่การเข้าร่วมกิจกรรม) มีการใช้มากที่สุด และยังเป็นแหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจ และมี
ความน่าเชื่อถือมากที่สุดด้วย 
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แหล่งข้อมูลสารสนเทศบุคคล จากการศึกษาพบว่า แหล่งข้อมูลย่อยคือ ครูแนะแนวของโรงเรียนตนเองมีการใช้
มากที่สุด และยังเป็นแหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจ และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดด้วย 

แหล่งข้อมูลสารสนเทศสื่อมวลชน จากการศึกษาพบว่า แหล่งข้อมูลย่อยคือ รายการโทรทัศน์มีการใช้มากที่สุด  
และยังเป็นแหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจ และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดด้วย 

แหล่งข้อมูลสารสนเทศอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ จากการศึกษาพบว่า แหล่งข้อมูลย่อยคือ ข่าวการรับสมัครเว็บไซต์ 
dek-d.com มากที่สุด แต่แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อนักศึกษาในการตัดสินใจมากที่สุดคือ ข่าวการรับสมัครเว็บไซต์ tcas.cupt.net 
(ทปอ.) ทั้งนี้ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ใช้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดคือ ข่าวการรับสมัครเว็บไซต์ niets.or.th (สทศ.) 

แหล่งข้อมูลสารสนเทศ Facebook จากการศึกษาพบว่า มีการใช้แหล่งข้อมูลย่อยคือ Facebook Dek-D.COM  
แต่ทั้งนี้ในส่วนของแหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจ และความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลพบว่า แหล่งข้อมูล Facebook ทีม 
มช. มีผลต่อการตัดสินใจ และความน่าเชื่อถือมากที่สุด 

แหล่งข้อมูลสารสนเทศบน Twitter จากการศึกษาพบว่า มีการใช้แหล่งข้อมูลย่อยคือ Twitter Dek-D.COM และ
แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด แต่ทั้งนี้ในส่วนของความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลพบว่า แหล่งข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือมากที่สุดคือ Twitter ส านักทะเบียนและประมวลผลของสถาบันอุดมศึกษา 

แหล่งข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า มีการใช้แหล่งข้อมูลย่อยคือ กิจกรรมค่าย 
จัดโดยโรงเรียน มากที่สุด แต่แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อนักศึกษาในการตัดสินใจและความน่าเชื่อถือมากที่สุดคือ กิจกรรม ค่ายจัด
โดยติวเตอร์ชั้นน า สถาบันกวดวิชา  

แหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ไม่เป็นทางการ จากการศึกษาพบว่า มีการใช้แหล่งข้อมูลย่อยคือ ติดต่อสอบถามข้อมูล
ผ่าน Messenger Facebook มากที่สุด แต่แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจ และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด คือ โทรศัพท์
ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สถาบันอุดมศึกษา 

เมื่อท าการศึกษาการใช้แหล่งข้อมูลย่อยจากแหล่งข้อมูลย่อยทั้งหมดทีมีการใช้มากที่สุด3 อันดับแรก พบว่า 
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสารที่มีการใช้มากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก ่

1) คู่มือของสถาบันอุดมศึกษา มีการใช้แหล่งข้อมูลมากที่สุดอันดับ 1 แต่มีผลต่อการตัดสินใจ และมีความ
น่าเชื่อถือน้อย  

2) เอกสารการเรียนการสอนโรงเรียน มีการใช้แหล่งข้อมูลเป็นอันดับ 2 แต่มีผลต่อการตัดสินใจ และมีความ
น่าเชื่อถือน้อย 

3) แผ่นพับ โปสเตอร์สถาบันอุดมศึกษา มีการใช้แหล่งข้อมูล และมีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในอันดับเดียวกันคือ 
อันดับ 3 และในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือน้อย 

แหล่งท่ีก่อให้เกิดสารสนเทศที่มีการใช้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก ่
1) คุณครูแนะแนวโรงเรียนของตนเอง มีการใช้แหล่งข้อมูลมากที่สุดอันดับ 1 แต่มีผลต่อการตัดสินใจน้อย  

และในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือน้อยเช่นกัน 
2) ข่าวรับสมัคร dek-d.com มีการใช้แหล่งข้อมูลมากเป็นอันดับ 2 แต่มีผลต่อการตัดสินใจน้อย และใน

ขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือน้อยเช่นกัน 
3) ข่าวรับสมัครเว็บไซต์สถาบันอุดมศึกษา ส านักทะเบียน คณะ มีการใช้แหล่งข้อมูลมากเป็น อันดับ 3  

และแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีที่มีผลต่อการตัดสินใจ และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเช่นกัน 

ผลการวิเคราะห์หาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ และแหล่งข้อมูลที่มีผลต่อนักศึกษาในการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ พบกลุ่มที่มีความแตกต่าง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 แหล่งข้อมูลที่นักศึกษาใช้ในการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ ในแหล่งที่มีความแตกต่างเมื่อจ าแนกตาม 
              ภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียนของนักศึกษา 

แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ 

n �̅� t p-value 

แหล่งข้อมูลสถาบันบริการสารสนเทศ 
ห้องสมุดโรงเรียนของตนเอง ภาคเหนือ 154 3.84 

2.639 .011* 
ภาคอื่น ๆ 31 3.45 

แหล่งข้อมูลสารสนเทศบุคคล 
คุณครูแนะแนวโรงเรียนของตนเอง ภาคเหนือ 215 4.12 

2.064 .043* 
ภาคอื่น ๆ 45 3.84 

เพื่อน ภาคเหนือ 158 3.51 
2.024 .044* 

ภาคอื่น ๆ 27 3.15 
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ Twitter 
Twitter Dek-D.COM  ภาคเหนือ 

ภาคอื่น ๆ 
99 4.18 

2.171 .036* 
25 3.84 

Twitter Eduzones ภาคเหนือ 25 4.08 
2.251 .040* 

ภาคอื่น ๆ 10 3.50 
Twitter สร้างฝันดอทคอม ภาคเหนือ 27 4.07 

2.136 .043* ภาคอื่น ๆ 
 

10 3.60 

Twitter Enttrong ข่าวรับตรง ภาคเหนือ 31 4.10 
2.790 .011* 

ภาคอื่น ๆ 10 3.50 
Twitter สถาบันอุดมศึกษา คณะของสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือ 61 4.10 

2.677 .014* 
ภาคอื่น ๆ 13 3.54 

Twitter ส านักทะเบียนและประมวลผลของสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือ 45 4.13 
2.151 .045* 

ภาคอื่น ๆ 12 3.67 
แหล่งข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
กิจกรรม ค่ายที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือ 88 4.14 

2.389 .023* 
ภาคอื่น ๆ 24 3.71 

กิจกรรม ค่ายที่จัดโดยโรงเรียน ภาคเหนือ 98 4.06 
2.508 .018* 

ภาคอื่น ๆ 21 3.62 
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ตารางที่  4 แหล่งข้อมูลที่นักศึกษาใช้ในการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ ในแหล่งที่มีความแตกต่าง  
                เมื่อจ าแนกตามแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อนักศึกษาในการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ 

n �̅� t p-value 

แหล่งข้อมูลเนื้อหาหรือตามแบบฟอร์ม 
แผ่นพับ /โปสเตอร์โรงเรียน แผนวิทย-์คณิต 87 3.68 

2.805 .006* 
แผนอื่น ๆ 54 4.06 

เอกสารการเรียนการสอนโรงเรียน แผนวิทย-์คณิต 113 3.77 
2.285 .024* 

แผนอื่น ๆ 62 4.05 
แหล่งข้อมูลสารสนเทศบุคคล 
รุ่นพ่ีท่ีจบจากโรงเรียนท่ีตนเองเคยศึกษา แผนวิทย-์คณิต 135 3.70 

2.615 .010* 
แผนอื่น ๆ 73 4.03 

รุ่นพ่ีท่ีเรียนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีตนเองศึกษา แผนวิทย-์คณิต 128 3.77 
2.042 .043* 

แผนอื่น ๆ 64 4.05 
เพื่อน แผนวิทย-์คณิต 114 3.32 

2.731 .007* 
แผนอื่น ๆ 71 3.68 

แหล่งข้อมูลสารสนเทศอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ 
ร า ย ก า ร  TV อ อ น ไ ล น์  ( ดู ย้ อ น ห ลั ง ) 
trueplookpanya.com 

แผนวิทย-์คณิต 50 3.56 
2.686 .010* 

แผนอื่น ๆ 23 4.04 
รายการทีวีออนไลน์ eduzones.com แผนวิทย-์คณิต 23 3.52 

2.286 .031* 
แผนอื่น ๆ 13 4.15 

บทความจากBlogger eduzones.com แผนวิทย-์คณิต 38 3.66 
2.255 .030* 

แผนอื่น ๆ 17 4.18 
ติว/สอบออนไลน์ที่รวมติวเตอร์จากสถาบันชั้นน า 
admissionpremium.com 

แผนวิทย-์คณิต 61 3.90 
2.213 .032* 

แผนอื่น ๆ 23 4.26 
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ Facebook 
Facebook Dek-D.COM แผนวิทย-์คณิต 136 4.05 

2.487 .014* 
แผนอื่น ๆ 69 3.77 

แหล่งข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
กิจกรรม ค่ายที่จัดโดยโรงเรียน แผนวิทย-์คณิต 74 3.84 

2.891 .005* 
แผนอื่น ๆ 45 4.22 

กิ จ กร รม  ค่ า ยที่ จั ด โ ดยหน่ ว ย ง านอื่ น  ๆ  เ ช่ น 
 เว็บ Dek-D 

แผนวิทย-์คณิต 52 3.88 
2.839 .007* 

แผนอื่น ๆ 22 4.36 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 
1. ด้านพฤติกรรมส่วนใหญ่นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่าคือ Facebook และใช้มือถือในการสื่อสารขณะก าลังศึกษา ทั้งนี้ช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่คือ ม.6 เทอม 1 และเหตุผลในการค้นหาข้อมูลคือ มีข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาที่ก าลังสนใจ
เข้าศึกษา 
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้แหล่งข้อมูลหลักที่มีการใช้มากที่สุดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้แหล่งข้อมูลหลัก
มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  

1) แหล่งข้อมูลสารสนเทศบุคคล 
2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ 
3) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ Facebook 
4) แหล่งข้อมูลเนื้อหาหรือตามแบบฟอร์ม 
5) แหล่งข้อมูลสถาบันบริการสารสนเทศ 

2. ผลการศึกษาโดยรวมของแหล่งข้อมูลย่อยทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้แหล่งข้อมูลย่อย ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกสถาบันอุดมศึกษาฯ และความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลย่อยที่มีร้อยละ และค่าเฉลี่ยมากที่สุด สรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 5 แสดงถึงแหล่งข้อมูลย่อยที่มีการใช้มากที่สุด แหล่งที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด และแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ 
               มากที่สุด ในแต่ละกลุ่มของแหล่งข้อมูลหลัก 

แหล่งข้อมูลหลัก - แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร 
การใช้แหล่งข้อมูลย่อย การมีผลต่อการตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย) ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 

(ค่าเฉลี่ย) 
คู่มือของสถาบันอุดมศึกษา  
(n=184) (ร้อยละ 61.33) 

คู่มือของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) (ค่าเฉลี่ย 3.93) 

คู่มือของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย (ทปอ.) (ค่าเฉลี่ย 4.12) 

คุณครูแนะแนวโรงเรียนของตนเอง
(n=260) (ร้อยละ 86.67) 

ข่าวรับสมัคร tcas.cupt.net (ทปอ)  
(ค่าเฉลี่ย 4.20) 

ข่าวรับสมัคร tcas.cupt.net (ทปอ) 
และข่าวรับสมัคร niets.or.th (สทศ.) 
(ค่าเฉลี่ย 4.31) 

1. ผลการทดสอบความแตกต่างของภูมิภาคที่ตั้งของโรงเรียนที่นักศึกษาเคยศึกษาพบว่า แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่มีผล
ต่อกลุ่มที่ศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือมากกว่ากลุ่มที่ศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคอื่น ๆ และ Twitter Dek-D.COM 
มีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลในการตัดสินใจเลือกของกลุ่มที่ศึกษาในโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในภาคเหนือมากที่สุด 

2. ผลการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มแผนการเรียนพบว่า ในแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่มีผลต่อกลุ่มผู้ที่เคยศึกษา
แผนการเรียนอื่นๆมากกว่ากลุ่มผู้ที่เคยเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และกิจกรรมค่ายที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆ 
เช่น เว็บ Dek-D มีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลในการตัดสินใจเลือกของกลุ่มผู้ที่เคยศึกษาแผนการเรียนอื่น ๆ มากที่สุด  

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลของการศึกษา ได้ดังต่อไปนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคเหนือ เคยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียนสายสามัญของรัฐที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ  

ในด้านของพฤติกรรมพบว่า มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะก าลังศึกษาคือ Facebook มากที่สุด และมีการใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารขณะก าลังศึกษาคือ โทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม
มีการค้นหาข้อมูลในช่วงเวลาที่ก าลังศึกษาชั้น ม.6 เทอม 1 และมีเหตุผลในการค้นหาเพราะ แหล่งข้อมูลนั้น ๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ก าลังสนใจเข้าศึกษา โดยผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเพศ แผนการเรียน ช่วงเวลาในการค้นหาข้อมูล  
และเหตุผลในการค้นหาสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กานดา สังขวารี (2556) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการรับสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ใช้ในการเลือกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีช่วงเวลาระหว่าง ม.6 เทอม 1 และมีเหตุผลในการ
ค้นหาข้อมูลคือมีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ก าลังสนใจจะเข้าศึกษาให้ค้นหา 

แหล่งข้อมูลหลักที่มีการใช้มากที่สุดคือ แหล่งข้อมูลสารสนเทศบุคคล และแหล่งข้อมูลย่อยที่มีการใช้มากที่สุดคือ 
คุณครูแนะแนวโรงเรียนของตนเอง ซึ่งผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มรุต พินิจวัฒนา (2552) ที่ศึกษาเรื่อง
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พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งพบว่าประเภทของสื่อที่มีการเปิดรับในขั้นของการเสาะแสวงหาข่าวสารคือ สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามแหล่งข้อมูลหลักที่ใช้ในการค้นหาประกอบการตัดสินใจเป็นอันดับ 2 รองจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศบุคคลคือ 
แหล่งข้อมูลสารสนเทศอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ ซึ่งมีจ านวนการใช้ที่ใกล้เคียงกัน 

แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันอุดมศึกษามากที่สุดคือ แหล่งข้อมูลย่อย ข่าวรับสมัคร tcas.cupt.net 
(ทปอ.) โดยอยู่ ในแหล่งข้อมูลหลักคือ แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  
มรุต พินิจวัฒนา (2552) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าประเภทของสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตคือ สื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้อง CM Anand (2017) ได้กล่าวถึงสื่ออินเทอร์เน็ตว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีโดดเด่น  

ส าหรับแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดคือ แหล่งข้อมูลประเภทสารสนเทศอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์มีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ อัมพิกา เครือนิล (2557) ที่ศึกษาเรื่อง แหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวไทยใน
การเลือกโรงแรมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลออนไลน์คือ เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือมาก
ที่สุด  

ข้อเสนอแนะส าหรับสถาบันอุดมศึกษา  
 สถาบันอุดมศึกษาควรสื่อสารไปยังนักเรียนโดยใช้แหล่งข้อมูลและวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

แหล่งข้อมูลด้านช่องทางออนไลน์ 
1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาควรเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผู้สนใจเข้าศึกษาก าลังศึกษาในชั้น ม.5 เทอม 

2 แต่ทั้งนี้ควรเน้นการส่งสารไปยังผู้รับข่าวสารที่ก าลังศึกษาชั้น ม.6 เทอม 1 มากที่สุด 
2. ปรับเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ และปรับช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา  

โดยค านึงถึงหลักการ User Experience Design คือค านึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และUser Interface คือองค์ประกอบ
เว็บไซต์ที่แสดงถึงความยากง่ายในการใช้งานของผู้ใช้งาน ซึ่งหลักดังกล่าวจะสามารถสร้างประสบการณ์ในการใช้งานและการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยการค านึงถึง Journey ของผู้ ใช้แหล่งข้อมูล รวมถึงการสร้าง Link เชื่อมโยงกิจกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการสร้างความสนใจ และใช้ประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม 

3. สถาบันอุดมศึกษาควรสร้างความสัมพันธ์กับทางบริษัท Dek-D โดยอาจด าเนินการดังนี้ 
- การลงโฆษณาบนเว็บไซต์ Dek-D โดยพื้นที่ลงโฆษณาควรโฆษณาในเมนูข่าวการรับสมัคร และบทความ

เกี่ยวกับการเข้าศึกษา เนื่องจากมีจ านวนผู้ใช้ในการค้นหาเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะท าให้การลงโฆษณาเกิดประสิทธิภาพ 
- การสานสัมพันธ์ หรือเป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุนกับบริษัท โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 

เช่น การส่งมอบข้อมูลทางการศึกษาที่ครบถ้วน รวดเร็ว โดยข้อมูลอาจเป็นในลักษณะที่สามารถน าไปเผยแพร่ได้ทันที  
4. สร้างระบบสมาชิกในการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อน าไปสู่การน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมขณะ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ และข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

แหล่งข้อมูลด้านช่องทางออฟไลน์ 
1. เสริมสร้าง และสร้างความสัมพันธ์กับคุณครูแนะแนวของโรงเรียน โดยการจัดท าข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การศึกษา โดยอาจแบ่งเป็นส่วนที่คุณครูสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ทันที และส่วนที่คุณครูสามารถน าไปปรับใช้กับ
การเรียนการสอน การสร้างฐานข้อมูลครูแนะแนว 

2. จัดกิจกรรมพี่ส่งเสริมน้อง โดยการเพิ่มบทบาทให้แก่นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยร่วมออกแนะ
แนวทางการศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยรูปแบบกิจกรรมอาจมีทั้งวิชาการและสันทนาการควบคู่กันไป 
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ประสบการณต์ราสินค้าด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินคา้ 
เครื่องประดับเงินตราสินคา้ไทย 

EMOTIONAL AND BEHAVIORAL BRAND EXPERIENCE INFLUENCING THE BRAND LOYALTY OF  
THAI BRAND SILVER JEWELRY 

ทิพยสุดา จันทร์เกื้อ *  ศศิวิมล สุขบท **  และสุมนา ลาภาโรจน์กิจ ** 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และพฤติกรรม ระดับความภักดี 

ในตราสินค้า ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้า
ไทย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคเพศหญิง กลุ่มมิลเลเนี่ยนในประเทศไทย ที่เคยซื้อและ/หรือ
เคยสวมใส่เครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย จ านวน 385 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีประสบการณ์ตราสินค้า
ด้านอารมณ์พฤติกรรม และความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยอยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ พบว่า ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลทางบวกต่อความภักดีในตรา
สินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเมื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของประสบการณ์
ตราสินค้าด้านอารมณ์และด้านพฤติกรรมที่มีต่อความภักดีในตราสินค้า พบว่า ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ส่งผลต่อ
ความภักดีในตราสินค้ามากกว่าประสบการณ์ตราสินค้าด้านพฤติกรรม ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.320 
และ 0.304 ตามล าดับ โดยประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และพฤติกรรมสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความภักดี
ในตราสินค้าได้ประมาณร้อยละ 32.9  

 
ค าส าคัญ: ประสบการณ์ตราสินค้า, ความภักดีในตราสินค้า, เครื่องประดับเงิน, ตราสินค้าไทย 
 
ABSTRACT 
 

This research aims to study the level of emotional and behavioral brand experience, brand loyalty, 
and the influence of both brand experience toward the brand loyalty of Thai brand silver jewelry.  An online 
questionnaire was used as an instrument for collecting data from 385 female consumers in the Millennium 
Group of Thailand who have purchased and used to wear Thai brand silver jewelry. The data were analyzed 
by descriptive statistics such as arithmetic mean and standard deviation, and inferential statistics that is the 
multiple regression analysis. The research revealed that the level of emotional brand experience, behavioral 
brand experience, and brand loyalty of consumers were at a high level.  The results from multiple regression 
analysis found that the emotional brand experience and behavioral brand experience have a 0. 01 
significantly positive impact on brand loyalty that emotional brand experience have more impact on brand 
loyalty than behavioral brand experiences which the standardized beta value of both experiences at 0.320 
and 0.304 respectively. The emotional and behavioral brand experience could explain the changes of brand 
loyalty at 32.9 percent. 
 
Keywords: Brand Experience, Brand Loyalty, Silver Jewelry, Thai Brand 
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1. บทน า 

 เครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยเป็นสินค้าที่ท าด้วยโลหะเงินและท าขึ้นโดยช่างฝีมือที่มีความรู้ความช านาญและ 
ความประณีตทั้งในด้านรูปทรงและลวดลายที่ประดิษฐ์ ท าให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคคนไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยจะเป็นเครื่องประดับที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ในล าดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมการส่งออก
เครื่องประดับไทย แต่พบว่าในปี พ.ศ. 2560 กลับมีมูลค่าการส่งออกลดลงเหลือ 12,832.96 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 9.92 จากปี พ.ศ. 2559 ที่มีมูลค่าการส่งออก 14.286.83 ล้านเหรียญสหรัฐ สาเหตุเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา 
ประกอบกับเครื่องประดับเงินถือเป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและไม่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการ
บริโภคสินค้าลดลง (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ, 2560) 
 กลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อเครื่องประดับเงิน คือ ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลเนี่ยน (Millennial) หรือ
กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2539 หรือปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มีอายุระหว่าง 23 ถึง 39 ปี (PwC and the 
University of Southern California and the London Business School, 2013) เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มี
อ านาจซื้อสูงเพราะอยู่ในวัยท างาน โดยจะให้ความส าคัญกับสินค้าที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
เครื่องประดับเงินถือเป็นสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้ดี และจากการรวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
เครื่องประดับเงินในประเทศไทย พบว่า กลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นเพศหญิง (กนกวรรณ เหล่าเกษมสุขวงศ์ , 2553;  
นวพร เพชรแก้ว, 2559) เนื่องจากเป็นเพศที่รักสวยรักงามและสามารถใส่เครื่องประดับเงินได้หลากหลายประเภทเพื่อเสริม
ความงามให้กับตนเอง  
 เครื่องประดับเงินของประเทศไทยที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมีหลายตราสินค้า เช่น  
ตราสินค้าเบลดไทยไทย (Beadsthaithai) พญาจิวเวลลี่ (Phya Jewelry) โมเรส (Moress) โอนโนรี่จิวเวลลี่ (Ownory 
Jewelry) และโอมไทยแลนด์ (Ohm Thailand) เป็นต้น (ประชาชาติ, 2561) แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่าความต้องการหรือ
ก าลังซื้อของผู้บริโภคต่อเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยกลับไม่สูงมากนัก อันเนื่องมาจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2559) จึงท าให้มีการแข่งขันกันสูง ผู้ประกอบการแต่ละรายจึงได้น าเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดแบบใหม่ 
เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาซื้อตราสินค้าของตน โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่น ามาใช้ คือ การสร้างประสบการณ์ตราสินค้าที่ดีให้
เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค หากผู้ประกอบการสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อตราสินค้าที่สามารถตอบสนองความรู้สึกและ 
ความทรงจ าของผู้บริโภคได้ กล่าวคือ ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความทรงจ าเกี่ยวกับเครื่องประดับและมีความรู้สึกต่าง ๆ เมื่อได้
ซื้อหรือสวมใส่เครื่องประดับหากผู้ประกอบการตราสินค้าใดสามารถออกแบบหรือน าเสนอเครื่องประดับที่ตรงกับความรู้สึก
และความทรงจ าของผู้บริโภคจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีในตราสินค้าได้ (Brand Loyalty) และเมื่อผู้บริโภคมีความภักดี
ในตราสินค้า ท าให้มีการซื้อซ้ าในตราสินค้านั้นอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าของคู่แข่งก็จะน้อยลง 
(Schmitt, 2012) 
 ประสบการณ์ตราสินค้าสามารถสร้างผ่านมิติต่างๆ ที่ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับสินค้า โดยมิติประสบการณ์ตราสินค้าที่
ส าคัญ คือ (1) ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ (Emotional) จะมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อตรา  
เช่น รู้สึกมีความสุขกับตรา รู้สึกว่าตราน่าตื่นเต้น น่าดึงดูด และรู้สึกว่าตรามีชีวิตชีวา มีความสนุก เป็นต้น และ ( 2) 
ประสบการณ์ตราสินค้าด้านพฤติกรรม (Behavioral) เป็นการตอบสนองทางพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การซื้อและการใช้ตราสินค้า เช่น ประสบการณ์ที่เกิดจากการทดลองใช้สินค้า การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการพูดคุยกับ
บุคคลอื่น ซึ่งท าให้มีความรู้และความเข้าใจต่อตราสินค้ามากยิ่งขึ้น เป็นต้น (Brakus, Schmitt & Zarantonello, 2009)  
 การรวบรวมงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ประสบการณ์ที่ดีต่อตราสินค้าในด้านอารมณ์และพฤติกรรมสามารถน าไปสู่
ความภักดีในตราสินค้าได้ (Brakus et al., 2009; Ramaseshan & Stein, 2014; Thembiliyagoda, 2018) แต่การศึกษาถึง
ประเด็นดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดบางประการที่ยังได้รับค าตอบที่ไม่สมบูรณ์ เช่น (1) การมีผลการวิจัยที่ไม่สอดคล้อง  
เช่น การศึกษาของ Brakus et al. (2009) พบว่า ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้า  
ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ Nysveen, Pedersen, and Skard (2013) พบว่า ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ไม่มีอิทธิพล
ต่อความภักดีในตราสินค้า และ (2) การศึกษาที่ผ่านมายังไม่ได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงในบริบทของสินค้าเครื่องประดับ เงิน  
แต่เป็นการศึกษาในบริบทอื่นๆ เช่น สินค้าอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Nysveen et al, 2013) และสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร 
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(Krishna, 2012) เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องค้นหาค าตอบที่แท้จริงเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ที่
เหมาะสม 
            ประเด็นปัญหาวิจัย (Research Problems) ของงานวิจัยนี้ คือ มีผู้ประกอบการตราสินค้าเครื่องประดับเงินเกิดขึ้น
มากมายกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่าความต้องการหรือก าลังซื้อของผู้บริโภค
กลับไม่สูงมากนัก อันเนื่องมาจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จึงท าให้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิง
ลูกค้าผู้ประกอบบางรายที่น าเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่เหมาะสม ท าให้ธุรกิจไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่สามารถแข่งขันกับรายอื่น ๆ ได้ จนต้องปิดกิจการไปในที่สุด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการตราสินค้าเครื่องประดับ
เงินตราสินค้าไทยต้องน าเสนอกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาซื้อตราสินค้าของตนเองมากกว่าคู่แข่ง ซึ่งจาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการสร้างประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่
สามารถน ามาใช้กับธุรกิจเครื่องประดับเงิน หากผู้ประกอบการสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อตราสินค้าที่สามารถตอบสนอง
ความรู้สึกและความทรงจ าของผู้บริโภคได้ จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อตราสินค้า โอกาสที่จะเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าของ
คู่แข่งก็จะน้อยลง อย่างไรก็ตามการศึกษาที่ผ่านมายังมีข้อสรุปที่ไม่ชัดเจนว่าประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และพฤติกรรม
ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าหรือไม่ เพราะยังมีผลการศึกษาที่ยังขัดแย้งกันอยู่ในการศึกษาของนักวิชาการหลายท่าน และ
ที่ผ่านมาไม่ได้มีการศึกษาเฉพาะเจาะจงในธุรกิจเครื่องประดับเงิน จึงอาจไม่สามารถเทียบเคียงผลการวิจัยได้ชัดเจนมากนัก 
เพราะเป็นการศึกษาในสินค้าต่างประเภทกัน 
 ดังนั้นการศึกษาถึงประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับ
เงินตราสินค้าไทย จึงเป็นการยืนยันค าตอบการศึกษาที่ผ่านมาถึงอิทธิพลของประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และ
พฤติกรรมที่มีต่อความภักดีในตราสินค้าให้มีความชัดเจนขึ้น และเป็นการขยายประเด็นการศึกษาในเรื่องของประเภทของ
สินค้า ซึ่งได้ศึกษาในสินค้าประเภทเครื่องประดับเงินที่ยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ท าให้ได้รับค าตอบที่กว้างขึ้น ซึ่งผลจาก
การศึกษาสามารถน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสร้างประสบการณ์ที่ ดีต่อตราสินค้าให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความภักดีในตราสินค้าเพิ่มขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาระดับการมีประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และพฤติกรรม และระดับความภักดีในตราสินค้า
เครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยของผู้บริโภค 

2. เพื่อศึกษาประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับเงินตรา
สินค้าไทยของผู้บริโภค 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

 3.1 ประสบการณ์ตราสินค้า 
ประสบการณ์ตราสินค้าเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของผู้บริโภคในการเชื่อมต่อกับการใช้ตราสินค้าทุกครั้ง โดยจะเกิดขึ้น

เมื่อผู้บริโภคได้ค้นหาผลิตภัณฑ์ ร้านค้า หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ของตราสินค้านั้น ๆ โดยมิติของประสบการณ์ตราสินค้าที่
ส าคัญแบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และประสบการณ์สินค้าด้านพฤติกรรม (Brakus et al., 
2009) ดังนี้  

1. ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ (Emotional Brand Experience) จะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกภายในจิตใจ
ของผู้บริโภคซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปในผู้บริโภคแต่ละคน แบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้ (1) อารมณ์และความรู้สึกที่
เร่าร้อนและตื่นเต้น (Excitement) คือ การที่ผู้บริโภคเกิดอารมณ์และประสบการณ์ที่พิเศษเหนือตราสินค้าอื่น ๆ โดย
ประสบการณ์ที่ตื่นเต้นเร้าใจที่ผู้บริโภคได้รับนั้นจะเชื่อมโยงความรู้สึกดังกล่าวเข้าไปยังตราสินค้า (2) อารมณ์และความรู้สึกที่
เกิดจากความรักความอบอุ่น (Warmth) เป็นความรู้สึกที่สงบร่มเย็นที่เกิดจากการใช้ตราสินค้า (3) อารมณ์และความรู้สึกที่
สนุกสนาน (Fun) เป็นอารมณ์ที่เพลิดเพลิน ขบขัน และร่าเริงในชีวิตที่ผู้บริโภครู้สึกได้จากการเข้าไปพัวพันกับตราสินค้า  
 (4) อารมณ์และความรู้สึกที่ปลอดภัย (Security) ตราสินค้าต้องสื่อถึงความปลอดภัย ไร้ซึ่งความกังวลใจ และมีความมั่นใจใน
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การใช้ตราสินค้า และ (5) อารมณ์และความรู้สึกที่เคารพตนเอง (Self-respect) ตราสินค้าต้องสร้างอารมณ์ที่เกี่ยวกับ 
ความภาคภูมิใจ และความสมบูรณ์แบบ หลังจากการใช้สินค้า หรือบริการของตราสินค้านั้น (Brakus et al., 2009)  

2. ประสบการณ์ตราสินค้าด้านพฤติกรรม (Behavioral Brand Experience) เป็นการตอบสนองทางพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อและการใช้ตราสินค้า แบ่งออกเป็น  3 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) ประสบการณ์ทางด้าน
ร่างกาย คือ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเองแล้วตนเองได้รับผลการกระท านั้นโดยตรง เช่น การทดลองใช้
สินค้า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมประสบการณ์ด้านการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลให้มีความรู้และความเข้าใจต่อผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น  
(2) ประสบการณ์ทางด้านการกระท า จะเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลหรือบางครั้งเป็นผลจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมส่วนรวม 
ผู้บริโภคจะกระท าสิ่งต่าง ๆ เช่น รูปแบบการด าเนินชีวิตเพื่อแสดงออกความเป็นตัวตนและคุณค่าของตนเอง (3) รูปแบบ 
การด าเนินชีวิตเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างประสบการณ์ด้านพฤติกรรม หมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่
แสดงออกผ่านการท ากิจกรรม ความสนใจ ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องมีความไวต่อสิ่งเร้าของรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันเพื่อที่จะสามารถน าสิ่งเร้านั้นมาเชื่อมโยงกับตราสินค้าได้ (Schmitt, 2012) 

3.2 ความภักดีในตราสินค้า 
ความภักดีในตราสินค้า คือ ความจงรักภักดีของผู้บริโภคซึ่งเป็นพันธะสัญญาหรือข้อผูกพันที่จะกลับมาซื้อหรือ 

ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน (Oliver, 1999) โดยสามารถแบ่งความภักดีในตราสินค้าออก
เป็น2 ประเภท ได้แก่ (1) ความภักดีในตราสินค้าด้านพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) พิจารณาจากพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้บริโภค เช่น พฤติกรรมการบอกต่อ (Words of Mouth) คือ การพูดถึงสิ่งที่ดีเกี่ยวกับตราสินค้า การแนะน าให้คนอื่นสนใจ
ตราสินค้านั้น ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) เป็นการเลือกซื้อตราสินค้านั้นๆ เป็นตัวเลือกแรก และความอ่อนไหวต่อ
ราคา (Price Sensitivity) คือ การที่ผู้บริโภคไม่มีปัญหาในการที่ตราสินค้าที่ซื้อนั้นขึ้นราคาและผู้บริโภคยอมจ่ายมากกว่าหาก
ตราสินค้านั้นสามารถตอบสนองความพึงพอใจได้ เป็นต้น และ (2) ความภักดีในตราสินค้าด้านทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) 
เป็นความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า เช่น  ความพึงพอใจต่อตราสินค้า (Satisfaction of the Brand) 
เป็นกุญแจที่ใช้วัดความภักดีต่อตราสินค้าในทุกระดับ รวมไปถึงการวัดความไม่พึงพอใจด้วย การทราบถึงสาเหตุของ  
ความไม่พึงพอใจ ท าให้ตราสินค้าสามารถหลีกเลี่ยงสาเหตุเหล่านั้นได้ ความชื่นชอบในตราสินค้า (Liking of the Brand) ความ
ชื่นชอบที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้าเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันคู่แข่งขัน ท าให้ตราสินค้าอื่นเข้าท าตลาดได้ยาก และความผูกพันต่อ  
ตราสินค้า (Commitment of the Brand) เป็นระดับความภักดีต่อตราสินค้าที่สูงที่สุด โดยผู้บริโภครู้สึกว่าตราสินค้านั้นมี
ประโยชน์และมีความสุขที่ได้ใช้ตราสินค้านั้น (Schiffman & Kanuk, 2007) 

3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ตราสินค้ากับความภักดีในตราสินค้า 
 Brakus et al. (2009) และ Zarantonello & Schmitt (2010) ได้อธิบายว่า ประสบการณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อ
การตอบสนองของผู้บริโภคผ่านอารมณ์และพฤติกรรม โดยมีสิ่งเร้ามากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับตราสินค้า  
โดยผู้บริโภคจะมีความรู้สึกประทับใจในตราสินค้าเมื่อได้พบเจอกับตราสินค้าที่มีความรู้สึกเป็นทางบวก โดยหากผู้บริโภคมี
ปฏิสัมพันธ์กับตราสินค้าหรือมีการเชื่อมโยงกับตราสินค้า ซึ่งอาจจะเป็นการได้บริโภคหรือใช้งานตราสินค้านั้น จะสร้างความ
แตกต่างในด้านอารมณ์ความรู้สึก ความผูกพัน และความสัมพันธ์ระยะยาวของผู้บริโภคกับตราสินค้าจนเกิดเป็นความภักดีต่อ
ตราสินค้าได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ramaseshan & Stein (2014) พบว่า ประสบการณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลโดยตรงกับ
ความภักดีต่อตราสินค้าและงานวิจัยของ Wallace, Buil, De Chernatony & Hogan (2014) พบว่า เมื่อผู้บริ โภคมี
ประสบการณ์ที่ดีต่อตราสินค้าใดก็มีแนวโน้มว่าผู้บริโภคจะมีความภักดีในตราสินค้านั้น  
  



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 

  
 

 

 Page 279  
  

BMRC 

3.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)              ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
                                                                          
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริโภคเพศหญิงกลุ่มมิลเลเนี่ยนในประเทศไทย ที่เคยซื้อ
และ/หรือเคยสวมใส่เครื่องประดับเงินแบรนด์ไทย ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน ได้จากการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรของ Cochran (1977) ก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.05 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเงื่อนไขใน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (1) เป็นผู้บริโภคเพศหญิง (2) เป็นผู้บริโภคกลุ่มมิลเลเนี่ยน หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง 
พ.ศ. 2539 หรือปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มีอายุอยู่ระหว่าง 23 ถึง 39 ปี และ (3) เป็นผู้ที่เคยซื้อและ/หรือเคยสวมใส่เครื่องประดับ
เงินตราสินค้าไทย  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ประสบการณ์ตรา
สินค้า ประกอบด้วย ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ และประสบการณ์ตราสินค้าด้านพฤติกรรมและ (2) ความภักดีในตรา
สินค้าโดยมาตรวัดส าหรับวัดประสบการณ์ตราสินค้าและความภักดีในตราสินค้าในงานวิจัยนี้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของ  
Baser, Cintamur & Arslan (2015) ซึ่งเป็นมาตรวัดที่มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) ของตัวแปรประสบการณ์ตรา
สินค้าด้านอารมณ์ เท่ากับ 0.85 ค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรประสบการณ์ตราสินค้าด้านพฤติกรรม เท่ากับ 0.80 และค่า 
ความเชื่อมั่นของตัวแปรความภักดีในตราสินค้า เท่ากับ 0.92 ซึ่งถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์สูง โดยมาตรวัดนี้ใช้ใน
การศึกษาประสบการณ์ตราสินค้าและความภักดีในตราสินค้าของสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าเครื่องประดับ
เงินที่เป็นสินค้าท่ีมีราคาสูงกว่าเครื่องประดับทั่วไป จึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวัดประสบการณ์ตราสินค้าและความภักดี
ในตราสินค้าเครื่องประดับเงินได้อย่างเหมาะสม โดยผลจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในงานวิจัยนี้ พบว่า 
แบบสอบถามทุกส่วนมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) มากกว่า 0.67 ทุกข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) ของตัวแปรประสบการณ์ตราสินค้า เท่ากับ 0.937 
และตัวแปรความภักดีในตราสินค้า เท่ากับ 0.848 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.70 จึงถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
พอส าหรับน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) 

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ Survey Monkey ซึ่งเป็นระบบที่
สามารถจดจ าหมายเลขเครื่อง (IP Address) จึงสามารถตอบแบบสอบถามได้เพียงครั้งเดียว และขอความร่วมมือจากผู้ใช้งาน
เฟซบุ๊คที่มีคุณสมบัติในการตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริโภคเพศหญิงกลุ่มมิลเลเนี่ยนในประเทศไทยที่เคยซื้อและ/หรือเคยสวม
ใส่เครื่องประดับเงินแบรนด์ไทย ให้ช่วยตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 1 เดือน คือ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย (1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ส าหรับการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยของระดับประสบการณ์ตราสินค้าและระดับความภักดีในตราสินค้า ใช้เกณฑ์ของ  
กัลยา วานิชย์บัญชา (2560) ดังนี้ ระดับการมีประสบการณ์ตราสินค้า/ระดับความภักดีในตราสินค้า: ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 =  
น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 = น้อย ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 = มาก และค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = 
มากที่สุด และ (2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  

ประสบการณ์ตราสินค้า (Brand Experience) 
1. ด้านอารมณ์ (Emotional) 
2. ด้านพฤติกรรม (Behavioral) 

 

ความภักดีในตราสินค้า  

(Brand Loyalty) 
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5. ผลการวิจัย และการอภิปรายผล 

5.1 ผลการวิจัย 
 5.1.1 ผลการศึกษาระดับการมีประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และพฤติกรรม และระดับความภักดีในตรา

สินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยของผู้บริโภค  
 ผู้บริโภคมีประสบการณ์ต่อตราสินค้าเครื่องประดับเงินแบรนด์ไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.12, S.D. 

= 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.13, S.D. = 
0.64) โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยของระดับการมีประสบการณ์อยู่ในระดับมากที่สุด คือ เครื่องประดับเงิน    ตราสินค้าไทยมีอิทธิพลต่อ
อารมณ์และความรู้สึก (X̅ = 4.28, S.D. = 0.75) ส าหรับประสบการณ์ตราสินค้าด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.11, 
S.D. = 0.60) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการมีประสบการณ์อยู่ในระดับ   มากที่สุด คือ เครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย
สามารถน ามาสวมใส่ในชีวิตประจ าวันและหลากหลายโอกาส (X̅ = 4.23, S.D. = 0.75) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ระดับการมีประสบการณ์ต่อตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยของผู้บริโภค  

ประสบการณ์ต่อตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย X̅ S.D. 
ระดับการมี 

ประสบการณ์ 
ด้านอารมณ ์ 4.13 0.64 มาก 
1. เครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึก 4.28 0.75 มากที่สุด 
2. เครื่องประดับเงินตราสินค้าโน้มน้าวใจในการเลือกสวมใส่  4.05 0.76 มาก 
3. เครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยเป็นตราสินค้าที่กระตุ้นอารมณ์ได้ดี  4.05 0.86 มาก 
ด้านพฤติกรรม 4.11 0.60 มาก 
1. เครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยสามารถน ามาสวมใส่ในชีวิตประจ าวันและ
หลากหลายโอกาส  

4.23 0.75 มากที่สุด 

2. เครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยเหมาะกับการสวมใส่ของตนเอง  4.05 0.76 มาก 
3. เครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยเหมาะกับกิจกรรมและการกระท าใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.04 0.83 มาก 

รวม   4.12 0.68 มาก 
 

ส าหรับระดับความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีความภักดีในตรา
สินค้าอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.16, S.D. = 0.77) โดยความภักดีในตราสินค้าข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การพูดถึง
เครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยในทางบวก (X̅ = 4.36, S.D. = 0.63) และการซื้อเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต (X̅ = 4.35, S.D. = 0.72) ดังตารางที่ 2     

  
ตารางที่ 2 ระดับความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยของผู้บริโภค  

ความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย X̅ S.D. 
ระดับความภักดี 

ในตราสินค้า 
1. การพูดถึงเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยในทางบวก 4.36 0.63 มากที่สุด 
2. การซื้อเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต 4.35 0.72 มากที่สุด 
3. การแนะน าผู้อื่นให้สวมใส่เครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย 4.12 0.70 มาก 
4. การมีความตั้งใจซื้อเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยเป็นล าดับแรก 
ในการตัดสินใจซื้อ 

4.00 0.93 มาก 

5. การแนะน าตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยให้ญาติและ 
บุคคลอื่น 

3.99 0.87 มาก 
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ความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย X̅ S.D. 
ระดับความภักดี 

ในตราสินค้า 
รวม   4.16 0.77 มาก 

 5.1.2 ผลการศึกษาประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า
เครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย 
 การศึกษาประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับ
เงินตราสินค้าไทย โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งมีตัวแปรอิสระ คือ ประสบการณ์ 
ตราสินค้าด้านอารมณ์ (X1) และประสบการณ์ตราสินค้าด้านพฤติกรรม (X2) และมีตัวแปรตาม คือ ความภักดีในตราสินค้า (Y) 
ก่อนการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุผู้วิจัยได้ทดสอบปัญหา Multicollinearity ของตัวแปรอิสระ โดยหาค่า Tolerance และค่า 
Variance Inflation Factor (VIF) โดยก าหนดเกณฑ์ค่า Tolerance ต้องมีค่ามากกว่า 0.2 และค่า VIF ต้องไม่เกิน 5.0 จึงจะถือ
ว่าตัวแปรที่น ามาว่าวิเคราะห์ไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2010)  
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ (X1) และประสบการณ์ตราสินค้า 
ด้านพฤติกรรม (X2) มีค่ามากกว่า 0.2 โดยมีค่าเท่ากับ 0.357 และ 0.411 ตามล าดับ และค่า VIF มีค่าไม่เกิน 5.0 โดยมีค่า
เท่ากับ 2.801 และ 2.435 ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปรประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ (X1) และประสบการณ์ตราสินค้า
ด้านพฤติกรรม (X2) ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity จึงมีความเหมาะกับการวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบภาวะ Multicollinearity โดยใช้ค่า Tolerance และค่า VIF 

ประสบการณ์ตราสินค้า 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 
ด้านอารมณ์ (X1)   0.357 2.801 
ด้านพฤติกรรม (X2)   0.411 2.435 

 
 การทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) โดยใช้สถิติ F-test พบว่า มีค่า F 

เท่ากับ 93.553 และค่านัยส าคัญทางสถิติจากการทดสอบ (Sig.) เท่ากับ 0.000 แสดงว่าตัวแปรประสบการณ์ตราสินค้าด้าน
อารมณ์ (X1) และประสบการณ์ตราสินค้าด้านพฤติกรรม (X2) สามารถท านายการเปลี่ยนแปลงของความภักดีในตราสินค้า
เครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย (Y) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเมื่อพิจารณาจากค่า Beta ซึ่งเป็นค่าที่น ามา
เปรียบเทียบว่าตัวแปรอิสระตัวแปรใดที่มีอิทธิพลมากกว่ากันต่อตัวแปรตาม ซึ่งอยู่ในรูป Standardized ที่มีการปรับหน่วยให้
เป็นหน่วยมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสามารถเปรียบเทียบการมีอิทธิพลระหว่างกันได้ พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความ
ภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย คือ ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ (X1) (Beta = 0.320) รองลงมา คือ 
ประสบการณ์ตราสินค้าด้านพฤติกรรม (X2) (Beta = 0.304) ตามล าดับ โดยตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยของผู้บริโภคได้ร้อยละ 32.90 (R2 = 0.329) ส่วนอีกประมาณร้อยละ 
67.10 เป็นอิทธิพลของตัวแปรอื่นที่ไม่ได้น ามาวิเคราะห์ อาทิ ประสบการณ์ตราสินค้าด้านประสาทสัมผัสหรือด้านสติปัญญา 
เป็นต้น ซึ่งสามารถน ามาสร้างสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้  Y = 0.320X1 + 0.304X2 โดยจากสมการดังกล่าวสามารถสื่อ
ความหมายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย เกิดจากอิทธิพลของประสบการณ์
ตราสินค้าด้านอารมณ์และพฤติกรรมโดยประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความภักดีในตราสินค้า
สูงขึ้นกว่าประสบการณ์ตราสินค้าด้านพฤติกรรม จากสมการดังกล่าวผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย 
สามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของการใช้   กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ตราสินค้าที่ดี
ให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค เพื่อสร้างความภักดีต่อตราสินค้าเพิ่มขึ้น โดยประสบการณ์ตราสินค้าที่มีความส าคัญเป็นอันดับแรกที่
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญและน ามาใช้ คือ การสร้างประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์นั่นเอง ดังตารางที่ 4    
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ตารางท่ี 4   ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบประสบการณ์ตราสินค้าด้าน
อารมณ์และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย 

ประสบการณ์ตราสินค้า B S.E. Beta t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 1.999 0.160  12.463 0.000** 
ด้านอารมณ์ (X1) 0.265 0.047 0.320 5.545 0.000** 
ด้านพฤติกรรม (X2) 0.261 0.050 0.304 5.279 0.000** 
R = 0.573, R2 = 0.329, F = 93.553, Sig. = 0.000** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

5.1 การอภิปรายผล 
จากการศึกษาประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับ  

เงินตราสินค้าไทย พบว่า ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และด้านพฤติกรรมส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับ
เงินตราสินค้าไทยในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยเมื่อพิจารณาจากค่า Beta พบว่า ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์  
(Beta = 0.320) ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยสูงกว่าประสบการณ์ตราสินค้าด้านพฤติกรรม
เล็กน้อย (Beta = 0.304) สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Iglesias, Singh, & Batista (2011) ที่ได้ศึกษาประสบการณ์ตราสินค้าที่มี
อิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้า โดยมีตัวแปรความผูกพันทางอารมณ์เป็นตัวแปรคั่นกลาง โดยท าการศึกษาในสินค้า  
3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์ แลปทอป และรองเท้าผ้าใบ ผลการศึกษา พบว่า ความผูกพันทางอารมณ์เป็นตัวแปรคั่นกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้า กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ตราสินค้าใน
ด้านบวก จะท าให้ผู้บริโภคมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ในเชิงบวกมากขึ้น ส่งผลให้มีความภักดีต่อตราสินค้าเพิ่มขึ้น งานวิจัยของ  
Hwang & Kandampully (2012) พบว่า อารมณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้านั้นมีอิทธิพลสูงมากต่อความภักดีในตราสินค้า 
และงานวิจัยของ Khana & Rahmanb (2015) ที่ได้รวบรวมงานวิจัยที่ผ่านมาที่ศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ตราสินค้ารวมถึง
ทิศทางของการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ตราสินค้าในอนาคต พบว่า การศึกษาที่ผ่านมาประสบการณ์ตราสินค้าส่งผลต่อ
ความภักดีในตราสินค้า และยังส่ง  ผลลัพธ์ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า อาทิ ความพึงพอใจของลูกค้า ทัศนคติที่มีต่อ
ตราสินค้า ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า คุณค่าของตราสินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้า   

2. ประสบการณ์ตราสินค้าด้านพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thembiliyagoda (2018) พบว่า ประสบการณ์ตราสินค้าด้านพฤติกรรมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความภักดีในตราสินค้าในอุตสาหกรรมค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่น ประเทศรีลังกา กล่าวคือ ประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นจากการกระท าหรือพฤติกรรมของตัวผู้บริโภคเอง จะท าให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการกระท านั้นโดยตรง เช่น การ
ใช้สินค้า อาจท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกด้านบวกต่อตราสินค้าและมีความผูกพันกับตราสินค้าหรือการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้บริโภคที่ชื่นชอบในตราสินค้าเดียวกัน อาจท าให้เกิดความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าได้ ซึ่งการมีความผูกพัน
กับตราสินค้าและการมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า เป็นการแสดงถึงความภักดีในตราสินค้ารูปแบบหนึ่ง (Schmitt, 2012) 

6. บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และด้านพฤติกรรมส่งผลทางบวกต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องประดับ 
เงินตราสินค้าไทย โดยประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าสูงกว่าประสบการณ์ตราสินค้า  
ด้านพฤติกรรมจากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการ: การศึกษาครั้งนี้สามารถยืนยันผลการวิจัยที่ผ่านมาว่าประสบการณ์ตราสินค้าทั้งใน
ด้านอารมณ์และพฤติกรรมส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้า โดยได้ข้อค้นพบที่ส าคัญว่าในบริบทของสินค้าเครื่องประดับเงิน 
ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ของผู้บริโภคจะส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าสูงกว่าประสบการณ์ตราสินค้าด้าน
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พฤติกรรม ซึ่งผู้ประกอบสามารถน าไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างประสบการณ์ตราสินค้าเพื่อเพิ่มความภักดีในตราสินค้า
เครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยได้  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย: จากผลการวิจัยพบว่าประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความภักดี  
ในตราสินค้าสูงขึ้นกว่าประสบการณ์ตราสินค้าด้านพฤติกรรม ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยควรให้
ความส าคัญกับการสร้างประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์แก่ผู้บริโภคเป็นอันดับแรก ซึ่งจากการสอบถามถึงการมี
ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์ระดับมากที่สุดใน
ประเด็นเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทยมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึก ซึ่งเมื่อสอบถามผู้บริโภคเพิ่มเติม พบว่า ผู้บริโภค
เห็นว่าเครื่องประดับเงินตราสินค้าช่วยสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่ตื่นเต้นและสนุกสนานเมื่อได้เลือกซื้อหรือสวมใส่ ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรออกแบบหรือน าเสนอเครื่องประดับเงินที่มีรูปร่างที่แปลกใหม่ ทันสมัย ไม่ซ้ ากับตราสินค้าอื่นในท้องตลาด 
เพื่อโน้มน้าวใจในการเลือกสวมใส่และสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่ตื่นเต้น (Excitement) และสนุกสนาน (Fun) ในการเลือก
ซื้อหรือสวมใส่เครื่องประดับเงินให้กับผู้บริโภค  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป: ควรศึกษาถึงตัวแปรส่งผ่าน (Mediator Variable: Med) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ท า
หน้าที่ส่งผ่านอิทธิพลจากตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ประสบการณ์ตราสินค้าด้านอารมณ์และพฤติกรรม ไป
ยังตัวแปรตามหรือตัวแปรผลลัพธ์ (Dependent Variable) คือ ความภักดีในตราสินค้าในเครื่องประดับเงินตราสินค้าไทย อาทิ 
ตัวแปรความรักในตราสินค้า (Brand Love) และความไว้วางใจในตราสินค้า (Brand Trust) เป็นต้น โดยตัวแปรดังกล่าวจะ
ช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้ชัดเจนมากขึ้น 
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การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูร้ับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาดบริการ 
ของศนูย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 

THE COMPARISON OF THAI AND FOREIGN CLIENT’S SATISFACTION TOWARDS  
THE MARKETING MIX OF CHIANG MAI RAM HEALTH CHECKUP CENTER 

สุมนมาลย์  ธนโชติ*  และวรทัยา  แจ้งกระจ่าง* *  

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติต่อส่วนประสมการตลาด
ของศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มาใช้บริการ 2 
กลุ่มคือ กลุ่มผู้รับบริการชาวไทย จ านวน 300 ราย กลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ จ านวน 100 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทคนิคการวิเคราะห์ IPA (Importance-Performance 
Analysis :IPA) และสถิติ t-Test  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 
  ผลการศึกษาระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสม เมื่อวิเคราะห์ตามเทคนิค  IPA พบว่า              
กลุ่มผู้รับบริการชาวไทยมีปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant A ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และมีปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant B  
คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยที่อยู่ใน  
Quadrant C คือ ด้านราคา และด้านส่งเสริมการตลาด ในกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติไม่พบมีปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant A มี
ปัจจัยที่อยู่ในอยู่ใน Quadrant B คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ปัจจัยที่
อยู่ใน Quadrant C  คือ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant D คือ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านกระบวนการ   

ผลการเปรียบเทียบระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามกลุ่มลูกค้า พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านกระบวนการ ในเรื่องแจ้งขั้นตอนการตรวจสุขภาพ และกระบวนการให้การบริการ                       
มีล าดับขั้นตอนชัดเจน ไม่ซับซ้อน ด้านบุคลากร ในเรื่องบริการด้วยความสุภาพและมีไมตรีจิต พูดจาและต้อนรับอย่างเป็นมิตร 
ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ในเรื่องบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ณ จุดรับรองลูกค้า  
มีสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น แอร์ โทรทัศน์ เครื่องดื่ม ของว่างบริการลูกค้า และความสะอาดของสถานที่และความ
เป็นระเบียบ โดยพบว่ากลุ่มผู้รับบริการชาวไทยให้ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจในด้านดังกล่าวสูงกว่ากลุ่มผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติ  

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดจ าแนกตามกลุ่มลูกค้า พบว่า  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของโปรแกรมการตรวจสุขภาพ มีเครื่องมือ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และ One Stop Service ด้านราคา ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีป้ายแสดงชัดเจน   
และช่องทางที่หลากหลายในการรับรู้ เช่น การประชาสัมพันธ์เวปไซต์ ด้านการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่
รู้จัก การแจ้งข่าวสารผ่านสื่อโฆษณา หรือเว็บไซต์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นต่าง  ๆ ด้านกระบวนการ การ
ประสานงานและการให้บริการตรวจสุขภาพถูกต้องครบถ้วน ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จ านวนห้องน้ าให้
มีความเพียงพอ โดยพบว่ากลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติให้มีระดับความพึงพอใจต่อการตัดสินใจในด้านดังกล่าวสูงกว่ากลุ่ม
ผู้รับบริการชาวไทย 
 
 
 
 

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์ประจ าภาควิชการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

 This study aimed to examine satisfaction of Thai and foreign clients towards marketing mix of          
Chiang mai ram Health Checkup Center.  Questionnaires were used as the tool to collect data from its 
clients. In this study, the clients were divided into 2 groups: a group of 300 Thai clients and a group of 100 
clients, in total 400 clients used in study.  Data obtained were analyzed by the descriptive statistics i. e. 
frequency, percentage, mean and standard deviation. In addition, the Importance-Performance Analysis: IPA 
and the inferential statistics i.e. T-test were also applied in order to compare differences  
 According to the Importance-Performance Analysis: IPA technique, results of the study on levels of 
importance and satisfaction towards marketing mix were demonstrated as follows.  For a group of Thai 
clients, they enlisted place factor in Quadrant A; product, process, people, physical evidence and 
presentation factor in Quadrant B; price and promotion factors in Quadrant C.  For a group of foreign clients, 
none of studied factors enlisted in Quadrant A. However, they enlisted product, people, physical evidence 
and presentation factors in Quadrant B; price and promotion factors in Quadrant C; place and process 
factors enlisted in Quadrant D.  
 According to the comparative study on levels of importance that the different groups of client 
rated towards marketing mix, the results revealed that the differences at 0.05 level of statistical significance 
were found in following factors. In process factor, the difference was observed in components of notification 
of health checkup process and clear and simple service process.  In people factor, the difference was 
observed in components of a staff who served the clients politely and friendly with gentle and warm 
reception, and an attentive staff who were ready to provide services. In physical evidence and presentation, 
the difference was observed in components of atmosphere and environment at the reception area, 
availability of basic facilities such as air- conditioner, television, drinksnacks, cleanliness and orderliness of 
the center.  The results suggested that a group of Thai clients rated level of importance towards these 
aforementioned components at higher level than a group of foreign clients. 
 According to the comparative study on levels of satisfaction among the different groups of client, 
the results revealed that the differences at 0. 05 level of statistical significance were found in following 
factors. In product factor, the difference was observed in components of having varieties of health checkup 
programs, serving the clients with modern medical equipment and tools, offering One Stop Service. In price 
factor, the difference was observed in component of reasonable service prices.  In place factor, the 
difference was observed in components of distinct signs and various channels to learn about services such 
as signs, publicity, and website.  In promotion factor, the difference was observed in components of 
advertisement to promote the center to wider public, distribution of news through advertising media or 
website, availability of sales promotions and special discounts for the clients or contract companies.  In 
process factor, the difference was observed in components of offering complete and accurate coordination 
and services.  In physical evidence and presentation factor, the difference was observed in component of 
sufficient number of restrooms.  The results suggested that a group of foreign clients rated level of 
importance towards these aforementioned components at higher level than a group of Thai clients.     
 
 
 
 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 

  
 

 

 Page 287  
  

BMRC 

1. บทน า 

 ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ให้บริการตรวจสุขภาพ 
ส่วนบุคคล จุดเด่นคือมีโปรแกรมค้นหาความเสี่ยงของบุคคลในครอบครัว เพื่อจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมแก่
บุคคล และสามารถออกผลการตรวจสุขภาพได้อย่างรวดเร็วภายในวันที่ตรวจ และนอกจากการตรวจสุขภาพส่วนบุคลแล้วยังมี
กลุ่มบริษัทคู่สัญญาที่ท าข้อตกลงในการน าพนักงานมาตรวจ สุขภาพประจ าปี ซึ่งทางศูนย์ตรวจสุขภาพมีห้องรับรองส าหรับ
ลูกค้ากลุ่มพนักงานและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคู่สัญญา และยังมีกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาตินิยมมารับบริ การตรวจสุขภาพ
ส่วนบุคลประจ าปี ตรวจตามฟอร์มเพื่อสมัครงาน และตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ ดังนั้นทางศูนย์จึงมีทั้ง
ผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติมารับบริการ  ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร จึงได้ย้ายศูนย์ตรวจสุขภาพจากชั้น 4 
ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซึ่งมีพื้นที่จ ากัด มาตั้งเป็นตึกแยกเฉพาะให้เป็นสัดส่วนอยู่ในโครงการเชียงใหม่ ราม เฮลเซนต์
เตอร์ ซึ่งไม่ไกลจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เพียง 100 เมตรก่อนถึงโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ลงทุนในเรื่องของสถานที่ให้ดู
กว้างขวาง แพทย์และพยาบาลมีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นรูปแบบของการบริการที่ครบวงจร
สามารถตรวจทุกอย่างได้ภายในตึกเดียว  (One stop service ) เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ซึ่งพบว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี ดังเห็นได้จากจ านวนผู้รับบริการ และผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2558 ก่อนย้ายมาเปิดที่ใหม่ มีรายได้ 50 ล้านบาท, ปี พ.ศ. 2559 มีรายได้ 52 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2560 มีรายได้ 59 
ล้านบาทตามล าดับ (โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ปี พ.ศ. 2558-2560) และเมื่อวิเคราะห์ทางการตลาดแล้วเป็นศูนย์ที่สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มผู้รับบริการแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และจัดเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ป่วยแต่เป็น
กลุ่มผู้รับบริการตรวจสุขภาพ  และมีก าลังซื้อและการเลือกใช้บริการ ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขั นด้านธุรกิจตรวจสุขภาพสูง 
ดังเห็นได้จาก ศูนย์ตรวจสุขภาพที่มีอยู่ในเมืองเชียงใหม่ เช่น ศูนย์ตรวจสุขภาพศรีพัฒน์, ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลลานนา 
และศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ เป็นต้น   
          ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้รับบริการ  
ชาวไทยและผู้รับริการชาวต่างชาติ ต่อส่วนประสมการตลาดของศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่รามโดยแยกศึกษากลุ่ม
ผู้รับบริการชาวไทยและกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติโดยเลือกชาวยุโรปและอเมริกันเนื่องจากเป็นกลุ่มที่เข้ามารับบริการมาก
สุด รองจากกลุ่มผู้รับบริการชาวไทย ข้อมูลจ านวนผู้รับบริการปี พ.ศ. 2560 มีผู้รับบริการชาวไทย จ านวน 18,851 คน และ
ผู้รับบริการชาวต่างชาติชาวอเมริกันและชาวยุโรป จ านวน 5,762 คน (โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ปี พ.ศ. 2560) ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาเนื่องจากผู้ศึกษาปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์
ตรวจสุขภาพนี้และอยากพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มยอดขาย 
ยกระดับการให้บริการ รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของศูนย์ตรวจ
สุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 

2. แนวคิดและทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 1) แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ได้น ากรอบแนวคิดมาจาก Martilla & James (1977) กล่าวว่า 
Importance-Performance Analysis (IPA) เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะ เพื่อวัดผลการยอมรับในตัว
ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้บริโภค จึงได้น าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ โดยน าค่าระดับความส าคัญของข้อมูลและความพึง
พอใจมาเปรียบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัติผลลัพธ์ที่ได้ตกอยู่ที่ Quadrants ใด ๆ สามารถอธิบายความหมายได้ 4 ลักษณะ 
ดังนี้ 
  Quadrants A (Concentrate here) แสดงถึง องค์ประกอบที่มีความส าคัญสูงแต่ผู้บริโภคไม่ได้รับการบริการใน
ระดับที่น่าพอใจ ดังนั้น ผู้ให้บริการต้องให้ความส าคัญในการแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบในกลุ่มนี้โดยเร่งด่วน  
 Quadrants B (Keep up the good work) แสดงถึง องค์ประกอบที่มีความส าคัญสูงและผู้บริโภคได้รับการบริการ 
ในระดับที่น่าพึงพอใจ ดังนั้น ผู้ให้บริการต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูงต่อไป  
 Quadrants C (Low Priority) แสดงถึง องค์ประกอบที่มีความส าคัญต่ าและผู้บริโภคไม่ได้รับบริการในระดับที่น่า 
พึงพอใจ ดังนั้น ผู้ให้บริการไม่มีความจ าเป็นต้องให้ความสนใจแก้ไขเนื่องจากเป็นองค์ประกอบมีความส าคัญต่อผู้บริโภคใน
ระดับต่ า  
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 Quadrants D (Possible Overkill) แสดงถึง องค์ประกอบที่มีความส าคัญต่ าแต่ผู้บริโภคได้รับบริการในระดับที่น่า 
พึงพอใจ ดังนั้น ผู้ให้บริการควรพิจารณาลดทรัพยากรที่จัดสรรให้องค์ประกอบนี้เพื่อน าไปปรับปรุงองค์ประกอบอื่นที่ส าคัญ
กว่า 

 2) แนวคิดส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์  
(Product) คือสิ่งที่ผู้ให้บริการมอบให้แก่ผู้รับบริการได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ (Tangible Products) และ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Products)  ด้านราคา (Price) 
หมายถึงคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของบริการกับราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place)เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการน าเสนอบริการให้แก่ผู้รับบริการซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอคือ ท าเลที่ตั้ง และช่องทางในการน าเสนอบริการ ด้านกระบวนการ (Process) เกี่ยวข้องกับ
วิธีการและการให้บริการที่น าเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและท าให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ 
ด้านบุคคล (People) คือความสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการความสามารถในการแก้ไขปัญหาความมีจิตบริการด้  
านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) คือผู้รับบริการเห็นเป็นรูปธรรม 
ความสะดวกสบายของห้องรับรอง ความสะอาดของเครื่องมือ สถานที่ รวมถึงการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การใช้ค าพูดสุภาพ
อ่อนโยนของบุคลากร และมีจิตพร้อมให้บริการ 

2.1  ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
       ณัฐฐา เสวกวิหารี (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยส่วนประสมการตลาด 7 ปัจจัย (7Ps) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) หรือ
พนักงาน (Employee)  ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  และปัจจัยด้าน
กระบวนการ (Process) รวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดี 
โดยใช้แบบสอบถาม  400 ชุด ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดีโดย
เรียงล าดับตามอิทธิพลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความช านาญของบุคลากร 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการปัจจัยด้านบุคคลและที่จอดรถ และปัจจัยด้านราคา
และช่องทางการจัดจ าหน่าย ในขณะที่ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
       ผลการศึกษาปัจจัยย่อยในแต่ละด้านผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอันดับแรกดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่  
โรงพยาบาลมีชื่อเสียง ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับการให้บริการ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ 
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สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลโดยช่องทางที่หลากหลาย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้
ความรู้ด้านสาธารณสุขอย่างสม่ าเสมอ  ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ แพทย์ มีความช านาญในการให้บริการ มีปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการมีความสะอาด ปัจจัยด้านกระบวนการ ได้แก่ มีการให้บริการอย่างเสมอภาค
ตามลาดับก่อนหลังและไม่เลือกปฏิบัติ  
        เดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนย์บริการ
เทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ตัวอย่างจ านวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เทคนิคการวิเคราะห์ IPA (Importance-Performance 
Analysis) และสถิติอ้างอิง ได้แก่ T-test และ ANOVA  จากผลการศึกษาพบว่า ผู้มาใช้บริการ ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง41-60 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ  
มีรายได้ ระหว่าง 10,000-30,000 บาทส่วนใหญ่มีช่องทางการรู้จักศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกผ่านทางการบอกต่อ
จากคนรู้จัก เป็นลูกค้าเก่าที่เคยมารับบริการแล้ว ใช้สิทธิราชการในการช าระค่าบริการ โดยผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ เข้ามาใช้
บริการเพื่อการรักษาซึ่งมาจากศูนย์ศรีพัฒน์  และส่วนใหญ่จะบอกต่อให้ผู้อื่นมาใช้บริการที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
ผลการศึกษา  
       ผลการศึกษาระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด ของคลินิกเทคนิคการแพทย์ พบว่า  
ผู้มาใช้บริการให้ความส าคัญและความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดในล าดับที่เท่าๆกัน คือ ด้านบุคคล เป็นล าดับแรก  
ส่วนด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาด ให้เป็นล าดับท้ายของการให้ความส าคัญและความพึงพอใจ ส าหรับปัจจัยย่อยใน
แต่ละด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรกในระดับมากที่สุดดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง ด้านราคา ได้แก่ มีการแสดงราคาในแต่ละรายการตรวจชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ 
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการให้บริการ และความสะดวกในการเข้าถึงการบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ได้แก่  
มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบริการ ด้านกระบวนการ ได้แก่ การรักษาความลับ ด้านบุคคล ได้แก่ ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่เจาะเลือด  ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ความเชื่อมั่นในผลการตรวจที่ได้รับ  
       ส าหรับความพึงพอใจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากล าดับแรกในแต่ละด้าน
ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์  ได้แก่ ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง ด้านราคา ได้แก่ มีการแสดงราคาในแต่ละรายการตรวจชัดเจน  
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการให้บริการ ด้านส่งเสริมการตลาด  ได้แก่ มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบริการ ด้านกระบวนการ ได้แก่ การรักษาความลับ ด้านบุคคล ได้แก่ ความสามารถของเจ้าหน้าที่
เจาะเลือด ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ความสะอาดของอุปกรณ์เจาะเลือด เมื่อวิเคราะห์ผลต่างของ
ระดับคะแนนเฉลี่ย พบว่า คะแนนระดับความส าคัญสูงกว่าระดับความพึงพอใจในทุกปัจจัยของส่วนประส มการตลาด  
โดยพบว่า ส่วนต่างที่มีค่ามากที่สุดคือปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดและส่วนต่างที่น้อยที่สุดคือปัจจัยด้านราคา โดยเมื่อใช้
ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญคือ 4.24 และค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ คือ 4.13 เป็นจุดตัดเพื่อแยก Quadrant ก็พบว่า
ปัจจัยส่วนใหญ่อยู่ ใน Quadrant B (Keep up the good work) คือ คุณลักษณะที่มีความส าคัญต่อลูกค้าและได้รับ 
การตอบสนองได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัย  
ด้านบุคคล และปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ส่วนปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant C (Low Priority) คือ 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพต่ าในคุณลักษณะที่ไม่ส าคัญต่อลูกค้ามากนัก ผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงไปภายหลัง
ได้ ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา และ ด้านส่งเสริมการตลาด  จากการวิเคราะห์ผลต่างของระดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปัจจัยย่อยของ
แต่ละปัจจัยหลักในส่วนประสมการตลาดพบว่า คะแนนระดับความส าคัญสูงกว่าระดับความพึงพอใจในเกือบทุกปัจจัยย่อยของ
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix : 7Ps) ยกเว้นปัจจัยด้านราคา คือ สามารถช าระเงินได้หลายทางเลือก ที่มีระดับ 
ความพึงพอใจสูงกว่าความส าคัญ ท าให้มีผลต่างเป็นลบ (-0.03) และเมื่อวิเคราะห์ตามเทคนิค IPA พบว่าเป็นปัจจัยที่อยู่ใน 
Quadrant A ส่วนปัจจัยย่อยด้านอื่นส่วนใหญ่อยู่ใน Quadrant B และบางปัจจัยย่อยอยู่ใน Quadrant C เมื่อหาผลกระทบ
ของ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ต่อข้อมูล พบว่า มีผลต่อระดับความส าคัญและความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยพบว่า เพศ อายุ และ อาชีพ ที่ต่างกันมีผลต่อระดับความส าคัญและความพึงพอใจที่แตกต่างกัน 
แต่ รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจที่ต่างกันเท่านั้น 
               ธิดารัตน์ พงศ์จาตุรนต์ศรี (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชต่อ
คุณภาพบริการโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมารับบริการที่แผนก
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ผู้ป่วยนอกกุมารเวชของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ านวน 420 ราย ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
แผนกกุมารเวชต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลเชียงใหม่รามจังหวัดเชียงใหม่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
องค์ประกอบคุณภาพการบริการในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับคือ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความสุภาพ ด้านความปลอดภัย 
ด้านความไว้วางใจ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านลักษณะภายนอก ด้านความสามารถ ด้านความ
สะดวก และด้านความเข้าใจผู้รับบริการ ส าหรับปัจจัยย่อยในแต่ละด้านพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดล าดับ
แรกดังนี้ด้านความสะดวก ได้แก่ มีการนัดหมายล่วงหน้า ด้านการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามและ 
การตอบค าถามของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ด้านความสามารถ ได้แก่ ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของแพทย์ 
ด้านความสุภาพ ได้แก่ กิริยามารยาทและความสุภาพของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และการพูดจาที่สุภาพ
เรียบร้อยของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของแผนกกุมารเวช และ
ชื่อเสียงของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ด้านความไว้วางใจ ได้แก่ ความแม่นย าถูกต้องในการรักษาตามที่ได้แจ้งไว้ ด้านการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ได้แก่ พยาบาลและเจ้าหน้าที่มีความเต็มใจในการให้บริการ ด้านความปลอดภัย ได้แก่ เครื่องมือและ
อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการรักษา พยาบาลมีความครบถ้วน ด้านลักษณะภายนอก ได้แก่ การแต่งกายและบุคลิกภาพของ
แพทย์แผนกกุมารเวช ด้านความเข้าใจผู้รับบริการ ได้แก่ การเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ  
 ธีรวิทย์ นันตา (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพการบริการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ป่วยนอก ที่เข้ามาใช้บริการทางด้านการแพทย์ ของศูนย์ศรีพัฒน์  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แยกตามคลินิกได้ 4 คลินิกคือคลินิก อายุรกรรม คลินิกศัลยกรรม คลินิกสูตินารีเวช 
คลินิกกุมาร จ านวน 400 ราย ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพการบริการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือ ด้านความน่าเชื่อถือ และมี
ความพึงพอใจในระดับมากเรียงล าดับคือ ด้านลักษณะภายนอก ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านความสุภาพ ด้านความสามารถ 
ด้านความคงเส้นคงวาด้านความปลอดภัย ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านจรรยาบรรณของผู้ให้บริการ ด้านความ เข้าใจ 
ผู้บริการ ด้านความสะดวก 

3. ระเบียบวิธีการศึกษา 

 3.1 ขอบเขตเนื้อหา  
 เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้เกี่ยวกับเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการชาวไทยและผู้รับบริการชาวต่างชาติ  
ต่อส่วนประสมการตลาดของศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา 
(Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านบุคคล (People) 
ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation)  

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มผู้รับบริการชาวไทยและและกลุ่มผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติ จ านวน 400 ราย โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแบบโควตา (Quota Sampling) แบ่งเป็นกลุ่ม
ผู้รับบริการชาวไทย จ านวน 300 ราย และกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ จ านวน 100 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มแจกแบบสอบถาม
แก่ผู้รับบริการทั้งสองกลุ่ม 

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire ) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มาใช้บริการ แยกเป็นผู้รับบริการชาวไทยและผู้รับบริการ

ชาวต่างชาติ  
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาด ของการบริการศูนย์ตรวจ

สุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แยกเป็นผู้รับบริการชาวไทยและผู้รับบริการชาวต่างชาติ 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกเป็นผู้รับบริการชาวไทยและผู้รับบริการ

ชาวต่างชาติ 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาท าการวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) กับข้อมูล
อนุมาน โดยใช้ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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เทคนิคการวิเคราะห์ IPA (Importance-Performance Analysis : IPA) และ สถิติอ้างอิง ได้แก่ T-test  เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจ ( Importance-Performance Analysis 
:IPA) ในกรณีที่ข้อมูลไม่กระจายตัวตั้งแต่ระดับที่ 1.00-5.00 อาจส่งผลให้ค่าที่ส ารวจได้ส่วนใหญ่รวมตัวอยู่ใน Quadrant
เดียวกันจึงคัดแยกคุณลักษณะให้เกิดความแตกต่างเพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยใช้ค่าเฉลี่ยของ  
2 แกน เป็นจุดตัด  

               คะแนน  ความส าคัญและความพึงพอใจ 
  5  มากที่สุด 
  4  มาก 
  3  ปานกลาง 
  2  น้อย 
  1  น้อยที่สุด  
 
จากนั้นค านวณหาค่าเฉลี่ย โดยท าการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและแปลความหมายของคะแนนทั้ง 5 ระดับค่าเฉลี่ย  

ด้วยวิธีการค านวณอันตรภาคชั้นเพื่อแบ่งช่วงระดับค่าเฉลี่ยดังนี้ (ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, 2538) 
 
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด  =    5 – 1 =  0.8 
                                จ านวนอันตรภาคชั้น                         5 

                   
   การก าหนดช่วงของค่าเฉลี่ยเพ่ือแปลผล มีดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย                ความส าคัญและความพึงพอใจ 
   4.21 - 5.00  ความส าคัญมากที่สุด / ความพึงพอใจมากที่สุด 
   3.41 - 4.20  ความส าคัญมาก / ความพึงพอใจมาก 
   2.61 - 3.40  ความส าคัญปานกลาง / ความพึงพอใจปานกลาง 
   1.81 - 2.60  ความส าคัญน้อย / ความพึงพอใจน้อย 
   1.00 - 1.80 ความส าคัญน้อยที่สุด / ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

4. ผลการศึกษา  

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เปรียบเทียบผู้รับบริการชาวไทยและผู้รับบริการชาวต่างชาติ 
จากการศึกษา พบว่ากลุ่มผู้รับบริการชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-40 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษา

สูงสุดคือ ปริญญาตรี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
และเคยมารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปีส่วนบุคคล เหตุผลที่มารับบริการคือ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ วันที่มา
รับบริการแล้วแต่สะดวก  ช่วงเวลา 08.00-09.00 น. การรู้จักศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จากการบอกต่อจาก
คนรู้จัก และเคยมาใช้บริการ สิทธิที่ใช้ในการช าระค่าบริการ คือ ช าระเงินเอง ส่วนใหญ่จะบอกต่อผู้อื่นให้มาใช้บริการที่ศูนย์
ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 
 ผลการศึกษากลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ พบว่าเป็นเพศชายมากที่สุด มีอายุ  41  - 60  ปี มีสถานภาพสมรส 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  อาชีพเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า  50,000 บาท อาศัยใน
จังหวัดเชียงใหม่และเคยมารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ส่วนบุคคล เหตุผลที่มารับบริการคือ เชื่อมั่นในโรงพยาบาล และ
วันที่มารับบริการ แล้วแต่สะดวก  เวลาที่มารับบริการ 08.00 - 09.00 น. และ 12.00 น. เป็นต้นไป การรู้จักศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จากเว็บไซต์ สิทธิที่ใช้ในการช าระค่าบริการ คือ ช าระเงินเอง และจะบอกต่อผู้อื่นให้มาใช้บริการที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ รามเช่นกัน 

ผลการศึกษาภาพรวมของทั้งสองกลุ่ม การให้คแนนระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาด 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 

  
 

 

 Page 292  
  

BMRC 

เมื่อวิเคราะห์ผลต่างของระดับคะแนนเฉลี่ย พบว่า เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจ คือ 4.34 และ 4.33  
เป็นจุดตัดเพื่อแยก Quadrant และพบว่า มีระดับความส าคัญเฉลี่ย 4.34 คือให้ความส าคัญระดับมากที่สุดและมีระดับความ 
พึงพอใจเฉลี่ย 4.33 คือให้ความพึงพอใจระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยเมื่อใช้ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญและความพึงพอใจ  
จุดตัดความส าคัญแกน X ค่าเฉลี่ย  4.34 และจุดตัดความพึงพอใจแกน Y ค่าเฉลี่ย 4.33 เป็นจุดตัดเพื่อแยก Quadrant  
ก็พบว่าปัจจัยส่วนใหญ่อยู่ใน Quadrant B และปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant C ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ดังภาพ  
 
 

  
 แสดงการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis : IPA) เปรียบเทียบระดับความส าคัญและ
ความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7Ps) ของศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ใน
ภาพรวม 
 วิเคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis : IPA)  พบว่ากลุ่มผู้รับบริการชาวไทยมีปัจจัยที่อยู่
ใน  Quadrant A ได้แก่  ด้ านช่องทางการจัดจ าหน่ าย และมีปั จจั ยที่ อยู่ ใน  Quadrant B ได้แก่  ด้ านผลิตภัณฑ์    
ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant C ได้แก่ 
ด้านราคาและด้านส่งเสริมการตลาด ในกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ มีปัจจัยที่อยู่ในอยู่ใน Quadrant B ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านบุคคล และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant C ได้แก่ด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant D  ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการ ดังภาพ 
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 แสดงการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis : IPA) โดยการเปรียบเทียบระดับ
ความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7Ps) ของศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
เชียงใหม่ ราม จ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการชาวไทย 
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 แสดงการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA ( Importance-Performance Analysis : IPA) โดยการเปรียบเทียบระดับ
ความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7Ps) ของศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
เชียงใหม่รามจ าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามกลุ่มลูกค้า พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านกระบวนการ ในเรื่อง แจ้งขั้นตอนการตรวจสุขภาพแก่ผู้รับบริการ และเรื่อง
กระบวนการให้การบริการมี ล าดับขั้นตอนชัดเจน ไม่ซับซ้อน ด้านบุคลากร ในเรื่อง บริการด้วยความสุภาพและมีไมตรีจิต 
พูดจาและ ต้อนรับอย่างเป็นมิตรใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และความเอาใจใส่และความพร้อมในการให้บริการ ด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ในเรื่อง บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ณ จุดรับรองลูกค้า มีสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น แอร์ 
โทรทัศน์ เครื่องดื่ม ของว่างบริการลูกค้า และความสะอาดของสถานที่และความ เป็นระเบียบ โดยพบว่ากลุ่มผู้รับบริการ  
ชาวไทยให้ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจในด้านดังกล่าวสูงกว่ากลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ  

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามกลุ่มลูกค้า พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05  ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์เรื่องความหลากหลายของโปรแกรมตรวจสุขภาพ เครื่องมือเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการตรวจและวินิจฉัยด้านราคา ในเรื่อง ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในเรื่อง มี
ป้ายแสดงชัดเจน และช่องทางที่หลากหลายในการรับรู้งานบริการ เช่น ป้าย การประชาสัมพันธ์ เว็ บไซต์  ด้านการส่งเสริม
การตลาด ได้แก่มีการประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก มีการแจ้งข่าวสารผ่านสื่อโฆษณา หรือเว็บไซต์ จัดโปรโมชั่นต่าง  ๆ ส่วนลดพิเศษ 
ของบริษัทคู่สัญญา  ด้านกระบวนการ  ในเรื่อง การประสานงานและการให้บริการตรวจสุขภาพถูกต้องครบถ้วน ด้านการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ในเรื่อง จ านวนห้องน้าที่ให้บริการมีความเพียงพอ โดยพบว่ากลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติให้
ระดับความพึงพอใจต่อการตัดสินใจในด้านดังกล่าวสูงกว่ากลุ่มผู้รับบริการชาวไทย  

5. อภิปรายผลการศึกษา  

 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ มีเครื่องมือ เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการตรวจและวินิจฉัย  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของเดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องความพึง
พอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ค ณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอในในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง 
และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐฐา เสวกวิหารี (2560) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจล าดับแรกคือ โรงพยาบาลมีชื่อเสียง   
 ด้านราคา  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ การให้ข้อมูลค่าตรวจ
บริการด้านต่าง ๆ ก่อนรับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์ (2558) ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ มีการแสดงราคาในแต่ละรายการตรวจชัดเจน  และไม่สอดคล้องกับ  
ผลการศึกษาของณัฐฐา เสวกวิหารี (2560) ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจล าดับแรกคือราคาเหมาะสมกับการ
ให้บริการ 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ 
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในศูนย์ตรวจสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์ (2558) ที่ผล
การศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการให้บริการ 
แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐฐา เสวกวิหารี (2560) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจล าดับ
แรกคือสามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลโดยช่องทางที่หลากหลาย   
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่ สุดล าดับแรกคือ   
การประชาสัมพันธ์ศูนย์ตรวจสุขภาพให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์ ( 2558)  
ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน
บริการ แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐฐา เสวกวิหารี (2560) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความพึงพอใจล าดับแรกคือมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขอย่างสม่ าเสมอ     
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ด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ การประสานงาน
และการให้บริการตรวจสุขภาพถูกต้องครบถ้วน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของเดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์ (2558)  
ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ การรักษาความลับ  และไม่สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของณัฐฐา เสวกวิหารี (2560) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจล าดับแรกคือ  
มีการให้บริการอย่างเสมอภาคตามล าดับก่อนหลัง และไม่เลือกปฏิบัติ  
 ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ  บริการด้วยความสุภาพ
และมี ไมตรีจิต  พูดจาและต้อนรับอย่าง เป็นมิตรใบหน้ายิ้ มแย้มแจ่มใส ซึ่ ง ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
เดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์ (2558) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ 
ความสามารถของเจ้าหน้าที่เจาะเลือด และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐฐา เสวกวิหารี (2560) ที่ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจล าดับแรกคือแพทย์ มีความช านาญในการให้บริการ 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด
ล าดับแรกคือ ความเชื่อมั่นในการบริการและผลการตรวจที่ได้รับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของเดือนเพ็ญ ปัญญาศักดิ์ 
(2558) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือ ความสะอาดของอุปกรณ์เจาะ
เลือดและไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐฐา เสวกวิหารี (2560) ที่ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ล าดับแรกคือเครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการมีความสะอาด    

 ข้อค้นพบ 
เมื่อวิเคราะห์ตามเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis : IPA) พบว่ากลุ่มผู้รับบริการชาวไทย มีปัจจัย

ที่ควรปรับปรุงคืออย่างเร่งด่วนที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ต้องรีบด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเนื่องจากอยู่ใน 
Quadrant A คือ ปัจจัยในเรื่องของ สถานที่ช่องทางการเข้าถึงบริการ เนื่องจากการแสดงป้ายและการประชาสัมพันธ์ศูนย์
ตรวจสุขภาพหน้าโครงการยังไม่ชัดเจน ยังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยรับบริการ  ปัจจัยที่ย่อยควรปรับปรุง และ
แก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากอยู่ใน Quadrant A ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง ปัจจัยด้าน
กระบวนการได้แก่   ได้รับผลการตรวจรวดเร็วตามเวลานัดหมาย  ส าหรับปัจจัยย่อยที่อยู่ใน Quadrant C ที่ควรปรับปรุงแก้ไข
และเป็นโอกาสพัฒนาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ได้แก่ความหลากหลายของโปรแกรมการตรวจสุขภาพโปรแกรมการตรวจสุขภาพมี
ความน่าสนใจ ด้านราคา ได้แก่ ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม มีการให้ข้อมูลค่าตรวจบริการด้านต่าง  ๆ ก่อนรับบริการ  
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ศูนย์ตรวจสุขภาพมองเห็นได้ง่ายมีป้ายแสดงชัดเจน ง่ายแก่การเข้าถึงด้านการส่งเสริม
การตลาด ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ศูนย์ตรวจสุขภาพให้เป็นที่รู้จัก  มีการแจ้งข่าวสารผ่านสื่อโฆษณาหรือเ ว็บไซต์ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่นต่าง ๆ ตามเทศกาล 

ส าหรับกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ ไม่พบปัจจัยที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนที่อยู่ใน Quadrant A พบปัจจัยที่อยู่ใน 
Quadrant  B คือท า ได้ดีอยู่ แล้วต้องรักษามาตรฐานไว้  ได้แก่  ด้ านผลิตภัณฑ์  One stop service  ด้ านบุคลากร  
ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม พบว่ามีปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant C ที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา ได้แก่  
ด้านราคา  ควรมีการให้ข้อมูลค่าตรวจบริการด้านต่างๆ ก่อนรับบริการ ส่วนปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant D  Overkill ได้แก่  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านการ
สร้างและน าเสนอด้านกายภาพ กลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติมองว่าให้บริการได้ดีมาก แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญ ซึ่งต่างจากกลุ่ม
ผู้รับบริการชาวไทยที่ใส่ใจรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ  

จากการศึกษาพบความแตกต่าง กลุ่มผู้รับบริการใส่ใจในรายละเอียดเรื่องกระบวนการอธิบายขั้นตอนการตรวจ 
รวมถึงลักษณะทางกายภาพ ต้องการดูแลใส่ใจมากเป็นพิเศษ ในขณะที่กลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติไม่ได้สนใจมากนัก แต่
อยากให้มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการแจ้งราคา ส่วนลดต่างๆก่อนรับบริการ ดังนั้นนั้นทางศูนย์ตรวจสุขภาพ
ยังคงพัฒนาและใส่ใจในการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในผู้รับบริการทุกกลุ่ม  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มผู้รับบริการชาวไทย พบปัจจัยย่อย 7 Ps อยู่ใน Quadrant Aด้านผลิตภัณฑ์ เป็นเรื่อง

ของการวิเคราะห์ และความส าคัญกับผลที่ได้ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ( Product)  
ทางศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  ควรให้ความส าคัญด้านของผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้องแพทย์และพยาบาล
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มีการกระบวนการตรวจและสรุปผลการตรวจที่มีความถูกต้อง สร้างความน่าเชื่อถือ แก่ผู้รับบริการ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ต้องให้ความส าคัญในเรื่องของป้ายบอกศูนย์เห็นชัดเจน เพื่อ
เข้าถึงได้ง่าย และควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส าหรับกลุ่มผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติพบว่ามีปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant C  ที่ทางศุนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา 
เรื่องการให้ข้อมูลค่าตรวจบริการด้านต่างๆ รวมทั้งสิทธิส่วนลดก่อนรับบริการทุกครั้ง 
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