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Welcome Message from the Dean  

The Chiang Mai University Business School, Chiang Mai, THAILAND proudly welcomes               
all participants of the 13th Business Management Research Conference BMRC)  and the 10th 
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 Peter P.  Yuen, Professor and Dean of the College of Professional and 
Continuing Education (CPCE) , The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong has kindly 
accepted our invitation to give a keynote lecture on “ The next frontier for business 
innovation”.    

I would like to express my sincere gratitude to the distinguished keynote speaker, 
panelists and presenters for their presence and contributions to the conference.  I also thank 
all the program committee members for their efforts in ensuring a rigorous review process to 
select high quality papers.            

 

 

 

(Assistant Professor Dr. Khongphu  Nimanandh) 
Dean of Chiang Mai University Business School 

Chiang Mai University 
Chiang Mai, THAILAND 

  



  
 

 
คํานํา 

 
การประชุมผลงานวิจั ยดานการจัดการธุรกิจครั้ งที่  13  (The 13 th Business Management 

Research Conference)  ไดจัดตอเนื่อง เปนประจํ าทุกป  ดวยการสนับสนุนจากคณะบริหารธุ รกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยในปนี้จัดขึ้นในวันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อันเปนชวงเวลาที่ประเทศไทยยังคง

ตองเฝาระวังการแพรระบาดของ Covid – 19 การจัดประชุมในครั้ งนี้จึ งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน 
ผานโปรแกรม Zoom มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนางานวิจัยและเพ่ิมโอกาสชองทางในการ

เผยแพรผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณและสรางองคความรูใหมดานการบริหารจัดการธุรกิจในสาขา 
ตาง ๆ โดยเนนการสรางสรรคและนําเสนองานวิจัยที่กอใหเกิดองคความรูและวิธีการใหมๆ ในการจัดการธุรกิจ

เพ่ือยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการดานการจัดการธุรกิจและเปนประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการธุรกิจ

ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ 

การจัดประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจครั้งนี้ ไดเปดโอกาสใหนักวิชาการ นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา รวมถึงผูสนใจทั่วไป เขารวมเสนอผลงานทางวิชาการ และรับฟงการนําเสนอผลงานดังกลาว      

ทั้งในรูปแบบของการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนําเสนอแบบ Conceptual Paper 
โดยมีจํานวนผลงานที่ไดรับการคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิในสายวิชาการใหนําเสนอในการประชุมระดับชาติ  

ครั้งนี้ จํานวนทั้งสิ้น 43 บทความ  

 คณะกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ ขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมทุกทานในการ

จัดประชุมผลงานวิจัย ผูทรงคุณวุฒิ และผูนําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ตลอดจนผูที่ใหความ

สนใจสงผลงานวิชาการเขามาทุกทาน แตดวยขอจํากัดดานเวลา และการรักษามาตรฐานกระบวนการคัดเลือก

บทความโดยมีการตัดสินบทความที่ไดรับคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิ (double-blind peer review) จึงมีเฉพาะ

บางบทความที่ไดรับการตอบรับใหสามารถนําเสนอได คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ไดกําหนดใหมีการ  
จัดประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจขึ้นเปนประจําทุกป เพ่ือเปนชองทางสําหรับนักวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศไดมีเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูดานการจัดการธุรกิจ โดยคณะบริหารธุรกิจหวังเปนอยางยิ่งวา      

จะไดรับการสนับสนุนจากนักวิชาการและภาคสวนที่เกี่ยวของในการเผยแพรผลงานวิชาการดานการจัดการ

ธุรกิจตอไป     

            

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรถพงศ  พีระเชื้อ 
ประธานกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 13 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 



  
 

 
การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 13 

The 13th Business Management Research Conference (BMRC) 
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวิสัยทัศนเพ่ือมุงเนนการเพ่ิมพูนองคความรูดานวิชาการ

บริหารธุรกิจ โดยการสงเสริมใหนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการสรางและ

พัฒนาอยางตอเนื่องในงานวิจัยที่สามารถนําไปสูการพัฒนาองคความรูใหม  ๆ ดานการบริหารจัดการธุรกิจ 
ที่สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือประโยชนตอการบริหารจัดการธุรกิจทั้ งในระดับชุมชนและระดับประเทศ  
การจัดการประชุมวิ ชาการด านบริหารธุ รกิ จ  นับ ได ว า เปน เครื่ องมือหนึ่ งที่ คณะบริหารธุ รกิ จ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เห็นวามีความสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและเผยแพรความรู รวมทั้ง

ยังเปนชองทางในการกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางความรวมมือระหวางผูเขารวม

ประชุมสัมมนาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดใหมีการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ดานการบริหารธุรกิจ ภายใตชื่อการ

ประชุม “การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ” (The Business Management Research 
Conference) โดยเริ่มตั้งแตป 2551 และพบวาไดรับความสนใจอยางมากจากผูนําเสนอบทความวิชาการ   

ดังนั้น เพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคการสรางความเขมแข็งทางวิชาการสายบริหารธุรกิจ  
และความเปนผูนําทางองคความรูในการบริหารจัดการธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประกอบกับวัตถุประสงคในการสรางเวทีเพ่ือเผยแพรความรู และเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในกลุมสาขาวิชาดานการบริหารจัดการ

ธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงจะไดจัดใหมีการประชุม

วิชาการอยางตอเนื่องทุกป  

การประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจครั้งที่ 13 มุงเนนการนําเสนอรายงานการวิจัยที่ครอบคลุม

สาขาการบริหารธุรกิจทั้งในดานการตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การบริหาร

จัดการองคกร การบริหารจัดการผลิต และดานการเสริมสรางความเปนผูประกอบการ  โดยรายงานการวิจัย

อาจเปนการคนพบทฤษฎีใหมหรือเปนการประยุกตทฤษฎีหรือเทคโนโลยีดานการจัดการธุรกิจกับปญหาจริงใน

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคพาณิชยกรรม และภาคเกษตรกรรม หรือภาคอื่น ๆ  

  



  
 

 

การนําเสนอบทความ 

ประเภทบทความวิจัย ที่เปดรับสําหรับการเขารวมการประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ 

(BMRC) ครั้งที่ 13 ครอบคลุมทั้ง 
1. เอกสาขาวิชา (Monodisciplinary) ไดแก การตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย การบริหารจัดการองคกร การบริหารจัดการผลิต โลจิสติกส และดานการเสริมสรางความ 
เปนผูประกอบการ ลักษณะงานวิจัยที่นําเสนออาจ เปนการคนพบ นวัตกรรมองคความรู นวัตกรรม

การบริหารจัดการธุรกิจในสาขาวิชาการที่เกี่ยวของหรือเปนการประยุกตทฤษฎีหรือแนวคิด หรือ

วิธีการดานการจัดการธุรกิจกับสถานการณหรือปญหาที่เกิดขึ้นภาคธุรกิจ  การบริการ อุตสาหกรรม 

และภาคเกษตรกรรม 
2. สหสาขาวิชา (Interdisciplinary) ที่เนนการบูรณาการความรูจากศาสตรดานเอกสาขาวิชาตาง ๆ  

ดานการบริหารจัดการธุรกิจกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทําใหไดเครื่องมือหรือวิธีการใหม 
3. พหุสาขาวิชา (Multidisciplinary)  ที่มีการผสมผสาน (Combine) ความรูจากศาสตรหลักดานการ

บริหารจัดการธุรกิจไปประยุกตใช กับ ศาสตรอ่ืน หรือสอดแทรกผสมผสานกับศาสตรอ่ืน  ๆ  
และประยุกตใชกับวิชาชีพตาง ๆ เชน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการหรือการตลาด

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนตน 
การนําเสนอบทความวิจัย แบงเปน 2 ระดับคือ (1) งานวิจัยที่เปนผลงานระดับบัณฑิตศึกษา และ  
(2) งานวิจัยที่เปนผลงานนักวิจัย 

กรอบหัวขอในการนําเสนอบทความ 

1) ผลงานวิจัยที่เปนเอกสาขาวิชา (Monodisciplinary) ไดแก 
x งานวิจัยดานการจัดการตราผลิตภัณฑ (Brand Management research) 
x งานวิจัยดานการบริหารการตลาด (Marketing management research) 
x งานวิจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior management research) 
x งานวิจัยดานการบริหารการเงิน (Financial management research) 
x งานวิจัยดานบัญชี (Accounting research) 
x งานวิจัยดานการจัดการองคกร (Organizational management research) 
x งานวิจัยดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human resource management research) 
x งานวิ จั ยด านการพัฒนาความเปนผู ประกอบการ ( Entrepreneurship development 

research) 
 
 
 

 



  
 

2) ผลงานที่เปนสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) 
x การจัดการทางวัฒนธรรม (Cultural management research) 
x การจัดการดานการทองเที่ยว (Tourism management research) 
x งานวิจัยดานการจัดการโลจิสติกส (Logistics management research) 
x งานวิจัยดานการจัดการนวัตกรรม (Innovation management research) 
x งานวิจัยดานการบริหารกิจการทางทะเล (Marine business research) 
x งานวิจัยดานการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental management research) 
x งานวิจัยดานการบริหารธุรกิจเพ่ือการพัฒนาและความยั่งยืน (Business administration for 

development and sustainability research) 

3) ผลงานที่เปนพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) 
x การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology management) 
x การจัดการธุรกิจหรือโครงการอสังหาริมทรัพย (Organization management or real estate 

projects) 
x งานวิจัยดานสื่อสารขององคกรธุรกิจ (Organizational communication research) 
x งานวิจัยดานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม (Corporate social responsibility research) 

4) งานวิจัยดานอ่ืน ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจ (Other related research topics) 
 
การเสนอบทความ 

          ผูสนใจสามารถนําเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ โดยบทความที่ผานเกณฑพิจารณา

คัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิจาก 2 ใน 3 จะไดรับการตอบรับใหเขารวมนําเสนอผลงานในการประชุมที่ 
จัดขึ้น แบงเปน  

1) เวทีนําเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ  
2) เวทีนําเสนอผลงานวิจัยสําหรับนักวิจัย และนักวิชาการ 

x ผลงานจะไดรับการตีพิมพใน Proceeding ผูสงผลงานตองสงบทความฉบับเต็มไมเกิน 15 หนา  
เพ่ือนําเสนอในงานประชุมแบบ Oral Presentation 

x สําหรับผูนําเสนอที่ตองการสงผลงานเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาในสวนของ “Best Paper 
Award” ผูนําเสนอจะตองเลือกวิธีการนําเสนอภาคบรรยายในหองจัดประชุมเทานั้น และจัดสง

บทความฉบับเต็มท่ีแกไขสมบูรณแลวแกคณะกรรมการจัดการประชุมฯ ภายในวันที่กําหนดไวเทานั้น 
 

 
 
 



  
 

การคัดเลือกบทความ 

ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไมเปดเผยชื่อของผูนําเสนอบทความ 

(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”  สําหรับบทความที่มีการนําเสนอ 
ภาคบรรยาย และตองเปนบทความที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิและเปนผลงาน 
ที่มีความโดดเดนโดยพิจารณาจากคะแนนการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และการตัดสินสุดทายของ

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ 
บทความที่ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจระดับชาติ  

ครั้งที่ 13 (BMRC) และการประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจระดับนานาชาติ  (IBMRC) ครั้งที่ 10  
จะมีโอกาสไดรับการพิจารณาคัดเลือกตีพิมพในวารสารวิชาการ ของ 3 สถาบัน ภายใต เครือขาย

สถาบันการศึกษาแหงภูมิภาคดานบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network – TRBS 
NET)  ไดแก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะการจัดการและการทองเที่ยว 

มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กองภู  นิมานันท มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. รองศาสตราจารย ดร. นฤมล  กิมภากรณ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

กองบรรณาธิการระดับชาติ  
1. รองศาสตราจารย ดร. พรรัตน   แสดงหาญ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2. รองศาสตราจารย ดร. พัชรา  ตันติประภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. รองศาสตราจารย ดร. รวี  ลงกานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตตินุช  ชุลิกาวิทย มหาวิทยาลัยแมโจ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภา  พ่ึงบางกรวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรัท  วินิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศักดิ์ชัย  เศรษฐอนวัช มหาวิทยาลัยบูรพา 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรถพงศ  พีระเชื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
10. อาจารย ดร. ดนัย  ลิขิตรัตนเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
11. อาจารย ดร. วรรณัย  สายประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 



  
 

กองบรรณาธิการระดับนานาชาติ  
1. Professor Dr. Michael R.  Reed University of Kentucky, USA 
2. Associate Professor Dr. Narumon  Kimpakorn Chiang Mai University 
3. Assistant Professor Dr. Kemakorn  Chaiprasit Chiang Mai University 
4. Dr. Apriani Dorkas  Satya Wacana Christian University, Indonesia 
5. Dr. Damrongsak  Naparat   Chiang Mai University 
6. Dr. Frank  Siedlok The University of Auckland, New 

Zealand 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
1. รองศาสตราจารย ดร. เพ็ญศรี  เจริญวานิช มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. รองศาสตราจารย ดร. กัญนิภัทธิ์  นิธิโรจนธนัท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3. รองศาสตราจารย ดร. ขวัญฤดี  พรชัยทิวัตถ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. รองศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ  ฉายสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
5. รองศาสตราจารย ดร. ชื่นจิตร  อังวราวงศ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
6. รองศาสตราจารย ดร. นฤนาถ  ศราภัยวานิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
7. รองศาสตราจารย ดร. นฤมล  กิมภากรณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
8. รองศาสตราจารย ดร. นิตยา  เจรียงประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
9. รองศาสตราจารย ดร. นิตยา  วงศภินันทวัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
10. รองศาสตราจารย ดร. บุญใจ  ศรีสถิตยนรากูร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
11. รองศาสตราจารย ดร. พรรัตน  แสดงหาญ มหาวิทยาลัยบูรพา 
12. รองศาสตราจารย ดร. พัชรา  ตันติประภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
13. รองศาสตราจารย ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
14. รองศาสตราจารย ดร. รวี  ลงกานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
15. รองศาสตราจารย ดร. วีระพล  ทองมา มหาวิทยาลัยแมโจ 
16. รองศาสตราจารย ดร. วุฒิชาติ  สุนทรสมัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
17. รองศาสตราจารย ดร. สมชนก  ภาสกรจรัส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
18. รองศาสตราจารย ดร. สิริวุฒิ  บูรณพิร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
19. รองศาสตราจารย ดร. อดิศักดิ์  ธีรานุพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
20. รองศาสตราจารย ยุทธนา  ธรรมเจริญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
21. รองศาสตราจารย ศรีสมรัก  อินทุจันทรยง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
22. รองศาสตราจารย สุวรรณา  เลาหะวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
23. รองศาสตราจารย อรชร  มณีสงฆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
24. รองศาสตราจารย อรพิณ  สันติธีรากุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



  
 

25. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เขมกร  ไชยประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
26. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เปรมฤดี  จิตรเกื้อกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
27. ผูชวยศาสตราจารย ดร. โรจนา  ธรรมจินดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
28. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กชพร  ศิริโภคากิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 
29. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กองภู  นิมานันท มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
30. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กอพงษ  พลโยราช มหาวิทยาลัยขอนแกน 
31. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กัญจนวลัย  นนทแกว แฟรรี่ มหาวิทยาลัยบูรพา 
32. ผูชวยศาสตราจารย ดร. การุณ  สุขสองหอง มหาวิทยาลัยบูรพา 
33. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตตินุช  ชุลิกาวิทย มหาวิทยาลัยแมโจ 
34. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กุลชญา  แวนแกว  มหาวิทยาลัยแมโจ 
35. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จอมใจ  แซมเพชร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
36. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภา  พ่ึงบางกรวย มหาวิทยาลัยบูรพา 
37. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวนชื่น  อัคคะวณิชชา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
38. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยวฒุิ  ตั้งสมชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
39. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดุรยา  สุขถมยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
40. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นาถนภา  นิลนิยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
41. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บัณฑิต  สวรรยาวิสุทธ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
42. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรีดา  ศรีนฤวรรณ มหาวิทยาลัยแมโจ 
43. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปวีนา  กองจันทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
44. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปติมา  ดิศกุลเนตวิทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
45. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยพรรณ  กลั่นกลิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
46. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิชญลักษณ  พิชญกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
47. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมพมณี  รัตนวิชา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
48. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภูริทตั  อินยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
49. ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนทิพย  ตั้งเอกจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
50. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณวิชนี  ถนอมชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
51. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรัท  วินิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
52. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรัทยา  แจงกระจาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
53. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วสิุทธร  จิตอาร ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
54. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรัญญา  กันตะบุตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
55. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมบรูณ  กุลวิเศษชนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
56. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สัตยา  ตันจันทรพงศ มหาวิทยาลัยแมโจ 
57. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรรัตน  ทวมรุงโรจน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
58. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรินทร  เทวตา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



  
 

59. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรถพงศ  พีระเชื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
60. อาจารย ดร. Yosuke  Kakinuma มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
61. อาจารย ดร. เรนัส  เสริมบุญสราง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
62. อาจารย ดร. กัมปนาท  ศิริโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
63. อาจารย ดร. ดวงนภา  สุขะหุต  มหาวิทยาลัยแมโจ 
64. อาจารย ดร. ดํารงศักดิ์  นภารัตน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
65. อาจารย ดร. ตุลยา  ตุลาดิลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
66. อาจารย ดร. นิยตา  กาวีวงศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
67. อาจารย ดร. พลอย  สุดออน มหาวิทยาลัยมหิดล 
68. อาจารย ดร. รวิ  รุงเรืองศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
69. อาจารย ดร. วรรณัย  สายประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
70. อาจารย ดร. สายนที  เฉินบํารุง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรถพงศ  พีระเชื้อ ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรัท   วินิจ รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร. พัชรา  ตันติประภา กรรมการ 
4. อาจารย ดร. วรรณัย  สายประเสริฐ กรรมการ 
5. อาจารย ดร. ดนัย  ลิขิตรัตนเจริญ กรรมการ 
6. นางสาวอัญชลี  วิเลิศศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวผุสดี  ใจชุมใจ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
8. นางสาวณัฐปภัสร  บวรภสัพงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน 
ฝายประชาสัมพันธ 
1. นางสาวอัญชลี  วิเลิศศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวณัฐปภัสร  บวรภสัพงศ กรรมการ 
3. นางสาวพิชชากร  เกตุเนียม  กรรมการ 
4. นางสาวผุสดี  ใจชุมใจ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 

 



  
 

 

ฝายประสานงานดานการลงทะเบียนและการนําเสนอผลงาน 
1. นางสาวอัญชลี  วิเลิศศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวณัฐปภัสร  บวรภสัพงศ กรรมการ 
3. นางสาวพิชชากร  เกตุเนียม  กรรมการ 
4. นางสาวผุสดี  ใจชุมใจ กรรมการและเลขานุการ 

ฝายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ  
1. นายเทวัญ  ทองทับ ประธานอนุกรรมการ 
2. นายพชร  บัวเหลือง กรรมการ 
3. นายนวนนท  วงคสุวรรณ กรรมการ 
4. นายณัฐกร    จันทรคําปน กรรมการและเลขานุการ 

ฝายเลขาและประสานงานโครงการ 
1. นางสาวอัญชลี  วิเลิศศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวณัฐปภัสร  บวรภสัพงศ กรรมการ 
3. นางสาวพิชชากร  เกตุเนียม  กรรมการ 
4. นางสาวผุสดี  ใจชุมใจ กรรมการและเลขานุการ 

ฝายยานพาหนะ 
1. นายพัทธดล  ประทุม ประธานอนุกรรมการ 
2. นายจําเริญฤทธิ์  เมืองมา กรรมการ 
3. นางสาวณัฐปภัสร  บวรภสัพงศ   กรรมการและเลขานุการ 

ฝายการเงินและพัสดุ  
1. นางณัจยา  สิงหจรัญ ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวพิมพา  ไชยนิสงค กรรมการ 
3. นางปุณยาพร  โตวิเชียร กรรมการ 
4. นางสาวอัญชลี  วิเลิศศักดิ์ กรรมการ 
5. นางสาวผุสดี  ใจชุมใจ กรรมการและเลขานุการ 

 

 



  
 

ฝายวิชาการ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรรถพงศ  พีระเชื้อ ประธานอนุกรรมการ 
2. นางวัลลภา  เตชะวัชรีกุล กรรมการ 
3. นายอาทิตย  ทําสวน กรรมการ 
4. นางสาวณัฐณิชาช  นามเมือง กรรมการ 
5. นางสาวอัญชลี  วิเลิศศักดิ์ กรรมการ 
6. นางสาวผุสดี  ใจชุมใจ กรรมการ 
7. นางสาวณัฐปภัสร  บวรภสัพงศ กรรมการและเลขานุการ 

พิธีกรและพิธีกรประจําหองยอย 
1. รองศาสตราจารย ดร. นฤนาถ  ศราภัยวานิช กรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เขมกร  ไชยประสิทธิ์ กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราภา  พ่ึงบางกรวย กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดุรยา  สุขถมยา กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยพรรณ  กลั่นกลิ่น กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิชญลักษณ  พิชญกุล กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรัท  วินิจ กรรมการ 
8. อาจารย ดร. เรนัส  เสริมบุญสราง กรรมการ 
9. อาจารย ดร. ดนัย  ลิขิตรัตนเจริญ กรรมการ 
10. อาจารย ดร. ดํารงศักดิ์  นภารัตน กรรมการ 
11. อาจารย ดร. ตุลยา  ตุลาดิลก กรรมการ 
12. อาจารย ดร. นิยตา  กาวีวงศ กรรมการ 
13. อาจารย ธรรวา  สุนพิชัย กรรมการ 

ฝายประสานงานหองนําเสนอหองยอย 
1. นางสาวอัญชลี  วิเลิศศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ 
2. นางวัลยนารา  สิงหทองวรรณ กรรมการ 
3. นางสาวขนิษฐา  คุมใหญโต กรรมการ 
4. นางสาวณัฐปภัสร  บวรภสัพงศ กรรมการ 
5. นางสาวพิชชากร  เกตุเนียม กรรมการ 
6. นางสาวสโรชินี  ศิลปานันทกุล กรรมการ 
7. นางสาวผุสดี  ใจชุมใจ กรรมการและเลขานุการ 



  
 

 
 
      

กําหนดการประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 13 
และการประชุมผลงานวิจัยนานาชาติดานการจัดการธุรกจิ ครั้งที่ 10 

 วันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC CMU)  
ผานระบบ Online Zoom Meeting 

จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน (Zoom 1 : https://cmu-th.zoom.us/j/99764838954) 
9.00 - 9.15 น. - กลาวตอนรับ โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร. กองภู  นิมานันท 

  คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- กลาวเปดงาน โดย  อธิการบดี / รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

9.15 – 10.0 น. บรรยายพิเศษ หัวขอ  “The next frontier for business innovation”   
โดย Professor Peter P.Yuen, Professor and Dean of the College of 
Professional and Continuing Education (CPCE) , The Hong Kong Polytechnic 
University  (Zoom 1 : https://cmu-th.zoom.us/j/99764838954) 

10.00 – 11.00 น. การอภิปรายหัวขอ “เทคนิคการเขียนบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสารระดับชาติ TCI” 
โดย รองศาสตราจารย ดร.สมพร คุณวิชิต อดีตบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (TCI 1) (Zoom 3 : https://cmu-th.zoom.us/j/93325931634) 
11.00 - 13.00 น. นําเสนอบทความ (แยกหองยอย) จํานวน 6 หองแบงเปน  

IBMRC 2 (Zoom 2 : https://cmu-th.zoom.us/j/93966130018) >> แยก Breakout 2 หอง  

BMRC 4 หอง (Zoom 3 : https://cmu-th.zoom.us/j/93325931634) >> แยก Breakout 4 หอง 
(นําเสนอ 10 -15 นาที และถามตอบ 5 นาที) 

13.00 – 14.00 น. การอภิปรายหัวขอ “โอกาสและเทคนิคในการขอทุนวิจัย”  
อาจารย ดร.สุเทพ นิ่มสาย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
และ รองศาสตราจารย ดร. เริงชัย ตันสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(Zoom 3 : https://cmu-th.zoom.us/j/93325931634) 

14.00 - 16.00 น.

  
นําเสนอบทความ (แยกหองยอย) จํานวน 6 หองแบงเปน นําเสนอบทความ (แยกหองยอย) 

จํานวน 6 หองแบงเปน  
IBMRC 2 (Zoom 2 : https://cmu-th.zoom.us/j/93966130018) >> แยก Breakout 2 หอง  

BMRC 4 หอง (Zoom 3 : https://cmu-th.zoom.us/j/93325931634) >> แยก Breakout 4 หอง 

(นําเสนอ 10 -15 นาที และถามตอบ 5 นาที) 
16.00 - 16.30 น. ประกาศผลรางวัล  

IBMRC (Zoom 2 : https://cmu-th.zoom.us/j/93966130018) 
BMRC (Zoom 3 : https://cmu-th.zoom.us/j/93325931634) 

https://cmu-th.zoom.us/j/99764838954
https://cmu-th.zoom.us/j/99764838954
https://cmu-th.zoom.us/j/93325931634
https://cmu-th.zoom.us/j/93966130018
https://cmu-th.zoom.us/j/93325931634
https://cmu-th.zoom.us/j/93325931634
https://cmu-th.zoom.us/j/93966130018
https://cmu-th.zoom.us/j/93325931634
https://cmu-th.zoom.us/j/93966130018
https://cmu-th.zoom.us/j/93325931634


  
 

สารบัญ หนา 

ผลกระทบและแบบจําลองการฟนตัวของอุตสาหกรรมงานแสดงสินคาและนิทรรศการ:  
ผลจากวิกฤติโรคระบาด ‘โควิด 19’ 
อรุณี เลิศกรกิจจา 

1 

การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกและความไววางใจในองคการที่นําไปสูความพรอมสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงของพนักงานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในยุคพลิกผัน 
คมกริช นันทะโรจพงศ 

19 

การวางแผนนวัตกรรมการตลาดทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น 
อภิญญาภรณ โสภา 

34 

พฤติกรรมการทองเที่ยวและการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสนของนักทองเที่ยวชาวไทย 
สินีนุช ลําจวน และสหภาพ พอคาทอง 

45 

การนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซ ในประเทศไทย 
ณัฐ สันตยานนท และณัฐพล พันธุภักดี 

58 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 
ปดิวรัดา หลิมกุล และจินตนีย รูซื่อ 

68 

การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการยอมรับของประชาชน ที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 
บุศรียรัตน ตรีกิจจา และสหภาพ พอคาทอง 

83 

การแสวงหาขอมูลขาวสาร คุณคาตราสินคา และการตัดสินใจในการเลือกซ้ือหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล 
กรกนก ไชยรถ และสหภาพ พอคาทอง 

97 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบน

หลังคาบานภาคประชาชนเสมือนนักลงทุน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
สิทธิพงษ บัวกลา และสวัสดิ์ วรรณรัตน 

109 

การเปดรับขาวสาร ความตองการและแรงจูงใจในการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ 
เพ็ญพัฒน สมใจ และปริยา รินรัตนากร 

123 

ความคาดหวังตออาชีพภาคที่มีตอภาคอุตสาหกรรมเคมี : กรณีศึกษา กลุมเจเนอเรชั่นวายและซี 
ธพัชรวิศว นอยบัวงาม และณัฐพล พันธุภักดี 

137 

อิทธิพลของสวนประสมการตลาดตอความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ตอธุรกิจตัวกลาง

สั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน 
ธิดารัตน สรอยแกว และเอก บุญเจือ 

148 



  
 

สารบัญ หนา 
พฤติกรรมและแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน 
บุบผา  โตเจริญ และศิริพงศ เตียวพิพิธพร 

160 

สวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกสั่งยาในกลุมยารักษาโรค 
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
วินุรา ธิติไพศาล และสายนที เฉินบํารุง 

177 

การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด (สาขาพะเยา) 
นิตา จูตะวิริยะสกุล และเขมกร ไชยประสิทธิ์ 

189 

การพัฒนาตัวแบบการวิเคราะหศักยภาพทุนมนุษยตามแนวคิดโซคุณคาทุนมนุษย 
วุฒิไกร งามศิริจิตต 

207 

ความฝงตรึงในงานของลูกจางชั่วคราวในสังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปภาวดี ดํารงมณี  ศรญัญา กันตะบุตร และกุลสิรี โควสุวรรณ 

218 

อิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ: 

บทบาทการเปนตัวแปรสื่อแบบอนุกรมของความสมดุลระหวางงานกับชีวิตและสุขภาวะในการทํางาน 
ทราย อภัยโส และชูชัย สมิทธิไกร 

232 

อิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย: 

แบบจําลองการสื่ออิทธิพลที่มีตัวแปรกํากับ 
ศักดิ์บดินทร กันมะโน และชูชัย สมิทธิไกร 

249 

คุณลักษณะดานเครื่องมือและสัญลักษณของนายจางท่ีมีผลตอการดึงดูดใจพนักงานเดินเรือ 
ธนพัชร ดาอาษา และพิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ 

263 

พฤติกรรมการใช แรงจูงใจ และความคาดหวังในการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน ของ 12 

อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ภูมภัสส ธนเครือมีสกุล และปริยา รินรัตนากร 

272 

อิทธิพลของความสะดวกในการบริการที่มีผลตอความตั้งใจในการใชบริการขนสงพัสดุภัณฑของกลุม

ผูบริโภคที่มีประสบการณสูงในประเทศไทย 
นันทนภัส สุดแดน และจิราภา พึ่งบางกรวย 

285 

การรับรูของผูบริโภคตอตําแหนงทางการตลาดของชองทางการจัดจําหนายคาปลีกสมัยใหมกลุมสินคา

อุปโภคและบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม 
พิศุภางค หาญภักดีสกุล และพัชรา ตันติประภา 

296 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการลาสไมลในประเทศไทย 
ชลธีร วริิยา และชุมพล มณฑาทิพยกุล 

310 



  

 

สารบัญ หนา 

การรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ 

บุณยาภรณ กันทะ และอรชร มณีสงฆ 
320 

อิทธิพลของการรับรูลักษณะเดนทางการตลาดของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย ตอความตั้งใจซื้อของ

ผูบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม 

อู ตาลี และวรัท วินิจ 

332 

การวิเคราะหเสนทางการเดินทางของผูบริโภคตอการใชบริการรานขายยา ในอำเภอเมืองเชียงใหม 

ณัฐธิดา ขันธิมา และอรชร มณีสงฆ 
347 

อิทธิพลของการตลาดเชิงเนื้อหา การสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส และทัศนคติตอ 

ตราสินคา ที่สงผลตอความตั้งใจซื้อซ้ำสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภค 

ในประเทศไทย 

สุพัตรา เนื้อออน และสุนันทา เหมทานนท 

366 

พฤติกรรมการซื้อครีมผิวขาวผานการขายออนไลนของผูบริโภคกลุมนักเรียนนักศึกษา 

ของสถานศึกษารัฐบาลในเขตภาคใตตอนบน 

เพ็ญศิริ ศรียัง และจินตนีย รูซื่อ 

379 

พฤติกรรมการซื้อ คานิยม และแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบำรุงผิวขาว 

กัญธนัช  พัฒนกิจโชค และสหภาพ พอคาทอง 
393 

ประสบการณ ความไววางใจ และความภักดีของลูกคา ที่มีตอแบรนด สบูสมุนไพร 

กนกพร ทองสุวรรณ และปริยา รินรัตนากร 
408 

พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑน้ำตบของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 

ธนกฤต ดานไพบูณย และอรชร มณีสงฆ 
419 

คุณลักษณะองคกร การเปดรับขาวสาร และปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮ 

และรถแทรกเตอร 

ประชวน นวลจันทร และปริยา รินรัตนากร 

430 

การรับรู ทัศนคติ ความคาดหวัง และการไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ธนานันท บุญชวย และปริยา รินรัตนากร 

445 

กลยุทธการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทผูสงออกลำไย ในจังหวัดเชียงใหม 

และลำพูน 

อนัญญา อมรจตุรพร และโรจนา ธรรมจินดา 

 

459 



  
 

สารบัญ หนา 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชงาน:  
กรณีศึกษาขององคกรรัฐวิสากิจ  
ศุภทัต อินทรขาว และพิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ 

473 

การศึกษาสภาพปญหา ความตองการ และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 
ในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร 
อาทิตติวัฒน สุดดี และปริยา รินรัตนากร 

481 

การวิเคราะหตนทุนการใหบริการของโรงพยาบาลสัตวแหงหนึ่งในภาคเหนือ 
กรรณิการ จินาใหม  ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย และสุจรรยพินธ สุวรรณพันธ 

492 

แผนธุรกิจโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ในนครโฮจิมินท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
พงษระวี แสนปญญา และอรชร มณีสงฆ 

502 

กลยุทธการปรับตัวในสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 ของธุรกิจอาหาร 
ของโรงแรมระดับหาดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จิราภา พึ่งบางกรวย  สุภาวรรณ แกวปองปก และสาวิตตรี จบศรี 

516 

ความคิดเห็นและการตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมตอการปลอยมลพิษทางอากาศ 
ของผูโดยสารสายการบินไทย 
กฤษณ วิทวัสสําราญกุล  กนกวรรณ จั่นจีน และเนตรศิริ เรืองอริยภักดิ์ 

533 

การประเมินการควบคุมภายในของสหกรณบริการในกรุงเทพมหานคร 
ธนิดา ธนูสนธิ์ และอรรถพงศ พีระเชื้อ 

546 

การวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลองอัตราสวนทางการเงินสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัย 
ณัชชากมล ใสสุข  อรรถพงศ พีระเชื้อ และดุรยา สุขถมยา 

559 
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ผลกระทบและแบบจําลองการฟนตัวของอุตสาหกรรมงานแสดงสินคาและนิทรรศการ:  
ผลจากวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ 

 Impact and exhibition industry resilience framework: A result from 
'COVID-19' epidemic crisis 

อรุณี เลิศกรกิจจา* 

บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ และเพื่ออธิบายการปรับตัวของ

ผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมการแสดงสินคาและนิทรรศการดวยแนวคิดการฟนตัว ทําการเก็บขอมูลดวยการศึกษาเอกสาร   
การสัมภาษณและการเขารวมประชุมออนไลน กลุมตัวอยางในการสัมภาษณทางโทรศัพทคือผูบริหารธุรกิจจัดงานแสดงสินคา

และนิทรรศการและธุรกิจที่เกี่ยวของ รวมถึงอาจารยสาขาการทองเที่ยว รวม 9 ราย โดยทําการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 

ขอมูลที่ไดนํามาคัดกรอง จัดหมวดหมูและวิ เคราะหเชิงเนื้อหา จากนั้นบูรณาการขอมูลที่ไดและนําเสนอในเชิงพรรณา 

ผลการวิจัยพบวา อุตสาหกรรมการแสดงสินคาและนิทรรศการไดรับผลกระทบทั้งดานลบและดานบวกจากวิกฤติโรคระบาด

‘โควิด 19’ ความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในระบบมีสวนสําคัญอยางมากตอการฟนตัวกลับสู ภาวะปกติใหม พรอมทั้ง

นําเสนอแบบจําลองการฟนตัวแบบหลายระดับ เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยเรื่องการฟนตัวของอุตสาหกรรมการแสดงสินคา

และนิทรรศการในอนาคตตอไป 
คําสําคัญ: วิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ ผลกระทบ แบบจําลองการฟนตัว อุตสาหกรรมการแสดงสินคาและนิทรรศการ 

ABSTRACT 
This study aimed to investigate the impact of the 'COVID-19' epidemic crisis and to describe how 

stakeholders in the exhibition industry adapted to the new normal using a resilience perspective. The 
research methodology included a documentary research, interviews, and virtual meeting. Using purposive 
sampling, nine informants, executives from exhibition organizers and related businesses, including tourism 
professors, were interviewed over the phone. The collected data were reduced, categorized, and analyzed 
using content analysis technique. The obtained data was then integrated and presented in the form of a 
descriptive explanation. Finally, the author presented a multilevel resilience framework for the exhibition 
industry for future research.  

Key words: 'COVID-19' epidemic crisis, impact, resilience framework, exhibition industry,  

 

 

 

                                                           
* อาจารยสาขาวิชาการเปนเจาของธุรกจิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาตแิสตมฟอรด 
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บทนํา  
วิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ สงผลกระทบทางสุขภาพ สังคมและกอใหเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงตอ

มวลมนุษยชาตินับจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (The Economic Times, 2020) และมีความรุนแรงถึงสามเทาของภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในป ค.ศ. 2009 (World Bank, 2020) โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมการเดินทางและการทองเที่ยว

ซึ่งไดรับผลกระทบจากที่หลายประเทศทั่วโลกออกมาตรการเขมงวดตางๆ เพื่อลดและควบคุมอัตราการแพรระบาดของโรค 

เชน การปดประเทศและการแยกกักตัว มาตรการรักษาระยะหาง การปดสถานศึกษาและธุรกิจที่ไมจําเปน ยกเลิกและ/หรือ

เลื่อนกิจกรรมตางๆ เชน การประชุม งานแสดงสินคา การแสดงดนตรี การกีฬา และงานเทศกาลตางๆ หามการจัดกิจกรรมที่มี

คนจํานวนมาก และมาตรการจํากัดการเดินทาง  (Gössling, Scott, & Hall, 2020) องคการการทองเที่ยวโลกแหง

สหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization, UNWTO, 2021) รายงานวา การแพรระบาดของโควิด 
19 สงผลตอการลดลงของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติถึงรอยละ  74 ทั่วโลกสูญเสียรายไดจากการสงออกการทองเที่ยว

ระหวางประเทศสูงถึง 1.3 ลานลานดอลลารสหรัฐ ผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับธุรกิจดานทองเที่ยวโดยตรง 100-120 ลาน

ตําแหนงตกอยูในความเสี่ยง แมวา  ในป 2564 โลกประสบความสําเร็จในการผลิตและกระจายฉีดวัคซีนโควิด ทวา  
จากคําปราศรัยของ Tedros Adhanom Ghebreyesus ผูอํานวยการใหญองคการอนามัยโลก ระบุวา ถึงแมการกระจายฉีด

วัคซีนจะประสบความสําเร็จในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ แตหลายประเทศกลับกําลังเผชิญกับคลื่นลูกที่สามของการแพร

ระบาดของโควิด 19 จากปญหาความเหลื่อมล้ําในการกระจายของวัคซีนและการกลายพันธุของไวรัส จนมิอาจคาดการณไดวา

วิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ จะสิ้นสุดลงเมื่อใด (United Nations, 2021) รายงานของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคา

และการพัฒนา (UNCTAD) ระบุวา ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด 19  
สูงที่สุด โดยประมาณการณวาจะสูญเสียรายไดถึงรอยละ 9 ของ GDP หรือคิดเปน 47 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2563 

เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยพ่ึงพาการทองเที่ยวเปนหลัก (Udomkerdmongkol, 2020)  

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม โดยเฉพาะการทองเที่ยวระหวางประเทศ มีความออนไหวเปราะบางตอการ

เปลี่ยนแปลงและวิกฤติการณตางๆ ที่อุบัติเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดในชวงกวา 20 ปที่ผานมา ไมวาเหตุการณที่มนุษยสรางขึ้น 

เชน สงคราม การกอการราย การชุมนุมประทวง วิกฤติเศรษฐกิจทั้งภายในและตางประเทศ และวิ กฤติจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ เชน แผนดินไหว อุทกภัย พายุ และวิกฤติโรคระบาด เชน โรค SARS โรค MERS โรคไขหวัดนก (Brown, Rovins, 
Feldmann-Jensen, Orchiston, & Johnston, 2017; Cró & Martins, 2017; Kirchberger, 2017) รวมถึง โรค โควิด 19 
ซึ่งวิกฤติทางสุขภาพจะสงผลกระทบดานลบมากท่ีสุดตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว เนื่องจาก นักทองเที่ยวมีความออนไหวตอ

ความปลอดภัยของสุขภาพเปนสําคัญ (U & So, 2020) เมื่อการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติอุบัติเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิกฤติ

โรคระบาด‘โควิด 19’ ไดเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจและพฤติกรรมการเดินทางของชุมชนทั่วโลกอยางรวดเร็ว 

(Rittichainuwata, et al., 2020) องคความรูดานการจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงไมเพียงพอ  
และมีการเรียกรองใหยกระดับไปสูการวิจัยเกี่ยวกับการฟนตัว (Resilience) เพื่อเพิ่มองคความรูดานกระบวนการปรับตัวและ

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมทองเที่ยวสูการพัฒนาอยางยั่งยืน (Calgaro, Dominey-Howes, & Lloyd, 2014; Prayag, 
2018) อุตสาหกรรมไมซเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สําคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินคา

และนิทรรศการ (Exhibition) เนื่องจากเปนชองทางใหผูผลิตสินคาและบริการสามารถนําเสนอผลิตภัณฑของตนสูสาธารณะ 

และนําไปสูการซื้อและขายสรางผลกระทบตอมูลคาทางเศรษฐกิจเปนวงกวาง มีหวงโซธุรกิจท่ีเกี่ยวของจํานวนมากซึ่งสวนใหญ

มักเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Crouch, 2010; Yang & Gu, 2012; Zhang, Song, & Huang, 2009) พลวัตแหง

การเปลี่ยนแปลงยอมสงผลกระทบตอการหดตัวอยางรุนแรงของอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการนี้อยางมิ

อาจหลีกเลี่ยงได 
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การฟนตัวคือ ความสามารถในการรองรับความเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยระบบยังคงความสัมพันธภายในและคง

เสถียรภาพ (Holling, 1973) ในทางสังคมและนิเวศวิทยา การฟนตัวคือความสามารถของระบบในการยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง การปรับและแปลงสภาพระบบของตนเองหลังจากเผชิญกับความผิดปกติ แตยังสามารถคงหนาที่ โครงสราง 

ลักษณะและการตอบสนองที่สําคัญได (Walker, Holling, Carpenter, & Kinzig, 2004) แมวาแนวคิดการฟนตัวจะไดรบัความ

สนใจในหลากหลายศาสตร อาทิ สังคมและนิเวศวิทยา จิตวิทยา วิศวกรรมศาสตร และการบริหาร แตในการทองเที่ยวแนวคิด

ดังกลาวยังคงอยูในระยะเริ่มตนและอยูในวงจํากัด (Hall, Prayag, & Amore, 2018; Prayag, 2018) โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ฟนตัวของอุตสาหกรรมไมซจากภาวะวิกฤติ และผลตอภาพลักษณของจุดหมายปลายทาง (Rittichainuwata, et al., 2020) 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลกระทบ การฟนตัวของอุตสาหกรรมการแสดงสินคาและนิทรรศการจาก

วิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ ที่มิใชเพียงฟนตัวกลับสูภาวะปกติเดิมแตเปนภาวะปกติใหม (New normal) โดยมีประเด็นคําถาม

วิจัยวา ผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมการแสดงสินคาและนิทรรศการไดรับผลกระทบอยางไร และมีการปรับตัวอยางไรเพื่อใหเกิด

การฟนตัวจากวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบของวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ ตออุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ 
2. เพื่อศึกษาและอธิบายการปรับตัวของผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมการแสดงสินคาและนิทรรศการตอวิกฤติ  

โรคระบาด‘โควิด 19’ ดวยแนวคิดการฟนตัว 

แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

1. ความเสี่ยง เหตุการณวิกฤติ ภัยพิบัติ (Risk, Crisis, and Disaster) 
ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการเดินทางเปนสิ่งที่นักทองเที่ยวทั้งในประเทศและ

ตางประเทศทั่วโลกใหความสําคัญ และมีผลตอการตัดสินใจในการเดินทางระหวางประเทศ (Reisinger & Mavondo, 2005) 
ซึ่งความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นตามระดับการรับรูความเสี่ยง  (Risk perception) ของบุคคล โดยระดับของ

การรับรูความเสี่ยงสามารถนํามาใชทํานายวาบุคคลนั้นจะเลือกหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใด  
(Destination) (Sönmez & Graefe, 1998) ในการทองเที่ยวนั้น  ความเสี่ยง หมายถึง สิ่ งที่นักทองเที่ยวรับรู  สัมผัส  
เปนประสบการณที่ไดรับในระหวางกระบวนการซื้อ การใชบริการการเดินทางและที่ปลายทาง (Tsaur, Tzeng, & Wang, 
1977) ซึ่งอาจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากเหตุการณที่มนุษยสรางขึ้น (Wilks & Moore, 2004) ความเสี่ยงขนาด

ใหญที่มีศักยภาพในการยกระดับเขาสูขั้น 'ควบคุมไมได ' จะกลายเปนวิกฤติ (Crisis) และภัยพิบัติ  (Disaster) (Ritchie & 
Jiang, 2019; Wilks & Moore, 2004) ซึ่งนําไปสูผลกระทบรายแรงตอเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการดําเนินกิจการของ

สถานที่จุดหมาย ดังนั้นการติดตามตัวบงช้ีวิกฤติและภัยพิบัติจึงจําเปนเพื่อลดผลกระทบดานลบและเพื่อประโยชนของผูมีสวน

ไดสวนเสียที่เกี่ยวของ (Sausmarez, 2007) และที่สําคัญคือความสามารถในการพรอมรับและจัดการกับวิกฤติการณที่อุบัติขึ้น

ใหฟนตัวกลับสูสภาพปกติไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะสงผลตอภาพลักษณและความนาดึงดูดใจของจุดหมายปลายทาง 

(Santana, 2004) โดยการรับรูภาพลักษณโดยรวมจะมีอิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจและความตั้งใจที่จะแนะนําตอของ

นักทองเที่ยว (Prayag, Hosany, Muskat, & Chiappa, 2015) ซึ่งสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือทางการตลาดในการดึงดูด

และรักษานักทองเที่ยวได (Rittichainuwata, et al., 2020)  
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2. แนวคิดการฟนตัว (Resilience) 
แนวคิดการฟนตัวเริ่มตนจากการศึกษาของ Holling ในปค.ศ. 1973  ซึ่งกลาวถึงความสัมพันธของการฟนตัว

และเสถียรภาพในระบบทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม  (Holling, 1973) ตอมาแนวคิดนี้ไดรับการศึกษาเพิ่มเติม เชน  
ดานจิตวิทยา วิศวกรรมศาสตร ดานการบริหารและองคกร และสังคม-นิเวศวิทยา ในสวนของการทองเที่ยว ความสามารถใน

การฟนตัวของจุดหมายปลายทาง (Destination resilience) หมายถึง การมีปฏิสัมพันธและการทํางานรวมกันของผูมีสวนได

สวนเสียในระบบ จนเกิดมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนบทบาท ขนาดและโครงสรางของจุดหมายปลายทางไมวาจะเปนผูที่

เกี่ยวของโดยตรงกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว ชุมชน ตลอดรวมถึงภาคสวนที่มิใชการทองเที่ยว  (Amore, Prayag, & Hall, 
2018) การศึกษาของ Prayag, Spector, Orchiston, & Chowdhury (2019) พบวา การฟนตัวระดับบุคคลในองคกรสงผล

เชิงบวกตอการฟนตัวขององคกร และความสามารถในการฟนตัวขององคกรเปนองคประกอบสําคัญตอความสามารถในการฟน

ตัวของชุมชนในดานตอบสนองและกลับสูสภาพเดมิจากภาวะวิกฤติ สวน Lee, Vargo, & Seville (2013) ระบุวาความสามารถ

ในการฟนตัวขององคกรจัดเปนความสามารถในการแขงขันและเปนตัวขับเคลื่อนความสามารถในการปรับตัว กลาวไดวา 

แนวคิดการฟนตัวเปนมุมมองหลายระดับ (Multi-level) (Amore, Prayag, & Hall, 2018) และเปนการรวมความรูหลาย

สาขาวิชามาประกอบกัน (Multi-disciplinary) (Trump, Keenan, & Linkov, 2021)  

ระบบที่มีความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติจากภายนอกจะมีลักษณะดังนี้ คือ  มีนวัตกรรม

และการสรางสรรค มีการทํางานรวมกัน มีการติดตามและรายงานสถานการณ (Lee, Vargo, & Seville, 2013) ขณะที่ 

Dahles & Susilowati (2015) นําเสนอวาการฟนตัวคือ สามารถเอาตัวรอด การปรับตัว และมีนวัตกรรม โดยความสามารถใน

การยอมรับ ความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของระบบจะสงผลตอการฟนตัว  
(Béné, Newsham, Davies, Ulrichs, & Godfrey-Wood, 2014) ในสวนของประเทศไทยนั้น แนวคิดการฟนตัวไดรับการ

บรรจุลงในแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด 19 พ.ศ. 2564-2565 ประกอบดวย 

1) การพรอมรับ (Cope) หมายถึง การรับมือหรือการตานทานการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤติใหฟนคืนกลับสูสภาวะปกติได

อยางรวดเร็ว 2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาใหสอดรับกับความ

เปลี่ยนแปลง พรอมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอยางเทาทันเพื่อแสวงหาประโยชนจากสิ่ งที่ เกิดขึ้น และ   
3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและปจจัยพื้นฐานให

เปนโอกาสสําหรับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เชน พัฒนาการทองเที่ยวที่เนนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การลดภาวะโลก

รอน เปนตน (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2563)   

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากวิกฤติตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว โรงแรมและไมซจํานวนมาก อยางไร

ก็ตามในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอยกตัวอยางงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการฟนตัวของการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ ดังตอไปนี้  

Larsen, Calgaro, and Thomalla (2011) นําเสนอวาความเปราะบางและการฟนตัวของการทองเที่ยวมีความสอดคลองกัน 

บทบาทและกระบวนการธรรมาภิบาลของผูมีสวนไดสวนเสีย หนวยงานตางๆ ในระบบสังคมและนิเวศวิทยามีความสําคัญตอ

การฟนตัวหลังภัยพิบัติและการลดความเสี่ยง ดาน Beirman (2018)  กลาววา การที่ประเทศไทยสามารถฟนตัวจากภาวะ

วิกฤติตางๆ ไดอยางรวดเร็วนั้น เกิดจากความมุงมั่นปรับตัว ความรวมมือ การใชนวัตกรรมเพื่อความอยูรอดของผูมีสวนไดสวน

เสียทั้งหมดในระบบ ไดแก องคกรธุรกิจ สมาคมธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ที่สําคัญคือ รัฐบาลและการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย ตอมา Rittichainuwata, et al. (2020) ไดทําการศึกษาเพิ่มเติม พบวา แนวความคิดทางพุทธศาสนาและ

ความเปนไทย เชน ความเห็นใจ ความมีน้ําใจ การใหเกียรติ เปนตน มีผลตอการฟนตัวทางจิตใจที่จะยอมรับและปรับตัวยาม

เกิดวิกฤติ และระบุวา ปจจัยที่สงผลตอการฟนตัวของอุตสาหกรรมไมซประกอบดวย สถานที่ทองเที่ยวที่ดึงดูดใจตอการ
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ผสมผสานระหวางการเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผอน ความคุมคา การตอนรับแบบไทย และมาตรฐานระดับสากลของ

สถานที่จัดงาน ดานผลการศึกษาของ ธนาภรณ ตราชู และ ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2564) พบวา ธุรกิจนําเที่ยวไทยมี

ความสามารถในการปรับตัวในยุคของการฟนตัว-เพื่อสรางความยั่งยืน ‘ระดับมาก’ ในดานการสรางสรรคความใหมของ

ผลิตภัณฑและการบริการ การเพิ่มความรูและทักษะใหแกบุคลากรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวคิดการทําธุรกิจใหม  
การเพิ่มชองทางจัดจําหนายบน Platform และการเจาะกลุมลูกคานักทองเที่ยวแบบอิสระดวยชองทางการสื่อสารแบบถึงตัว

เพื่อยกระดับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน  

สวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิกฤติโรคระบาด’โควิด 19’ จากการทบทวนเอกสารพบวา สวนใหญใหผลการศึกษา

ที่สอดคลองกัน คืออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและไมซตางไดรับผลกระทบดานลบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

จากวิกฤติครั้งนี ้และจําเปนตองปรับตัวสูสังคมดิจิทัลเพื่อใหผานพนวิกฤติครัง้นี้ไปได (Bartis & Hufkie, 2021; Disimulacion, 
2020; Mei & Qing, 2020; Rwigema, 2020; Xiao, 2020) ดาน Nikitina (2020) ไดเสนอกรณีศึกษาองคกรที่เปนผูนําตลาด

ดานการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการกับการปรับตัวตอวิกฤติโรคระบาด’โควิด 19’ พบวา เมื่อเผชิญกับวิกฤติ องคกร

ตองเรงวิเคราะหผลกระทบ แนวโนมและปรับกลยุทธธุรกิจ โดยนอกเหนือจากการปรับตัวสูดิจิทัลแลว ยังใหความสําคัญตอ

ภาวะผูนําและการรวมมือ (Collaboration) กับผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ ทุกฝาย เพื่อความอยูรอดของธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ Wu (2021) วาการสื่อสารและการรวมมือกับรัฐบาลและหนวยงานราชการ รวมถึงบุคลากรในองคกร  
มีความสําคัญยิ่งตอการบริหารภาวะวิกฤติ จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการปรับตัวยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและ ความรวมมือประสานกันของทุกฝายในทุกระดับของระบบที่จะชวยกันขับเคลื่อนการฟนตัว

จุดหมายปลายทางเมื่อเผชิญกับสถานการณวิกฤติ 

วิธีการศึกษา  
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการแพรระบาดโควิด 19 ตออุตสาหกรรมการ 

จัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ เพื่อวิเคราะหและอธิบายการปรับตัวของผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมการแสดงสินคาและ

นิทรรศการตอสถานการณวิกฤติโควิด 19 ดวยแนวคิดการฟนตัว จากนั้นนําเสนอในเชิงพรรณนาเรื่องราว  (Descriptive 
explanation)  

1. ขอบเขตการศึกษา              
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาผลกระทบของวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ ตออุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินคาและ

นิทรรศการและหนทางสูความฟนตัวของประเทศไทย เนนมุมมองของผูที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหารสํานักงานสงเสริมการ  
จัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ผูบริหารธุรกิจการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ สถานที่จัดงานและผูใหบริการหลัก 

ทําการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ (Interview) และการศึกษาเอกสาร (Documentary research) ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ  
สื่อออนไลน และเทปบันทึกงานเสวนาตางๆ ที่เกี่ยวของ การเขารวมสัมมนาผานเว็บ (Webinar) ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

ไมซ โดยไดดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564 
2. ขั้นตอนการศึกษา 
ขั้นตอนการศึกษา ประกอบดวย 1) การรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากการสํารวจเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

เพื่อใหไดขอมูลผลกระทบ เหตุการณที่เกิดขึ้นจากวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ ในระดับมหภาค และระดับอุตสาหกรรม 

ตลอดจน ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลกระทบจากความเสี่ยงและวิกฤติอื่นๆ ที่มีตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวและไมซ  

รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของ 2) นําขอมูลที่ไดมารางกรอบแนวคิดเบื้องตน และกําหนดปญหาวิจัย 3) ทําการคัดเลือกประชากร/

กลุมตัวอยาง และออกแบบแนวคําถามสัมภาษณเพื่อศึกษาผลกระทบในระดับอุตสาหกรรมและระดับบุคคล 4) ติดตอกลุม

ตัวอยางเพื่อขอสัมภาษณผานทางโทรศัพท จากนั้นนําผลจากการสัมภาษณมาถอดเทปเพื่อการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 5) เขารวม
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การประชุมออนไลนท่ีเกี่ยวของกับวิกฤติโรคระบาด‘โควิด19’ และกลยุทธการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ ทําการถอดเทปและ

วิเคราะหเนื้อหาเพื่อบรูณาการกับงานวิจัยครั้งนี้ 6) นําขอมูลจากแหลงทุติยภูมิมาทําการคัดกรอง จัดหมวดหมู เรียบเรียงและ

เขียนบรรยายเพื่อนําเสนอในเชิงพรรณนา  
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณครั้งนี้ ไดรับการแนะนําจากฝายสงเสริม

อุตสาหกรรมการแสดงสินคานานาชาติ, สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ประกอบดวย ผูบริหารของ

ธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการและนักวิชาการดานการทองเที่ยว  ทําการคัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) และเปนผูที่เต็มใจใหสัมภาษณ โดยเนนที่กลุมผูจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการมืออาชีพ 

(Professional exhibition organizer) เปนหลัก จํานวน 4 ราย ผูบริหารสถานที่จัดงาน จํานวน 2 ราย และผูรับเหมา

ใหบริการขนสงและโลจิสติกส จํานวน 2 ราย และอาจารยจากสาขาการทองเที่ยว จํานวน 1 ราย  
4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) การศึกษาเอกสาร (Literature research) ผูวิจัยทําการสืบคนขอมูล 

ขาวสารที่เกี่ยวของกับโรคโควิด19 ผลกระทบ ภารกิจและกิจกรรมตางๆ ของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการตอสูกับวิกฤติการแพร

ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงนโยบาย มาตรการเยียวยา ฟนฟูผูไดรับผลกระทบ ตลอดจนการปรับตัว แนวโนม ทิศทางของ

อุตสาหกรรมการแสดงสินคาและนิทรรศการหลังโควิด  19 จากสื่อสิ่งพิมพ เว็บไซตขาวสํานักตางๆ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ เว็บไซตของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และเว็บไซตของสมาคมแสดงสินคาโลก 

(The Global Association of the Exhibition Industry: UFI) จากนั้น นําขอมูลขาวสารที่ไดจากการสืบคนมาคัดกรองและ

จัดเปนหมวดหมู (Data reduction and categorization) เพื่อเรียบเรียงเพื่อนําเสนอ 2) ผูวิจัยเขารวมการประชุมออนไลน 

(Virtual meeting) ที่จัดโดย TCEB โดยเฉพาะงานประชุมซึ่งวาดวยทิศทางการสงเสริมอุตสาหกรรมไมซป 2565 โดยมีผูที่มี

บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนไมซจาก 5 เมืองไมซที่สําคัญมารวมใหขอมูล จากนั้น ทําการถอดเทปการประชุมและวิเคราะห

ขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  
3) การสัมภาษณทางโทรศัพท (Telephone interview) โดยใชแนวคําถามชนิดกึ่งมีโครงสราง ซึ่งเปนคําถาม

ปลายเปดที่มีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตองการเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล แนวคําถามสวนใหญเนนประเด็นที่

เกี่ยวของกับผลกระทบที่ไดรับและการฟนตัวของที่ผูใหขอมูลหลัก ระหวางและหลังวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ ผูวิจัยทําการ

บันทึกเสียงการสัมภาษณในระหวางการเก็บขอมูล และมีอุปกรณชวยจดบันทึก ใชเวลาในการสัมภาษณโดยประมาณ  1-1.30 
ช่ัวโมง หลังจากนั้น ทําการถอดเทปการสัมภาษณ และทําการวิเคราะหขอมูลดวยการใชเทคนิควิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 
analysis) โดยกําหนดรหัสผูใหขอมูลและกําหนดรหัสขอมูลกับเนื้อหาที่ไดเพื่อจําแนกคําและขอความ หาความเหมือนและ

แตกตางของคํา ขอความและบริบท ทําการเช่ือมโยงขอมูลและจัดกลุม จากนั้น บรูณาการขอมูลที่ไดทั้งหมดใหเปนเรื่องราว

และเขียนบรรยายสิ่งที่คนพบ พรอมการนําเสนอในเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษา 
ผลจากการศึกษา สามารถเรียบเรียง ไดดังนี้ 

ผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ ตออุตสาหกรรมแสดงสินคาและนิทรรศการของไทย 

วิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ สงผลกระทบอยางตอเนื่องและยาวนานตอเศรษฐกิจทั่วโลก ในสวนของประเทศไทย 

การขยายตัวเศรษฐกิจในป 2563 ลดลงถึงรอยละ 6.1 มีเพียงการใชจายของภาครัฐที่ชวยประคับประคองเศรษฐกิจของ

ประเทศไมใหหดตัวรุนแรง ในป 2564 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประมาณการณ วาเศรษฐกิจจะ
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ขยายตัวรอยละ 0.7-1.2  เปนการฟนตัวอยางชาๆ โดยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก และการ

แพรระบาดของโรคโควิดที่มิอาจคาดการณวาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2564; สํานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564)  

ในสวนของอุตสาหกรรมไมซและอุตสาหกรรมงานแสดงสินคาและนิทรรศการ นับจากการระบาดรอบแรกและรอบที่

สาม สงผลใหรายไดรวมจากนักเดินทางไมซทั้งหมด ในครึ่งแรกของปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
เทากับ 8,504 ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป  2563 ซึ่งอยูที่  60,890 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 86   
เมื่อพิจารณาในสวนของจํานวนนักเดินทางไมซนานาชาติ พบวา มีผูรวมงานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติทั้งหมดเพียง 
281 คน ลดลงถึงรอยละ 99.94 ขณะที่นักเดินทางไมซจากอุตสาหกรรมอื่นที่เหลือมีจํานวนเทากับศูนย สงผลใหรายไดจาก 
นักเดินทางไมซนานาชาติ ลดลงถึงรอยละ 99.95 ขณะเดียวกัน จํานวนนักเดินทางไมซภายในประเทศ ลดลงรอยละ 57.2 และ

รายไดลดลงรอยละ 72.68 เมื่อเทียบกับรายไดในชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา รายละเอียดดังแสดงในตารางที่  1 (TCEB, 
2564) ดานมุมมองของนายกสมาคมการแสดงสินคา (ไทย) ไดใหความเห็นวา ตามคําสั่งของรัฐบาลที่ใหระงับการจัดกิจกรรม

และปดสถานท่ีจัดงานเปนการช่ัวคราวเนื่องจากวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ กอใหเกิดภาวะชะงักงันของธุรกิจทําใหไมสามารถ

ดําเนินกิจกรรมดานการแสดงสินคาและนิทรรศการตอไปได สงผลใหสูญเสียรายไดไปกวา 80,000 ลานบาท ธุรกิจของสมาชิก

ตองพักกิจการหรือบางรายตองปดกิจการ และมีการลดจํานวนพนักงานลงไปมากกวารอยละ 50-60 (หนังสือพิมพ

ฐานเศรษฐกิจ, 2021) 

ตารางที ่1 การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไมซ ในครึ่งแรกของปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  

  ตุลาคม 2562 

– มีนาคม 
2563 

ตุลาคม 2563 

– มีนาคม 
2564 

เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง 
(%) 

ไมซภายในประเทศ (Domestic MICE)         
จํานวนนักเดินทางไมซภายในประเทศ     9,302,774        

3,973,489  
   (5,329,285) -57.29% 

รายไดจากนักเดินทางไมซภายในประเทศ (ลานบาท)          
31,071  

    8,490     (22,581) -72.68% 

ผูเขารวมงานแสดงสินคาและนิทรรศการในประเทศ     7,387,663     3,758,049    (3,629,614) -49.13% 
ไมซนานาชาติ (International MICE)         
จํานวนนักเดินทางไมซนานาชาต ิ      476,719    281     (476,438) -99.94% 
รายไดจากนักเดินทางไมซนานาชาติ (ลานบาท)   29,819        14 (29,805) -99.95% 
ผูเขารวมงานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติ   88,711  281     (88,430) -99.68% 
รายไดรวมจากนักเดินทางไมซทั้งหมด  60,890.00    8,504.00   (52,386) -86.03% 

ที่มาของขอมูล: Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization), (2564) 

สวนในระดับขององคกร ผลจากการสัมภาษณ พบวา ผูใหขอมูลหลักทุกรายใหความเห็นวาธุรกิจไดรับผลกระทบจาก

วิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’  มาตรการจํากัดการเคลื่อนยายและดําเนินกิจกรรมของบุคคลสงผลใหงานแสดงสินคาและ

นิทรรศการถูกเลื่อนและ/หรือถูกยกเลิก เมื่อผูประกอบการธุรกิจจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการไมสามารถจัดงานได 

ผลกระทบที่สําคัญที่ตามมาคือ รายไดขององคกรลดลง คาใชจายสูงขึ้น นําไปสูการลดจํานวนพนักงาน และการปดตัวลงของ
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ผูรับเหมาใหบริการ (Service provider) ขณะที่ผูใหขอมูลหลักบางรายระบุวาผลกระทบจากการไมสามารถจัดงานแสดงสินคา

และนิทรรศการไดก็นําไปสูการปรับเปลี่ยนใหเปนโรงพยาบาลสนาม   

“…supply chain ของวงการ exhibitions เกิดความไมคลองตัว บริษัทผูรับเหมาที่เคยมีรายไดจาก

การจัดงานแสดงสินคาทั้ง local และ international เมื่องาน international หายไป รายไดและ

กระแสเงินสดในบริษัทเกิดปญหา กระทบถึงการปรับโครงสรางในองคกร รวมถึงการลดพนักงาน 

และมีผลกระทบมากกับราคาและบริการของ exhibition ที่ยังจัดไดอยู…(EP4)” 

การตอบสนองของภาครัฐ: ประสบการณ การเรียนรู การตัดสินใจและการระดมพลประสานงานความรวมมือ

ตอสูโควิด 19 

วิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ ที่สงผลตอสุขภาพของมนุษชาติ ไมใชเปนวิกฤติแรกของอุตสาหกรรมทองเที่ยว  
ประเทศไทยเคยผานวิกฤติจากโรคระบาดรายแรงอื่นๆ มากอนหนานี้แลวหลายครั้ง ทั้งโรค SARS โรค MERS และโรคไขหวัด

นก สงผลใหประเทศไทยสั่งสมบทเรียนและประสบการณมาแปลงเปนความเชี่ยวชาญที่พรอมนํามาใชในการรับมือวิกฤติทาง

สาธารณสุขและการทองเที่ยว โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการปฏิบัติการเฝาระวัง คัดกรองผูเดิน

ทางเขา-ออกทันทีที่ประเทศจีนยืนยันการตรวจพบกลุมผูปวย “โรคปอดอักเสบรุนแรงจากเช้ือไวรัส (Viral pneumonia)” 

จากนั้น มีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ (Emergency Operations Center: EOC) และตั้งกลุมภารกจิ

อีก 15 กลุม ตลอดจนคณะกรรมการประมวลสถานการณ COVID-19 อยางรวดเร็วในเวลาตอมา เพื่อรวบรวมขอมูลและ

ประมวลสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นสําหรับวางแผนรับมือกับวิกฤติกับโรคอุบัติใหมครั้งนี้ การปฏิบัติการในสถานการณการ

ระบาดรอบนี้นับเปนการปฏิบัติการที่ใหญที่สุดเนื่องจากมีความรุนแรงกวาเหตุการณวิกฤติทางสาธารณสุขในครั้งที่ผานมา  

(แสงทอง จันทรเฉิด, 2563) การปฏิบัติการทุกอยางเช่ือมโยงกันเปนภาพใหญในระดับประเทศ จนไดรับความช่ืนชมจาก

องคการอนามัยโลกวา “ประเทศไทยมีความสามารถเช่ียวชาญในการตรวจหาเคส การประเมินความเสี่ยง การสอบสวนเคส 

การวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ การจัดการทางคลินิก การปองกันและควบคุมการติดเช้ือ และการสื่อสารเรื่องความเสี่ยง” 

(WHO Thailand, 2020) 

แผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอมและแกไขปญหาโรคระบาด‘โควิด 19’ มีความเกี่ยวของและตองการความรวมมือ

ประสานงานกับหนวยงานหลายภาคสวนท้ังในระดับประเทศ จังหวัด อําเภอ ชุมชน องคกรและบุคคล โดยรัฐบาลไดมอบหมาย

ใหผูวาราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดใหดําเนินงานอยางเด็ดขาด และมีการประสานเชื่อมโยง

ระหวางกรมควบคุมโรคกับสํานักอนามัยของจังหวัด เปนศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของพื้นที่ ทําใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนขอมูลและมีการจัดการเคสผูปวยในพื้นที่ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (แสงทอง จันทรเฉิด, 2563) สะทอนใหเห็น

ถึงแนวทางเชิงรุกในการถายทอดความรู เสริมสรางความเขาใจในชุมชน การเตือนลวงหนา  การเตรียมพื้นท่ีกักตัว การเคลื่อย

ยายผูติดเชื้อและผูติดเชื้อ เปนการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม (Participatory process)  

ในระดับอุตสาหกรรมไมซ TCEB รับบทบาทสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศตามแผนยุทธศาสตรชาติ ดวยการพบปะและทํางานรวมกับองคกร ธุรกิจและหนวยงานตางๆ เชน จังหวัด องคการ

ปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนทุกสมาคมในอุตสาหกรรม รวมถึง หอการคาตางประเทศที่อยูในประเทศ 

เพื่อวางแผนงานยกระดับศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซไปสูการฟนตวัอยางรวดเรว็ท่ีสุด (Thailand Convention & 
Exhibition Bureau (Public Organization), 2021) 
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การใหความชวยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐดานเศรษฐกิจ-สังคมจากวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ 

นอกจาก มาตรการใหความชวยเหลือผลกระทบจากการเจ็บปวยของประชาชนทางดานสุขภาพจากวิกฤติโรคระบาด

‘โควิด 19’ ที่รัฐบาลเรงใหความชวยเหลือแลว ปญหาดานเศรษฐกิจของประเทศไทยก็กําลังเผชิญความทาทายท่ีรัฐบาลตองเรง

หาทางเยียวยาเพื่อใหภาคสวนตางๆ ฟนตัวสูระดับปกติใหม มาตรการใหความชวยเหลือดานการเงินที่ทางรัฐบาลอนุมัติ 

ประกอบดวยการใหความชวยเหลือดานการลดดอกเบี้ยสินเช่ือ สินเช่ือดอกเบี้ยต่ําสําหรับ SMEs การหักลดหยอนภาษี การขอ

คืนภาษีมูลคาเพิ่ม ฯลฯ ตลอดจนแผนกระตุนเศรษฐกิจสําหรับธุรกิจมูลคา 4 แสนลานบาท และเงินชวยเหลือคนทํางานอีก

จํานวน 117 พันลานบาท การยกเวนอากรขาเขาสําหรับสินคาบางประเภท และการยกเวนภาษีและการลดคาธรรมเนียม

สําหรับการปรับโครงสรางหนี้ (The Government Public Relations Department, 2020a; 2020b;  2020c) 

ดานความชวยเหลือระดับอุตสาหกรรม TCEB เปดตัวโครงการ “Thailand Extra Exhibition Plus” โดยจัดเตรียม

วงเงิน และวงเงินสํารองเพื่อกระตุนการฟนตัวของการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ โครงการ “New Norm Exhibition 
Support” เพื่อกระตุนและสนับสนุนคาใชจายในการจัดงานแสดงสินคาในประเทศภายใตมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานวิถี

ใหม และในป 2564 TCEB ไดจัดเตรียมวงเงิน 20 ลานบาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมไมซในประเทศและนานาชาติทั้งในระยะสัน้

และระยะยาว (TCEB, 2020) นอกเหนือจากความชวยเหลือดานการเงิน TCBE ไดริเริ่มแคมเปญดานการตลาด คือ “เปดเมือง

ไมซ รวมใจชวยชาติ” “เปดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซมั่นใจ ดวยมาตรฐาน” และแคมเปญ “Empowering Thailand 
Exhibition” เพื่อขับเคลื่อนงานแสดงสินคาในประเทศ โดยรวมมือกับกระทรวง ทบวง กรมตางๆ และเอกชน 17 หนวยงาน 

จัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการในระดับเล็กและกลาง และระดับภูมิภาคโดยใหภูมิภาคจัดงานแสดงสินคาที่เปน

อุตสาหกรรมเปาหมายของตนเอง โดยมุงกระตุนเศรษฐกิจในเมืองไมซซิตี้ 10 แหง (Thailand Convention & Exhibition 
Bureau (Public Organization), 2021) 

สําหรับความชวยเหลือระดับบุคคล TCEB ไดจัดทํา E-Learning platform เพื่อเปดใหผูประกอบการและบุคลากรที่

ไดรับผลกระทบไดเขารับการอบรมพัฒนาทักษะและปูพื้นฐานการใชเทคโนโลยี รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ไดแก หลักสูตรการ

บริหารโครงการ การเพิ่มทักษะระหวางบุคคล การเพิ่มทักษะความเปนผูประกอบการ การจัดการ การสื่อสาร และการใช

ดิจิทัล เปนตน เพื่อชวยใหสามารถปรับวิธีการทํางานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ฝายภาพลักษณและสื่อสารองคกร 

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน), 2563) 

การพัฒนาและยกระดับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกาวผานวิกฤติ  

แรงกระตุนจากสถานการณวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ เปนการเปลี่ยนแปลงโลกใหเขาสูสังคมดิจิทัล การจัดงาน

แสดงสินคาและนิทรรศการถูกปรับเปลี่ยนไปสูการจัดงานแสดงสินคาผานออนไลน  (Offline to online) (Oxford Business 
Group, 2020) เพื่อชวยใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมไมซผานพนวิกฤติครั้งนี้ไปได TCEB  รวมมือกับสํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล  และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติพัฒนาเทคโนโลยี ระบบในการติดตาม

ผูใชบริการ (Tracking system) และหลังรวมงาน เพื่อปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 และผลักดันนวัตกรรมดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ Virtual Meeting Space (VMS) มาใชสนับสนุนและเพิ่มทักษะความรูใหแกผูประกอบการในการใช

แพลตฟอรมออนไลนในการจัดงาน ไดแก 1) Webinar หรือจัดการประชุมสัมมนาเสมือนจริงผานออนไลน 2) Offline-to-
Online (O2O) เปนวิธีการจัดงานแสดงสินคาผานออนไลน โดย TCEB จัดหาและบริหารจัดการแพลตฟอรมออนไลนใหแก 
ผูจัดงานแสดงสินคา และ 3) E-Learning platform เพื่อพัฒนาความรู ทักษะที่จําเปนและปรับวิธีทํางานในระดับบุคคล ใหกับ

ผูประกอบการ บุคลากรในอุตสาหกรรมและผูที่สนใจเพื่อรองรับภาวะปกติใหม (ฝายภาพลักษณและสื่อสารองคกร สปสน., 
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2563) และจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร TCEB Covid-19 Center เพื่อสื่อสารขอมูลที่ถูกตองอยางทันทวงทีใหกับกลุมเปาหมาย

ทั้งในและตางประเทศ  

โครงสรางพ้ืนฐาน ความนาดึงดูดใจ ความสามารถในการแขงขันของจุดหมายปลายทางหลังโควิด 19 

รายงานอุตสาหกรรมงานแสดงสินคาในเอเชีย 2561 ระบุวา ประเทศไทยเปนตลาดการจัดงานแสดงสินคาที่ใหญ

ที่สุด สามารถทํากําไรไดสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเติบโตอยางแข็งแกรงทั้งในดานของจํานวนงานแสดงสินคาและ

จํานวนพื้นที่สุทธิที่จําหนายไดทุกป และยังมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง (TCEB, 2019) กอนการเกิดโควิด ในป 2562 

ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับเปนที่ 1 ของอาเซียนในทางดานการประชุมนานาชาติและการจัดงานแสดงสินคา  
(TCEB, 2021) แมจะตองเผชิญวิกฤติโควิด 19 ประเทศไทยก็ยังคงแสดงถึงศักยภาพ ความพรอมที่จะฟนตัวเพื่อรักษาตําแหนง

อันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมการแสดงสินคาและนิทรรศการของอาเซียน ดวยการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนตามนโยบายของรัฐบาล ขอมูลจากงานเสวนา”ไมซไทยรวมใจสรางชาติ” ในวันท่ี 26 สิงหาคม แสดงใหเห็น

ถึงมุมมองของผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับการฟนตัวและขับเคลื่อนไมซซิตี้ใน 5 จังหวัด สามารถสรุปไดดังนี้คือ แตละจังหวัดมี

การจัดทําแผนและกลยุทธการฟนตัวโดยนํากิจกรรมไมซเขามาเปนสวนสําคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยใชชวงที่

โลกพบกับภาวะชะงักงัน จัดระเบียบประเทศ จังหวัด สถานที่จัดงาน และสถานที่ทองเที่ยว สรางความเช่ือมั่นและเตรียมการ

ในการที่จะพัฒนาสิ่งดีๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่รองรับภาวะปกติใหม โดยการพัฒนาเรื่องระบบโครงสรางพื้นฐาน  
ระบบขนสงและโลจิสติกส ไดแก รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู และรถไฟฟาเชื่อมสนามบิน เปนตน การพัฒนาการสรางความ

โดดเดนที่แตกตางดวยจุดเดนของอุตสาหกรรมหลักในจังหวัดนั้นๆ การพัฒนาในเรื่องเมืองอัจริยะ เมืองแหงการสรางสรรค 

การพัฒนาการเปนเมืองมรดกโลก นอกเหนือจากประเด็นดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานซึ่งจัดวาเปนฮารดแวร (Hardware) 
แลว ในดานของซอฟทแวร  (Software) ที่สําคัญที่สุดคือความรวมมือสอดประสานกันระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจ 

สถาบันการศึกษาและภาคประชาชน รวมถึงกระบวนการของการพัฒนาบุคลากร (TCEB, 2021) สอดคลองกับผลที่ไดจากการ

สัมภาษณ ซึ่งผูใหขอมูลหลักสวนใหญใหความเห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันเนื่องจากตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรของ

โลก มีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามหลากหลาย มีโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมที่ดีไมเปนรองประเทศใดในภูมิภาคอาเซียน  
มีสถานท่ีจัดงานและโรงแรมที่ไดมาตรฐานระดับโลกที่ดึงดูดใจนักเดินทางไมซ และที่สําคัญประเทศไทยมีความโดดเดนในเรื่อง

การเต็มใจใหบริการที่ดีเยี่ยม 

“… สถานท่ีจัดงานของประเทศสิงคโปรและมาเลเซียอาจจะดีมีความเปนมืออาชีพ แตประเทศไทยโดดเดนใน

ดานการมีหัวใจใหบริการ… (EP3)"  

"...ประเทศไทยมีสถานท่ีจัดงานท่ีไดมาตรฐานระดับโลกและโครงสรางพื้นฐานท่ีดีเยี่ยม... (EP4)” 

นอกจากน้ี ผลจากการสัมภาษณ ผูใหขอมูลหลักสวนใหญระบุวา ปจจัยสําคัญที่มีสวนเสริมสรางความสามารถในการ

แขงขันใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการของประเทศไทย คือการใหความชวยเหลือและ

สนับสนุนจาก TCEB โดยผูใหขอมูลหลัก (EP2) ระบุวา “…TCEB ทําใหเราแขงขันกับคูแขงในเอเชียได” สวน EP3 กลาววา “…

คนที่คอยสนับสนุนงาน(ของบริษัท)มาตั้งแตยังไมโตเลย ก็คือ TCEB …”; “…TCEB เขาจะมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา  
มีการปรับทีมเปลี่ยนตําแหนง เปลี่ยนนโยบาย เปนการโปรโมท MICE ไปในตัว ซึ่งบางทีประเทศอื่นยังโตตามบานเราไมทัน...” 

การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของระบบในอุตสาหกรรมการแสดงสินคาและนิทรรศการ 

การจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการในภาวะปกติใหม (New normal exhibition = sustainable growth) 
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วิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ กระตุนและสงผลใหเกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในทุกระบบของสังคมเขาสู   
‘ภาวะปกติใหม’ ที่ทุกสวนทั้งในระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรมและระดับบุคคลตองปฏิบัติตามหลักเกณฑความปลอดภัย

ดานสุขอนามัยที่ เขมงวดของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ธุรกิจในหวงโซการจัดงานแสด งสินคาและนิทรรศการ  
ไมวาผูดําเนินการดานสถานที่จัดงาน ผูจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตองรวมมือกันทําตาม

แนวทางปฏิบัติดานสุขอนามัยสําหรับอุตสาหกรรมไมซ (MICE venue hygiene guidelines) เพื่อปองกันและควบคุมการติด

เช้ือโควิด 19 เชน การตรวจคัดกรองอุณหภูมิ การใสหนากากอนามัย เพิ่มการทําความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงตอการแพร

ระบาดของเชื้อโควิด การใชมาตรการรักษาระยะหาง การจํากัดจํานวนผูรวมงาน เปนตน นอกจากน้ี ทาง TCEB ไดจัดโครงการ 

“จัดประชุมอยางไร ปลอดภัยไร COVID 19” โดยใหการสนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนใหสถานท่ีจัดงานที่

ไดรับมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard (TMVS) นําไปทําแผนและจัดหาอุปกรณตามมาตรการคัดกรองและ

ปองกันไวรัสโควิด 19 ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสรางความมั่นใจใหกับการจัดงานแสดงสินคาแล ะ

นิทรรรศการในประเทศไทย วามีความปลอดภัยไมกอใหเเกิดการแพรระบาดของโรคโควิด 19 และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให

กาวไปขางหนาไดอยางปลอดภัย มั่นคงและยั่งยืน (Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization), 
TCEB, 2020) 

 เปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร ปรับกลยุทธ ปรับแนวคิด ปรับการทํางาน 

ผลกระทบสืบเนื่องจากการชะงักงันของกิจกรรมการจัดงาน การปรับลดจํานวนพนักงาน การปรับตัวสูการจัดงาน

ผานเทคโนโลยีดิจิทัล ผูจัดงานแสดงสินคาจึงจําเปนตองมีการปรับโครงสรางขององคกร  ปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจ 

ปรับเปลี่ยนความคิดความเช่ือที่วา “...รายไดหลักของการจัดงานแสดงสินคามาจากรายไดคาพื้นท่ี ที่ผูแสดงสินคาจายใหกับผู

จัดงาน...”; “…ผูแสดงสินคาเปลี่ยนชองทางการเขาถึงกลุมเปาหมาย ทั้งไปออกในงานของคูแขง หรือไปใชชองทางอื่นๆ ที่ไมใช

งานแสดงสินคาแทน… (EP1)” ดังนั้น ผูจัดงานและหวงโซธุรกิจท่ีเกี่ยวของ “...จะตองมีการหากิจกรรมอื่นมาทดแทน… (EP8)” 

เชน “...การจัดกลุมยอยหรือแบงรอบเพื่อทํา Workshop สรางประสบการณตรงใหกับผูเขาชมงาน จะไดรับความนิยมมากขึ้น

สงผลใหผูแสดงสินคาไดพบกลุมเปาหมายที่มีความสนใจ และไดแลกเปลี่ยนขอมูลในแนวลึกมากขึ้น นอกจากนี้การขยายพื้นท่ี

ในการ Workshop ของผูแสดงสินคาก็จะสงผลใหเกิดการใชพื้นที่แสดงสินคามากขึ้น สงผลใหผูจัดงานแสดงสินคามีรายเฉลี่ย

ตอผูแสดงสินคามากขึ้น… (EP1)” นอกจากนี้ ผูใหขอมูลหลักรายหนึ่ง (EP3) ไดใหความเห็นที่นาสนใจวา “…ในอนาคต 
ผูจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการที่เปนรายยอยจะอยูลําบาก เนื่องจากมีสายปานสั้น อาจจะทําใหตองมีการควบรวมกิจการ

กันหรือ บริษัทคูแขงจะกลับมาทํางานรวมกันแทนเพื่อความอยูรอดของธุรกิจ…”    

การยกระดับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความอยูรอดขององคกร (Enhancing the use of digital technology) 

การปรับตัวและปรับเปลี่ยนในระดับองคกรนั้น ผลจาการสัมภาษณ พบวา ผูใหขอมูลหลักท่ีเปนผูจัดงานแสดงสินคา

และนิทรรศการและสถานที่จัดงานมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ วิกฤติครั้งนี้เปนแรงผลักดันที่รวดเร็วและรุนแรงให

ตองนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชจัดงานในชวงที่การจัดงานที่มีปฏิสัมพันธแบบเห็นหนายังทําไดจํากัดเพื่อความอยูรอดขององคกร 

เชน hybrid technology, virtual, online (live stream), Zoom, Microsoft team ผลจากการสัมภาษณยังพบวา องคกร

ขนาดใหญจะมีทรัพยากรและความสามารถในการฟนตัวไดดีกวา เนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานอยูแลว 

และมีทรัพยากรทั้งดานเงินทุนและบุคลากรเพียงพอตอการปรับตัวในดานงบประมาณการลงทุน โดยผูใหขอมูลหลักรายหนึ่ง  
(EP1) กลาววา “…เรามี online community ที่สามารถเขาถึงคนหมื่นคนท่ีเปน buyer คนสําคัญ ที่ถูกคัดกรองวาเปน target 
group ของ exhibitor ของเราเอง...มี application นําไปสู exhibition 4.0 แลว...” 
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ทิศทาง-แนวโนมใหมของการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการหลังโควิด 19 

ผลจากวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ กอใหเกิดภาวะปกติใหมในทุกอุตสาหกรรมและสังคมทั่วโลก มุมมองดานทิศทาง

และแนวโนมของการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการหลังโควิด19 ในระดับอุตสาหกรรมและระดับองคกร ผูเสวนางาน

ประชุมออนไลนและผูใหสัมภาษณมีความเห็นเหมือนกันคือ ผูแสดงสินคาจะพิจารณาเลือกเขารวมงานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

พิจารณาเรื่องของความคุมคา คํานึงถึงประสิทธิภาพและผลลัพธที่ชัดเจนมากขึ้น ตองการงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว 

(Exclusive) มีการใชเทคโนโลยีมากข้ึน และคาดหวังผลที่ชัดเจนจากการรวมงานมากยิ่งข้ึนกวาเดิม ดวยเหตุนี้ งานแสดงสินคา

สําหรับผูประกอบการ (Business-to-business) จะไดรับผลกระทบมากวางานแสดงสินคาสําหรับผูบริโภค (Business-to-
consumer) ซึ่งผลที่ตามมาก็จะกระทบตอธุรกิจผูรับเหมาขนสงและโลจิติกสตามลําดับ อยางไรก็ตาม ผูใหขอมูลหลักสวนมาก

ยังยืนยันวาการจัดงานที่มีปฏิสัมพันธแบบเห็นหนา (Face-to-face) ยังคงมีความจําเปนสําหรับการจัดงานแสดงสินคาและ

นิทรรศการ  

ผลการศึกษา สรุปไดวาระบบที่มีความสามารถในการฟนตัวควรประกอบดวยการเรียนรู การตัดสินใจ การพรอมรับ 

การปรับตัว ความรวมมือและการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยขอสรุปและนําเสนอรูปแบบการฟนตัวของอุตสาหกรรมการจัดงานแสดง

สินคาจากวิกฤติโรคระบาด‘โควิด19’ ในประเทศไทย ดังภาพท่ี 1 

 

 

 
 

 

ภาพที ่1 รูปแบบการฟนตัวของอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการจากวิกฤติในประเทศไทย 

(พัฒนาจาก Amore, Prayag, & Hall, 2018 และ Prayag, 2020) 

¦³�´��¦³Á�«�(Macrolevel 
resilience)

สงัคม-การเมือง (Socio-Political) : 
นโยบาย มาตรการภาครฐั

เศรษฐกิจและสงัคม (Socio-
Economic) : ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ

สงัคม-เทคโนโลยี (Socio-
Technological) : โครงสรา้ง

พืนฐาน, ICT

¦³�´�°»�µ®�¦¦¤�(Mesolevel 
resilience)

หน่วยงานรฐัทเีกียวขอ้ง (Regime 
actors) : TAT, TCEB, ผูใ้หบ้รกิาร

อืน เช่น กระทรวงสาธารณสขุ

สถาบนัการเงิน 

ผูจ้ดังาน (ภาครฐั), สมาคมการจดั

งานแสดงสนิคา้(ไทย) และสมาคม

อืนๆ

หว่งโซธุ่รกิจในการจดังานแสดง

สนิคา้และนิทรรศการ

¦³�´��»��¨ (Microlevel 
resilience)

บคุลากรทีทาํงานในองคก์รธรุกิจการ

จดังานแสดงสินคา้และนิทรรศการ

บคุลากรในหว่งโซธุ่รกิจการจดังาน

แสดงสนิคา้และนิทรรศการ

ผูแ้สดงสนิคา้และนิทรรศการ ผูเ้ขา้

ชมงาน 

ปัจจยัภายนอก (External factors) : ภยัพิบตัิทางธรรมชาติหรอืจากการการะทาํของมนษุย ์เชน่ วิกฤติโรคระบาด‘โควดิ 

19’ 

ระบบ (System): การเรียนรู (Learning) การตัดสินใจ (Decision making) การพรอมรับ (Absorb/Cope with)                       
การปรับตัว (Adapt) การรวมมอื (Collaboration) การเปลี่ยนแปลง (Transform)  
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การอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

วิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และเทคโนโลยีไปทั่วโลก ผลกระทบนั้น

อาจเปนไดทั้งดานลบและดานบวกเพื่อฟนตัวกลับสูภาวะปกติที่เปนภาวะปกติใหม ในสวนของประเทศไทย ก็ไดรับผลกระทบ

ไมแตกตางกัน จากการศึกษา ทําใหเห็นวาผลกระทบของวิกฤติโรคระบาดครั้งรุนแรงนี้สงผลทั้งในระดับประเทศ  
ระดับอุตสาหกรรมและระดับบุคคล ดังนั้น การศึกษาการฟนตัวของอุตสาหรรมการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการจาก

วิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’  จึงควรใชมุมมองหลายระดับตามแนวคิดของ (Amore, Prayag, & Hall, 2018)  

ปจจัยขับเคลื่อนหลักในการฟนตัวของอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ คือความสําคัญทาง

เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมฯ ที่มีตอประเทศและความเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรชาติ ผานกระบวนการทํางานของ  TCEB 
กลาวคือ ศักยภาพและความสามารถในการฟนตัวอุตสาหกรรมการแสดงสินคาและนิทรรศการเกี่ยวของสัมพันธกับนโยบาย 

มาตรการภาครัฐท่ีจะใหการสนับสนุนดานงบประมาณ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการลงทุนพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ฯลฯ (Amore, Prayag, & Hall, 2018) ปจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญตอความสามารถในการฟนตัวถัดมาคือ ความรวมมือในระบบ 
การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงการรวมมือและประสานงานของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของตั้งแตระดับจังหวัดไปถึงระดับชุมชน 

TCEB การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงตางๆ ตลอดจนสถาบันการเงิน รวมถึง

สมาคมการจัดงานแสดงสินคาไทยท่ีเขาใจในบทบาทของตัวเองและรวมมือกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจากรัฐบาลไปสูการปฏิบตัิ

อยางรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ และเรงใหความชวยเหลือเพื่อใหผูประกอบการและธุรกิจใน

หวงโซอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการใหฟนตัวไดอยางรวดเร็วตามสถานการณการแพรระบาดของโรค  

สอดคลองกับการศึกษาของ Beirman (2018) และ Larsen, Calgaro, & Thomalla (2011) ที่พบวากระบวนการทํางานและ

ความรวมมือกันของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดในระบบชวยใหประเทศไทยสามารถฟนตัวจากวิกฤติตางๆ ไดรวดเร็ว รวมถึง

การศึกษาของ Nikitina (2020) ที่พบวา ภาวะผูนําขององคกรและการรวมมือ (Collaboration) กับผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ  
ทุกฝายมีความสําคัญตอความอยูรอดของธุรกิจการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการตอการปรับตัวตอวิกฤติโรคระบาด  
โควิด 19 

นอกจากน้ี ความเช่ียวชาญ ความรูและประสบการณ ตลอดจน การรับรูความเสี่ยงของบุคคลในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

และในระดับองคกรก็มีผลตอความสามารถในการพรอมรับ การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเติบโตอยางยั่งยืนของ

ระบบ (Calgaro, Lloyd, & Dominey-Howes, 2014) ผลการศึกษา พบวาประเทศไทยสามารถรับมอืกับโรคโควิด 19 ไดดีใน

ระลอกแรก เปนผลจากประสบการณและการเรียนรูจากวิกฤติโรคระบาดรายแรงในอดีต และสิ่งสําคัญคือระดับการรับรูความ

เสี่ยงของกรมควบคุมโรคที่ตัดสินใจติดตามและเฝาระวังทันทีที่ประเทศจีนยืนยันการตรวจพบโรคปอดอักเสบรุนแรง  
สวนความสามารถในการฟนตัวระดับบุคคล ที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ นั้น แมวาจะมีมาตรการการให

ความชวยเหลือดานเศรษฐกิจและการอบรมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลหรือทักษะใหมๆ เพื่อใหปรับตัวไดกับภาวะปกติ

ใหม อยางไรก็ตาม การฟนตัวของจิตใจระดับบุคคลเปนเรื่องปจเจกซึ่งขึ้นอยูกับระดับความเช่ือในเรื่องศาสนาของแตละบุคคล

ที่จะยอมรับและปรับตัวยามเผชิญวิกฤติ (Rittichainuwata, et al., 2020)  

แมวา วิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ ไมไดเปลี่ยนแปลงความรูความเขาใจดานการฟนตัวของอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวหรืออุตสาหกรรมอื่นๆ เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางอยางชัดเจนก็ตาม แตแบบจําลองการฟนตัวของ

อุตสาหกรรมงานแสดงสินคาและนิทรรศการที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ ก็เปนองคความรูใหมทางวิชาการที่ทาทายและเปด

โอกาสใหนักวิชาการดานการทองเที่ยวไดทดสอบและพิสูจนดวยระเบียบวิธีวิจัยอื่นตอไป เชน การวิจัยเชิงปริมาณหรือเทคนิค
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การวิจัยแบบผสมผสานในระดับองคกรและระดับบุคคล นอกจากนี้ ผลจากการวิจัย ยังเปนแนวทางในการฟนตัวของ

อุตสาหกรรมงานแสดงสินคาและนิทรรศการสําหรับประเทศตางๆ ท่ีจะไดเรียนรูจากประเทศไทย   

ขอจํากัดในงานวิจัยครั้งนี้ คือกลุมตัวอยางในการสัมภาษณมีจํานวนนอยเนื่องจากเปนชวงการจํากัดการเดินทางและ

กิจกรรมจากวิกฤติโรคระบาด‘โควิด 19’ และยังมิไดศึกษากลุมผูแสดงสินคาและผูเขาชมงาน ขอจํากัดอีกประการหนึ่งคือ 

ผูวิจัยไมไดคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากชุมนุมประทวงทางการเมืองอันที่เปนปจจัยแทรกซอนเขามาในระหวางการทําวิจัย 
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การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกและความไววางใจในองคการที่นําไปสู 
ความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในยุคพลิกผัน 

Leader-Member Exchange and Organizational Trust toward Readiness for Change  
of Modern Trade Business Employee in Disruptive Era 

คมกริช นันทะโรจพงศ*

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกและความไววางใจในองคการ

ที่มีตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในยุคพลิกผัน และเพื่อทดสอบตัวแบบ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกและความไววางใจในองคการที่มีตอความพรอมสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงของพนักงานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในยุคพลิกผันกับขอมูลเชิงประจักษ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมขอมูล

ดวยแบบสอบถาม กลุมตัวอยางคือพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในกรุงเทพมหานคร จํานวน 332 คน 

วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสราง ผลการวิจัยพบวาพนักงานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีการแลกเปลี่ยน

ระหวางผูนําและสมาชิกและความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก มีความไววางใจในองคการอยูในระดับ  
ปานกลาง การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกตอความไววางใจในองคการและความพรอม

สําหรับการเปลี่ยนแปลง ความไววางใจในองคการมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง   
และความไววางใจในองคการมีบทบาทเปนตัวแปรสงผานบางสวนระหวางอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิก

ที่มีตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
คําสําคัญ: การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิก, ความไววางใจในองคการ, ความพรอมสําหรับการเปลีย่นแปลง 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study the influence of Leader-Member Exchange (LMX) and 
Organizational Trust on Readiness for Change of Modern Trade Business Employee in disruptive era and to 
test the causal model of LMX and Organizational Trust affecting Readiness for Change of modern trade 
business employee in disruptive era with the empirical data. This study was quantitative research. Data 
were gathered by using questionnaires. The sample consisted of 332 operational employee who was 
working for modern trade business in Bangkok. Data analyses were conducted by using structural equation 
model analysis. The results revealed that the employee had LMX and Readiness for Change at high level 
and had Organizational Trust at moderate level. Hypotheses test showed that LMX had a significantly 
positive influence on both Organizational Trust and Readiness for Change. Organizational Trust had a 
significantly positive influence on Readiness for Change. Organizational Trust played the role as partial 
mediator between the effect of LMX on Readiness for Change. The causal model was in congruence with 
the empirical data. 
Keywords: Leader-Member Exchange, Organizational Trust, Readiness for Change 

                                                           
* สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                
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1. บทนํา 

 การปฏิวัติอุตสาหกรรมสูยุค 4.0 ทําใหทุกธุรกิจลวนเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง และไมสามารถ

หลีกเลี่ยงได อันเปนผลมาจากวิทยาการ ความรู และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางกาวกระโดด สงผลตอการดําเนินธุรกิจที่ตอง

เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอยางสิ้นเชิง ซึ่งเปนปจจัยเรงใหธุรกิจตองพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม สราง โอกาสที่ทาทาย 

พัฒนานวัตกรรม และนําแนวคิดใหม ๆ มาปรับใชใหทันตอโลกธุรกิจในยุคพลิกผัน (Disruption) แมการเปลี่ยนแปลงให

สอดคลองกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกจะเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับทุกธุรกิจ แตก็ใชวาทุกธุรกิจจะประสบผลสําเร็จ

เสมอไป เพราะการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความสลับซับซอนและอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นไดตลอดเวลา จากสถิติพบวามี

ธุรกิจถึงกวารอยละ 70 ประสบกับความลมเหลวในการเปลี่ยนแปลง (Katsaros, Tsirikas, & Kosta, 2020) เพราะทุกการ

เปลี่ยนแปลงตองอาศัยความสามารถในการปรับตัวของบุคลากร การสรางความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงจึงเปนหนึ่งใน

กลยุทธสําคัญที่ธุรกิจตางคํานึงถึง ยิ่งไปกวานั้น สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ที่ยังคงแพรระบาดในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทย ยิ่งทําใหเง่ือนไขตาง ๆ ของธุรกิจที่เคยมีไมสามารถดําเนินในวิถีปกติ

ไดอีกตอไป แตกลับทวีแรงกดดันใหทุกธุรกิจจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบ สถานะ และเง่ือนไขเพื่อนําพาองคการกาวผาน

วิกฤติการณที่ยากลําบากเชนนี้ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ (Kamar, Novitasari, Asbari, Winanti, & Goestjahjanti, 2020) 
    พลวัตการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยอมมีผลกระทบตอทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน เนื่องจากเปนการเปลี่ยน

สภาวะจากท่ีคุนเคยไปสูความไมคุนเคย ซึ่งอาจทําใหเกิดความรูสึกไมมั่นคง ความเครียด และความวิตกกังวลและนําไปสูความ

ไมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง (Shah & Shah, 2010) แมที่ผานมาจะมีการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความพรอมสําหรบั

การเปลี่ยนแปลงของพนักงานคอนขางมาก แตงานวิจัยที่มุงศึกษาบทบาทของผูนําและความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนระหวาง

ผูนําและสมาชิกที่นําไปสูความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลในบริบทธุรกิจในประเทศไทยยังพบไมมากนัก  

เนื่องจากผูนําเปนผูกําหนดทิศทาง ตัดสินใจ และกระจายขอมูลขาวสารตาง ๆ (Bass & Bass, 2008) อันเปนพื้นฐานของ

บรรยากาศองคการที่ชวยใหพนักงานและองคการมีพันธสัญญาที่ดีตอกัน หากพนักงานสัมผัสถึงความเปนไปไดที่จะบรรลุความ

คาดหวังในอนาคต มีความสัมพันธอันดีกับผูนํา พนักงานอาจมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติเชิงบวกและพรอมสําหรับการ

เปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้กอนท่ีธุรกิจจะดําเนินนโยบายใด ๆ ในเชิงการเปลี่ยนแปลง จึงไมอาจละเลยที่จะตองทราบวาธุรกิจจะ

สามารถสรางความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานไดอยางไร และผูนําจะมีบทบาทอยางไรตอการสรางความพรอม

สําหรับการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น 
 ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมเปนหนึ่งในธุรกิจที่เผชิญกับคลื่นความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจากพฤติกรรมของผูบริโภค  
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะปจจุบันที่อํานาจทั้งหมดของตลาดขึ้นอยูกับผูบริโภคที่มีความเปนตัวเองสูงและมไิด

ตองการในตัวสินคาและบริการเพียงเทานั้น แตตองการการตอบสนองที่รวดเร็ว การปรับแตงไดดวยตนเอง และประสบการณ

ที่ดีจากสินคาและบริการ นอกจากน้ีการแพรระบาดของ COVID-19 ยิ่งทําใหธุรกิจคาปลีกสมัยใหมตองปรับตัวรับความทาทาย

กับการดําเนินธุรกิจทั้งระหวางและหลังการระบาด สถานการณดังกลาวไดเรงและกดดันใหธุรกิจเขาสูดิจิทัลเร็วขึ้น  
(ธนิต โอสถาเลิศ, 2564) เทคโนโลยีเขามามีบทบาทหลักในฐานะโครงสรางพื้นฐานและแพลตฟอรมหลักในการดํา เนินงาน 

วิทยาการขอมูลและปญญาประดิษฐถูกใชวิเคราะหอยางลึกซึ้งเพื่อตอบโจทยลูกคา ตลาดคาปลีกแบบออนไลนมีศักยภาพมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ แมวาเทคโนโลยีจะเปนสิ่งที่ซื้อได แตทัศนคติเชิงบวกและการเปดใจยอมรับตองมาจากพลังท่ียิ่งใหญของพนักงานที่

พรอมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (บุญเรือน ทองทิพย, 2563) และปฏิเสธไมไดวาตองอาศัยผูนํา พนักงาน รวมถึง

กลไกและบรรยากาศองคการ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมุงศึกษาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกและความไววางใจในองคการ

ที่นําไปสูความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม เพื่อใหธุรกิจมีแนวทางเสริมสรางความ

พรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน สนับสนุนธุรกิจใหมีความสามารถในการดําเนินงานภายใตสถานการณที่มีความ

พลิกผันสูงไดตอไป   
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกและความไววางใจในองคการที่มีตอความพรอม

สําหรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในยุคพลิกผัน 
2. เพื่อทดสอบตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกและความไววางใจใน

องคการที่มีตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในยุคพลิกผัน โดยเปรียบเทียบกับขอมูล

เชิงประจักษ 

3. การทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานการวิจัย 

 ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยใชทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory) เปนฐานคติในการพัฒนากรอบ

แนวคิด กลาวคือเปนความสัมพันธระหวางบุคคลและองคการเพื่อแลกเปลี่ยนประโยชนระหวางกัน โดยมีการสื่อสาร คานิยม

รวม และความไววางใจเปนองคประกอบสําคัญในพฤติกรรมและปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  (Homans, 1958) จากฐานคตินี้ 

ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมเพื่อกําหนดสมมติฐานการวิจัย โดยสรุปไดดังนี้ 
 การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิก (Leader-Member Exchange) เปนคุณลักษณะของปฏิสัมพันธ

ระหวางผูนําและสมาชิกซึ่งทําใหเกิดการรับรูคุณภาพของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางกัน (Blau, 1964) การรับรูของ

สมาชิกจะสะทอนถึงความคาดหวังวาการกระทําตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความเต็มใจหรือสมัครใจจะไดรับการตอบแทนกลับจาก

ผูนํา การรับรูดังกลาวมีความสําคัญมากเนื่องจากมีผลตอพฤติกรรม ทัศนคติ ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและธํารง

รักษาคุณภาพของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกใหเปนไปในเชิงบวกจะเกิดขึ้นผานการแลกเปลี่ ยนระหวางบุคคล 

โดยมาจากความเคารพศรัทธา ความผูกพัน และพันธสัญญาที่มีรวมกัน (Little, Gooty, & Williams, 2016) แนวคิดการ

แลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกจึงเปนกระบวนการระหวางบุคคลที่ไมมีโครงสรางและไมเปนทางการภายใตเง่ือนไขดาน

สภาวะขององคการ เปนผลใหสมาชิกกําหนดบทบาทของตนเองใหสอดคลองไปกับสถานการณนั้น ๆ (Gottfredson, Wright, 
& Heaphy, 2020) เพื่อแลกเปลี่ยนประโยชนและทรัพยากรตาง ๆ ที่มีรวมกัน (Yukl, 2019) เมื่อผูนํามอบสิ่งตาง ๆ  
ในเชิงบวกใหแกสมาชิก เชน ความมีอิสระ การสื่อสารที่เปดกวางและจริงใจ การสนับสนุน การมีสวนรวม ตลอดจนการ

เสริมสรางความมั่นใจ สมาชิกจะมีพฤติกรรมที่เหนือกวาหนาที่ มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ยอมรับและรวมยึดมั่นในเปาหมาย

เดียวกันกับที่ผูนําไดกําหนดไว (Mascareno, Rietzschel, & Wisse, 2020) จึงสามารถสรุปไดวาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํา

และสมาชิกเปนรูปแบบของความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเพื่อตางตอบแทนซึ่งกัน

และกัน ประกอบดวย 1) อารมณความรูสึก (Affection) หมายถึง การมีความสัมพันธอันดี ความช่ืนชอบ ความสนุกสนาน 

และมิตรภาพระหวางผูนําและสมาชิก 2) ความซื่อตรงจริงใจ (Loyalty) หมายถึง การปฏิบัติของผูนําตอสมาชิกดวยความ

ยุติธรรม เปดเผย พรอมที่จะชวยเหลือ สนับสนุน และ ปกปองอยางเหมาะสม  3) การมีสวนรวม (Contribution) หมายถึง 

การเปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงบทบาทหนาที่และความสามารถในการสงเสริมและสนับสนุนเปาหมายรวมกัน 4) การเคารพ

ในความเปนมืออาชีพ (Professional Respect) หมายถึง การรับรูของสมาชิกถึงทักษะ ความรูความสามารถ ตลอดจนความ

ชํานาญของผูนํา 
 ความไววางใจในองคการ (Organizational Trust) ความไววางใจมีความสําคัญตอทุกรูปแบบของความสัมพันธ

ในองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางองคการกับสมาชิก ซึ่งเกิดจากการรับรูของพนักงานวาองคการจะปฏิบัติ

ตอพวกเขาอยางมีความหมาย กอเกิดเปนความเช่ือถือในการบริหารจัดการ ความเช่ือมั่น และความคาดหวังในเชิงบวก 

(Yilmaz & Atalay, 2009) วัฒนธรรมแหงความไววางใจเปนสิ่งที่ชวยเสริมสรางความมั่นใจวาขอผูกพันตาง ๆ จะไดรับการ

รักษาไวโดยผูบริหาร และจะชวยลดความคลุมเครือและความไมแนนอนในการปฏิบัติงานรวมกัน โดยสมาชิกจะตอบแทนกลับ
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ดวยความไววางใจในสิ่งที่ผูบริหารสื่อสาร ในทางตรงขาม หากโครงสราง บทบาทหนาที่และบรรยากาศการสื่อสารในองคการ

ขาดความไววางใจในตัวพนักงาน พนักงานก็จะตอบแทนกลับดวยการไมไววางใจในองคการเชนกัน (Singh & Srivastava, 
2016) ดังนั้นปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยสรางความมั่นใจวาพนักงานจะยึดมั่นในเปาหมายเดียวกับองคการและใหความ

รวมมือในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย นั่นคือความไววางใจในองคการ (Altuntas & Baykal, 2010) ซึ่งองคการที่มีระดับของ

ความไววางใจในองคการสูงยอมมีการปรับตัว มีนวัตกรรม และประสบความสําเร็จเหนือกวาองคการอื่น ๆ ที่มีความไววางใจ

ในองคการอยูในระดับที่ต่ํากวา (Shockley-Zalabak, Ellis, & Wirogard, 2000) ความไววางใจในองคการจึงเปนความรูสึก

ของบุคลากรที่แสดงถึงความเชื่อมั่น เชื่อถือในองคประกอบและการดําเนินงานขององคการ เต็มใจท่ีจะรวมยึดถือและปฏิบัติใน

เปาหมายเดียวกับองคการ ประกอบดวย 1) ความไววางใจในทีมงาน (Trust to Work Team) หมายถึง การมีความเช่ือถือใน

การทํางานรวมกับทีมและเพื่อนรวมงานวาจะสามารถทํางานรวมกันได มีการแบงปนขอมูล ชวยเหลือ และสนับสนุนการ

ทํางานซึ่งกันและกัน 2) ความไววางใจในสภาพการทํางาน (Trust to Work Setting) หมายถึง การมีความเช่ือถือใน

สภาพแวดลอมและเงื่อนไขการทํางานตลอดจนสิ่งสนับสนุนตาง ๆ ที่องคการจัดใหเพื่อเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร และ 

3) ความไววางใจในการบริหารจัดการ (Trust to Management) หมายถึง การมีความเชื่อถือในนโยบาย แนวทาง และวิธีการ

บริหารงานของผูบริหาร ทั้งนี้มีการศึกษาเชิงประจักษพบวาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีผลตอการสรางความ

ไววางใจในองคการใหเกิดขึ้นกับสมาชิก เชน การศึกษาของ Pucetaite and Novelskaite (2014) พบวาการแลกเปลี่ยน

ระหวางผูนําและสมาชิกทําใหบุคลากรเกิดความไววางใจในองคการและนําไปสูการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของ

องคการ ขณะที่ Collins (2015) พบวาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีความสัมพันธอยางมากกับความไววางใจของ

พนักงานท่ีมีตอพนักงานดวยกันและระบบขององคการ เชนเดียวกับ Ancarani, Di Mauro, Giammanco, and Giammanco 
(2018) ที่พบวาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกลวนมีอิทธิพลตอความไววางใจและการแลกเปลี่ยนระหวางสมาชิกใน

ทีม นอกจากนี้การศึกษาของ Thompson (2018) ยังพบวาความไววางใจที่มีตอองคการไดรับอิทธิพลเชิงบวกจากการ

แลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกและเปนผลใหพนักงานมีผลการปฏิบัติงานสูงขึ้นดวย ผูวิจัยจึงเช่ือมโยงมโนทัศนและ

นําไปสูการตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
  สมมติฐานที่ 1 การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกตอความไววางใจในองคการ 
 ความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง (Readiness for Change) เปนขอบเขตดานความเชื่อ ความรูสึก และความ

ตั้งใจของสมาชิกแตละคนในองคการในการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และตั้งใจที่จะใชความสามารถของตนเอง

และองคการผลักดันใหการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ประสบผลสําเร็จ พรอมกับคาดหวังวาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเอื้อประโชนตอ

พวกเขา (Buckenooghe, 2010) ความพรอมจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหสมาชิกยอมรับในความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง  
และถือเปนบุพปจจัยของพฤติกรรมการตอตานหรือการสนับสนุน การศึกษาท่ีผานมาพบวาปจจัยดานความพรอมของพนักงาน

มีอิทธิพลตอการเตรียมพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจรับกับเหตุการณตาง ๆ ที่มีลักษณะฉับพลัน (Shah & Shah, 2010)  
โดยองคประกอบของความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงประกอบดวยองคประกอบดานอารมณ ดานความคิด และดานความ

ตั้งใจ (Szabla, 2007) Buckenooghe, Devos, and Van den Broeck (2009) ยังไดจําแนกปจจัยเชิงสาเหตุของความพรอม

สําหรับการเปลี่ยนแปลงเปนสองกลุม คือ ปจจัยดานกระบวนการเปลี่ยนแปลง เชน การสื่อสาร การมีสวนรวม ทัศนคติและ

การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร เปนตน และปจจัยดานบรรยากาศองคการ เชน ความไววางใจในผูนํา การเมือง 

และความผูกพัน (Kirrane, Lennon, O’Connor, & Fu,  2017) ซึ่ง Sonnenberg (1994) พบวาการขาดความไววางใจอาจ

นําไปสูประสิทธิผลการตัดสินใจของทีมที่ลดลง ระดับความเครียดสูงขึ้น ขาดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมและหลีกเลี่ยง

ความทาทายตาง ๆ จึงสามารถสรุปไดวาความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงเปนแนวโนมเชิงความคิดและพฤติกรรมในการ

เปดรับ ยอมรับ ที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งท่ีเคยดาํเนินอยูตามปกติใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และเปนตนเหตุของพฤติกรรม

การตอตานหรือสนับสนุนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงขององคการ โดยประกอบดวย 1) ความพรอมดานอารมณ 
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(Emotional Readiness for Change) หมายถึง ความรูสึกของพนักงานตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 2) ความพรอม

ดานความคิด (Cognitive Readiness for Change) หมายถึง ความเช่ือและความคิดของพนักงานเกี่ยวกับผลของการ

เปลี่ยนแปลง และ 3) ความพรอมดานความมุงมั่นตั้งใจ (Intentional Readiness for Change) หมายถึง ความพยายามและ

พลังของสมาชิกขององคการที่เต็มใจที่จะทุมเทใหกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การศึกษาที่ผานมาพบวาการแลกเปลี่ยน

ระหวางผูนําและสมาชิกมีผลตอความพรอมหรือความเต็มใจรับการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก เชนการศึกษาของ Kapoor, 
Singh, & Syed (2017); Nova, Zulkarnain, & Hadiyani (2018); Thompson (2018); Banguntopo (2018); Puspitasari 
& Mangundjaya (2020); Rehman et al. (2021) เปนตน จากแนวคิดดังกลาวจึงนําไปสูการตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้  
 สมมติฐานที่ 2  การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกตอความพรอมสําหรับการ

เปลี่ยนแปลง 
 อยางไรก็ตาม ความไววางใจในองคการเปนอีกปจจัยในดานบรรยากาศองคการที่อาจมีผลกับการยอมรับและพรอม

สําหรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน และยังจัดเปนทุนทางสังคมขององคการในมิติดานความสัมพันธ ซึ่งมีสวนสําคัญทําให

เกิดคานิยมและเปาหมายรวมกัน (Chow & Chan, 2008) โดย Zayim (2010); Ranta (2014); Gratz (2018) ตางพบวา

ความไววางใจและความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกันอยางมาก นอกจากจะจัดเปนหนึ่งในตัวแปรภายในท่ี

มีบทบาทขับเคลื่อนใหเกิดพฤติกรรมเชิงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและพรอมเผชิญความไมแนนอนตาง ๆ โดยลดการตอตาน

และความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงแลว ยังเปนปจจัยหนึ่งที่อํานวยการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารดวย (Van Dam, Oreg, & 
Schyns, 2008) นอกจากนี้  Abuzid and Abbas (2017) และ Strukan and Nikolic’ (2017) ยังพบวาความไววางใจมี

บทบาทในการสงผานอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกไปยังพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในระดับพนักงานได 
ผูวิจัยจึงเช่ือมโยงมโนทัศนและตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 3 ความไววางใจในองคการมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง 
 สมมติฐานที่ 4 การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีอิทธิพลทางออมตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง 

ผานความไววางใจในองคการ 

  จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้คือ พนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจคาปลีกสมัยใหมใน

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงใชสูตรการคํานวนขนาดตัวอยาง

ของ Cochran (1977) กําหนดระดับความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 และความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดขนาดตัวอยางอยางนอย 

384 ตัวอยาง รวมกับการพิจารณาหลักเกณฑของขนาดตัวอยางที่สอดคลองกับสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ซึ่ง Hair, Black, 
Babin, and Anderson (2010) ระบุอัตราสวนระหวางกลุมตวัอยางตอจํานวนพารามิเตอรหรอืตัวแปรเพื่อใหมีความเหมาะสม

ในการวัดคือ 20 ตัวอยาง ตอ 1 ตัวแปร การวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกตทั้งสิ้น 10 ตัวแปร จึงควรมีขนาดขั้นต่ํา 200 ตัวอยาง  
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยการวิจัยนี้มีการตอบแบบสอบถามกลับท่ีสมบูรณทั้งสิ้น 332 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 86.46 

ซึ่งมีขนาดตัวอยางเปนไปตามหลักเกณฑขางตน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรแฝงภายนอก คือ การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิก (LMX) มีตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร ไดแก 

อารมณความรูสึก (AFF) ความซื่อตรงจริงใจ (LOY) การมีสวนรวม (CON) และการเคารพในความเปนมืออาชีพ (PFR)  
  2.2 ตัวแปรแฝงภายใน ไดแก 1) ความไววางใจในองคการ (OTR) มีตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ไดแก ความไววางใจ

ในทีมงาน (TWT) ความไววางใจในสภาพการทํางาน (TWS) และความไววางใจในการบริหารจัดการ (TTM) 2) ความพรอม

สําหรับการเปลี่ยนแปลง (RFC) มีตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ไดแก ความพรอมดานอารมณ (ERC) ความพรอมดานความคิด 

(CRC) และความพรอมดานความมุงมั่นตั้งใจ (IRC) 
 3. เคร่ืองมือการวิจัย ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน 

สวนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงานกับ

บริษัทปจจุบัน สวนที่ 2-4 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาโดยวิธีของลิเคิรท 5 ระดับ โดยสวนที่ 2 เปนคําถาม

ประเมินการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีคําถาม 4 มิติ รวม 14 ขอ ประยุกตใชขอคําถามของ Liden and Maslyn 
(1998) และ Mascareño, Rietzschel, and Wisse (2020) สวนที่ 3 เปนคําถามวัดความไววางใจในองคการ มีคําถาม 3 มิติ 

รวม 12 ขอ ประยุกตใชขอคําถามของ Celep and Yilmazturk (2012) และสวนท่ี 4 เปนคําถามประเมินความพรอมสําหรับ

การเปลี่ยนแปลง มีคําถาม 3 มิติ รวม 9 ขอ ประยุกตใชขอคําถามของ Bouckenooghe, Devos, and Van den Broeck 
(2009) จากนั้นตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานพิจารณา 

และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค มีคา IOC 0.67-1.00 ซึ่งมากกวา 0.50 ทุกดาน แสดงวามี

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช 30 ชุด แลววิเคราะหเพื่อหา

คาความเช่ือมั่น พบวาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคของทุกตัวแปรมีคามากกวา 0.70 แสดงวาเครื่องมือมีความเช่ือมั่น 

(Jump, 1978) 
 4. การตรวจสอบเงื่อนไขกอนวิเคราะหสมการโครงสราง โดยตรวจสอบขอมูลวามีการแจกแจงแบบปกติหลายตัว

แปรหรือไม และพิจารณาคาความเบและความโดงพบวาอยูในเกณฑยอมรับ แสดงวาขอมูลมีการแจกแจกแบบปกติ  
(Kline, 2011) พิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตพบวาไมเกิดปญหาความสัมพันธกันเองของตัวแปร 

(Multicollinearity) แสดงวาขอมูลเปนไปตามเงื่อนไขเบื้องตน และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันสองอันดับ พบวาตัวแปร

สังเกตมีความสามารถในการวัดตัวแปรแฝงในแตละองคประกอบได 
5. การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการทางสถิติ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง การวิเคราะหระดับของการแลกเปลีย่นระหวางผูนําและสมาชิก ความไววางใจ

ในองคการ ความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง ใชเกณฑการวัดระดับความคิดเห็นและแปลความหมายของ Best and Kahn 
(1998) คือ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับ
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มาก คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับ

นอย และคาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเห็นอยูในระดับนอยที่สุด  สวนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันใชคาดัชนี

ความสอดคลองของตัวแบบ คาความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได (AVE) คาความเช่ือมั่นเชิงองคประกอบ (CR) และคาน้ําหนัก

องคประกอบ ในการวิเคราะหความสอดคลองของตัวแบบกับขอมูลเชิงประจักษ และทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะหอิทธิพล

ทางตรงและทางออม  

5. ผลการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 65.96) มีอายุ 31-35 ป (รอยละ 35.24) สําเร็จการศึกษาระดับ 

ปวส./ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 58.43) มีระยะเวลาปฏิบัติงานกับบริษัทปจจุบัน 1-5 ป (รอยละ 39.16) 
 2.  พนักงานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรับรูการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกในภาพรวมอยูในระดับมาก (x3.60=ࡃ, 
S.D.=0.65) มีการรับรูการแลกเปลี่ยนดานการมีสวนรวมมากที่สุด มีความไววางใจในองคการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

(x3.46=ࡃ, S.D.=0.61) โดยมีความไววางใจในสภาพการทํางานมากที่สุด และมีความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอยูใน

ระดับมาก (x3.59=ࡃ, S.D.=0.66) โดยมีความพรอมดานความคิดมากที่สุด 
 3. การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางพบวาคาน้ําหนักของตัวแปรในองคประกอบทุกตัวมีคามากกวา 0.60 (Hair 
et al., 2010) มีคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) 0.4 ขึ้นไป มีคาความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได (AVE) มากกวา 0.50 และมีคา

ความเช่ือมั่นเชิงองคประกอบ (CR) มากกวา 0.70 แสดงวาตัวแบบการวัดมีความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น (Hair et al., 
2010) เมื่อพิจารณาองคประกอบของตัวแปรพบวาทุกตัวอยูในขอบเขตที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม กลาวคือ  
การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิก มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต 0.67-0.74 องคประกอบดานอารมณความรูสึกมีคาสงู

ที่สุด ความไววางใจในองคการ มีคาน้ําหนักองคประกอบตั้งแต 0.68-0.74 องคประกอบดานความไววางใจในทีมงานมีคาสูง

ที่สุด ความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานตั้งแต 0.69-0.83 องคประกอบดานความพรอม

ดานอารมณมีคาสูงที่สุด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรและผลการวิเคราะหองคประกอบ 

ตัวแปรแฝง / ตัวแปรสังเกต Mean S.D. 
Factor 
Loadin

g 
R2 AVE CR 

การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิก (LMX) 
    - ดานอารมณความรูสึก (AFF) 
    - ความซื่อตรงจริงใจ (LOY)  
    - ดานการมีสวนรวม (CON)  
    - ดานการเคารพในความเปนมืออาชีพ (PFR) 

3.60 
3.63 
3.48 
3.66 
3.58 

0.65 
0.47 
0.55 
0.44 
0.54 

 
0.74 
0.70 
0.70 
0.67 

 
0.55 
0.49 
0.49 
0.45 

0.503 0.759 

ความไววางใจในองคการ (OTR) 
    - ความไววางใจในทีมงาน (TWT) 
    - ความไววางใจในสภาพการทํางาน (TWS) 
    - ความไววางใจในการบริหารจัดการ (TTM) 

3.46 
3.50 
3.55 
3.32 

0.61 
0.41 
0.42 
0.42 

 
0.74 
0.73 
0.68 

 
0.55 
0.53 
0.46 

0.509 0.742 

ความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง (RFC)  
    - ความพรอมดานอารมณ (ERC) 

3.59 
3.42 

0.66 
0.47 

 
0.83 

 
0.69 

0.510 0.757 
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    - ความพรอมดานความคิด (CRC) 
    - ความพรอมดานความมุงมั่นตั้งใจ (IRC) 

3.78 
3.58 

0.53 
0.52 

0.69 
0.71 

0.48 
0.51 

ตารางที่ 2 คาสถิติความสอดคลองของตัวแบบกับขอมูลเชิงประจักษ 
สถิติในการตรวจสอบ เกณฑพิจารณา คาที่คํานวณได ผลการพิจารณา 

F2 ไมมีนัยสําคญัที่ระดับ .05 31.61 - 
df - 26 - 

p-value p>0.05 0.206 - 
F2/df F2/df < 2 1.216 ผานเกณฑ 
CFI > 0.90 1.000 ผานเกณฑ 
GFI > 0.90 0.980 ผานเกณฑ 
AGFI > 0.90 0.960 ผานเกณฑ 

RMSEA < 0.05 0.026 ผานเกณฑ 

 
ภาพที่ 2 ตัวแบบสมการโครงสรางของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกและความไววางใจในองคการ 

ที่มีตอความพรอมสําหรับการเปลีย่นแปลงของพนักงานธุรกิจคาปลกีสมัยใหมในยคุพลิกผัน 

 จากตารางที่ 2 และภาพที่ 2 ผลการตรวจสอบตัวแบบสมการโครงสรางพบวาตัวแบบมีความสอดคลองกับขอมูล 
เชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคา Fit Indices มีคา F2= 31.61, df = 26, F2/df = 1.216, p-value = 0.206, CFI=1.00, 
GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.026 ซึ่งทุกคาผานเกณฑ (Hair et al., 2010) การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิก

สามารถอธิบายตัวแปรความไววางใจในองคการไดรอยละ 68 และการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกและความไววางใจ

ในองคการสามารถอธิบายตัวแปรความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงไดรอยละ 78 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหคาอิทธิพลของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย 

ตัวแปรผลลัพธ  R2 
อิทธิพล 
(Effect) 

ตัวแปรสาเหตุ  
การแลกเปลี่ยนระหวาง

ผูนําและสมาชิก (LMX) 
ความไววางใจในองคการ 

(OTR) 
ความไววางใจใน

องคการ (OTR) 
0.68 DE 0.82** - 

IE - - 
TE 0.82 - 
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ความพรอมสําหรับ

การเปลี่ยนแปลง 

(RFC) 

0.78 DE 0.59** 0.33* 
IE 0.27* - 
TE 0.86 0.33 

           หมายเหตุ: * ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05, ** ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.01 
               อิทธิพลทางตรง (DE), อิทธิพลทางออม (IE), อิทธิพลรวม (TE) 

 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง พบวา ไดรับอิทธิพลจากการ

แลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมากที่สุด และไดรับอิทธิพลทางออมผานความไววางใจในองคการ ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน Beta SE t-

statistics 
สรุปผล 

H1: การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีอิทธิพลทางตรง

ในเชิงบวกตอความไววางใจในองคการ 
0.82 0.07 11.50** ยอมรับสมมติฐาน 

H2: การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีอิทธิพลทางตรง

ในเชิงบวกตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง 
0.59 0.13 4.57** ยอมรับสมมติฐาน 

H3: ความไววางใจในองคการมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกตอ

ความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง 
0.33 0.13 2.49* ยอมรับสมมติฐาน 

H4: การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีอิทธิพลทางออม

ตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง ผานความไววางใจใน

องคการ 

0.27 0.11 2.55* ยอมรับสมมติฐาน 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t-value > 1.960), ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t-value > 2.576) 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกตอความไววางใจในองคการ ทั้งนี้เนื่องจากการ

แลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกเปนกลไกหนึ่งของการมีปฏิสัมพันธรวมกันระหวางบุคคลตามทฤษฎีภาวะผูนําซึ่งมี  
สวนสําคัญในการกระตุน สรางแรงบันดาลใจ และธํารงความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาใหแนนแฟน  
นํามาซึ่งความพึงพอใจ ความไววางใจ และพฤติกรรมเชิงบวกในการปฏิบัติงานของพนักงานได การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํา

และสมาชิกอยางมีคุณภาพ เปยมไปดวยนัยของการสนับสนุนรวมกัน ความเช่ือมั่นศรัทธา แลกเปลี่ยนความรูสึกและความ

คิดเห็นกันทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ  เกิดความเช่ือมโยงถึงกัน และเกิดเปนพันธสัญญาทางใจระหวาง

บุคลากรและผูบังคับบัญชาได สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มีคุณคาทางจิตใจเหนือไปกวาเง่ือนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญาจางงาน  
ผูนําหรือผูบังคับบัญชาจึงเปรียบเสมือนตัวแทนเชิงจิตวิญญาณขององคการที่ทําใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวางองคการและ

สมาชิกได ผานสภาพแวดลอมในการทํางานและการสื่อสารที่แสดงใหเห็นถึงความจริงใจและการใหคุณคาระหวางกัน ซึ่งการ

ปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมตองอาศัยการทํางานบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกที่

คอนขางสูง กลาวคือตองมีการรักษาสัมพันธภาพอันดีระหวางกัน แกปญหาในงานรวมกัน สื่อสารกันเสมอ เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและตอบสนองตอลูกคาอยางรวดเร็ว บทบาทดังกลาวเปนสิ่งที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของภาวะผูนํา

และผูตามไดเปนอยางดี และสามารถสรางความไววางใจในองคการใหเกิดขึ้นในจิตใจของบุคลากรได ผลการวิจัยสอดคลองกับ
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การศึกษาของ Pucetaite and Novelskaite (2014) ที่พบวาความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีผลตอ

ความไววางใจในองคการของพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งความไววางใจในเชิงอารมณและความรูสึก (Affective Trust)  
และความไววางใจที่มีพื้นฐานมาจากความรูความเขาใจ (Cognitive Trust) ทั้งยังสอดคลองกับการศึกษาของ Thompson 
(2018) ที่ศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนในนิวซีแลนดพบวาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกไมไดเพียงแคมีผลตอการ

เพิ่มขึ้นของความนาไววางใจของผูบังคับบัญชาเทานั้น แตยังสามารถเพิ่มความนาไววางใจขององคการดวย เนื่องจากเปน

ความสัมพันธเชิงประโยชนและรางวัลที่มีรวมกัน ทําใหเกิดความไววางใจซึ่งกันและกันเปนการตอบแทน  
 การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้

เนื่องจากคุณภาพของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกเห็นไดจากปฏิสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิกและการสราง

บทบาทระหวางกัน ในปฏิสัมพันธดังกลาวมีการแลกเปลี่ยนความคิด ความรูความเขาใจ รวมถึงอารมณและความรูสึกระหวาง

กันตลอดเวลา อันเปนกุญแจสําคัญของการสรางความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณตาง ๆ โดยมีขอมูลขาวสาร 

ภาระหนาที่ และความตั้งใจเปนพื้นฐาน ประกอบกับผลการวิจัยที่พบวาพนักงานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมรับรูการแลกเปลี่ยน

ระหวางผูนําและสมาชิกอยูในระดับสูง และมีความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอยูในระดับสูง สะทอนใหเห็นวาพนักงานมี

การรับรูการเปลี่ยนแปลงผานการสื่อสารและพฤติกรรมเชิงแลกเปลี่ยนของผูนําที่กระตุนใหพนักงานเห็นถึงวิสัยทัศน  
การใหทรัพยากร และแรงจูงใจในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of 
Reasoned Action) (Fishbein & Ajzen, 1975) กลาวคือความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงสวนหน่ึงเปนผลมาจากการรบัรู

ผานการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิก ผูนําและผูบังคับบัญชาถือเปนกลุมอางอิงที่มีอิทธิพลโดยตรงตอสมาชิกแตละคน 

ทําใหสมาชิกยอมรับเหตุผล คลอยตาม และแสดงออกถึงความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ Kapoor, Singh, & Syed (2017) ที่พบวาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีผลตอการเพิ่มความเขมขนและ

ประสิทธิผลของการสื่อสารระหวางผูนําและสมาชิก ทําใหเกิดความเขาใจถึงความจําเปนและพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Puspitasari and Mangundjaya (2020) ที่พบวาทุกมิติของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํา

และสมาชิกมีอิทธิพลตอการกําหนดพันธะผูกพันตอการเปลี่ยนแปลงรวมกันของบุคลากร เชนเดียวกับผลการวิจัยของ 

Rafferty, Jimmieson, and Armenakis (2013) ที่ระบุวาความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลไดรับอิทธิพลตั้ง

ตนมาจากบริบทภายในองคการ ประกอบดวยบทบาทของผูนํา การสื่อสาร การสนับสนุนขององคการ และคานิยมขององคการ 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ Nova, Zulkarnain, and Hadiyani (2018) ซึ่งพบวาการแลกเปลี่ยนระหวาง

ผูนําและสมาชิกมีสวนสําคัญในการกระตุนใหพนักงานพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง โดยผูนําสามารถสรางสัมพันธภาพที่

มั่นคงและนาไววางใจกับสมาชิก และมีบทบาทเปนที่ยึดเหนี่ยว เปนผูสรางความเขาอกเขาใจ แรงจูงใจ และใหการสนับสนุน

สมาชิกในระหวางที่การเปลี่ยนแปลงองคการกําลังดําเนินไป ทําใหสมาชิกพรอมท่ีจะเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นใน

การทํางานในยุคพลิกผัน 
การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกยังมีอิทธิพลทางออมตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง ผานความ

ไววางใจในองคการ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อสมาชิกสามารถรับรูถึงความยุติธรรม ความเขาอกเขาใจ และความเอาใจใสขององคการ

ที่มีตอพวกเขา ผานปฏิสัมพันธท่ีมีการแลกเปลี่ยนกันระหวางผูบังคับบัญชาและลูกนองอยางใกลชิด สมาชิกจะตอบแทนกลับ

ดวยการใหความไววางใจองคการ ความไววางใจจึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลจูงใจใหบุคลากรสรางและแสดงพลังเชิงบวกซึ่งสั่งสม

เปนเจตคติที่มีผลพฤติกรรมตาง ๆ ได และความไววางใจที่สมาชิกมีตอองคการในระดับสูงสามารถนําไปสูผลลัพธเชิงบวกที่  
พึงปรารถนาขององคการไดหลายประการ โดยเฉพาะความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร ซึ่งเปน สิ่งจําเปน

สําหรับการเปลี่ยนผานและพัฒนาองคการในปจจุบัน แมผลการวิจัยจะพบวาพนักงานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมีความไววางใจใน

องคการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง แตยังคงมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญที่มีอายุงานกับองคการปจจุบันยังไมมากนัก ประกอบกับสถานการณ
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ปจจุบันที่ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมตางกําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณการ

แพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งสงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจในวงกวาง จึงอาจมีสวนทําให

บุคลากรเกิดความรูสึกไมมั่นคง ไมแนใจกับสถานการณที่ไมแนนอนและมีความเสี่ยง แตมีความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เชน การปรับเปลี่ยนนโยบายขององคการ การนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงแล ะ

ปรากฎการณพลิกผันที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ขณะที่ผลการวิจัยที่พบวาความไววางใจในองคการมีบทบาทในฐานะตัวแปร

สงผานบางสวน ระหวางอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้

เนื่องจากผูบังคับบัญชาหรือผูนําเปรียบเสมือนตัวแทนขององคการที่มีปฏิสัมพันธกับพนักงาน มีบทบาทในการสรางความ

ไววางใจในองคการอันเปนตนทุนที่สําคัญของความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงใหเกิดกับพนักงานได สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ Abuzid and Abbas (2017) ที่ศึกษาพนักงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย พบวาความไววางใจมีบทบาทในการ

เปนตัวแปรสงผานอิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกท่ีทําใหการตอตานการเปลี่ยนแปลงลดลง กลาวคือการ

สื่อสารนโยบายที่ชัดเจนและการเสริมสรางความมั่นใจใหกับพนักงาน สามารถเสริมสรางความไววางใจในองคการ และนําไปสู

การเพิ่มระดับของการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน ซึ่งชวยลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงใหนอยลงได  
และสอดคลองกับ Strukan and Nikolic’ (2017) ที่พบวาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีอิทธิพลอยางมากตอความ

ไววางใจรวมกัน ทําใหเกิดความผูกพันในเปาหมายขององคการ เนื่องจากผูนําเปนผูที่มีบทบาทหลักในการเพิ่มพูนคุณภาพของ

ความสัมพันธและความไววางใจของสมาชิก ซึ่งมีความสําคัญตอองคการในระยะยาว อยางไรก็ตามผลการวิจัยมีความแตกตาง

จากการศึกษาของ Gratz (2018) ที่พบวาความไววางใจในตอสถาบันหรือองคการมีความสัมพันธกับความพรอมสําหรับการ

เปลี่ยนแปลง แตความไววางใจระหวางบุคคลทั้งเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชากลับไมมีความสัมพันธกับความพรอมสําหรับ

การเปลี่ยนแปลง ความไววางใจในตอสถาบันหรือองคการตามการศึกษาดังกลาวจึงไมมีบทบาทเปนตัวแปรคั่นกลางระหวาง

อิทธิพลของความไววางใจอันเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคลตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน 
ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกและความไววางใจในองคการที่มีตอ

ความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงานธุรกิจคาปลีกสมัยใหมในยุคพลิกผันมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

ซึ่ งสอดคลองกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม โดยเปนตัวแบบของความสัมพันธ เ ชิงแลกเปลี่ยนทางสังคม  
(Social Reciprocal Relationship) พนักงานมีแนวโนมที่จะไววางใจในองคการและพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงอยาง

ตอเนื่อง หากพิจารณาแลววาปฏิสัมพันธระหวางเขากับผูนําเปนไปอยางมีคุณภาพ และปฏิสัมพันธนั้นนํามาซึ่งประโยชน

สําหรับพวกเขา สอดคลองกับ Ilyas, Muneer, and Tripathi (2020); Tastan and Davoudi (2015); Pucetaite and 
Novelskaite (2014) ที่ตางระบุวาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีบทบาทสําคัญในการสร างความสัมพันธอันดี

ระหวางผูนําและผูตามในระยะยาว มีสวนชวยสนับสนุนปจจัยตาง ๆ ท่ีเอื้อตอการเปดรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนพื้นฐานของ

การสรางนวัตกรรมภายในองคการ โดยเฉพาะปจจัยเชิงความคิดและเชิงอารมณความรูสึก บทบาทของผูนําและสมาชิกในการ

แลกเปลี่ยนกันจึงไมไดเปนเพียงความสัมพันธเชิงบทบาทหนาที่อยางเปนทางการเทานั้น แตยังเปนความสัมพันธในเชิงคุณคา 

ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญมากในการกระตุนใหเกิดความพรอมและเปดรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยอาศัยความไววางใจ

ของสมาชิกที่มีตอองคการ 

7. ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  1) การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีอิทธิพลอยางมากตอความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง  
ผูนําผูบริหารจึงควรพัฒนาสัมพันธภาพระหวางตนเองและผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
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และมุมมองตาง ๆ ในการทํางานรวมกัน ใหโอกาสในการแสดงบทบาทหนาที่ใหม ๆ สรางทัศนคติเชิงบวกตอการเปลี่ยนแปลง 

มากกวาการขมขูหรือบังคับใหหวั่นเกรง เพื่อใหพนักงานยอมรับและพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 
  2) การแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิกมีอิทธิพลอยางมากตอความไววางใจในองคการ ดังนั้นธุรกิจจึงควร

มุงเนนใหผูนําทุกระดับขององคการสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ โดยเฉพาะในรูปแบบที่ไม

เปนทางการ อาศัยการสื่อสารที่เปดกวาง ชัดเจน ตรงไปตรงมา การเพิ่มความถี่ของการสื่อสารระหวางผูนําและสมาชิก เพิ่ม

ชองทางการสื่อสารที่แข็งแกรงและมีความหลากหลาย ใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อใหเห็นถึงการให

คุณคาและความไววางใจ ซึ่งอาจจัดในรูปแบบกิจกรรมเชิงพัฒนาภาวะผูนํา พัฒนาทีมงาน การประชุมกลุมและกิจกรรม

กระชับความสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิก เพื่อใหพนักงานเกิดความไววางใจทั้งตอทีมงาน สภาพแวดลอม และผูบริหาร  
และพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  3) ความไววางใจในองคการมีความสําคัญอยางมากตอการเสริมสรางความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของ

พนักงาน และจากผลการวิจัยที่พบวาความไววางใจในทีมงานและสภาพการทํางานเปนมิติที่มีน้ําหนักองคประกอบมาก ดังนั้น

ธุรกิจควรเสริมสรางความไววางใจในองคการของพนักงานอยูเสมอ ท้ังกอนและระหวางการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญ

กับความโปรงใสและความยุติธรรม การสงเสริมพลังการทํางานรวมกันภายในทีม การสนับสนุนสภาพและเง่ือนไขการทํางาน  
ที่ดี ตลอดจนการรักษาคํามั่นสัญญาที่มีตอพนักงาน เพื่อสรางความมั่นใจใหสมาชิกทุกคนวาจะไมไดรับผลกระทบหรือตอง

เผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
  4) จากผลการวิจัยที่พบวาความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงดานอารมณมีน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด 

ดังนั้นธุรกิจจึงควรสรางบรรยากาศเชิงบวกตาง ๆ ในการเปลี่ยนแปลง เชน บรรยากาศการทํางานท่ีเต็มไปดวยความสนุกสนาน 

สรางสรรค แปลกใหม และทาทาย เพื่อสรางอารมณความรูสึกวาการเปลี่ยนแปลงไมใชเรื่องที่นากลัวหรือนาวิตกกังวลเสมอไป  
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
  1) การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาตัวแปรตาง ๆ ในระดับบุคคลเทานั้น เพื่อใหเขาใจถึงการรับรู ทัศนคติ  
และพฤติกรรมของพนักงานอยางชัดเจน อยางไรก็ตามเพื่อเปนการตอยอดการวิจัย ในอนาคตอาจออกแบบการวิจัยเปน

ลักษณะการศึกษาแบบพหุระดับ โดยการศึกษาตัวแปรในระดับของกลุมหรือทีมงานรวมกับการศึกษาในระดับบุคคล เพื่อให

เขาใจถึงปจจัยเชิงสาเหตุของความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีมิติมากยิ่งขึ้น 
  2) การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณ มุงศึกษาอิทธิพลของตัวแปรและทดสอบตัวแบบ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธ อยางไรก็ตามการวิจัยในอนาคตอาจออกแบบเปนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยศึกษาดวย

วิธีการเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพมายืนยันหรือขยายผลการวิจัยเชิงปริมาณใหชัดเจนมากขึ้น 
  3) จากผลการวิจัยครั้งนี้ซึ่งพบวาองคประกอบดานความไววางใจในทีมงานและองคประกอบดานอารมณ

ความรูสึกเปนองคประกอบยอยที่มีน้ําหนักองคประกอบสูง การวิจัยในอนาคตควรเจาะจงศึกษาตัวแปรในลักษณะดังกลาวให

ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อนํามาเปนอีกแนวทางในการสนับสนุนความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน  
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การวางแผนนวัตกรรมการตลาดทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น 
Marketing innovation planning for local gastronomy tourism 

อภิญญาภรณ โสภา* 

บทคัดยอ 

การศึกษาการวางแผนนวัตกรรมการตลาดทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาความตองการ

ของนักทองเที่ยวและความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอแนวคิดนวัตกรรมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น  
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนดวยแบบสอบถาม จํานวน 693 คน โดยการวิเคราะห

ออกมาในรูปของคาเฉลี่ย และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการวางแผนนวัตกรรมการตลาดทองเที่ยว  
เชิงอาหารพื้นถิ่น ตําบลหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ประกอบดวย สมาชิกการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นของ

ชุมชนหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ดวยการสัมภาษณกลุม จํานวน 25 คน ผลการศึกษาสรุปไดวา ความตองการ

ของนักทองเที่ยวและความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอแนวคิดนวัตกรรมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิ งอาหารพื้นถิ่น พบวามี  
4 ดานไดแก คุณคาเฉพาะตัว (Unique Proposition) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ (Product Variety) การมุงเนนที่ตัว

ลูกคา (Customer Focus) และการมุงตลาดเฉพาะกลุม (Market Focus) สอดคลองกันและชุมชนไดดําเนินการแลว  
แตดานที่ 5 คือดานการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing) ทางชุมชนยังไมไดดําเนินการใหสอดคลองกับความ

ตองการของนักทองเที่ยว ขอคนพบท่ีไดจากงานวิจัยครั้งนี้ กอใหเกิดประโยชนตอวงการวิชาการเกี่ยวกับการนําขอมูลของแนว

ปฏิบัติของการวางแผนนวัตกรรมทางการตลาด นําไปสูการพัฒนาการเรียน การสอน การบรรยาย การเขียนบทความวิจัย  
และบทความวิชาการของผูวิจัย อาจารยมหาวิทยาลัย และนักวิชาการ สวนผูประกอบการสามารถนําแตละองคประกอบของ

นวัตกรรมทางการตลาดในแบบจําลองไปประยุกตใชในการวางแผนกลยุทธใหสอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น  
เพือ่เสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจใหมีความเขมแข็งและเติบโตอยางยั่งยืนตอไป   
คําสําคัญ: นวัตกรรม การตลาด การทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถ่ิน 

Abstract 

  The study of marketing innovation planning for local gastronomy tourism aims to study the needs 
of tourists and the opinions of the community towards the innovative concept of marketing local food 
tourism, by using collecting data from tourists group. Upper Northern Provinces with questionnaires and 
data collection from personnel groups involved in planning innovations for local food tourism marketing, 
Nong Lom Sub-district, Dok Kham Tai District, Phayao Province. It consisted of members of local food 
tourism in Nong Lom community, Dok Kham Tai District, Phayao Province by group interview. The results of 
the study concluded that the needs of tourists and the opinions of the community towards innovative 
marketing ideas for local food tourism were found in four dimensions: Unique Proposition, Product Variety, 
Customer Focus and Market Focus. These four dimensions and had been taken action by community, 
However the fifth dimension is Integrated Marketing has not been implemented in accordance with the 
needs of tourists. The findings from this research are beneficial to the academic community regarding the 

                                                           
* สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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application of information of marketing innovation planning practices to the development of teaching and 
learning lectures, writing research papers and academic papers. Researchers, university professors, and 
entrepreneurial scholars can apply each element of marketing innovation in the model to implement 
strategic planning in accordance with local food tourism to strengthen the potential of business 
development to be strong and sustainable growth. 
Key words: Marketing innovation, Local gastronomy tourism, Community 

บทนํา 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยเปนอุตสาหกรรมหลักที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดดวยนวัตกรรม เนื่องจาก

ประเทศไทยถือไดวามีทําเลที่ตั้งที่เปนจุดศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในดานความหลากหลายของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เปนเอกลักษณ อั ธยาศัยไมตรีของคนไทย โดยในป พ.ศ. 2558 World 
Economic Forum: WEF ไดจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศไทยอยูในอันดับที่ 35 

จาก 141 ประเทศทั่วโลก (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2560) ดังนั้น การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ทางการแขงขันตองมีความสอดคลองและตอบรับกับแนวโนมการทองเที่ยวท่ีเปลี่ยนแปลงไปในโลก อาทิ การเติบโตของชนช้ัน

กลางท่ีเพิ่มความสามารถในการจับจายใชสอยเพื่อการทองเที่ยว การเติบโตของสายการบินตนทุนต่ําที่ทําใหการเดินทางเปนไป

ไดสะดวกดวยคาใชจายที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของกลุมผูสูงอายุท่ีตองการสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเขาถึงสถานท่ีทองเที่ยวตางๆ 

การเพิ่มขึ้นของการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเปนโอกาสใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวสามารถเขาถึงนักทองเที่ยวโดยตรง

ไดมากขึ้น ความตองการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มประสบการณที่สู งขึ้นทําใหหลายประเทศไดพัฒนาสินคา บริการ และเสนทาง

ทองเที่ยวเพื่อตอบสนองตอความตองการดังกลาว และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักทองเที่ยวทําใหมีกลุมสาขาการ

ทองเที่ยวเติบโตใหมมากมาย อีกทั้งหลายประเทศหันมาเพิ่มความหลากหลายของการทองเที่ยวเพื่อใหสามารถตอบรับกับ

ความตองการที่หลากหลายได (คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ, 2560) 
 ปจจุบันอาหารถูกมองวามีความสําคัญตอการเปนตัวแทนที่จะนําเสนอสังคมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของคน  
ในสังคมนั้นที่สามารถเพิ่มประสบการณของนักทองเที่ยวได (Michael & Jenkins, 2003) เนื่องจากการทองเที่ยวเชิงอาหาร

เปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ใช “อาหาร”เปนทรัพยากรทางการทองเที่ยวเพื่อจัดกิจกรรมการทองเที่ยว

เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับประสบการณและความเพลิดเพลินจากการเรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตางจากถิ่นที่ตนเองอยูอาศัย 

(Michael, 2004)  ดังนั้น การใชอาหารไทย และผลิตภัณฑอาหารไทยเปนปจจัยผลักดันท่ีทําใหเกิดการทองเที่ยวจึงมีหลักการ

ที่ตรงกับ การทองเที่ยวสรางสรรค (Creative Tourism) ที่ไมเนนการจัดแสดงเพื่อใหนักทองเที่ยวชม เหมือนกับรูปแบบการ

ทองเที่ยวในอดีต แตเปนการทองเที่ยวที่เกิดจากการที่นักทองเที่ยวตองการเขาไปเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

ในสถานที่ที่พวกเขาเดินทางไป เพื่อสัมผัสและเรียนรูวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งตามสภาพความเปนจริง (สริตา พันธเทียน 

และคณะ, 2560)  
 การทองเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เปนการทองเที่ยวที่ผสมผสานธรรมชาติของพื้นที่ วัฒนธรรม 

การบริการ การเขาถึงทรัพยากรทองเที่ยว การเปนเจาบานที่ดี และเอกลักษณเฉพาะพื้นที่ รวมเปนประสบการณใหกับ

นักทองเที่ยว โดยเฉพาะการลิ้มรสอาหาร การไดเรียนรูวิธีทําและลงมือทําอาหารดวยตัวเอง ซึ่งถือเปนการสรางประสบการณ 
ที่ประทับใจใหกับนักทองเที่ยว นอกจากนี้การทองเที่ยวเชิงอาหารยังเปนการกระจายรายไดสูทองถิ่น และภาคเกษตร  
ทั้งทางตรงและทางออม เชนอาหารใชผลผลิตการเกษตรเปนวัตถุดิบหลัก การเขารวมกิจกรรมเรียนรูและแปรรูปผลผลิต

การเกษตรในฟารม เปนตน สินคาของที่ระลึกเกี่ยวกับอาหาร อาทิ เครื่องเทศ เครื่องปรุง ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป ผลไม 

เปนตน (ภูริ ชุณหขจร, 2560) 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 36  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

ชุมชนทองเที่ยวหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เปนอีกหนึ่งชุมชนที่แสดงถึงศักยภาพและความพรอม

ของชุมชนในการนําวัฒนธรรมดานอาหารพื้นถ่ินมาพัฒนาตอยอดเปนการทองเที่ยวเชิงอาหาร โดยในชวงเดือนมิถุนายน 2562 
ชุมชนทองเที่ยวหนองหลมไดเขารวมประกวดอาหารพื้นถ่ินเพื่อการทองเที่ยวและไดผานการคัดเลือกในระดับภูมิภาคที่จังหวัด

แพรเพื่อเขาประกวดในระดับประเทศตอไป ทําใหชุมชนทองเที่ยวหนองหลมไดการคัดเลือกจากนายอําเภอดอกคําใตใหเปน

ชุมชนตนแบบการทองเที่ยวเชิงอาหารของอําเภอดอกคําใต จากการสัมภาษณกลุม (Group Interview)  กับชุมชนทองเที่ยว

หนองหลม พบวา ชุมชนมีความตองการที่จะพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงอาหารทองถิ่น ที่มุงเนนการสรางประสบการณ

ใหมๆใหกับนักทองเที่ยว และจากการรวมกันวิเคราะหถึงปญหาในการที่จะพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหารทองถิ่นของชุมชน

หนองหลม พบวาอาหารทองถิ่นที่ชุมชนนําเสนอเปนอาหารที่พบทั่วไปในจังหวัดพะเยา และภาคเหนือของประเทศไทย  
สงผลใหขาดความเปนเอกลักษณของชุมชนหนองหลม ไมมีแบบแผนและทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน ชุมชนขาดองคความรู

ในการทําการตลาดและการสื่อสารการตลาด 
 จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงตองการทราบความตองการของนักทองเที่ยวและความคิดเห็นของชุมชนตอนวัตกรรม

ทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นเปนอยางไร ทําใหนักวิ จัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึง แนวทางการวางแผน

นวัตกรรมทางการตลาด การทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถ่ินชุมชนหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อวางระบบในการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอาหารในทองถิ่นอยางมีคุณคา ผสานกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหเกิดความไดเปรียบทา งการ

แขงขันจากความคิดสรางสรรคและการวิจัยและพัฒนา ใหสอดคลองกับโครงการสงเสริมครัวไทยสูครัวโลกและสงเสริมการ

เช่ือมโยงอาหารไทยสูอาเซียน (Asean Culinary) โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)  
โดยเปนการบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขาดวยกัน ทั้งเรื่องเทคนิค วิธีการ แนวทาง ความคิด รวบยอด  
เพื่อสามารถตอบคําถามการวิจัยไดสมบูรณขึ้น เพื่อกําหนดรูปแบบและกลยุทธการตลาดการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นชุมชน

หนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ท่ีสามารถเพิ่มมูลคาและเกิดการทองเที่ยวท่ีมีคุณภาพและทองเที่ยวซ้ําได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

       1. เพื่อศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอการวางแผนนวัตกรรมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงอาหาร  
พื้นถิ่นของภาคเหนือตอนบน 
       2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการวางแผนนวัตกรรมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น  
ตําบลหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของสําหรับการศึกษาครั้งน้ีแบงออกเปน  แนวคิดท่ีสําคัญดังนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีการทองเท่ียวเชิงอาหาร 

 การทองเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เปนการทองเที่ยวที่ผสมผสานธรรมชาติของพื้นที่ วัฒนธรรม 

การบริการ การเขาถึงทรัพยากรทองเที่ยว การเปนเจาบานที่ดี และเอกลักษณเฉพาะพื้นที่ รวมเปนประสบการณใหกับ

นักทองเที่ยว โดยเฉพาะการลิ้มรสอาหาร การไดเรียนรูวิธีทําและลงมือทําอาหารดวยตัวเอง นับวาเปนการสรางประสบการณ 
ที่ประทับใจใหกับนักทองเที่ยว (ภูริ ชุณหขจร,2560) โดยการรับประทานอาหารเปนกิจกรรมหลักที่นักทองเที่ยวใชเงินและ

เวลามากที่สุดประมาณ 1 ใน 3 ของคาใชจายทั้งหมดในการเดินทางทองเที่ยวนักทองเที่ยวกวารอยละ 85 ที่มีฐานะมั่งคั่ง 
มักตองการประสบการณจากการรับประทานอาหารในรานอาหารที่แปลกใหม นักทองเที่ยวเกินกวารอยละ 30 มองหาอาหาร

การกินดีๆ รับประทานระหวางการทองเที่ยว อาหารทําใหนักทองเที่ยวรูสึกและสัมผัสแหลงทองเที่ ยวนั้นอยางลึกซึ้ง  
(ญาดา ชอบทําดี, 2560)  
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 การทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับอาหาร ยังเปนการเพิ่มมูลคาใหแกประสบการณของนักทองเที่ยวท่ีเดินทางไปยัง

สถานที่นั้นๆ ดังนั้นการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับอาหาร จึงหมายรวมถึง ประสบการณการทองเที่ยวเกี่ยวกับอาหาร  
ที่เปนเอกลักษณในแตละทองถิ่น ซึ่งแหลงทองเที่ยวเชิงอาหารมิใชเพียงเกิดจากรานอาหารภัตตาคารราคาแพง เพราะเนื่องจาก

ราคาไมใชตัวช้ีวัดสําหรับคุณภาพของอาหาร แตจากการศึกษาพบวานักทองเที่ยวท่ีเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงอาหารหรือเรียก

ไดวาเปน ‘food tourist’ มีความประทับใจกับรานอาหารราคาไมแพง รานอาหารตามริมทาง หรือรานอาหารที่อาจไมเปนที่

รูจักสําหรับผูคนทั่วไปไดเชนกัน หากสถานที่แหงนั้นสามารถให “ประสบการณที่นาประทับใจ”ใหแกนักทองเที่ยวได  
(Du Rand, 2006) ซึ่งวิธีการที่จะทําใหอาหารในทองถิ่นโดดเดนและเปนที่รูจักอยางแพรหลายนั้น อาหารเหลานั้นควรไดรับ

การสงเสริมและแนะนําใหรูจักรวมกับการทองเที่ยวเปน “การทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับอาหาร” ในการจัดการอาหาร

เพื่อการทองเที่ยวนั้น บางครั้งอาหารทองถิ่นจําเปนตองไดรับการดัดแปลงหรือพัฒนาตํารับ เพื่อใหถูกปากนักทองเที่ยว

โดยเฉพาะนักทองเที่ยวตางประเทศ และในขณะเดียวกันกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู เกี่ยวกับอาหาร  
จะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยทองถิ่นนั้นๆอาจไดรับอิทธิพลอาหารของนักทองเที่ยวและปรับตัวเขากับ

วัฒนธรรมหรือรสชาติของทองถิ่นไดเชนกัน ซึ่งนับไดวาเปนผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยว (Cohen & Avieli, 
2004) 

แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมทางการตลาด 
นวัตกรรมทางการตลาดเปนสวนหนึ่งของแนวคิดและกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางจากวิธีการตลาดเดิมอยาง  

มีนัยสําคัญ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเขาใจท่ีวาการยึดมั่นในกฎเกณฑทางการตลาดที่มีอยูเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอที่จะ

รับประกันความสําเร็จและความสามารถในการแขงขันในตลาดที่มีการแขงขันสูง (Kotler, 2005) นวัตกรรมทางการตลาด 

หมายถึง เปนกระบวนการทางการตลาดที่กําหนดขึ้นเพื่อทําการปรับปรุงสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ดวยการ

ทําสิ่งใหม ๆ และหาโอกาสในการปรับปรุงผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด รวมไปถึงการปรับปรุงนวัตกรรม

ในดานการตลาดอื่น ๆ ที่ประกอบไปดวย 5 ดาน (บุญสม ลีชยากิตติกร, 2558 ; O'Dwyer, Gilmore, and Carson, 2009; 
Zakerian, Mokhtari, Sabegh, and Jomadi, 2017)   ไดแก 1) คุณคาเฉพาะตัว (Unique Proposition) คือ สิ่งที่เปน

เอกลักษณและความที่ไมเปนตามแบบแผนเดิมที่เคยมีมา มีคุณคาเฉพาะตัวไมซ้ําใคร ซึ่งคุณคาเฉพาะตัวนี้เปนการสราง

มูลคาเพิ่มทางการตลาดที่จะชวยใหบรรลุความไดเปรียบทางการแขงขัน 2) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ ( Product 
Variety) ผลิตภัณฑมีการพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่องคือสรางผลิตภัณฑใหมที่รองรับกับผลิตภัณฑตัวหลัก 

3) การมุงเนนที่ตัวลูกคา (Customer Focus) คือ ความพึงพอใจของลูกคาและการกําหนดเปาหมายของลูกคาเปนสิ่งสําคัญใน

การจะนําไปสูความสําเร็จทางธุรกิจ โดยตองยึดลูกคาเปนศูนยกลางเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดยมุงเนนไปที่

การสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นแกลูกคา 4) การมุงตลาดเฉพาะกลุม (Market Focus) คือ การยึดตลาดเปนศูนยกลาง  
โดยกอนจะตัดสินใจเลือกจับตลาดไหนเพื่อจําหนายผลิตภัณฑใหกับกลุมคนเฉพาะกลุม (Niche Market) ตองอาศัยการ

วิเคราะหสภาพแวดลอม ปจจัยตางๆ วิสัยทัศน และประสบการณเพื่อจะนาไปสูการเปนผูนําตลาดและผลกําไรที่ตามมา  
5) การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing) คือ การผสมผสานระหวางกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมของ

องคกรกอใหเกิดความสําเร็จในการประยุกตใชเทคนิคใหม ๆ จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาว จึงนําไปสูกรอบแนวคิดการ

วิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน โดยเริ่มจากการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 

1) เพื่อศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอแนวคิดนวัตกรรมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นของ

ภาคเหนือตอนบนซึ่งผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงปริมาณทําใหทราบความตองการเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการตลาดในแตละ

ดานวามีมากหรือนอยเทาใด แตไมทราบแนวทางและวิธีการดําเนินงานของนวัตกรรมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงอาหารพืน้

ถิ่น และมีขอสงสัยบางประเด็นที่การวิจัยเชิงปริมาณไมสามารถหาคําตอบได โดยนําผลสํารวจความตองการของนักทองเที่ยว

มาสังเคราะหเปนประเด็นคําถามเพื่อสรางแบบสัมภาษณสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อดูวาชุมชนไดดําเนินการในดานใดบาง

ที่ตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว ซึ่งจะเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2) คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที่

มีตอแนวคิดดานนวัตกรรมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถ่ิน ตําบลหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 
การวิจัยเชิงปริมาณในงานวิจัยนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นของ 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน นาน แพร และพะเยา โดยสงแบบสอบถามออนไลนจํานวน 

1,000 ชุด ไดรับแบบสอบถามตอบกลับมาจํานวน 693 ชุด ซึ่งมีอัตราการตอบกลับรอยละ 69.3  ของจํานวนแบบสอบถาม

ทั้งหมดที่สง โดยขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 15 – 24 ป 

มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา และรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 9,000 บาทตอเดือน 
การวิจัยเชิงคุณภาพทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณกลุม (Groups Interview) สําหรับกลุมบุคลากรที่

เกี่ยวของกับการกําหนดแนวทางการวางแผนนวัตกรรมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ตําบลหนองหลม อําเภอ

ดอกคําใต จังหวัดพะเยา ประกอบดวย แกนนํากลุมทองเที่ยว ปราญชและผูรูในชุมชน และหนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถ่ิน จํานวน 25 คน 
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มาตรวัดตัวแปรในงานวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดทําการพัฒนามาจากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรม  

ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบงช้ีมาตรวัดตัวแปรโดยลักษณะของขอบงช้ีนั้นจะใชแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale) มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ “นอยที่สุด”=1 และ “มากที่สุด”=5 โดยผูวิจัยทํา

การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) และตรวจสอบความนาเช่ือถือของมาตรวัด 

(Reliability)  มีรายละเอียด ดังน้ี 
นวัตกรรมทางการตลาด หมายถึง เปนกระบวนการทางการตลาดที่กําหนดขึ้นเพื่อทําการปรับปรุงสวนประสมทาง

การตลาดดวยการทําสิ่งใหมๆ และหาโอกาสในการปรับปรุงผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความต องการของตลาด รวมไปถึงการ

ปรับปรุงนวัตกรรมในดานการตลาดอื่นๆ โดยองคประกอบนวัตกรรมทางการตลาด ในงานวิจัยครั้งนี้ประยุกตจาก O'Dwyer, 
Gilmore, and Carson (2009)  และบุญสม ลีชยากิตติกร  (2558)  ประกอบดวย 5 มิติ  ไดแก  คุณค า เฉพาะตัว  
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ การมุงเนนที่ตัวลูกคา การมุงตลาดเฉพาะกลุม และ การตลาดแบบบูรณาการ มีคา  
ครอนบารคอลัฟา 0.764, 0.820, 0.812, 0.651, 0.756 ตามลําดับ มีขอบงช้ีมาตรวัดตัวแปรทั้งหมด 17 ขอ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณกลุม(Groups Interview)  โดยมีการกําหนดคําถาม หรือคํา

สําคัญเพื่อใชในการสนทนากลุม โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังกลาวเริ่มจากการหลังจากที่เก็บรวบรวมขอมูลและ

วิเคราะหจากขอมูลเชิงปริมาณ ทําใหทราบความสัมพันธความสัมพันธระหวางปจจัยทางประชากรศาสตรและความตองการ

ของนักทองเที่ยวที่มีตอนวัตกรรมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นวามีระดับความคิดเห็นในระดับใด ผลการการ

วิเคราะหดังกลาวมาสังเคราะหเปนขอคําถามเพื่อสรางแบบสัมภาษณกลุม และนําเปนแบบสัมภาษณดังกลาวไปเสนอตอ

ผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบกอนจะนําไปสัมภาษณกลุมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการกําหนดแนวทางการวางแผนนวัตกรรมทาง

การตลาดการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ตําบลหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ประกอบดวย แกนนํากลุมทองเที่ยว 

ปราญชและผูรูในชุมชน และหนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถ่ิน 

การวิเคราะหขอมูล  

1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 1) คารอยละ เพื่อใชอธิบายลักษณะขอมูล เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลีย่ 2) คาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใชอธิบายขอมูลดานความตองการ

ดานนวัตกรรมการตลาดของนักทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถ่ิน  
2. การวิเคราะหแบบแกนสาระของเรื่อง (Thematic Analysis) ของขอมูลจาก เอกสาร และการสัมภาษณ  

เพื่อคนหาประสบการณใหมดานการทองเที่ยวเชิงอาหารทองถิ่นใหกับนักทองเที่ยว ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการทองเที่ยว

เชิงอาหารทองถิ่นของชุมชนหนองหลม ตําบลดอกคําใต จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมลู 

โดยการนําขอมูลไปใหผูใหขอมูลอานซ้ําอีก เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง และใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

(Methodological Triangulation) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ในสวนของงานวิจัยเชิงปริมาณการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูที่ตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 75.9 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 24.1 อายุ 15 – 24 ป คิดเปนรอยละ 76.2  
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มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 90.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 78.1 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา คิดเปน 
รอยละ 74.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 9 ,000 บาท คิดเปนรอยละ 68.4 และงานวิจัยเชิงคุณภาพคือกลุมบุคลากร  
ที่เกี่ยวของกับการกําหนดแนวทางการวางแผนนวัตกรรมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถ่ิน ตําบลหนองหลม อําเภอ

ดอกคําใต จังหวัดพะเยา ประกอบดวย แกนนํากลุมทองเที่ยว ปราญชและผูรูในชุมชน และหนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถ่ิน 
ผูวิจัยใชแนวคิดนวัตกรรมทางการตลาดที่ประกอบไปดวย 5 ดาน ไดแก คุณคาเฉพาะตัว (Unique Proposition) 

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ (Product Variety) การมุงเนนที่ตัวลูกคา (Customer Focus) การมุงตลาดเฉพาะกลุม 

(Market Focus) และการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing) ผูวิจัยไดศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอ

แนวคิดนวัตกรรมทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นและศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอแนวคิดดานนวัตกรรม

ทางการตลาดการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถ่ินท้ัง 5 ดาน สรุปรายละเอียดดังนี้ 
1. คุณคาเฉพาะตัว (Unique Proposition) ความตองการอาหารพื้นถิ่นของนักทองเที่ยวในภาพรวมเห็นดวยอยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.25 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเปนรายดาน พบวา อาหารพื้นถิ่นตองมีรสชาติที่  
เปนเอกลักษณมีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูที่ 4.49 โดยจากผลสรุปไดวานักทองเที่ยวตองการอาหารพื้นถ่ินที่มีรสชาติเปนเอกลักษณ 

มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางจากอาหารทั่วไป ตองมีการใชผักพื้นบาน วัตถุดิบทองถิ่นประกอบอาหาร ตองมีกลิ่นที่เปน

เอกลักษณ ตองมีความแปลกใหม นาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของคนในชุมชนที่กลาววาเอกลักษณของเมนูอาหาร

แตละเมนูนั้นเปนเมนูสมัยรุนพอรุนแมของคนในชุมชนซึ่งในปจจุบันไมมีใครทําแลวเนื่องจากไมมีผูที่มาสืบทอดจึงทําใหวิธีการ

ทํานั้นสูญหายไป สมาชิกของกลุมจึงมีความตองการที่จะนําเมนูเหลานั้นมาสรางสรรคโดยทําใหเขากับยุคสมัยมากขึ้น  
โดยใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นและบงบอกถึงความเปนทองถิ่นหนองหลม เชน ขนมหนาไหมเปนขนมที่นําวัตถุดิบจากชุมชน

ทองถิ่นมาเปนสวนประกอบ เชน ใสถั่วลิสง ใสขาวไรซเบอรรี่ที่เปนผลิตภัณฑของชุมชน โดยกรรมมวิธีของการทําเปนสูตร

เฉพาะของคนในชุมชน เปนตน และสอดคลองกับงานของ O'Dwyer, Gilmore, and Carson (2009) ที่กลาววา คุณคา

เฉพาะตัวเปนเอกลักษณและความที่ไมเปนตามแบบแผนเดิมที่เคยมีมา มีคุณคาเฉพาะตัวไมซ้ําใคร ซึ่งคุณคาเฉพาะตัวนี้เปน

การสรางมูลคาเพิ่มทางการตลาดที่จะชวยใหบรรลุความไดเปรียบทางการแขงขัน กิจกรรมทางการตลาดสามารถสราง

นวัตกรรมขั้นสูงได ซึ่งไมไดขึ้นอยูกับความคิดริเริ่มใหมเพียงอยางเดียว แตยังสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือการปฏิบัติที่ทําอยู

ในปจจุบัน เพื่อจะสรางใหเกิดคุณคาเฉพาะตัว 
2. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ (Product Variety) ความตองการอาหารพื้นถิ่นของนักทองเที่ยวในภาพรวมเห็น

ดวยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.66  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเปนรายดาน พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญ

กับการที่ชุมชนควรนําอุปกรณสมัยใหมเขากับใชในการประกอบอาหารพื้นถิ่น มีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูท่ี 4.74 โดยจากผลสรุปได

วานักทองเที่ยวตองการอาหารพื้นถิ่นที่นําอุปกรณสมัยใหมเขากับใชในการประกอบอาหารพื้นถิ่น ชุมชนควรมีการพัฒนา

รายการอาหารใหมีความหลากหลายแปลกใหมอยูเสมอ ชุมชนควรมีการพัฒนาสูตรอาหารใหมีความหลากหลายแปลกใหมอยู

เสมอ ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของคนในชุมชนที่กลาววาการตอยอดของรายการอาหารแตละรายการนั้นจะเกิดขึ้นจาก

ปญหาที่เกิดขึ้นในแตละรายการ เชนปญหาที่เกิดขึ้นจากเมนูหมูราคือหมูรามกีลิ่นเฉพาะที่คนท่ัวไปอาจจะไมชอบทางชุมชนเลย

แกปญหาโดยการใหสมาชิกในชุมชนสรางสรรคเมนูหมูราใหมีความแปลกใหม ซึ่งเมนูที่ไดจากการแกปญหานี้ เชน  
หมูราทรงเครื่อง หมูราทอดกระเทียมพริกไทย เปนตน และทางคณะผูวิจัยไดจัดทําอุปกรณใหมสําหรับการทําขนมหนาไหม

เพื่อลดปญหาหนาขนมสุกและไหมไมสม่ําเสมอ และสอดคลองกับงานของ บุญสม ลีชยากิตติกร (2558) ที่ใหขอเสนอแนะวา 

ความหลากหลายของผลิตภัณฑเปนการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ ซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหธุรกิจมีความเจริญกาวหนาขึ้นอยางตอเนื่อง 

การหาแนวทางการตอยอดใหกับผลิตภัณฑอยูอยางสม่ําเสมอมองไปที่ความตองการของตลาด และนําเสนอผลิตภัณฑที่คิดคน
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ขึ้นมาใหม เปนสิ่งที่จะทําใหธุรกิจไดเปรียบทางการแขงขัน นอกจากนี้ทางคณะผูวิจัยไดจัดทําอุปกรณใหมสําหรับการทําขนม

หนาไหมเพื่อลดปญหาหนาขนมสุกและไหมไมสม่ําเสมอเพื่อสรางมาตรฐานใหกับอาหารพื้นถิ่น 
3. การมุงเนนที่ตัวลูกคา (Customer Focus) ความตองการอาหารพื้นถิ่นของนักทองเที่ยวในภาพรวมเห็นดวยอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.45  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเปนรายดาน พบวาลูกคาตองสามารถเขาถึงอาหารพื้นถิ่น

ไดอยางสะดวกและหลากหลาย มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดอยูที่ 4.54 โดยจากผลสรุปไดวานักทองเที่ยวจะเกิดความพึงพอใจก็ตอเมื่อ

ทางชุมชนมีชองทางตางๆ ที่สามารถเขาถึงอาหารพื้นถิ่นไดอยางสะดวกและหลากหลาย ไดรับขอมูลที่จําเปนในการตัดสินใจ

สําหรับการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น และไดรับรูถึงคุณคาของอาหารพื้นถิ่นที่ผูใหบริการนําเสนอ ซึ่งสอดคลองกับความ

คิดเห็นกับความคิดเห็นของคนในชุมชนที่กลาววาทางชุมชนเริ่มมีชองทางในการที่จะประชาสัมพันธอาหารพื้นถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

โดยใชพื้นที่ที่หนวยงานราชการจัดหาใหในการประชาสัมพันธอาหารพื้นถิ่น นอกจากนี้ในเรื่องการสํารวจวาลูกคามีความ  
พึงพอใจหรือไม ทางชุมชนจะใชวิธีการสังเกตและสอบถามนักทองเที่ยวเกี่ยวกับรสชาติของอาหาร สีหนาทาทางในการ

แสดงออกหลังรับประทานอาหารและนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาเมนูอาหารใหตรงกับความตองการของผูบริโภคให

มากขึ้น เชน เมนูหมูราคือหมูรามีกลิ่นเฉพาะที่คนทั่วไปจะแสดงออกทางสีหนาเลยวาไมชอบ หรือนักทองเที่ยวบางคนจะไมกิน

เมนูนี้เลย ดังนั้นทางชุมชนเลยแกปญหาโดยการใหสมาชิกในชุมชนสรางสรรคเมนูหมูราใหมีความแปลกใหมเพื่อใหกลิ่นจาก  
หมูรามีความหอมของเครื่องเทศอื่นๆ มากขึ้น  และสอดคลองกับงานของ O'Dwyer, Gilmore, and Carson (2009)  
และบุญสม ลีชยากิตติกร (2558)  ที่เสนอแนะวาการยอมรับความตองการของลูกคาเปนสิ่งสําคัญอันดับตนๆ ในการทํา

การตลาดใหประสบผลสําเร็จ โดยตองยึดลูกคาเปนศูนยกลางเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา โดยมุงเนนไปที่การ

สรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นแกลูกคา 
4. การมุงตลาดเฉพาะกลุม (Market Focus) ความตองการอาหารพื้นถิ่นของนักทองเที่ยวในภาพรวมเห็นดวยอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.25 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเปนรายดาน พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญกับการทํา

การตลาดที่สื่อใหเห็นถึงลักษณะของอาหารพื้นถิ่น และใหความสําคัญกับอาหารพื้นถิ่นที่ชุมชนนําเสนอควรมีความเหมาะสม

กับนักทองเที่ยวกลุมนั้นๆ มีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูท่ี 4.37 โดยจากผลสรุปไดวานักทองเที่ยวใหความสําคัญกับการทําการตลาดที่

สื่อใหเห็นถึงลักษณะของอาหารพื้นถิ่น และใหความสําคัญกับอาหารพื้นถิ่นที่ชุมชนนําเสนอวาควรมีความเหมาะสมกับ

นักทองเที่ยวกลุมนั้นๆ พรอมทั้งอาหารพื้นถิ่นควรมีความเหมาะสมกับกลุมที่ช่ืนชอบความเปนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับความ

คิดเห็นของชุมชนที่จะแบงกลุมลูกคาออกเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 คือกลุมหนวยงานตางๆ และกลุมคนรูจักในจังหวัดพะเยา เชน 

เทศบาลเมืองดอกคําใต หอการคาจังหวัดพะเยา สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เปนตน โดยจะใหบริการใน

ลักษณะจัดเปนอาหารวางในการจัดประชุมหรือจัดสัมมนา และกลุมที่ 2 คือกลุมนักทองเที่ยวตางจังหวัดจะเนนที่กลุมวัยรุนที่

ชอบความแปลกใหม เนนกิจกรรมที่นาสนใจ เปนไปในทิศทางเดียวกันกับงานของบุญสม ลีชยากิตติกร (2558)  ที่มุงเนนจับ

ตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) สําหรับผลิตภัณฑสมุนไพรไทย คือ กลุมพนักงานออฟฟต โดยผลิตภัณฑเปนยาสมุนไพร

ไทย 100% บรรเทาอาการปวดที่เหมาะกับพนักงานออฟฟตท่ีสนใจยาบรรเทาปวดที่ทําจากสมุนไพรไทย 
5. การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing) ความตองการอาหารพื้นถิ่นของนักทองเที่ยวในภาพรวมเห็น

ดวยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.33  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเปนรายดาน พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญ

กับการที่ชุมชนควรมีการรวมงานกับหนวยงานอื่นๆ ในการทําการตลาดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถ่ิน มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุดอยูท่ี 4.54 โดยจากผลสรุปไดวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับการที่ชุมชนควรมีการรวมงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ในการทํา

การตลาดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ควรมีการทํางานเปนทีมของชุมชนในการใหบริการการทองเที่ยวเชิงอาหาร

พื้นถิ่น ชุมชนควรมีการรวมงานกับหนวยงานอื่นๆ ในการใหบริการการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ซึ่งชุมชนไดรวมมือกับ

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของเชนหอการคาในการนําเสนออาหารพื้นถิ่น โดยทําการเชิญประธานหอการคามาชิมอาหารแลวให

ทางหอการคานําไปประชาสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนๆ ตอไป ซึ่งในดานนี้ถือวาชุมชนยังมีจุดออนอยู เนื่องจากชุมชนไดรวมมือ
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กับหนวยงานภายนอกในการทําการตลาดนอยอยู การขายอาหารพื้นถิ่นของชุมชนยังเปนการรอใหนักทองเที่ยวเขามาชิม

อาหาร ซึ่งถือไดวาเปนการทําการตลาดเชิงรับ แตในปจจุบันหากตองการใหอาหารเขาถึงผูบริโภคไดอยางรวดเร็วจะตองทํา

การตลาดเชิงรุก โดยชุมชนตองหันมาพึ่งพาสื่อสังคมออนไลนใหมากขึ้น โดยใชแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication) ซึ่งผูประกอบการตองใชการสื่อตางๆ เชน สื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร  
ออกงานวิชาการ เปนตน ในการสรางความรูความเขาใจในการทองเที่ ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ซึ่งจะกอใหเกิดความมั่นใจแก

ผูบริโภค โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Manar, May, and Olga (2012) ท่ีทําการศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

(Integrated Marketing Communication) สําหรับภาคการศึกษาคือ มีการทําการตลาดประชาสัมพันธวิชาในสาย IT  
ทั้งลงสื่อออนไลน ปายประกาศในวิทยาลัย ออกบูธในโรงอาหาร เมื่อใกลถึงวันลงทะเบียนก็ทําปายประกาศโฆษณาที่กระตุน

ความสนใจใหนักศึกษาเขามาอาน และเมื่อถึงวันลงทะเบียนก็มีการออกบูธประชาสัมพันธวิชาอีกโดยมีผูใหคําปรึกษาในบูธ 

เชน รุนพ่ีที่เคยลงเรียนวิชานี้ไปแลว อาจารยที่สอน เพื่อใหคําแนะนําตอบขอสงสัยและสรางความเปนกันเองใหแกนักศึกษา 
ขอเสนอแนะ 
แนวทางการวางแผนนวัตกรรมการตลาดทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ตําบลหนองหลม อําเภอดอกคําใต จังหวัด

พะเยา ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก โดยสามารถสรุปแนวทางการวางแผนนวัตกรรมการตลาดไดดังนี้ 
 1) ดานคุณคาเฉพาะตัว ควรใหความสําคัญกับความมีเอกลักษณของรสชาติอาหาร ความเฉพาะตัวที่

แตกตางจากอาหารทั่วไป การใชผักพื้นบาน ใชวัตถุดิบทองถิ่นในการประกอบอาหาร มีกลิ่นที่เปนเอกลักษณ ความแปลกใหม 

นาสนใจ ตามลําดับ โดยดําเนินการดังนี้ 1) วัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหาร ตองเปนวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นท้ังพืชและสัตว ซึ่งอาจ

เกิดเองโดยธรรมชาติหรือชุมชนผลิตขึ้นโดยการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว แลวนํามาปรุงอาหารในชีวิตประจําวัน 2) วิธีการปรุงและ

ประกอบอาหาร ความเปนวิธีการที่ทําไดงายไมยุงยากซับซอน 3) สรางวิธีการนํามารับประทานที่แตกตางจากทองถิ่นอื่น และ

4) ใชความอุดมสมบูรณของดิน และแหลงน้ําท่ีทองถิ่นอื่นไมมีในการเพาะปลูกพืชตางๆ ท่ีใชในการประกอบอาหาร  
 2) ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ ควรใหความสําคัญกับการนําอุปกรณสมัยใหมเขากับใชในการ

ประกอบอาหารพื้นถิ่น การพัฒนารายการอาหารใหมีความหลากหลายแปลกใหมอยูเสมอ การพัฒนาสูตรอาหารใหมีความ

หลากหลายแปลกใหมอยูเสมอ ตามลําดับ โดยดําเนินการดังนี้ 1) นําปญหาที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารพื้นถิ่นมาตอ

ยอดรายการอาหาร เชนการแกไขปญหาของกลิ่นที่เกิดจากหมูรา สามารถสรางรายการอาหารหมูราทอดกระเทียมเพื่อทําให

กลิ่นหมูราหอมขึ้น และ2) นําอุปกรณที่สรางมาตรฐานใหกับอาหารพื้นถิ่นมาปรับใช เชนจัดทําอุปกรณใหมสําหรับการทําขนม

หนาไหมเพื่อลดปญหาหนาขนมสุกและไหมไมสม่ําเสมอเพื่อสรางมาตรฐานใหกับอาหารพื้นถิ่น 
 3) ดานการมุงเนนที่ตัวลูกคา ควรใหความสําคัญกับการมีชองทางการจัดจําหนายที่สามารถเขาถึงอาหาร

พื้นถิ่นไดอยางหลากหลาย การไดรับขอมูลที่จําเปนในการตัดสินใจสําหรับการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น และไดรับรูถึงคุณคา

ของอาหารพื้นถ่ินที่ผูใหบริการนําเสนอ ตามลําดับ โดยดําเนินการดังนี้ 1) การที่จะทราบวาลูกคามีความพึงพอใจหรือไมจะใช

วิธีการสังเกตและสอบถามนักทองเที่ยวเกี่ยวกับรสชาติของอาหาร สีหนาทาทางในการแสดงออกหลังรับประทานอาหารและ

นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาเมนูอาหารใหตรงกับความตองการของผูบริโภคใหมากขึ้น และ2) สรางชองทางการ 
จัดจําหนายหลายๆ ทางเพื่อทําใหผูบริโภคสามารถรับรูขอมูลขาวสารของอาหารในทองถิ่น เชนทางออนไลน หรือมีศูนย  
Call Center บริการขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหแกลูกคา เปนตน 

 4) ดานการมุงตลาดเฉพาะกลุม ควรใหความสําคัญกับการทําการตลาดที่สื่อใหเห็นถึงลักษณะของอาหาร

พื้นถิ่น อาหารพื้นถิ่นที่ชุมชนนําเสนอควรมีความเหมาะสมกับนักทองเที่ยวกลุมนั้นๆ และอาหารพื้นถิ่นควรมีความเหมาะสม

กับกลุมที่ช่ืนชอบความเปนทองถิ่น ตามลําดับ โดยดําเนินการคือ ชุมชนควรแบงกลุมลูกคาออกเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 คือกลุม

หนวยงานตางๆ และกลุมคนรูจักในจังหวัดพะเยา เชน เทศบาลเมืองดอกคําใต หอการคาจังหวัดพะเยา สํานักงานการ
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ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เปนตน โดยจะใหบริการในลักษณะจัดเปนอาหารวางในการจัดประชุมหรือจัดสัมมนา  
และกลุมที่ 2 คือกลุมนักทองเที่ยวตางจังหวัดจะเนนที่กลุมวัยรุนท่ีชอบความแปลกใหม เนนกิจกรรมที่นาสนใจ 

 5) ดานการตลาดแบบบูรณาการ ควรใหความสําคัญกับการที่ชุมชนควรมีการรวมงานกับหนวยงานอื่นๆ 

ในการทําการตลาดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ควรมีการทํางานเปนทีมของชุมชนในการใหบริการการทองเที่ยว

เชิงอาหารพื้นถิ่น ชุมชนควรมีการรวมงานกับหนวยงานอื่นๆ ในการใหบริการการทองเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ตามลําดับ  
โดยดําเนินการคือ ชุมชนตองทําการตลาดเชิงรุก โดยหันมาพึ่งพาสื่อสังคมออนไลนใหมากข้ึน เชน Website Facebook Line 
Instagram Email และการออกบูทไปนําเสนออาหารพื้นถิ่นของชุมชนในงานแสดงสินคาตางๆ ใหมากขึ้น เพื่อนําเสนอขอมูล

และความรูที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ เพื่อทําใหผลิตภัณฑเปนที่รูจักในวงกวาง และเปนการโปรโมทผลิตภัณฑสรางความรูใหแก

ผูบริโภค นอกจากน้ันยังเปนชองทางในการรับความคิดเห็นจากผูบริโภค สิ่งนี้จะทําใหเราไดทั้งลูกคาท่ีเปนประชาชนท่ัวไปไมวา

จะในพ้ืนท่ีหรือนอกพื้นที่ และยังไดลูกคาท่ีเปนหนวยงานตางๆ ท่ีใหความสนใจอีกดวย 
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พฤติกรรมการทองเที่ยวและการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสนของนักทองเที่ยวชาวไทย  
TOURISM BEHAVIOUR AND IMAGE PERCEPTION IN BANGSAEN TOURISM DESTINATIONS 

OF THAI TOURISTS 
สินีนุช ลําจวนและสหภาพ พอคาทอง 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา พฤติกรรมการทองเที่ยวและการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย เก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเที่ยว จํานวน 400 คน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ 

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ระหวาง 20-30 ป 

สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  /รับจางทั่วไป รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 
30,000 บาท มีการหาขอมูลแหลงทองเที่ยวผานชองทาง เพจรีวิวทองเที่ยวของ Facebook  มีวัตถุประสงคเพื่อพักผอนใน

วันหยุด ผูรวมเดินทางทองเที่ยว สวน ใหญมากับเพื่อน เดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล ระยะเวลาของการทองเที่ยว คือ 1 -2 
วัน ประเภทท่ีพักท่ีสนใจ คือ ประเภทโรงแรม ตําแหนงของแหลงทองเที่ยว ใกลทะเล / ชายหาด กิจกรรมที่สนใจ คือ กิจกรรม

ทางทะเล และมีคาใชจายในการมาทองเที่ยว 2,000 - 4,000 บาท นักทองเที่ยวชาวไทยมีการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยว

บางแสนโดยรวม ดานบรรยากาศของสถานท่ี มากที่สุด  โดยมีจุดแลนดมารคหลัก ที่ทัศนียภาพนาดึงดูดแปลกใหมเปนลําดับ

แรก รองลงมา คือ มีพื้นที่ทํากิจกรรมรวมกันสําหรับครอบครัว และมีการจัดสถานที่ใหเหมาะสมกับธรรมชาติโดยรอบอยาง

เปนระเบียบและสวยงาม ตามลําดับ ประโยชนของผลการศึกษานี้เชิงปฏิบัติการ ถือไดวาเปนประโยชนอยางมากกับผูประกอบ

ธุรกิจทองเที่ยว สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการตลาดและการจัดการธุรกิจทองเที่ยว  
และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย ไปใชในการวางแผนนโยบายพัฒนาแหลงทองเที่ยวให

สอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในปจจุบัน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
คําสําคัญ : พฤติกรรมการทองเที่ยว, ภาพลักษณแหลงทองเที่ยว, บางแสน  

Abstract 

 The purpose of this research is to study Tourism behaviour and image perception in Bangsaen 
tourism destinations of Thai tourist. The data were collected from 400 tourists. The statistics used in data 
analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results showed that most of the 
tourists were female, aged between 20-30 years, single status, with bachelor's degree, private company 
employees, with an average monthly income at 20,001 - 30,000 baht. The tourists seeked information on 
the the attraction through Facebook travel review page. They intentions were for vacations and most of 
them accompanied by friends and traveled by their private cars. The trip duration was at 1 -2 days and 
types of accommodation they interested in were Hotels located near the attraction or near the beach. 
They interested in marine activities in Bangsaen and their cost of traveling was around 2,000 - 4,000 baht. 

                                                           
 คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชา นวัตกรรมดิจิทัล การสื่อสารการตลาด และแบรนด มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบรุี 
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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Perceived image of tourists in Bangsaen tourism destinations particularly was the places atmosphere; firstly, 
there were exotically fascinating scenery and landmarks, secondly, family-friendly public spaces were well-
organized with the natural surroundings. The findings of this research will redound to the benefits of 
marketing and destination development plans conforming to tourist behaviour in a more efficient way.  
Keywords : Tourism behaviour , Destination image, Bangsaen 

บทนํา 

 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาทความสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปน

อยางมาก นับเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนแหลงรายได การจางงานที่สําคัญ และการ

กระจายความเจริญไปสูภูมิภาค เพื่อใหการทองเที่ยวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ การทองเที่ยว

แหงประเทศไทยจึงไดปรับแผนตลาดเพื่อกระตุนคนไทยใหเดินทางทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวดวยการสราง

ภาพลักษณแหลงทองเที่ยว คุณภาพบริการ และสรางรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 10 คิดประมาณการรายไดเปน 950,000 ลานบาท 

(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กองกลยุทธการตลาด, 2560)  
 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ยังสามารถสรางรายไดใหกับประเทศไทยไดอยางตอเนื่อง ถึงแมวาสภาพเศรษฐกิจ

ของประเทศจะยังไมกระเตื้องขึ้นก็ตาม อีกทั้งยังมีการรณรงคบวกกระแสนิยมที่กระตุนใหคนไทยหันมาทองเที่ยวในประเทศ

มากยิ่งข้ึน (Industrial new, 2561) และในป พ.ศ. 2563  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวยังคงไดรับความไววางใจใหเปนฟนเฟอง

หลักที่สําคัญในการชวยกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงไดกําหนดเปาหมายเชิงเศรษฐกิจ  
ในฐานะหนวยงานหลักดานการตลาด เพื่อสรางรายไดทางการทองเที่ยวรวมใหเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากป พ.ศ. 2562 ในขณะที่

รายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทยจะเพิ่มขึ้นเปน 1.287 ลานบาท ทําใหรายไดรวมเพิ่มขึ้นจาก 3.38 ลานบาท เปน 3.718 ลาน

บาท เพราะเหตุนี้อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศจึงยังเปนธุรกิจที่ เปนรายไดหลักทําเ งินเขาประเทศได   
(ยุทธศักดิ์ สุภสร, 2564)  

จังหวัดชลบุรี มีศักยภาพโดดเดนดานการทองเที่ยวที่สําคัญของภาคตะวันออก และยังคงไดรับความนิยมอยาง

ตอเนื่อง อีกทั้งยังสามารถมาเที่ยวไดแบบไมตองคางคืน หรือไป - กลับแควันเดียว หรือแมกระทั่งมา เที่ยวรับลมชมทะเล 
แคไมกี่ช่ัวโมง นั่นก็คือ หาดบางแสน ที่เปนหาดทรายสวยงาม น้ําทะเลเลนไดตลอดทั้งป มีเตียงผาใบและทิวมะพราวเปน

เอกลักษณ เปนแหลงทองเที่ยวอันดับตนๆ ที่มีการบริการ การทองเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งพักผอนชมธรรมชาติ กิจกรรมทาง

น้ํามากมาย หรือแมแตมาทานอาหารทะเลสดใหม และอยูในการดูแลของเทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งปจจุบันยังคงมีนักทองเที่ยว

มาเยี่ยมเยือนอยูตลอดเวลา เนื่องจากจังหวัดชลบุรี มีจุดเดนในดานสถานท่ีตั้งถือเปนประตูสูภาคตะวันออกที่อยูใกลสนามบิน

สุวรรณภูมิ และมีสนามบินอูตะเภาสําหรับรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี (Development 
Strategy Group, 2017, p. 105-111) พ.ศ. 2561 - 2564 มียุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมอุตสาหกรรมใหมีการ ใชเทคโนโลยี

สะอาดในการผลิตเพื่อไมใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการดาน

การทองเที่ยวใหมีความหลากหลายและไดมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร ที่ 3 พัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ 

มูลคา และความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล  
โดยประชาชนมีสวนรวม ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมใหมีคุณภาพและ 
ไดมาตรฐาน 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาระลอกใหม จึงสงผลตอสถานการณตลาดการทองเที่ยว  
การเดินทางทองเที่ยวในประเทศของคนไทยปรับลดลง ในป 2563 ที่ผานมา พบผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระลอกใหมในชวงเดือน 
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ธันวาคม 2563 เปนจํานวนมากเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ มีมาตรการกักตัวในแตละจังหวัด สถานที่

ทองเที่ยวตางๆ รวมถึงสถานที่ทองเที่ยวทางทะเล ไดปดลงช่ัวคราว สงผลกระทบตอการฟนตัวของตลาดคนไทยเดินทาง

ทองเที่ยวในประเทศอีกครั้งอยางหลีกเลี่ยงไมได ประกอบกับกําลังซื้อของคนไทยท่ีลดลงจากปญหาดานเศรษฐกิจสงผลตอการ

จับจายใชสอยระหวางการเดินทางทองเที่ยวที่ลดลงดวย (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2564) ทําใหนักทองเที่ยวสวนหนึ่ง

เลือกเดินทางแบบรอบคอบและวางแผนในการเดินทางมากขึ้นกวาเดิม ผูประกอบการธุรกิจในแหลงทองเที่ยว จึงจําเปนตอง

ปรับตัวเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได และใหสอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในปจจุบัน  
จากการสํารวจความเช่ือมั่นตอการทองเที่ยวภายในประเทศของคนไทย ศูนยวิจัยดานตลาดการทองเที่ยว  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดเผยผล พบวาพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย ป 2564  แนวโนมการ

เดินทางทองเที่ยวชวงครึ่งปหลัง 2564 ยังมีความตองการเดินทางทองเที่ยว ซึ่งเปนฤดูการทองเที่ยวในสถานการณปกติ 

ประเมินไดวา สถานการณโควิด-19 ไมนาจะไมมีผลกระทบทําใหฤดูของการทองเที่ยวเปลี่ยนไปแตอยางใด และภาพลักษณ

การทองเที่ยวในระดับประเทศจะตองมีภาพลักษณที่ดีขึ้น มุงสูการทองเที่ยวมูลคาสูง (High value tourism) อนาคตทองเที่ยว

ไทยหลังวิกฤต นักทองเที่ยวคุณภาพจะเพิ่มมากขึ้น แนวทางการตลาดตอบกลุมเปาหมายกําลังซื้อสูง สินคาทางการทองเที่ยว

และธรรมชาติจะฟนฟูดีสวยงาม แตกตาง หลากหลาย โดดเดน และสามารถทําราคาได  พฤติกรรม New normal ของการ

ทองเที่ยว นักทองเที่ยวไทยจะกลับกลายเปนแหลงรายไดหลักของรายไดทองเที่ยว หากอิงจากกรณีฐาน ในป 2020 รายไดจาก

นักทองเที่ยวไทยจะมีสัดสวน 64% และ 70% ในป 2021 จากที่เคยมีสัดสวนเพียง 36% ในป 2019 คนในประเทศจึงยัง

เดินทางทองเที่ยวในประเทศไดอยู ประกอบกับการที่นักทองเที่ยวตางชาติไมสามารถเดินทางเขาไทยไดสะดวกนักแมจะมีการ

เปด Travel Bubble รายไดจากนักทองเที่ยวไทยจึงจะเปนรายไดหลักของการทองเที่ยวในชวงนี้ 
 จากการไดลองทบทวนแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการสํารวจงานวิจัยเกี่ยวกับ

ภาพลักษณแหลงทองเที่ยวในระดับจังหวัดตางๆ ของประเทศไทย กลับพบวา งานวิจัยดานการทองเที่ยวสวนใหญจะศึกษา

เกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในพื้นที่ตางๆ การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะ

องคประกอบดานการทองเที่ยวและปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวอยางขาดการวางแผน  
แตไมมีการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสนมากนัก งานวิจัยท่ีใกลเคียงมากที่สุด คือ งานวิจัยท่ีศึกษา

ภาพลักษณแหลงทองเที่ยวของแตละจังหวัด ซึ่งจากการทบทวนเอกสารพบวา มีงานวิจัยของ ชัยศึก เจตตกร (2563) ที่ศึกษา

เกี่ยวกับองคประกอบดานการทองเที่ยวที่สงผลตอภาพลักษณจังหวัดพิษณุโลก งานวิจัยของ อาทิตย สุจเสน, นิตยา ทัดเทียม 

และกมลนันท ชีวรัตนาโชติ (2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาภาพลักษณของแหลงทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช และงานวิจัย

ของ วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2564) การวิเคราะหปจจัยและจําแนกกลุมนักทองเที่ยวตามภาพลักษณแหลงทองเที่ยวจังหวัดชลบุรี 

เพื่อเลือกตลาดเปาหมายที่ตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ํา  
ดังนั้น งานวิจัยที่ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ พฤติกรรมการทองเที่ยวและการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสน

ของนักทองเที่ยวชาวไทย ยังมีอยูคอนขางจํากัด ดวยเหตุนี้ ผูทําการวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เกี่ยวกับประเด็นสําคัญใน

ดานตางๆ ดังนี้  คือ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานโครงสรางทั่วไป ดานโครงสรางการทองเที่ยว ดานนันทนาการ  
ดานศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร ดานเศรษฐกิจและการเมือง ดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ดานสภาพแวดลอมทาง

สังคม และดานบรรยากาศของสถานที่  เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว ดังนั้นแหลงทองเที่ยวจําเปน

จะตองมีการบริหารจัดการและตรวจสอบภาพลักษณอยางสม่ําเสมอ เพราะคือสิ่งที่สําคัญในการตัดสินใจเลือกเดินทางไปยัง

จุดหมายนั้นๆ นอกจากน้ีการที่ไดทราบวาการรับรูภาพลักษณการทองเที่ยว ในแหลงทองเที่ยวเปนอยางไร เปนไปในทิศทางใด 

หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชในการพิจารณาวางแผนการบริหารภาพลักษณแหลงทองเที่ยว วางแผนการตลาด  
เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจดานการทองเที่ยว และใหสอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ เปลี่ยนไปใน

ปจจุบัน ซึ่งจะนําไปสูการกลับมาทองเที่ยวซ้ํา เพ่ือใหธุรกิจประสบความสําเร็จตอไป  
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการทองเที่ยวบางแสนของนักทองเที่ยว

ชาวไทย  
 2.  เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสนของ

นักทองเที่ยวชาวไทย  
 3. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางพฤติกรรมการทองเที่ยวบางแสนและการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยว  
บางแสนของนักทองเที่ยวชาวไทย  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดนํามากําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษาโดยมี

กรอบแนวคิดของการศึกษา ดังนี ้
 
 
 
     
 
         
 
 
     

         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ลักษณะทางประชากร 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพการสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
- ภูมิลําเนา 

 

พฤติกรรมการทองเท่ียวบางแสนของนักทองเที่ยวไทย 
-  ชองทางการหาขอมูลแหลงทองเที่ยว 
-  วัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยว 
-  จํานวนผูรวมเดินทางทองเที่ยว 
-  วิธีการเดินทางทองเที่ยว 
-  ระยะเวลาในการทองเที่ยว 
-  ประเภทท่ีพักที่สนใจ 
-  ตําแหนงของแหลงทองเที่ยว 
-  กิจกรรมทองเที่ยวท่ีสนใจ 
-  คาใชจายในการทองเที่ยว 
-  ระดับความพึงพอใจในการทองเที่ยว 
-  แนวโนมการกลับมาทองเที่ยว 
-  การแนะนําบุคคลอื่นมาทองเที่ยว 
 
 

 

ภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสนของนักทองเที่ยวชาว

ไทย (Destination Image) 
-  ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
-  ดานโครงสรางทั่วไป                            
-  ดานโครงสรางการทองเที่ยว              
-  ดานนันทนาการ 
-  ดานศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร                                                     
-  ดานเศรษฐกิจและการเมือง                 
-  ดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ       
-  ดานสภาพแวดลอมทางสังคม            
-  ดานบรรยากาศของสถานท่ี 

H2 

H1 

H3 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1.  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวบางแสน แตกตางกัน   
 2.  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสน 

แตกตางกัน   
 3.  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีพฤติกรรมการทองเที่ยวบางแสนแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบาง

แสน แตกตางกัน   

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักทองเที่ยว 
                 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว (Tourist behavior) คือ การแสดงออกของแตละบุคคล  ที่เกี่ยวของโดยตรงของ

การตัดสินใจเลือกใชสินคาและบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออก

หรือการกระทําทุกสิ่งอยางของนักทองเที่ยวไมวาการกระทํานั้นนักทองเที่ยวจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม เพื่ อมุงตอบสนองสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งในสภาพการณใดสภาพการณหนึ่ง สรุปไดวาในการทองเที่ยวนั้น นักทองเที่ยวจะแสดงพฤติกรรมแบบตางๆ ออกมา

ตามแตละบุคคล อาจมีพฤติกรรมแสดงออกเหมือนกันหรือตางกันก็ได ขึ้นอยูกับการรับรูขอมูลไดไมเหมือนกันซึ่งพฤติกรรมตาง 

ๆ นั้นจะแสดงใหเห็นเมื่อสัมผัสกับกระบวนการจัดการทองเที่ยวมักจะเปนรูปแบบของความพึงพอใจหรือไม และมากนอย

เพียงใด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบปจจัยที่สําคัญคือเปาหมาย ความพรอม สถานการณ การแปลความหมาย การตอบสนอง 

ผลลัพธที่ตามมา และปฏิกิริยาตอความผิดหวัง 
 ภาพลักษณแหลงทองเที่ยว (Destination Image)  
 Echtner and Ritchie (1993) พบวา สวนประกอบท่ีใชในการวัดภาพลักษณ แหลงทองเที่ยวควรจะประกอบดวย

หนาที่และจิตวิทยา โดยสวนประกอบดานหนาที่ของ แหลงทองเที่ยวประกอบไปดวย อุทยานแหงชาติกิจกรรมเดินปา  
แหลงโบราณสถาน พิพิธภัณฑชายหาด งานนิทรรศการเทศกาล ทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  สถานบันเทิง

และความสะดวกสบาย สิ่งกอสราง ราคา ตนทุน และภูมิอากาศ ฯลฯ สวนประกอบดานจิตวิทยาของแหลงทองเที่ยวมุงเนน

ความปลอดภัย ความเปนกันเอง ความมีอัธยาศัยเปนมิตร ความชวยเหลือ ซึ่งองคประกอบของทั้ง 2 ดานมีอิทธิพลดานบวก 

ตอความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ํายังแหลงทองเที่ยวเดิม และมักใชเปนเกณฑในการแบงสวนตลาดและเลือกตลาดเปาหมาย 

(Slivar, Aleric, & Dolenec, 2019; ธิติพร ชาญศิริวัฒน, 2561) 
 Morgan, Pritchard, and Pride (2012) และรังสิมา อุนโสภา (2561) ระบุวา ภาพลักษณแหลงทองเที่ยวสรางมา

จากกระบวนการรับรูอารมณ และภาพลักษณดานอื่นๆ โดยรวมองคประกอบดานความรูหรือความเช่ือเกี่ยวกับ คุณลักษณะ

ของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เชน ผูเช่ียวชาญ  แนะนํา การพูดแบบปากตอปาก การโฆษณา 

ภาพยนตรและขาวตางๆ เปนตน สิ่งเหลานี้จะกําหนดการรับรูตอภาพลักษณ ภาพลักษณทางดานอารมณนี้เปนความรูสึก

นําไปสูคุณลักษณะเหลานั้น จึงกลาวไดวาภาพลักษณโดยรวมของแหลงทองเที่ยว ไดมาจากกระบวนการรับรูและการประเมิน

ดานอารมณ ความรูสึก เหตุผล และ ประสบการณของนักทองเที่ยว 
  Beerli & Martin (2004) ไดทําการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาพลักษณแหลงทองเที่ยว และไดจัดหมวดหมู

องคประกอบของภาพลักษณสถานที่ออกเปน 9 องคประกอบ ไดแก ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานโครงสรางทั่วไป  
ดานโครงสรางการทองเที่ยว ดานนันทนาการ ดานศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร ดานเศรษฐกิจและการเมือง  
ดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ดานสภาพแวดลอมทางสังคม และดานบรรยากาศของสถานท่ี 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 50  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

 จากภาพลักษณที่สะทอนถึงการเปนเมืองทองเที่ยวของบางแสน สามารถหาคําตอบและพิสูจนดวยหลักฐาน  
เชิงประจักษวา นักทองเที่ยวมีการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยว ในดานภาพลักษณแหลงทองเที่ยวในดานตางๆ  
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว ภายหลังจากการเยี่ยมเยือนแหลงทองเที่ยวเปนอยางไร ซึ่งภาพลักษณ

แหลงทองเที่ยวนี้อาจสงผล ตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวซ้ํา (Baloglu & Mangaloglu, 2001; Fakeye & Crompton, 
1991)     

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 วิศรุตา สุขีรัตน (2564) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการทองเที่ยว ความตองการที่พักในเขตอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

ของนักทองเที่ยวชาวไทย ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยว  
ในเขตอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีแตกตางกัน และนักทองเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีความตองการที่พัก  
ในเขตอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีแตกตางกัน และนักทองเที่ยวที่มีพฤติกรรมการทองเที่ยว แตกตางกัน มีความตองการที่พัก 

ในเขตอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีแตกตางกัน 
 ฐิติวรรณ สีผ้ึง (2561) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการรับรูขอจํากัดในการทองเที่ยว และการรับรูประโยชนของการ

ทองเที่ยวตอพฤติกรรมการทองเที่ยวในกลุมนักทองเที่ยวสะพายเปหญิง : บทบาทของการจัดการกับขอจํากัดในฐานะ ตัวแปร

สงผาน และอิทธิพลกํากับของความมุงมั่นในตนเอง ผลการวิจัยพบวาการรับรูขอจํากัดในการทองเที่ยวสามารถทํานาย

พฤติกรรมการทองเที่ยวไดในทิศทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีการจัดการกับขอจํากัดเปนตัวแปรสงผาน

แบบสมบูรณ (Full mediation) อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหพบวาการรับรูประโยชนของการทองเที่ยวไมสามารถทํานาย

การจัดการกับขอจํากัดไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวาการจัดการกับขอจํากัดไมเปนตัวแปรสงผานระหวางการรับรู

ประโยชนของการทองเที่ยวและพฤติกรรมการทองเที่ยว นอกจากนี้ยังพบวาความมุงมั่นในตนเองไมมีอิทธิพลกํากับใน

ความสัมพันธระหวางการจัดการกับขอจํากัดและพฤติกรรมการทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอีกดวย 
 Niu Shaochen  (2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีนในพัทยา จังหวัดชลบุรี  
ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีภูมิลําเนาตางกันมีความพึงพอใจตอการทองเที่ยวในพัทยาจังหวัดชลบุรีแตกตางกัน   
แหลงทองเที่ยวราตรีตลาดน้ําสี่ภาค ทะเล/หาดทราย กิจกรรมการแสดงเพื่อความบันเทิง การรับประทานอาหาร กิจกรรมทาง

น้ํา ความเปนอยูที่ดีของชุมชน สิ่งแวดลอม พฤติกรรม อารมณความคุมคาความคาดหวังความพอใจโดยรวม และการ

เปรียบเทียบกับที่อื่น สงผลตอความภักดีของนักทองเที่ยวชาวจีน  ความภักดีตอพัทยามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวในพัทยาของนักทองเที่ยวชาวจีน 
 วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2564) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหปจจัยและจําแนกกลุมนักทองเที่ยวตามภาพลักษณแหลง

ทองเที่ยวจังหวัดชลบุรี เพื่อเลือกตลาดเปาหมายที่ตัง้ใจกลับมาเที่ยวซ้ํา ผลการวิจัย พบวา นักทองเที่ยวมีการรับรูตอปจจัยดาน

ภาพลักษณแหลงทองเที่ยวในดานประสบการณมากที่สุด ผลจากการวิเคราะหปจจัยพบวา ภาพลักษณจําแนกไดเปน 5 ดาน 

ดังนี้ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานความเปนธรรมชาติ ดานความชอบความเปนสวนตัวและไมชอบรวมกิจกรรมเพื่อการ

พักผอนหยอนใจ ดานความชอบเขารวมกิจกรรมเพื่อการพักผอน และดานความชอบภู มิอากาศของแหลงทองเที่ยว  
ผลการวิเคราะหจําแนกกลุมพบวา สามารถจําแนกไดเปน 4 กลุม คือ กลุมนักทองเที่ยวที่สนใจสังคมและวัฒนธรรม  
กลุมนักทองเที่ยวท่ีสนใจความเปนธรรมชาติแตไมชอบท่ีจะเขารวมกิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ กลุมนักทองเที่ยวท่ีสนใจ

สังคมและวัฒนธรรมและชอบเขารวมกิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ และกลุมนักทองเที่ยวที่สนใจความเปนธรรมชาติของ

แหลงทองเที่ยวและชอบภูมิอากาศ โดยกลุมนักทองเที่ยวที่สนใจดานสังคมและวัฒนธรรมและชอบเขารวมกิจกรรมเพื่อการ

พักผอนหยอนใจเปนกลุมที่มีโอกาสกลับมาเที่ยวซ้ํามากที่สุด 
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วิธีการดําเนินการวิจัย   

การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการทองเที่ยวและการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสนของนักทองเที่ยวชาว

ไทย ใชรูปแบบของการศึกษาวิจัยเปนเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
research) แบบวัดผลครั้งเดียว (One-shot case study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชการสุมแบบขั้นตอน  
(Multi - stage sampling) โดยเรียงลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ใชการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเก็บกลุมตัวอยางผานสื่อ

ออนไลน ในการเก็บกลุมตัวอยาง โดยโพสตแบบสอบถามไปท่ี Facebook Group ดังนี ้
 1.  กลุมพาไปทองเที่ยว 
 2.  กลุมชิลไปไหน 
 3.  กลุมคนชอบเที่ยว Trip TH 
 4.  กลุมชอบจังบางแสน  
 เหตุผลที่ผูวิจัยทําการเลือก 4 กลุมนี้ เนื่องจาก สมาชิกในกลุมมีจํานวน 10,000 คนขึ้นไป เปนกลุมที่สนใจเรื่อง

ทองเที่ยว และแนะนําเรื่องการทองเที่ยว มีจํานวนผูที่เขารวมสนใจในกลุมเยอะ ซึ่งมีลักษณะประชากรที่แตกตางกัน ไมวาจะ

เปนอายุ อาชีพ รายได  

 เมื่อทําการคัดเลือก Facebook group ที่ใชเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจาก Facebook Group  
ทั้ง 4 กลุม  

 ขั้นตอนที่ 2 การเลือกแบบกําหนดจํานวนตัวอยาง (Quota sampling) โดยกําหนดใหมีจํานวนกลุมตัวอยาง  
กลุมละเทาๆ กัน คือ กลุมละ 100 คน จากการไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 4 กลุม จนครบตามจํานวน 400 คน 

 ขั้นตอนที่ 3 การเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เมื่อกําหนดจํานวนตัวอยางแลผูวิจัยใชวิธี

เลือกเก็บตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง เก็บใน  Facebook 
Group ทั้ง 4 กลุมตามที่กําหนดจนครบจํานวน 400 ตัวอยาง  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การประมวลผลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล หลังจากเก็บขอมูลครบถวน ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความ

สมบูรณ และความถูกตองของแบบสอบถาม จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ตามวิธีการวิจัยทางสถิติ  
และดําเนินการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for windows 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี้ 
สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive statistics analysis) โดยใชคารอยละ (Percentage) ความถี่ Frequency) 

คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คาความแปรปรวน (Variance) และนําเสนอขอมูลในตาราง

เพื่ออธิบายเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง 
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1. วิเคราะหขอมูลปจจัยดานลักษณะทางประชากรไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนา ของกลุมตัวอยางดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน และรอยละ 
 2. วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการทองเที่ยวบางแสนของนักทองเที่ยวไทย ดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน  
และรอยละ 
             3.  วิเคราะหขอมูลการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสนของนักทองเที่ยวชาวไทย ดวยสถิติเชิงพรรณนา 

ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4. สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential statistical analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวบางแสน 

แตกตางกัน โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห Chi-square 
สมมติฐานท่ี 2 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบาง

แสน แตกตางกัน  ตัวแปรตน คือ ลักษณะทางประชากร ตัวแปรตาม คือ ภาพลักษณแหลงทองเที่ยว สถิติที่ใช One - Way 
ANOVA เพื่อทดสอบความแตกตาง ของตัวแปรระหวาง ลักษณะทางประชากร กับ ภาพลักษณแหลงทองเที่ยว  

สมมติฐานที่ 3 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีพฤติกรรมการทองเที่ยวแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยว

บางแสน แตกตางกัน  ตัวแปรตน คือ พฤติกรรมการทองเที่ยว ตัวแปรตาม คือ ภาพลักษณแหลงทองเที่ยว สถิติที่ใช  
One - Way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกตาง ของตัวแปรระหวาง พฤติกรรมการทองเที่ยว กับ ภาพลักษณแหลงทองเที่ยว 

ผลการศึกษาวิจัย และอภิปรายผล  

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการทองเที่ยวและการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสนของนักทองเที่ยว

ชาวไทย” ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวที่เคยมาบางแสนสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ระหวาง 20-30 ป สถานภาพโสด 

มีการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน /รับจางท่ัวไป รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท 

มีการหาขอมูลแหลงทองเที่ยวผานชองทาง เพจรีวิวทองเที่ยวของ Facebook มีวัตถุประสงคเพื่อพักผอนในวันหยุด  
ผูรวมเดินทางทองเที่ยว สวน ใหญมากับเพื่อน เดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล ระยะเวลาของการทองเที่ยว คือ 1 -2 วัน 

ประเภทที่ พักที่สนใจ คือ ประเภทโรงแรม ตําแหนงของแหลงทองเที่ยว ใกลทะเล / ชายหาด กิจกรรมที่สนใจ ของการ

ทองเที่ยวบางแสน คือ กิจกรรมทางทะเล และมีคาใชจายในการมาทองเที่ยวบางแสน 2 ,000 - 4,000 บาท กลุมตัวอยาง 
สวนใหญ มีการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสนโดยรวม พบวาอยูใน ระดับมาก  
 สมมติฐานที่ 1 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวบางแสน 

แตกตางกัน    
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ตารางแสดงการทดสอบความแตกตางระหวางอาชีพ กับ วัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยวบางแสน 
 
 
 

อาชีพ 

วัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยว  
 
 

รวม 

เพื่อ

พักผอน

ในวันหยุด 

เพื่อ

การศึกษา 
เพื่อ

เยี่ยม

ญาติ

มิตร 

เพื่อการ

ทํางาน / 

ธุรกิจ 

เพื่อ

ประชุมสั

มมนา / 

ฝกอมรม 

เพื่อ

พบปะ

สังสรรค 

เพื่อ

เรียนรู

ประสบกา

รณใหมๆ 

อื่นๆ 

นักเรียน / 

นักศึกษา 
45 

(11.20) 
8 

(2.00) 
1 

(0.20) 
2 

(0.50) 
2 

(0.50) 
10 

(2.50) 
0 

(0.00) 
2 

(0.50) 
70 

(17.50) 
ขาราชการ / 

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

45 
(11.20) 

3 
(0.80) 

1 
(0.20) 

4 
(1.00) 

6 
(1.50) 

6 
(1.50) 

6 
(1.50) 

0 
(0.00) 

71 
(17.80) 

พนักงานเอกชน 

/ รับจางทั่วไป 
110 

(27.50) 
 

1 
(0.20) 

7 
(1.80) 

10 
(2.50) 

5 
(1.20) 

21 
(5.20) 

5 
(1.20) 

0 
(0.00) 

159 
(39.80) 

ประกอบธุรกิจ

สวนตัว 
39 

(9.80) 
1 

(0.20) 
9 

(2.20) 
8 

(2.00) 
3 

(0.80) 
20 

(5.00) 
1 

(0.20) 
1 

(0.20) 
82 

(20.50) 
แมบาน / 

พอบาน / 

วางงาน 

8 
(2.00) 

0 
(0.00) 

2 
(0.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(0.20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

11 
(2.ค0) 

อื่นๆ 5 
(1.20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(0.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

7 
(1.80) 

รวม 252 
(63.00) 

13 
(3.20) 

20 
(5.00) 

24 
(6.00) 

16 
(4.00) 

60 
(15.00) 

12 
(3.00) 

3 
(0.80) 

400 
(100.00) 

𝑥 = 71.795 df = 35 P-Value = 0.00 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางอาชีพ กับ วัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยวบางแสน พบวาคา 

𝑥 = 71.795 df = 35 𝑃 − Value = 0.00 เนื่องจากคานัยสําคัญที่ได มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด  
D = 0.05 แสดงวานักทองเที่ยวที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีวัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยวบางแสน แตกตางกัน โดย

นักทองเที่ยวทุกกลุมอาชีพ มีวัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยว เพื่อพักผอนในวันหยุดมากที่สุด แตในลําดับรองลงมา 

พบวา กลุมอาชีพ นักเรียน / นักศึกษา  พนักงานเอกชน / รับจางทั่วไป และ ประกอบธุรกิจสวนตัว มีวัตถุประสงค  
เพื่อพบปะสังสรรค ในขณะที่กลุมอาชีพแมบาน / พอบาน / วางงาน มีวัตถุประสงครองลงมา คือ เพื่อเยี่ยมญาติมิตร 
 สมมติฐานที่ 2  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน การรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยว

บางแสน แตกตางกัน   
 ภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสน ไดแก ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานโครงสรางทั่วไป ดานโครงสรางการ

ทองเที่ยว ดานนันทนาการ ดานศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร ดานเศรษฐกิจและการเมือง ดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

ดานสภาพแวดลอมทางสังคม และดานบรรยากาศของสถานท่ี   
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ตารางแสดงการทดสอบความแตกตางระหวางอายุ กับ การรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสนโดยรวม 

ตัวแปร อาย ุ
จํานวน 

n 
คาเฉลี่ย 
( x ) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
( S.D. ) 

F Sig. 

ภาพลักษณแหลงทองเที่ยว

บางแสนโดยรวม 

20 - 30 ป 
31 - 40 ป 
41 - 50 ป 
51 - 60  ป 
60 ปขึ้นไป 
รวม 

173 
117 
73 
27 
10 
400 

3.94 
4.03 
4.15 
4.38 
4.29 
4.04 

0.45 
0.46 
0.38 
0.34 
0.31 
0.45 

8.432 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางอายุ กับ การรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสน โดยรวม  ทดสอบ

สมมติฐานดวยสถิติ F-test โดยวิธี One Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา Sig. ของ ภาพลักษณแหลง

ทองเที่ยวบางแสน โดยรวม เทากับ 0.000 นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา อายุท่ีแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณ

แหลงทองเที่ยวบางแสน โดยรวม แตกตางกัน เพื่อใหทราบ ความแตกตางระหวางอายุกับการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยว

บางแสน โดยรวม โดยจําแนกตามอายุเปนรายคู โดยทําการทดสอบวาคูไหนมีการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสน 

แตกตางกันบาง ทําการทดสอบดวยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยใชวิธีการ ทดสอบของ LSD Test 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบคูอายทุี่มีคะแนนเฉลี่ยภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสน โดยรวม แตกตางกันดวยวิธี L.S.D. 

อาย ุ  
�̅� 

20 - 30 ป 
3.94 

31 - 40 ป 
4.03 

41 - 50 ป 
4.15 

51 - 60  ป 
4.38 

60 ปขึ้นไป 
4.29 

20 - 30 ป 
 

31 - 40 ป 
 

41 - 50 ป 
 

51 - 60  ป     
 

60 ปขึ้นไป 

3.94 
(Sig) 
4.03 
(Sig) 
4.15 
(Sig) 
4.38 
(Sig) 
4.29 
(Sig) 

- -0.08 
(0.09) 

- 

-0.21* 
(0.00) 
-0.12* 
(0.50) 

- 

-0.43* 
(0.00) 
-0.35* 
(0.00) 
-0.22* 
(0.02) 

- 

-0.34* 
(0.01) 
-0.26 
(0.06) 
-0.13 
(0.36) 
-0.08 
(0.58) 

- 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวท่ีมีอายุ 20 - 30 ป ป มีการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสนโดยรวมนอย

กวา นักทองเที่ยวที่มีอายุ 41 - 60 ป ขึ้นไป  ทั้งนี้เนื่องจาก นักทองเที่ยวที่มี 20 - 30 ป ซึ่งมีการรับรูภาพลักษณแหลง

ทองเที่ยวบางแสนโดยรวมนอยกวา นักทองเที่ยวท่ีมีอายุ 41 - 60 ป ขึ้นไป   เพราะนักทองเที่ยวท่ีชวงอายุนอยกวา มีความคิด

และประสบการณการใชชีวิตที่เจอมานอยกวา นักทองเที่ยวที่มีอายุ 41 - 60 ป ขึ้นไป   การมองภาพรวมของสถานที่นั้น  



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 55  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของก็ตางกันออกไปเมื่อมีการถามถึงการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสน จึงมีการมอง

ภาพลักษณแหลงทองเที่ยวคอนขางนอยกวากลุมอายุอื่น ๆ  
 ผลการศึกษาวิจัยขางตนสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน ( 2560, หนา 41) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร 

ประกอบดวย อายุ เพศ รายได การศึกษา เหลานี้เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตรเปน

ลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น ๆ  
ตัวแปรดานทางประชากรศาสตรที่สําคัญ และคนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน ดังนั้น 

ผูวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุ 20 - 30 ป มีการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสน แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มี

อายุ 41 - 60 ปขึ้นไป 
 สมมติฐานที่ 3  นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีพฤติกรรมการทองเที่ยวแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยว

บางแสน แตกตางกัน   

ตารางแสดงการทดสอบความแตกตางระหวางกิจกรรมทองเที่ยวที่สนใจ กับการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสน  
ของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยรวม 

ตัวแปร กิจกรรมทองเท่ียวที่สนใจ  
จํานวน 

N 
คาเฉลี่ย 
( �̅� ) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
( S.D. ) 

F Sig. 

ภาพลักษณแหลง

ทองเที่ยวบางแสน

โดยรวม 

กิจกรรมทางทะเล 
ซ้ือของฝาก / ชอปปง 
ไหวพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ ์
งานเทศกาลประจําปของทองถิ่น 
ถายรูป เช็คอิน 
ชมพิพิธภัณฑสัตวน้ํา 
เท่ียวแหลงสถานบันเทิง 
รับประทานอาหารทะเล / คาเฟ 
กิจกรรมกีฬา (วิ่ง, ปนจกัรยาน) 
กิจกรรมอีเวนทพิเศษ (งานแขงรถ,งานบาง

แสนไบควีค)              
รวม 

107 
21 
30 
14 
68 
18 
19 
87 
20 
16 
 

400 

4.10 
3.95 
4.13 
4.25 
4.00 
4.04 
4.04 
3.94 
4.13 
4.02 

 
4.04 

0.50 
0.35 
0.43 
0.44 
0.43 
0.49 
0.27 
0.46 
0.37 
0.30 

 
0.45 

1.447 0.166 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลทดสอบความแตกตางระหวางกิจกรรมทองเที่ยวที่สนใจ กับการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสน ของ

นักทองเที่ยวชาวไทย โดยรวม ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ F-test โดยวิธี One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

พบวา Sig. ของภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสน โดยรวม เทากับ 0.16 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดง

วา นักทองเที่ยวที่มีกิจกรรมทองเที่ยวที่สนใจแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณแหลงทองเที่ยวบางแสน โดยรวม ไมแตกตาง

กัน 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้   
 1. สําหรับหนวยงานที่ดูแลแผนพัฒนาดานการทองเที่ยวจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข ศูนยบริการ

นักทองเที่ยวชายหาดบางแสน สามารถนําขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ไปเปนขอมูลสนับสนุนนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวภายในเขต

บางแสน พัฒนาและสื่อสารประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ นําเสนอวางแผนดานกลยุทธการตลาด ใหสอดคลองกับพฤติกรรม

การทองเที่ยวในปจจุบัน เพื่อสรางประสบการณที่ดีและเกิดความประทับใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยว ซึ่งจะสงผล

ตอการกลับมาเที่ยวซ้ําและชวยเหลือธุรกิจดานการทองเที่ยว ไดตอไป 
 2. นักทองเที่ยว มีพฤติกรรมใหความสนใจกับการหาขอมูลแหลงทองเที่ยว ผานสื่อชองทาง เพจรีวิวทองเที่ยวของ 

Facebook เปนจํานวนมาก สถานประกอบการณดานที่พัก ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ควรเนนการลงประชาสัมพันธ

ผานชองทางสื่อสมัยใหม และมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา เพื่อใหนักทองเที่ยวที่มีความสนใจแหลงทองเที่ยว ไดเกิดการรับรูถึง

แหลงทองเที่ยวใหม กิจกรรมตาง ๆ เนื่องจากสื่อสมัยใหมสามารถเขาถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตปจจุบันได อยางงาย รวดเร็ว 

และสะดวกแกการรับรู 
                  3. เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําใหเห็นถึงการรับรูภาพลักษณในมุมมองของนักทองเที่ยวที่เดินทางมา

ทองเที่ยวบางแสนในแตละดาน โดยเฉพาะดานโครงสรางทั่วไป ควรมีการปรับปรุงพัฒนาการจัดระเบียบเสนทางการเดินรถให

ดีขึ้นไปกวาเดิม จัดระเบียบที่จอดรถรองรับนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ เพื่อสงเสริมการรับรูภาพลักษณในมุมนี้ และปองกัน

ปญหาจราจรที่ติดขัด ท่ีจะสงผลใหนักทองเที่ยวเกิดความไมประทับใจในการกลับมาทองเที่ยวอีกครั้ง  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  
  1.   การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยการเก็บแบบสอบถาม ดังนั้นในการศึกษางานวิจัยในครั้ง

ตอไปควรทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณกับนักทองเที่ยวที่ไมเคยมาบางแสน เพื่อเปรียบเทียบการรับรูภาพลักษณ  
ในมุมมองอีกดาน เพื่อนํามาพัฒนาตอไป 
  2.   การศึกษาครั้งนี้กําหนดกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวชาวไทย โดยการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษา

เปรียบเทียบกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ แนะนําการทองเที่ยวเชิงอนุรักษชายหาด การสรางคุณคาแหลงทองเที่ยว  
เชิงศิลปะวัฒนธรรม เพราะผลการศึกษาท่ีไดอาจจะนําไปเปนขอเสนอแนะ และไดมุมมองที่กวางมากขึ้น  
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การนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซในประเทศไทย 
Implementation of Environmental Sustainability Practices of MICE Organizers in 

Thailand 
ณัฐ สันตยานนท* และณัฐพล พันธุภักด*ี* 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซ

ในประเทศไทย ใชเครื่องมือเปนแบบสอบถามการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซ 
จํานวน 400 ฉบับ ในการศึกษาใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ และสถิติ 
เชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหคา t test และความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางคาเฉลี่ย

จึงวิเคราะหความแตกตางดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูจัดกิจกรรมไมซ ไดแก วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมไมซ ประเภทของกิจกรรมที่  

จัดบอยที่สุด และการเดินทางมาสถานที่จัดงานที่ตางกันมีอิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่ งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใช

ของผูจัดกิจกรรมไมซที่ตางกัน 
คําสําคัญ: แนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม, ผูจัดกิจกรรมไมซ, การจัดงานอยางยั่งยืน 

Abstract 
This study investigated on the implementation of environmental sustainability practices of MICE 

organizers in Thailand related to behavior. The study used self-administrative questionnaire to collect the 
data from 400 respondents who are organizing meeting, incentive, convention and exhibition by using MICE 
environmental sustainability practices questionnaire. The statistical significance level was set at the 0.05 
level. Inferential statistics (t-test, F-test, LSD) found that behavior of MICE organizer consist of objectives of 
event, type of MICE activities and choice of travelling which influenced environmental sustainability 
practices of MICE organizer. 
Key words: Environmental Sustainability Practices, MICE Organizer, Sustainability Event. 

1. บทนํา 
อุตสาหกรรมไมซ (MICE) อันประกอบดวย M คือ Meetings, I คือ Incentive travels, C คือ Conventions และ 

E คือ Exhibitions เปนอุตสาหกรรมที่ชวยพัฒนาประเทศและมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ

ทั้งใน    และตางประเทศ ป 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ เกิดคาใชจายจากการ 
จัดกิจกรรมไมซ (Expenditure) รวมมูลคากวา 165,823 ลานบาท ลดลง 70.38% เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 (559 ,840 

ลานบาท) กอใหเกิดรายไดประชาชาติ (GDP Contribute) รวมมูลคา 162,976.01 ลานบาท ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได

จากการจัดกิจกรรมไมซ 11,590 ลานบาท และกอใหเกิดการจางแรงงานไมซเพื่อการจัดงาน 95 ,314 อัตรา (นิชาภา  ยศวีร, 

2563) 

                                                           
*นิสิตปริญญาโท โครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร, ผูนิพนธ 
**ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยแีละการปฎิบัติการ, คณะบริหารธุรกจิ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร  
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แมอุตสาหกรรมไมซจะมีผลดีตอเศรษฐกิจและสังคม อุตสาหกรรมไมซยังไดสรางผลกระทบทางลบ  ตอสิ่งแวดลอม 
อันเปนผลจากเปนอุตสาหกรรมที่ทําใหเกิดการมารวมตัวกันของผูคนจํานวนมากในแตละครั้ง สงผลใหมีการทางในวงการ 

เกิดการบริโภคทรัพยากรตางๆ  
นงคนุช  ศรีธนาอนันต (2559) ศึกษาเรื ่อง แนวทางปฏิบัติและการสงเสริมการประชุมสีเขียวในประเทศไทย  

การประชุมเปนกิจกรรมที่ดึงดูดนักทองเที่ยวและกอใหเกิดผลดีตอเมืองเจาภาพในดานเศรษฐกิจและสังคม  แตในเวลา

เดียวกันการรวมตัวของผูคนจํานวนมากไดสรางผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม อยางหลีกเลี่ยงไมได ผูประกอบวิชาชีพดาน

การจัดงานประชุมในตางประเทศไดเห็นความสาํคัญของ ประเด็นความยั่งยืน จึงมีความพยายามอยางตอเนื่องในการสงเสรมิ

การปฏิบัติตามแนวทางการประชุม สีเขียวเพื่อลดผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม  
การจัดกิจกรรมไมซมีผลกระทบ ทางลบตออากาศ ดิน นํ้า ทรัพยากรตางๆ และ สังคม ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนี้

ไมเพียงสงผลตอสถานที่จัดงานเทานั้น แตยังสงผลกระทบในวงกวาง การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ  วัสดุตางๆ พลังงานนํ้า 

ลวนกอใหเกิดขยะของเสีย สรางมลภาวะทางอากาศและนํ้า และ  กอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากมีการวางแผนการจัดงานโดยคํานึงถึงความยั่งยืน ผูจัดงานก็จะสามารถลดผลกระทบ   
ทางลบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรได นอกจากนี้ การเชิญทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเขามามี  สวนรวมจะชวยปลุกกระแสให

เกิดการเปลี่ยนแปลงสูความยั่งยืนอยางเปนรูปธรรมและเปน  ประโยชนระยะยาวที่จะสืบทอดจากรุนสูรุน ทั้งยังเปนแรง

บันดาลใจใหวิถีชิวิตของสังคมนั้น มีการดําเนินงานสูความยั่งยืนตอไป (Green Meeting Guide, 2009) 
 ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรม

ไมซในประเทศไทย เพื่อเปนแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมการจัดกิจกรรมไมซตามมาตรฐานการจัดงานอยางยั่งยืนตอไป 
1.1 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

   ในการศึกษานี้ผูศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาไวคือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูจัดกิจกรรมไมซที่มีตอ

แนวปฏิบัติเพื่อการจัดงานอยางยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม และ 2. เพื่อศึกษาระดับการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดาน

สิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซ 

2. การตรวจเอกสารงานวิจัย 

   2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
สมาคมสงเสริมการประชุมกลุมประเทศอาเซียน (Asian Association of Convention & Visitor Bureau: AACVB

) ไดใหคําจํากัดความของ MICE วาหมายถึงกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาเพื่อจุดประสงคทางธุรกิจเปนสําคัญ คือเดินทาง

มาเขารวมประชุมสัมมนา หรือวา Meeting การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล หรือวา Incentive การประชุมขนาดใหญ หรือวา 

Convention รวมไปถึงการแสดงสินคา หรือวา Exhibition ซึ่งเปนการเดินทางเขารวมทั้งในระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ ทั้งนี้ไดจัดให MICE เปนสวนหน่ึงของอุตสาหกรรมทองเที่ยวท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทั้ง 4 ประเภท ท่ีกลาวมา 
งานที่จัดอยางยั่งยืน คืองานที่มีการวางแผน บริหาร และดําเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาอยางยั่ งยืน  

เพื่อลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม และกอใหเกิดประโยชนระยะยาวสูชุมชน เจาภาพ และทุกภาคสวน (Thailand 
Convention & Exhibition Bureau, 2019) 

   2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 ธนัฎฐตฤณ  บุนนาค และคณะ (2561) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางในการพัฒนา

อุตสาหกรรมไมซเพื่อการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืนของไมซซิตี้เมืองพัทยา กลุมตัวอยางคือนักทองเที่ยว

กลุมไมซที่มาทองเที่ยวในพัทยาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ การเก็บขอมูลใชการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน 
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(Non-Probability Sampling) ดวยขนาดตัวอยาง 400 คน เครื่องมือท่ีใชไดแก แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา การนําเอา

ระบบ ISO 20121 มาใช และคุณภาพบริการมีอิทธิพลตอศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซในการรองรับการเปนไมซซิตี้เมือง 
วัชรากร  มยุรี และคณะ (2563) ศึกษาเรื่อง การจัดการสถานที่จัดงานไมซที่สงผลตอผลการดําเนินงานของสถานท่ี

จัดงานในประเทศไทยผานการจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการความยั่งยืน ผลการวิเคราะหโมเดลการวิจัยที่พัฒนาขึ้น พบวา 
โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยคาไค -สแควร ผลการวิเคราะหสมมติฐานการวิจัย 
พบวา การจัดการสถานท่ีจัดงานไมซและการจัดการเชิงกลยุทธสงผลกระทบเชิงบวกตอการจัดการความยั่งยืน 

Xi, Xinwei, and Yunqian ( 2 0 2 1 )  ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  The environmental sustainability of an exhibition in 
visitors’ eyes: Scale development and validation การศึกษาแสดงใหเห็นวาการรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับความยั่งยืน

ดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑสามารถปลูกฝงใหเปนขอไดเปรียบในการแขงขันที่ไมเหมือนใคร 
Raphael Dornier (2021) ไดศึกษาเรื่อง The sustainability of French event companies: an exploratory 

study โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินและหารือเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัทจัดงานใน  
โดยการสัมภาษณแบบตัวตอตวัและแบบกึ่งโครงสรางกับกรรมการ 6 คน และผูจัดการระดบัสูงของบริษัทงานอีเวนตในฝรั่งเศส 

และที่ปรึกษาดานการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 1 คน พบวาแรงจูงใจและอุปสรรคที่แตกตางกันมีผลกับการมีสวนรวมของบริษัท

งานอีเวนตของฝรั่งเศสในดานความยั่งยืน แรงจูงใจหลักคือความเช่ือมั่นสวนบุคคล ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมากขึ้น อุปสรรค

สําคัญคือราคา การเปรียบเทียบตนทุนของกิจกรรมที่ยั่งยืนซึ่งมีตนทุนที่สูงกวา ความตองการต่ําสําหรับกิจกรรมที่ยั่งยืน 

เนื่องจากไมไดรับความสะดวก มีความยุงยากในการจัดงาน 
Park and Kim (2016) ไดศึกษาเรื่อง In pursuit of an environmentally friendly convention industry A sustainability 
framework and guidelines for a green convention วัตถุประสงคเพื่อพัฒนากรอบและแนวทางความยั่งยืนอยางเปน

ระบบสําหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุมอยางยั่งยืน เพื่อใหครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดของการเปนเจาภาพการประชุม 

การกําหนดระดับการนําแนวปฏิบัติอยางยืนไปใชสําหรับการจัดงานที่เปนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งพบดานที่สําคัญๆ ไดแก 

ดานการเลือกสถานที่จัดงาน ดานการจัดกิจกรรม ดานอาหารและเครื่องดื่ม ดานขนสง/เดินทาง ดานการตลาดและสื่อสาร  
ซึ่งผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนตัวแปรตามในกรอบแนวคิด 

2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตามที่ไดนําเสนอมาในสวนกอนหนานี้ ผูวิจัยไดนํางานวิจัยของ 

Park and Kim (2016) ที่ศึกษาระดับของการนําแนวปฏิบัติอยางยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชในการจัดกิจกรรมไมซมากําหนด

เปนกรอบการศึกษาในครั้งนี้ไดดังแสดงในรูปที่ 1 
ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ระดับของการนําแนวปฏิบัติเพ่ือความยั่งยืนดาน

สิ่งแวดลอมไปใชในการจัดกิจกรรมไมซ 
1. ดานการเลือกสถานท่ีจัดงาน (Venue Selection) 
2. ดานการจัดกิจกรรม (Event Management) 
3. ดานอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage 
Management) 
4. ดานการขนสง/เดินทาง (Transportation) 
5. ดานการตลาดและการสื่อสาร (Marketing and 
Communication) 

พฤติกรรมผูจัดกิจกรรมไมซ 
1. วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมไมซ 
2. ประเภทของกิจกรรมที่จัดบอยที่สุด 
3. ความถี่ในการจัดกิจกรรมไมซ 
4. การเดินทางมาสถานท่ีจัดงาน 
5. การมีสวนรวมในการตดัสินใจ 
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2.4 สมมติฐานงานวิจัย 
 จากกรอบแนวคิดในการศึกษา (รูปที่ 1) ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานในการศึกษาไดดังนี้ 
H1 ผูจัดกิจกรรมไมซที่มีพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมไมซที่ตางกันมีการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชใน

การจัดกิจกรรมไมซในระดับที่ตางกัน 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูจัดกิจกรรมไมซ ไดแก วัตถุประสงคในการจัด ประเภทของกิจกรรมที่จัดบอยที่สุด ความถี่

ในการจัดกิจกรรมไมซ  การเดินทางมาสถานท่ีจัดงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ของผูจัดกิจกรรมไมซ 

3. วิธีการดําเนินการศึกษา 
  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูจัดกิจกรรมไมซ ซึ่งเปนบุคคลในหนวยงาน 

องคกร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย จํานวน 400 คน (Yamane, 1973) ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางแบบทําการ 
สุมตัวอยางโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูวิจัยนําลิ้งคแบบสอบถามออนไลนไปโพสต (Post) ในสื่อสังคม

ออนไลนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมไมซ 
   3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยอาศัยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม

ไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซ โดยไดทําการออกแบบแบบสอบถามซึ่งมีคําถามคัดกรอง โดยจะเลือกศึกษาเฉพาะกลุมที่เคยจัด

กิจกรรมไมซในประเทศไทย จากนั้นแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน  และอาชีพ สวนที่ 2 พฤติกรรมของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมไมซวาเปนไปในเชิงธุรกิจ หรือเชิงการใหความรู ประเภทของกิจกรรมที่จัด

บอยที่สุด ความถี่ในการจัดกิจกรรมไมซ การเดินทางมาสถานท่ีจัดงาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ของผูจัดกิจกรรมไมซ  
สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( กัลยา วานิชยบัญชา, 2545) สวนท่ี 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับ

ระดับของการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชใน  การจัดกิจกรรมไมซ ประกอบดวย ดานการเลือกสถานท่ี

จัดงาน ดานการจัดกิจกรรม ดานอาหารและเครื่องดื่ม ดานการขนสง/เดินทาง และดานการตลาดและการสื่อสาร เปนคําถาม

บนมาตรวัด Likert 5 ระดับ (5-point Likert Scale) สถิติที่ใช ไดแก  การทดสอบคาที t-test และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา 
4.1 ปจจัยประชากรศาสตร 
โดยสวนใหญของกลุมตัวอยางในการศึกษานี้เปนผูจัดกิจกรรมไมซเพศหญิง จํานวน 219คน คิดเปนรอยละ 54.8  

มีอายุอยูในกลุม 31-40 ป จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.8 มีสถานภาพการสมรส จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.0 

มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 65.0 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 60,001 - 90,000 บาท จํานวน 

131 คน คิดเปนรอยละ 32.7 และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.5 
4.2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูจัดกิจกรรมไมซ 
โดยสวนใหญของกลุมตัวอยางผูจัดกิจกรรมไมซในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมไมซเพื่อประโยชนทาง

ธุรกิจ จํานวน 282 คน  คิดเปนรอยละ 70.5 ประเภทของกิจกรรมที่จัดบอยที่สุด คือ การจัดประชุมภายในองคกร จํานวน 

173 คน คิดเปนรอยละ 43.2 มีความถี่ในการจัดกิจกรรมไมซ  2-3 ครั้งตอป จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.0 เดินทางมา
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สถานที่จัดงาน ดวยรถยนตสวนตัว จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 54.3 และเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ จํานวน 239 คน 

คิดเปนรอยละ 59.8 
4.3 การนําแนวปฎิบัติเพ่ือความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชในการจัดกิจกรรมไมซ 
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับของการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชในการจัดกิจกรรมไมซ 

ประกอบดวย ดานการเลือกสถานที่จัดงาน ดานการจัดกิจกรรม ดานอาหารและเครื่องดื่ม ดานการขนสง/เดินทาง และดาน

การตลาดและการสื่อสาร มีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชในการ   
จัดกิจกรรมไมซ 

การนําแนวปฏิบัติเพ่ือความยั่งยืน 
ไปใชในการจัดกิจกรรมไมซ 

× S.D. ระดับการนําไปใช 

ดานการเลือกสถานท่ีจัดงาน 4.15 0.44 สูง 
ดานการจัดกิจกรรม 4.10 0.44 สูง 
ดานอาหารและเครื่องดื่ม 4.11 0.51 สูง 
ดานการขนสง/เดินทาง 4.21 0.51 สูงสุด 
ดานการตลาดและการสื่อสาร 4.17 0.45 สูง 
รวม 4.15 0.38 สูง 

จากตารางที่ 1 แสดงภาพรวมระดับของการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชในการจัดกิจกรรม

ไมซ พบวา ภาพรวม อยูในระดับสูง (× = 4.15) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยระดับการนําไปใชสูงสุด ไดแก ดานการขนสง/เดินทาง 

(× = 4.21) เชน มีการกระตุนใหเดินทางโดยรถสาธารณะ รองลงมา ไดแก ดานการตลาดและการสื่อสาร  (× = 4.17) เชน  
การลดใชวัสดุสิ่งพิมพ ดานการเลือกสถานที่จัดงาน (× = 4.15) เชน มีระบบอํานวยความสะดวกที่มุงเนนความยั่งยืน  
ใชอุปกรณประหยัดพลังงาน ดานอาหารและเครื่องดื่ม (× = 4.11) เชน มีการเลือกใชวัตถุดิบที่ยั่งยืน และดานที่มีคาเฉลี่ย

ระดับการนําไปใชต่ําสุด ไดแก ดานการจัดกิจกรรม (× = 4.10) เชน การจัดการวัสดุหลังจากจบงาน 
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4.4 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
ตารางที่ 2 คา p value ในการทดสอบคา t test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวของสมมติฐานที่ 1 

หมายเหตุ:   * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการทดสอบสมติฐาน จากตารางที่ 2 ดวยวิธี t test กับวัตถุประสงค และวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One way ANOVA) กับ ประเภทของกิจกรรม การเดินทาง การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และความถี่ในการจัดกิจกรรม 

พบวา 
ผูจัดกิจกรรมไมซที่มีวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมที่ตางกันมีการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใช

ในการจัดกิจกรรมไมซในระดับที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณา

เปนรายดานพบวา มีการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซดานการจัดกิจกรรม ที่ตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใช ดานการเลือกสถานที่จัดงาน 

ดานอาหารและเครื่องดื่ม ดานการขนสง/เดินทาง และดานการตลาดและการสื่อสารที่ไมตางกัน 
ผูจัดกิจกรรมไมซที่มีประเภทของกิจกรรมที่ตางกันมีการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชในการ  

จัดกิจกรรมไมซในระดับท่ีตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนราย

ดานพบวา มีการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซดานการเลือกสถานที่จัดงาน  
ดานอาหารและเครื่องดื่ม ดานการขนสง/เดินทางที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีการนําแนวปฎิบัติเพื่อ

ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใช ดานการจัดกิจกรรม และดานการตลาดและการสื่อสารที่ไมตางกัน เมื่อเปรียบเทียบการนํา

แนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซ จําแนกตามประเภทของกิจกรรมไมซ เปนรายคู พบวา 

กลุมจัดประชุมภายในองคกร (× = 4.09) ใหคะแนนการนําแนวปฎิบัติ เพื่อความยั่ งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของ    
ผูจัดกิจกรรมไมซ ต่ํากวากลุมการจัดประชุมขนาดใหญ (× = 4.26) 

ผูจัดกิจกรรมไมซที่มีการเดินทางมาสถานท่ีจัดกิจกรรมที่ตางกันมีการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม

ไปใชในการจัดกิจกรรมไมซในระดับที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   

 ระดับการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชในการจัดกิจกรรมไมซ 
พฤติกรรมของผูจดักิจกรรม

ไมซ 
 

ดานการ

เลือกสถานท่ี

จัดงาน 

ดานการจดั

กิจกรรม 
ดานอาหาร

และ

เครื่องดื่ม 

ดานขนสง/

เดินทาง 
ดาน

การตลาด

และสื่อสาร 

โดยรวม 

วัตถุประสงค    (คา t) -1.952 -2.588* -1.384 -1.721 -1.152 -2.178* 
9 คา p value .052 .010* .167 .086 .250 .030* 

ประเภทของกิจกรรม (คา 

F) 
.3.089* 1.076 3.995* 3.508* 0.914 3.482* 

9 คา p value .027* .359 .008* .015* .434 .016* 
การเดินทาง    (คา F) 15.761* 9.773* 9.902* 14.867* 6.370* 17.402* 
9 คา p value .000* .000* .000* .000* .002* .000* 

การมีสวนรวม (คา F) 1.020 2.131 1.040 2.604 2.284 2.293 
9 คา p value .384 .096 .375 .052 .078 .078 

ความถี่ในการจัดงาน (คา F) 4.186* 0.083 2.855 2.587 0.009 1.946 
9 คา p value .016* .920 .059 .077* .991 .144 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 64  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซดานการเลือก

สถานที่จัดงาน ดานการจัดกิจกรรม ดานอาหารและเครื่องดื่ม ดานการขนสง/เดินทาง และดานการตลาดและการสื่อสาร  
ที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของ 
ผูจัดกิจกรรมไมซ จําแนกตามการเดินทางมาสถานที่จัดกิจกรรมไมซเปนรายคู พบวา กลุมเดินทางดวยรถไฟฟา  BTS / MRT 

(× = 4.29) ใหคะแนนการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซสูงกวากลุมเดินทางดวย

รถยนตสวนตัว (× = 4.10) และกลุมเดินทางดวยรถแท็กซี่ หรือรถรับจางจากแอพพลิเคช่ัน (Grab) (× = 3.97) กลุมเดินทาง

ดวยรถยนตสวนตัว (× = 4.10) ใหคะแนนการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซสูงกวา

กลุมเดินทางดวยรถแท็กซี่ หรือรถรับจางจากแอพพลิเคช่ัน (Grab) (× = 3.97) 
ผูจัดกิจกรรมไมซที่มีการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมไมซที่ตางกันมีการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืน

ดานสิ่งแวดลอมไปใชในการจัดกิจกรรมไมซในระดับที่ไมตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา มีการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซดานการเลือกสถานที่จัดงาน ดานการ  
จัดกิจกรรม ดานอาหารและเครื่องดื่ม ดานการขนสง/เดินทาง และดานการตลาดและการสื่อสารที่ไมตางกัน 

ผูจัดกิจกรรมไมซที่มีความถี่ในการจัดกิจกรรมไมซที่ตางกันมีการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใช

ในการจัดกิจกรรมไมซในระดับที่ไมตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการนําแนว

ปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซ ดานการจัดกิจกรรม ดานอาหารและเครื่องดื่ม ดานการ

ขนสง/เดินทาง และดานการตลาดและการสื่อสารที่ไมตางกัน  แตมีอิทธิพลตอการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดาน

สิ่งแวดลอมไปใช ดานการเลือกสถานที่จัดงานที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบการนําแนว

ปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซในดานการขนสง/เดินทาง จําแนกตามความถี่ในการจัด

กิจกรรมไมซเปนรายคูเปนรายคู พบวา กลุมความถี่ในการจัดกิจกรรมไมซ 1 ครั้ง (× = 4.08) ใหคะแนนการนําแนวปฏิบัติ

เพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซในดานการขนสง/เดินทางสูงกวากลุมกลุมความถี่ในการจัดกิจกรรม

ไมซ 4 ครั้งขึ้นไป (× = 4.25) 
4.5 อภิปรายผลการศึกษา 

4.5.1 พฤติกรรมผูจัดกิจกรรมไมซ 
กลุมตัวอยางสวนใหญจะจัดกิจกรรมไมซมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนทางธุรกิจ โดยเปนการจัดประชุม

ภายในองคกร และการจัดนิทรรศการหรืองานแสดงสินคา (งานแฟร) มีความถี่ในการจัดกิจกรรมไมซเฉลี่ยอยูที่ 1-3 ครั้งตอป 

ทางดานการเดินทางมาสถานที่จัดงานจะมาดวยรถยนตสวนตัว และรถไฟฟา  BTS / MRT เปนหลัก แสดงใหเห็นถึงความ

ตองการสถานท่ีจัดประชุมจะอยูในสถานท่ีที่เปนจุดศูนยกลางจึงสามารถเดินทางเขาถึงไดอยางเร็ว และสะดวกสบาย งายตอการ

เขาถึง หรือมีสถานที่ท่ีมีความคุมคาตอตนทุน (ภัคจิรา แสนใจ และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์, 2558) และการเขาถึงสถานท่ีจัดประชุม 

ตองประกอบดวยการขนสงรูปแบบตาง ๆ ระยะเวลาเดินทางจากสถานที่จัดประชุมไปยังรานอาหาร การชอปปง สถานที่ทอ

เที่ยว ตองมีความพรอมตอการใหบริการแกผูเขารวมประชุม (วีระยุทธ  เศรษฐเสถียร, 2560) และแสดงใหเห็นวาการจัด

กิจกรรมไมซมีสวนสําคัญตอการสนับสนุน การทองเที่ยวเพื่อ การประชุมและนิทรรศการ ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 
4.5.2 ระดับของการนําแนวปฎิบัติเพ่ือความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชในการจัดกิจกรรมไมซ 
ภาพรวมระดับของการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชในการจัดกิจกรรมไมซ  

อยูในระดับสูง กลาวคือผูจัดกิจกรรมไมซสวนใหญใหความสําคัญและนําแนวปฏิบัติอยางยืนมาใชในการจัดงานอยูในเกณฑทีส่งู 

โดยดานที่มีการไปนําปฏิบัติที่จะเปนโอกาสตอการพัฒนากิจกรรมไมซอยางยั่งยืน ที่เห็นไดชัด คือ ดานการขนสง/เดินทาง  
ดานการตลาดและการสื่อสาร ดานการเลือกสถานท่ีจัดงาน  และดานอาหารและเครื่องดื่ม ทางดานการขนสง/เดินทางเห็นได
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จากมีการกระตุนใหเกิดการเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะ และการขนสง/เดินทางทางเลือก และการใหขอมูลการขนสง/

เดินทางที่มุงเนนความยั่งยืนในระดับสูง ทางดานการตลาดและการสื่อสาร มีการดําเนินการมากขึ้นในเรื่องการลดการใช

เอกสารวัสดุสิ่งพิมพ และมีการใชผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได ในสวนทางดานการเลือกสถานที่จัดงาน  นํามาใช

มากขึ้นในเรื่องของระบบและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมุงเนนความยั่งยืน และมีการจัดการวัสดุหลังจากจบงานของสถานท่ีจัด

งาน สําหรับดานอาหารและเครื่องดื่มมีการดําเนินการมากในเรื่องการจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่เหลือหลังจากจบงานโดย

มุงเนนความยั่งยืน และเลือกใชวัตถุดิบในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มุงเนนความยั่งยืน สิ่งเหลานี้นับเปนเปนโอกาสที่จะ

ชวยในการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาการจัดกิจกรรมไมซอยางยั่งยืนและเปนชวยในการยกระดับผูประกอบการไมซในการจัด

กิจกรรมไมซในประเทศไทย ทั้งในดานการจัดการประชุม การนําเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การสัมมนาวิชาการ และการจัด

นิทรรศการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันซึ่งจะยกระดับการเปนศูนยกลางตลาดใหบริการไมซที่มีคุณภาพของประเทศ

ตอไป (Jalernvisal, 2009) 
4.5.3 สรุปผลการวิเคราะห 
ผูจัดกิจกรรมไมซที่มีความถี่ในการจัดกิจกรรมไมซ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรม

ไมซที่ตางกันมีการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซที่ไมตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว 
ผูจัดกิจกรรมไมซที่มีวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมไมซที่ตางกันมีอิทธิพลตอการนําแนวปฏิบัติเพื่อความ

ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
ผูจัดกิจกรรมไมซที่มีประเภทของกิจกรรมไมซที่ตางกันมีการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม

ไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยที่กลุมจัดประชุม

ภาย  ในองคกร ใหคะแนนความสําเร็จของแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนขององคกรผูจดัในการจัดกิจกรรมไมซ ต่ํากวากลุมการจดั

ประชุมขนาดใหญ  
ผูจัดกิจกรรมไมซที่มีการเดินทางมาสถานที่จัดกิจกรรมไมซที่ตางกันมีการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน

ดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
โดยที่กลุมเดินทางดวยรถไฟฟา BTS / MRT ใหคะแนนการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัด

กิจกรรมไมซสูงกวากลุมเดินทางดวยรถยนตสวนตัว และกลุมเดินทางดวยรถแท็กซี่ หรือรถรับจางจากแอพพลิเคช่ัน (Grab) 
และกลุมเดินทางดวยรถยนตสวนตัว ใหคะแนนการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซสูง

กวากลุมเดินทางดวยรถแท็กซี่ หรือรถรับจางจากแอพพลิเคช่ัน (Grab) 

5. สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.8 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 45.2 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 

53.0 รองลงมา มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 46.4 มากที่สุดมีอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 36.8 รองลงมา มีอายุ 41-50 
ป คิดเปนรอยละ 30.0 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.0 มากที่สุดมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 60,001 - 
90,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.7 รองลงมา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 90,001 - 120,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.8 สวนใหญมี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 56.5  
กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมไมซเพื่อประโยชนทางธุรกิจ คิดเปนรอยละ 70.5 มากที่สุดมี

ประเภทของกิจกรรมที่จัดบอยที่สุด ไดแก การจัดประชุมภายในองคกร คิดเปนรอยละ 43.2 รองลงมา ไดแก การจัด

นิทรรศการ หรืองานแสดงสินคา (งานแฟร) คิดเปนรอยละ 21.0 เดินทางมาสถานท่ีจัดงาน ดวยรถยนตสวนตัว คิดเปนรอยละ 
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54.3 รองลงมา เดินทางมาดวยรถไฟฟา BTS / MRT คิดเปนรอยละ 33.8 มีความถี่ในการจัดกิจกรรมไมซ 2-3 ครั้ง คิดเปน

รอยละ 47.0 รองลงมามีความถี่ในการจัดกิจกรรมไมซ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 29.3 สวนใหญเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

คิดเปนรอยละ 59.8 
ภาพรวมระดับของการนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชในการจัดกิจกรรมไมซ พบวา การนําแนว

ปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชในการจัดกิจกรรมไมซ อยูในระดับสูง โดยดานที่มีคาเฉลี่ยระดับการนําไปใชสูงสุด 

ไดแก ดานการขนสง/เดินทาง รองลงมา ไดแก ดานการตลาดและการสื่อสาร ดานการเลือกสถานที่จัดงาน  ดานอาหารและ

เครื่องดื่ม และดานท่ีมีคาเฉลี่ยระดับการนําไปใชต่ําสุด ไดแก ดานการจัดกิจกรรม  
5.2 ขอเสนอแนะ 
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซ 

ในประเทศไทย 
5.2.1) ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน

ดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซใหกวางขวางมากขึ้น เชน การจัดการโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานใหครอบคลุม 

หรือแมกระทั่งการจัดใหมีประโยชนทางดานภาษีธุรกิจ เพื่อเปนเปนการสรางแรงจูงใจใหกับบริษทระดับกลาง -เล็ก เนื่องจาก

ผลการศึกษาพบวา การนําแนวปฎิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชยังไมสามารถดําเนินการเขาถึงในทุกกลุมเปาหมาย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเภทการจัดประชุมภายในองคกร 
5.2.2) สถานที่จัดงาน จะเปนตัวกลางที่สําคัญในการใหคําแนะนําสนับสนุนการจัดการกิจกรรมไมซของ

องคกร หรือบริษัท ใหมีการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดกิจกรรมไมซใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในดานของการพัฒนาที่

ยั่งยืนในเรื่องของระบบและสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดการวัสดุหลังจากจบงาน การจัดการอาหารและเครื่องดื่มที่เหลือ

หลังจากจบงาน การเลือกใชวัตถุดิบในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การกระตุนใหเกิดการเดินทางโดยระบบขนสง

สาธารณะ และการใหขอมูลการขนสง/เดินทาง ท่ีเปนทางเลือกเพื่อมุงเนนความยั่งยืน  
5.2.3) ภาครัฐควรมีหนวยงานกลางที่สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดทํากิจกรรมที่คํานึงถึงการรณรงค  

ในเรื่องสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม สามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา ในกระบวนการที่ดูยุงยาก ใหเปนเรื่องงาย เชน การเก็บ

ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรม , การคัดแยกขยะในการจัดกิจกรรม และการควบคุมอุณหภูมิภายใน

สถานที่จัดกิจกรรมที่ 25 องศาเซลเซียส อันทําใหอากาศภายในสถานที่จัดงานอยูในเกณฑที่พอดีไมสรางผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมมากจนเกินไป ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐ สมาคมหรือชมรมภาคเอกชนที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนและสงเสริม

เผยแพรความรูความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมสีเขียว และใหมีการนําไปปฏิบัติใหกวางขวางยิ่งขึ้นดวยการ

ปรับปรุงขอมูลและเผยแพรความรูเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับผูจัดงานประชุมหรือนิทรรศการของไทย 
5.3 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

5.3.1 งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเปนการศึกษาในเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งตอไป ควรผสมผสานการ

วิจัย      เชิงคุณภาพ โดยจัดใหมีการสัมภาษณเชิงลึก ในกลุมผูบริหารกิจกรรมการจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 

การจัดประชุมขนาดใหญ การจัดนิทรรศการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพือ่

ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นอุปสรรคตอการจัดกิจกรรมไมซอยางยั่งยืน ซึ่งจะเปนชองทางที่จะไดขอมูลมาสนับสนุนเพื่อใหไดแนว

ทางการนําแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไปใชของผูจัดกิจกรรมไมซในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มี

ความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
5.3.2 นอกจากผูจัดกิจกรรมไมซแลว ยังมีผูมีสวนไดสวนเสียอีกหลายภาคสวน ที่มีความสําคัญตอ

การศึกษาแนวทางการปฏิบัติอยางยั่งยืน อาทิเชน ผูใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรม MICE (MICE Sponsor) ลูกคา หรือผู

ซื้อของอุตสาหกรรม MICE (MICE Customer / MICE Visitor / MICE Buyer) ผูประกอบการของกิจกรรม MICE (MICE 
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Supplier) และหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม MICE (Related Organization) ตามการแบงประเภท

องคประกอบกิจกรรม MICE (บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, 2554) ซึ่งหากมีการศึกษาจากกลุมดังกลาว จะสามารถนํามาเปนอีกหนึ่ง

องคประกอบท่ีสําคัญ ที่จะชวยผลักดันใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดงานอยางยั่งยืน 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 
Factors affecting the decisions of Thai Tourists’ during the Coronavirus disease 2019 

(Covid – 19) Pandemic on Koh Phangan District, Surat Thani Province 

ปดิวรัดา หลิมกุล* และจินตนีย รูซื่อ** 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตัดสินใจใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว ชาวไทยในชวงสถานการณ           

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในอําเภอ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี และเพื่อศึกษาปจจัย

ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี อีกทั้งยังศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล 

มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย Safety & Health Administration (SHA) และปจจัยดานแรงจูงใจที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) โดยผูวิจัย ไดเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามในพื้นที่อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 400 คน  
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-35 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท และมีผูรับผิดชอบคาใชจาย

โดยการออกคาใชจายเอง สวนมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย Safety & Health Administration (SHA) ที่สงผลตอ

การตัดสินใจเลือกที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด  
โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการปองกันสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด โดยมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก

ของนักทองเที่ยวชาวไทย ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีความสัมพันธกับ

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในดานการตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ  
และพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คําสําคัญ : สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19), นักทองเที่ยวชาวไทย 

ABSTRACT 

The research aims to study Factors affecting the decisions of Thai Tourists’ during the Coronavirus 

disease 2019 (Covid – 19) Pandemic on Koh Phangan District, Surat Thani Province. The research also studies 
the Factors related to the decision to use accommodation services of Thai tourists, Study relationship of 
personal factors of Safety Standards Safety & Health Administration (SHA) and Motivational Factors Affecting 
Thai Tourists' during the Coronavirus disease 2019 (Covid – 19) Pandemic on Koh Phangan District, Surat 
Thani Province. Data were collected through questionnaires from 400 samples, The results revealed that 

                                                           
* หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ 
** สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
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most of the foreign tourists were female with the age ranging from 26-35 years old. Marital status is single.  
Education level of bachelor's degree. Occupational employees of private companies, having monthly 
income of 10,000-20,000 baht are responsible for their own expenses. Overall it was found that Tourists’ 

pay attention to Safety & Health Administration (SHA) standards that affect the accommodation choices of 
Thai tourists’ during the coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic on Koh Phangan District, Surat Thani 
at the heighest level. Furthermore, they pay attention to the protection of the staff. This was a statistically 
significant correlation at the .01 level. The study on relationship between motivation factors and study 
Factors affecting the decisions of Thai Tourists’ during the Coronavirus disease 2019 (Covid – 19) Pandemic 
on Koh Phangan District, Surat Thani Province  was correlated  with factors affecting decisions  in terms of 
Problem recognition, Information search, Evaluation of alternatives, Purchase decision and post purchase 
behavior. This was a statistically significant correlation at the .01 level. 
Keywords: Coronavirus disease 2019 (Covid – 19) Pandemic, Thai Tourists 

1. บทนํา  

การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจาก               

จะสรางรายไดโดยมีมูลคาเปนอันดับหนึ่งของการคาบริการรวมของประเทศแลว ยังเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดธุรกิจตอเนื่อง 

อาทิ โรงแรมและที่พัก ภัตตาคารรานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึกและสินคาพื้นเมือง ซึ่งกอใหเกิดการลงทุน การจางงาน 

และการกระจายรายไดสูทองถิ่น รวมทั้งสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศในรูปเงินตราตางประเทศปละหลายแสนลานบาท

ดวยอัตรานักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวในประเทศไทย เพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกป จากสถิติป 2558 ถึงป 2561 (กระทรวงการ

ทองเที่ยวและการกีฬา, 2561) แตเนื่องดวย สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
สงผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางหนัก จึงทําใหภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของออก มาตรการเพื่อ

มากระตุนใหคนไทยออกมาเที่ยวกันมากขึ้น เพื่อชวยอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศใหดีขึ้น (Blockdit, 2020) กระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬาไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานภาคสมัครใจสําหรับผูประกอบการ หรือขอกําหนดเบื้องตนที่

สถานประกอบการพึงมี เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ซึ่งมาจากมาตรการดาน

สาธารณสุขบวกกับมาตรฐานของสินคาทางการทองเที่ยว ที่เรียกวา มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัยหรือ Safety & 
Health Administration (SHA) ซึ่งจะมีขอกําหนด 10 ประเภทกิจการ  ซึ่งมีในสวนของโรงแรมและที่พัก สถานที่จัดประชุม

เพื่อความปลอดภัยและความมัน่ใจใหกับนักทองเที่ยวท่ีเขาใชบริการสถานประกอบการประเภทตาง ๆ  (กระทรวงการทองเที่ยว

และการกีฬา, 2563) 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี   
เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใชบริการที่พักตอมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย Safety & Health 
Administration (SHA) มีผลตอผูบริโภคมากนอยเพียงใด และปจจัยใดบางท่ีมีผลตอการเลือกท่ีพักของนักทองเที่ยวในอําเภอ

เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี  มีมากนอยเพียงใด หากผูประกอบการในพื้นที่ไดทราบถึงปจจัยตางๆ  ที่นักทองเที่ยวตองการ 

ก็ยอมท่ีจะประสบความสําเร็จในธุรกิจที่พักสําหรับนักทองเที่ยวได 
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2. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1 แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ 
 การวิเคราะหทฤษฎีแรงจูงใจ ใชทฤษฎีแรงจูงใจในการทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวย แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจ

ภายนอก ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแรงจูงใจขางตน พบวา แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก  
เปนหลักการที่สําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยวตัดสินใจที่จะเดินทางทองเที่ยว ซึ่งสงผลทําใหมีการใชบริการที่พักมากขึ้น (เบญจมาศ 

ลาภจิตร, 2552)  
2.1.1 แรงจูงใจในการทองเที่ยว 

  1. แรงจูงใจภายใน ( Intrinsic Motivation) หมายถึง สิ่ งที่ตนเองตองการสรรหา หรือแสวงหา  
สิ่งที่ตองการโดยไมมีผูอื่นเขามาเกี่ยวของ  

1.1 ความตองการ (Need) คือ ความตองการหรือความปรารถนาที่จะได ซึ่งเปนอันกอใหเกิด

พฤติกรรมตางๆ ขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายและความพึงพอใจ 
1.2 ทัศนคติ (Attitude) คือ ความรูสึก และความคิดที่ดี ที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
1.3 ความสนใจพิเศษ (Special Interest) คือ การที่เรามีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ 

จะเปนแรงจูงใจใหเราใสใจกับสิ่งนั้นมากกวาสิ่งอ่ืน 
  2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะที่ไดรับการกระตุนมาจากสิง่เรา เพื่อใหเกิด

พฤติกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว Dann (2012, อางถึงใน อัศวิน แสงพิกุล, 2555) กลาววา สิ่งที่จูงใจในการ

ทองเที่ยวดานปจจัยภายนอกมีองคประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการ  
  2.1 แหลงทองเที่ยว ทุกๆพื้นท่ีจะมีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม  
  2.2  สิ่งอํานวยความสะดวก เนื่องจากนักทองเที่ยวนั้นเดินทางมาไกล จึงทําใหมีความตองการที่จะมี 
สิ่งอํานวยความสะดวกในระหวางการทองเที่ยว เชน ท่ีพัก รานอาหาร และสถานบริการ  
  2.3 การคมนาคม เปนการนํานักทองเที่ยวไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางสะดวก และปลอดภัย   
  2.4 การบริการ การบริการที่ดีเปนสิ่งสําคัญมากที่จะทําใหนักทองเที่ยวกลับมาใชบริการอีก หากมีการ

บริการที่ไมประทับใจ จะทําใหนักทองเที่ยวไมกลับมาใชบริการซ้ํา 
ซึ่งแรงจูงใจภายใน และภายนอกที่ไดกลาวมาขางตนนั้น จะสงผลในทางความตองการ ความรูสึก ทัศนคติ  

ความสนใจในแหลงทองเที่ยว และการบริการ ฯลฯ เปนสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนที่ทําใหนักทองเที่ยวตองการที่จะเดินทาง

ทองเที่ยว ซึ่งท้ังแรงจูงใจภายในและ แรงจูงใจภายนอกจะสงผลใหเกิดกระบวนการตดัสนิใจในการเลือกซื้อ หรือเลือกใชบริการ

ที่พักในลําดับถัดไป 
2.2 แนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจ เปนการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหตรงกับเปาหมายและความพึงพอใจที่วางไว โดยจะตองมีปจจัยตางๆ 

ประกอบกับการใชเหตุผลและความเหมาะสมประกอบในการตัดสินใจ ดังนั้น ปจจัยตางๆที่ตางกัน ก็จะสงผลตอการตัดสินใจที่

แตกตางกันในแตละบุคคล (ทิพานันท เพชรนาค, 2561) 
2.2.1 กระบวนการตัดสินใจในการเลือกซื้อ (Buying Decision Process) 

  ในการจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ ผูบริโภคจะมีกระบวนการตัดสินใจในการเลือกซื้อซึ่ง

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2017) 
  1. การตระหนักถึงปญหา (Problem Recognition) เปนสิ่งแรกที่ผูบริโภคจะตองคํานึงถึงความตองการ 

หรือความจําเปน (Needs) 
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  2. การแสวงหาขอมูล (Information Search) เมื่อผูบริโภคทราบถึงความตองการของสินคาหรือบริการ

แลว จึงจะทําการหาขอมูลเพื่อการประกอบการตัดสินใจจากประสบการณตรงของผูบริโภค หรือประสบการณจาก 
  3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อไดขอมูลแลว จะทําการประเมินทางเลือกที่

จะตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ 
  4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เปนขั้นตอนในการซื้อซึ่งอาจจะคํานึงถึง ราคา การบริการ 

สวนลด  เปนตน 
  5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) เปนความพึงพอใจของผูบริโภคหลังการซื้อไป

แลว หากลูกคามีความพอใจ ซึ่งจะทราบไดจากการรีวิวสินคา การบอกตอ ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท้ังนี้จะทําใหผูบริโภคเกิด

ความภักดีตอแบรนดดวย 
 ทั้งนี้ การตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการ

ซื้อ เปนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ที่จะทําใหนักทองเที่ยวเกิดการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว  
2.3 มาตรฐานความปลอดภัยดานสขุอนามัย Safety & Health Administration (SHA) 

 จากเหตุการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 สงผลกระทบตอธุรกิจการทองเที่ยวเปนอยางมาก  
ทําใหเศรษฐกิจและการทองเที่ยวที่คาดการณวากําลังจะเติบโตขึ้น ก็สงผลใหมีผลประกอบการลดลง และพฤติกรรมการ

เลือกใชบริการสินคาและที่พักในปจจุบันเปนแบบ New Normal จึงเห็นวาความปลอดภัยในดานของสุขอนามัยเปนสิ่งสําคัญ

มาก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักทองเที่ยวทางกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจึงไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติที่เปน

มาตรฐานภาคสมัครใจสําหรับผูประกอบการ หรือ ขอกําหนดเบื้องตนที่สถานประกอบการพึงมี เพื่อปองกัน COVID-19 ซึ่งมา

จากมาตรการดานสาธารณสขุบวกกับมาตรฐานของสินคาทางการทองเที่ยว หรือท่ีเรียกวา Safety & Health Administration 
(SHA) ซึ่งขอกําหนดของโรงแรมและที่พัก มีดังนี้                       

1) สุขลักษณะอาคารและอุปกรณเครื่องใชที่มีอยูในอาคาร เปนการทําความสะอาดอาคาร  หองสวมและสุขภัณฑ 

และมีระบบการระบายอากาศและถายเทอากาศอยางสม่ําเสมอ 
 2) การจัดอุปกรณทําความสะอาดเพื่อปองกันการแพรกระจายเช้ือโรค เปนการเตรียมเจลลแอลกอฮอลลางมือ               

มีการจัดพื้นท่ีมีอางลางมือ สบูลางมือ และมีการจัดเตรียมน้ํายาทําความสะอาดอุปกรณและสิ่งของเครื่องใช 
 3) การปองกันสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยมีการปองกันตนเองโดยใสหนากากผาหรือหนากากอนามัย                

ทําความสะอาดมืออยางสม่ําเสมอ 
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2.4 กรอบแนวคิด 
 
 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ                                                          

2. อายุ                                                     
3. สถานภาพสมรส                                        

4. ระดับการศึกษา                                                      

5. อาชีพ                                                          
6. รายไดตอเดือน 
7. ผูรับผดิชอบคาใชจาย 

 

ปจจัยดานแรงจูงใจ 
1. แรงจูงใจภายใน 
- ดานความตองการ 
- ดานทัศนคต ิ
- ดานความสนใจพิเศษ                                  

2. แรงจูงใจภายนอก 
- ดานแหลงทองเที่ยว 
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
- ดานการคมนาคม 
- ดานการบริการ 
- ดานฐานะทางเศรษฐกิจ 
- ดานสื่อประชาสัมพันธ 
- โครงการสนับสนุนดานการทองเทีย่วของภาครัฐ 

  

มาตรฐานความปลอดภัยดานสขุอนามัย Safety & Health 
Administration (SHA) 

1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณเครือ่งมือท่ีมีอยูในอาคาร 
2. การจัดอุปกรณทําความสะอาดปองกันการแพรกระจาย

ของเชื้อโรค 
3. การปองกันสําหรับเจาหนาท่ีปฏิบตัิงาน 

 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่

พักของนักทองเที่ยวในชวงสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

 

1. การตระหนักถึงปญหา 
2. การแสวงหาขอมลู 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตัดสินใจซื้อ 
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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3. วิธีการวิจัย   

 ประชากรและตัวอยาง 
 นักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาใชบริการที่พักในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานีในชวงเดือนกุมภาพันธ –  
เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 และเลือกเก็บตัวอยางเพิ่มเปน 400 ตัวอยาง 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถาม ออกเปน 5 สวน ไดแก (1) ลักษณะคําถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งจะเปน

ขอมูลที่เปนปจจัยสวนบุคคล โดยเปนคําถามที่มีลักษณะคําตอบใหหลายตัวเลือก (Multiple Choice) (2) คําถามมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานสุขอนามัย Safety & Health Administration (SHA) ในการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทย

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี  
โดยเปนคําถามที่มีลักษณะของคําถามแบบมาตราสวน (Rating Scale) (3) ลักษณะคําถามแรงจูงใจในการเลือกใชบริการที่พัก

ของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในอําเภอเกาะพะงัน 

จังหวัดสุราษฎรธานี โดยเปนคําถามที่มีลักษณะของคําถามแบบมาตราสวน (Rating Scale) (4) ลักษณะคําถามปจจัยที่มีผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวง สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยเปนคําถามที่มีลักษณะของคําถามแบบมาตราสวน (Rating Scale) 
และขอเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบปลายเปด (Open-ended  Questionnaire)  
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชอัตราสวนรอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Mean)  
 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญในการตัดสินใจเลือกที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยใน

อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชคาสถิติ F-test, T-test และ Chi-Square ในการทดสอบ 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล  

 ปจจัยสวนบุคคล 
 การศึกษาลักษณะประชากรศาสตรพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.5 มีอายุระหวางมีอายุระหวาง 

26-35 ป คิดเปนรอยละ 76.25 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 84.0 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

4.50 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 33.20 มีรายไดตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 

51.70 และมีการออกคาใชจายเอง คิดเปนรอยละ 82.00  
 มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย Safety & Health Administration (SHA) 
 ระดับความสําคัญของมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย Safety & Health Administration (SHA)  
ในการเลือกใชบริการที่พักในชวงสถานการณโรคระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในอําเภอเกาะพะงัน 

จังหวัดสุราษฎรธานีนักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญโดยภาพรวม นักทองเที่ยวใหความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยู

ที่ 4.34 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญกับปจจัยดานการปองกันสําหรับเจาหนาที่

ปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.38  รองลงมาคือ ดานการจัดอุปกรณทําความสะอาดปองกันการแพรกระจายของ

เช้ือโรค อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.34 และสุขลักษณะอาคารและอุปกรณเครื่องมือที่มีอยูภายในอาคาร อยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.25  
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ตารางที่  1 ขอมูลเกี่ยวคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย Safety & Health  
                   Administration (SHA) ในการเลือกที่พัก โดยภาพรวม 

มาตรฐานความปลอดภัยดานสขุอนามัย Safety & Health 
Administration (SHA) ในการเลือกที่พัก 

𝒙 S.D. ระดับความสําคัญ 

มาตรฐานความปลอดภัยดานสขุอนามัย Safety & Health 
Administration (SHA) ในการเลือกที่พัก โดยภาพรวม 

4.32 0.52 มากที่สุด 

1. สุขลกัษณะอาคารและอุปกรณเคร่ืองมือท่ีมีอยูภายในอาคาร 4.25 0.56 มากที่สุด 
1.1 มีการทําความสะอาดพื้นท่ีสาธารณะและจุดสมัผสัรวมทุก 2 ช่ัวโมง 4.22 0.67 มากที่สุด 
1.2 จัดใหมีทางเขา – ออกทางเดียว หากมีหลายทางตองมีจุดคดักรองทุก

เสนทาง 
4.26 0.67 มากที่สุด 

1.3 จัดวางแผนรองพื้นผสมน้ํายาฆาเช้ือบริเวณทางขึ้นหรือทางเขาอาคาร 4.20 0.70 มาก 
1.4 จัดพื้นท่ีใหมีการระบายอากาศที่ดี  4.34 0.66 มากที่สุด 
1.5 ทําความสะอาดสิ่งของเครื่องใช และอุปกรณตางๆ อยางนอยวันละ 3 ครั้ง 4.24 0.71 มากที่สุด 
2. การจัดอุปกรณทําความสะอาดปองกันการแพรกระจายของเชือ้โรค 4.34 0.53 มากที่สุด 
2.1 มีปายและขอแนะนําความปลอดภัยตางๆแกผูรับบริการ 4.32 0.65 มากที่สุด 
2.2 มีพื้นท่ีสําหรับลางมือและมีบรกิารเจลแอลกอฮอล 4.44 0.65 มากที่สุด 
มาตรฐานความปลอดภัยดานสขุอนามัย Safety & Health 
Administration (SHA) ในการเลือกที่พัก 

𝒙 S.D. ระดับความสําคัญ 

2.3 มีการกําจัดขยะ ของเสีย กระดาษชําระ และหนากากอนามยั ท่ีใชแลวอยาง

เหมาะสม 
4.25 0.74 มากที่สุด 

3. การปองกันสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 4.38 0.56 มากที่สุด 
3.1 การตรวจวัดอณุหภมูิของพนักงานและผูใหบริการ 4.39 0.66 มากที่สุด 
3.2 การสวมหนากากอนามัยและ Face Shield ของพนักงานในขณะปฏิบัติงาน 4.47 0.64 มากที่สุด 
3.3 การเวนระยะหางระหวางเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน และผูรับบริการ 4.35 0.67 มากที่สุด 
3.4 การลงทะเบียนประวัติการเดินทางของพนักงาน และ  ผูรับบริการ 4.30 0.70 มากที่สุด 
3.5 เจาหนาที่ปฏิบัติงานลางมือดวยน้ําและสบู หรือเจลแอลกอฮอลอยาง

สม่ําเสมอ 
4.36 0.67 มากที่สุด 

3.6 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผูรับบริการ 4.39 0.66 มากที่สุด 
 
แรงจูงใจในการเลือกใชบริการที่พักในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 ระดับความสําคัญของแรงจูงใจในการเลือกใชบริการที่พักในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี นักทองเที่ยวชาวไทยไดใหความสําคัญโดยภาพรวม  
อยูในระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักทองเที่ยวชาวไทย ใหความสําคัญกับปจจัย

ดานแหลงทองเที่ยว อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.38 รองลงมาไดแก ดานการบริการอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย 4.30 

ดานทัศนคติอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.28 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.24 ดานฐานะ

ทางเศรษฐกิจ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.24 ดานสื่อประชาสัมพันธ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.17 ดานการคมนาคม 
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อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.14 ดานโครงการสนับสนุนของภาครัฐ อยูในระดับมาก 4.09 ดานความตองการ อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 3.97 และดานความสนใจพิเศษ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.94  

ตารางที่  2 แสดงคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก                      
                  โดยภาพรวม  

ปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก 𝒙 S.D. ระดับความสําคัญ 
ปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก โดย

ภาพรวม 
4.17 0.48 มาก 

1.ดานความตองการ 3.97 0.68 มาก 
1.1 การพักผอน/ การทองเที่ยว 4.55 0.61 มากที่สุด 
1.2 อาชีพและธุรกิจ 3.63 1.10 มาก 
1.3 การติดตอทางสังคม/เยีย่มญาติ 3.72 1.10 มาก 
2. ดานทัศนคต ิ 4.28 0.63 มากที่สุด 
2.1 ความสนใจในสถานท่ีทองเที่ยว 4.40 0.70 มากที่สุด 
2.2 ความภูมิใจในการไดไปสถานที่ใหมๆ 4.38 0.69 มาก 
2.3 สรางความใฝฝนและเกียรติภมูิ 4.06 0.87 มากที่สุด 
3. ดานความสนใจพิเศษ 3.94 0.70 มาก 
3.1 การทองเที่ยวเชิงกีฬา เชน ไคทบอรดิ้ง เวคบอรด ฯลฯ 3.87 0.95 มาก 
3.2 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี เชน ประเพณีชักพระทาง

ทะเล เปนตน 
3.94 0.93 มาก 

3.3 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เชน โยคะ การนั่งสมาธิ ฯลฯ 3.66 1.02 มาก 
3.4 การทองเที่ยวเชิงนิเวศน เชน ดําน้ํา เดินปา เปนตน 4.29 0.74 มากที่สุด 
4. ดานแหลงทองเท่ียว 4.38 0.55 มากที่สุด 
4.1 ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว 4.54 0.62 มากที่สุด 
4.2 ความมีชื่อเสียงของแหลงทองเที่ยว 4.31 0.73 มากที่สุด 
4.3 ความหลากหลายของกิจกรรมในการทองเที่ยว 4.33 0.80 มากที่สุด 
4.4 ความสะอาดของแหลงทองเทีย่ว 4.37 0.72 มากที่สุด 
5. สิ่งอํานวยความสะดวก 4.24 0.62 มากที่สุด 
5.1 มีบริการสระวายน้าํ, ฟตเนส 4.17 0.75 มาก 
5.2 การใหบริการของรานอาหาร/รานคา 4.33 0.66 มากที่สุด 
5.3 บริการรถรับ-สง แกผูรับบริการ 4.20 0.76 มาก 
6. การคมนาคม 4.14 0.72 มาก 
6.1 การเดินทางมีความสะดวกสบาย 4.15 0.76 มาก 
6.2  ความรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง 4.19 0.80 มาก 
6.3 มีตัวเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย 4.08 0.88 มาก 
6.4 ความเหมาะสมของคาใชจายในการเดินทาง 4.15 0.80 มาก 
7. การบริการ 4.30 0.62 มากที่สุด 
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ปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก 𝒙 S.D. ระดับความสําคัญ 
7.1 พนักงานมีความยิ้มแยมแจมใสและมีอัธยาศัยทีด่ ี 4.33 0.72 มากที่สุด 
7.2 พนักงานมีความรอบรูและสามารถใหคําแนะนาํแกลูกคาได 4.35 0.67 มากที่สุด 
7.3 กิจกรรมนันทนาการที่นาสนใจจากทางโรงแรม 4.23 0.73 มากที่สุด 
8. ฐานะทางเศรษฐกิจ 4.24 0.64 มากที่สุด 
8.1 มีการแขงขันทางธุรกิจกันมากข้ึน สงผลใหราคาของหองพักมีราคาที่ถูก

ลง 
4.31 0.69 มากที่สุด 

8.2 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจแย ทําใหมีนักทองเที่ยวจํานวนนอย สถานท่ี

ทองเที่ยวจึงมีความสงบและสวยงามมากข้ึน 
4.32 0.69 มากที่สุด 

9. สื่อประชาสัมพันธ 4.17 0.61 มาก 
9.1 รีวิวจากสื่อตางๆ เชน Facebook /Pantip ฯลฯ 4.32 0.69 มากที่สุด 
9.2 การบอกกลาวจากคนใกลชิด, เพื่อน 4.13 0.76 มาก 
9.3 การสงเสรมิการขาย / โปรโมช่ัน 4.06 0.81 มาก 
10. โครงการสนับสนนุของภาครัฐ 4.09 0.71 มาก 
10.1 การสนับสนุนจากโครงการเราเที่ยวดวยกัน 3.96 0.91 มาก 
10.2 มาตรการทางการปองกันทางการแพทยที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
4.22 0.72 มากที่สุด 

 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 
 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก โดยภาพรวม   อยูในระดับสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 

สําหรับผลการพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานการตระหนักถึงปญหา อยูในระดับสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากั บ 4.04  
ดานการแสวงหาขอมูล อยูในระดับสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 ดานการประเมินทางเลือก อยูในระดับสําคัญมาก           

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ดานการตัดสินใจซื้อ อยูในระดับสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ 

อยูในระดับสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 

ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการที่พักในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019                    
                 (โควิด-19)  

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก 𝒙 S.D. ระดับความสําคัญ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก โดยภาพรวม 4.16 0.48 มาก 
1. การตระหนักถึงปญหา 4.04 0.60 มาก 
1.1 ตองการพักผอนหยอนใจ หางไกลจากสังคมเมือง 4.45 0.61 มากที่สุด 
1.2 ตองการสํารวจ / เรียนรู และเพิ่มประสบการณจากการทองเที่ยว 4.28 0.70 มากที่สุด 
1.3 การติดตอธุรกิจ/การคา 3.64 1.00 มาก 
1.4 การติดตอทางสังคม เชน เยีย่มญาต/ิ งานแตงงาน/ งานบวช 3.81 1.00 มาก 
2. การแสวงหาขอมูล 4.02 0.63 มาก 
2.1 สอบถามขอมูลหองพักโดยตรงกับทางโรงแรม 4.17 0.74 มาก 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก 𝒙 S.D. ระดับความสําคัญ 
2.2 สอบถามจากบูธในงานทองเที่ยว เชน งานไทยเที่ยวไทย 3.74 1.03 มาก 
2.3 หาขอมูลจากเว็บไซตตัวแทนออนไลน เชน Agoda.com / 

Booking.com ฯลฯ 
4.28 0.68 มากที่สุด 

2.4 หาขอมูลที่พักจากสื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน นิตยาสารการทองเที่ยว / โบร

ชัวร/ ใบปลิว ฯลฯ 
3.80 1.07 มาก 

2.5 สอบถามจากเพื่อน หรือคนใกลชิด 4.15 0.78 มาก 
3. การประเมินทางเลือก 4.25 0.61 มากที่สุด 
3.1 มีการเปรียบเทียบความสวยงามของที่พักของทานกับท่ีพักอื่น 4.21 0.72 มากที่สุด 
3.2 เปรียบเทียบภาพลักษณระหวางที่พักของทานกับท่ีพักอื่น 4.23 0.72 มากที่สุด 
3.3 อานรีวิวจากเว็บไซตตางๆ 4.26 0.73 มากที่สุด 
3.4 ทําเลของที่พักใกลกับสถานท่ีทองเที่ยว 4.30 0.70 มากที่สุด 
4. การตัดสินใจซ้ือ 4.29 0.60 มากที่สุด 
4.1 ราคาของหองพัก 4.30 0.71 มากที่สุด 
4.2 การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 4.32 0.67 มากที่สุด 
4.3 การสงเสรมิการขาย / โปรโมช่ัน 4.25 0.70 มากที่สุด 
5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ 4.28 0.57 มากที่สุด 
5.1 ความพึงพอใจโดยรวมตอท่ีพกัของทาน 4.27 0.60 มากที่สุด 
5.2 หากทานมีโอกาสจะแนะนําทีพ่ักแหงนี้ใหกับผูอื่น 4.29 0.67 มากที่สุด 
5.3 ทานอาจกลับมาใชบริการที่พักแหงนี้อีกในอนาคต 4.30 0.65 มากที่สุด 

 
การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว

ชาวไทยในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร

ธาน ี
1.1 นักทองเที่ยวท่ีมี เพศแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ความสัมพันธกับปจจัย

ที่สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกที่พักในดานการตัดสินใจซื้อ อยางมีนัยสําคัญที่ .05 
 1.2 นักทองเที่ยวที่มี อายุตางกัน มีการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี มีความสัมพันธกับปจจัยที่

สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกที่พักในดานการตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก  
และการตัดสินใจซื้อ กันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 
 1.3 นักทองเที่ยวท่ีมี สถานภาพสมรสแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี   
ไมมีความสัมพันธกับปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกที่พักของนักทองเที่ยวในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 1.4 นักทองเที่ยวที่มี อาชีพแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี  
มีความสัมพันธกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกที่พักในดานไดแก การตระหนักถึงปญหา และการตัดสินใจซื้อ 

อยางมีนัยสําคัญที่ .05 
 1.5 นักทองเที่ยวท่ีมีผูรับผิดชอบคาใชจายที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทย

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี                

มีความสัมพันธกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกที่พักในดาน ในดาน การตระหนักถึงปญหา และการตัดสินใจซื้อ 

อยางมีนัยสําคัญที่ .05 
 1.6 นักทองเที่ยวที่มี สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน การตัดสินใจเลือกใช

บริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  
ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี  ไมมีความสัมพันธกับปจจัยท่ีสงผลตอการตดัสนิใจในการเลือกที่พักของนักทองเที่ยว

ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของ  
                 นักทองเที่ยวในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอําเภอเกาะ 
                 พะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 การตระหนัก

ถึงปญหา 
การแสวงหา

ขอมูล 
การประเมิน

ทางเลือก 
การตัดสินใจ

ซ้ือ 
พฤติกรรม

หลังการซ้ือ 
1. เพศ - - - � - 

2. อายุ  � � � � - 

3. สถานภาพสมรส  - -- - - - 

4. การศึกษา  - - - - - 
5. อาชีพ  � - - � - 
6. รายไดตอเดือน - - -- - - 

7. ผูรับผดิชอบคาใชจาย � - - � - 

5. อาชีพ  � - - � - 
6. รายไดตอเดือน - - -- - - 
7. ผูรับผิดชอบคาใชจาย � - - � - 

 
 สมมติฐานที่ 2 มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย Safety & Health Administration (SHA) มีความสัมพันธ

กับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ทําการทดสอบโดยใชคาสถิติ Chi-Square  
ในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งพบวา มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย Safety & Health Administration (SHA)  
มีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอปจจัยในการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญที่ .05 

�´ªÂ�¦�o� 
�´ªÂ�¦�µ¤ 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย Safety & Health Administration  
                (SHA) และปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวในชวงสถานการณการแพรระบาด 
                ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 การตระหนัก

ถึงปญหา 
การแสวงหา

ขอมูล 
การประเมิน

ทางเลือก 
การตัดสินใจ

ซ้ือ 
พฤติกรรม

หลังการซ้ือ 
1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ

เครื่องมือท่ีมีอยูในอาคาร 
        

� 
 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

2. การจัดอุปกรณทําความสะอาด

ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 
        

� 
 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

3.การปองกันสํ าหรับ เจ าหน าที่

ปฏิบัติงาน 
        

� 
 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
สมมติฐานที่ 3  ปจจัยดานแรงจูงใจมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในอําเภอเกาะพะงัน 

จังหวัดสุราษฎรธานีทําการทดสอบโดยใชคาสถิติ Chi-Square ในวิเคราะหขอมูล ซึ่งพบวา แรงจูงใจมีความสัมพันธกับปจจัยที่

สงผลตอการตัดสินใจ ท้ัง 5 ดาน ไดแก การตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ  
และพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01ซึ่งดานท่ีมีความสัมพันธอยูในระดับมาก

ที่สุด ไดแก แหลงทองเที่ยว การบริการ การคมนาคม และสิ่งอํานวยความสะดวก ฯลฯ  

ตารางที่ 6 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานแรงจูงใจและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของ  
                นักทองเที่ยวในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอําเภอเกาะ  
                พะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 การตระหนัก

ถึงปญหา 
การแสวงหา

ขอมูล 
การประเมิน

ทางเลือก 
การตัดสินใจ

ซ้ือ 
พฤติกรรม

หลังการซ้ือ 
1. แรงจูงใจภายใน � � � � � 
- ดานความตองการ � � � � � 
- ดานทัศนคติ  � � � � � 
- ดานความสนใจพิเศษ � � � � � 
2. แรงจูงใจภายนอก � � � � � 
- ดานแหลงทองเที่ยว � � � � � 
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก � � � � � 
- ดานการคมนาคม � � � � � 
- ดานการบริการ � � � � � 
- ดานฐานะทางเศรษฐกิจ � � � � � 
- ดานสื่อประชาสัมพันธ � � � � � 

�´ªÂ�¦�o� 
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 การตระหนัก

ถึงปญหา 
การแสวงหา

ขอมูล 
การประเมิน

ทางเลือก 
การตัดสินใจ

ซ้ือ 
พฤติกรรม

หลังการซ้ือ 
- โครงการสนับสนุนดานการ

ทองเที่ยวของภาครัฐ 
� � � � � 

 
5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  

อภิปรายผลการวิจัย 
ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดตอเดือน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอธิชา อัยยะศิริ (2558) ที่พบวาปจจัยสวนบุคคลดาน ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลใหมีการตัดสินใจ ที่แตกตางกัน เชน นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกัน จะมีความ

แตกตางกันในดานการคนหาขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวและที่พัก เนื่องจากเทคโนโลยีในปจจุบันมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 

ทําใหการหาขอมูลของแตละชวงอายุนั้นมีความแตกตางกันตามยุคสมัย ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาที่สูงกวาจะมีการ

ตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน การซื้อสินคาอาจจะมีการพิจารณาจากหลายๆดานที่ละเอียด และคํานึงถึงปจจัยตางๆมากกวาผูที่มี

ระดับการศึกษาต่ํากวา  
5.1 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทยในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
 ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับปจจัยในการตัดสินใจใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทย ในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วิเคราะหเปนรายดาน ไดแก เพศ มีความสัมพันธกับ

ปจจัยการตัดสินซื้อ เนื่องจากเพศที่ตางกันจะมีการเลือกซื้อสินคาที่แตกตางกัน สวนมากผูหญิงจะเปนเพศที่มีการเลือกซื้อ

สินคาหรือบริการมากกวาเพศชาย ดานอายุ มีความสัมพันธกับ การตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมิน

ทางเลือก และการตัดสินใจซื้อ เพราะอายุที่ตางกันจะมีการคํานวณและพิจารณาความคุมคา และความตองการที่ตางกัน เชน 

นักทองเที่ยวที่มีอายุนอยอาจจะมีความตองการที่จะมีการทองเที่ยวแบบทํากิจกรรม มากกวาผูที่มีอายุมาก หรือไมวาจะเปน

ดานการแสวงหาขอมูลที่ตางกันตามยุคสมัย และความกาวหนาของเทคโนโลยี โดยทุกดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 
ปจจัยในดานมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย Safety & Health Administration (SHA) มีความสัมพันธกับ

ปจจัยในการตัดสินใจเลือกที่จะใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทย ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สุขลักษณะอาคารและอุปกรณเครื่องมือที่มีอยูภายในอาคาร  
การจัดอุปกรณทําความสะอาดปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค และการปองกันสําหรับเจาหนาที่ มีผลตอปจจัยที่สงผลตอ

การตัดสินใจทั้ง 5 ดาน ไดแก การตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม

หลังการซื้อ เพราะหากมีการติดเช้ือจะทําใหมีความรุนแรงและอันตรายถึงชีวิตได จึงทําใหมาตรฐานสุขอนามัยจึงมีความสําคัญ

ในระดับมากท่ีสุดโดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ปจจัยดานแรงจูงใจ มีความสัมพันธกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกที่จะใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวไทย ในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความสัมพันธกับ

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจทั้ง 5 ดาน ไดแก การตระหนักถึงปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ

ซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ เนื่องจากนักทองเที่ยวที่เขามาในเกาะพะงัน มีความตองการที่จะพักผอนและทองเที่ยว  
มีทัศนคติในการทองเที่ยวท่ีดี มีความสนใจกิจกรรมตางๆ และ โดยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

�´ªÂ�¦�o� 
�´ªÂ�¦�µ¤ 
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6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ 
ผูประกอบการควรคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยดานอนามัย Safety & Health Administration (SHA) 

เนื่องจากกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยเห็นความสําคัญของมาตรฐานความปลอดภัยดานอนามัยมากท่ีสุด เพราะในการทองเที่ยว

หลังจากนี้จะเนนสรางความเช่ือมั่นและความปลอดภัยดานสาธารณสุขใหแกนักทองเที่ยว และใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพ

ในการบริการของบุคลากร ซึ่งคุณภาพในการใหบริการเปนสิ่งสําคัญที่นักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญและคาดหวังวาจะ

ไดรับการบริการที่ดี  มีกิจกรรม หรือมีโปรแกรมการทองเที่ยวที่นาสนใจของเกาะพะงัน บริการใหแกลูกคา เชน กิจกรรมทาง

วัฒนธรรม หรือประเพณีของเกาะพะงัน วิถีชีวิตหรืออาชีพของชาวบานในเกาะพะงัน โยคะหรือกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และดําน้าํ 

เปนตน ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ จะสรางความประทับใจใหแกลูกคามากยิ่งขึ้น  

7. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1)  ควรเพิ่มวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน การทําแบบถามสอบออนไลน เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับ

ผูตอบแบบสอบถาม 
2) ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากทัศนคติและความคิดเห็นจากผูประกอบการจากสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเปนการศึกษาขอมูลทั้ง 2 ดาน เพื่อที่จะไดมีขอมูลที่จะสามารถพิจารณาไดใน

หลากหลายประเด็นอยางครอบคลุมมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถนําผลลัพธที่ไดจากการศึกษามาใชประกอบกันใหเกิดประโยชน

สูงสุด 
3) ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลอื่น ๆ เชน การสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงและ 

มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการยอมรับของประชาชน ที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม 
ที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 

NEWS EXPOSURE, KNOWLEDGE, ATTITUDES AND ACCEPTANCE TOWARDS FOOD AND 
BEVERAGE PRODUCTS CONTAINING HEMP AND MARIJUANA 

บุศรียรัตน ตรีกิจจา* และสหภาพ พอคาทอง** 

บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับการเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา (2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชากันกับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

อาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหาร

และเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชากับทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและ

กัญชา (4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชากับ

การยอมรับตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ผูวิจัยไดทําการ

สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยผูวิจัยทําการเลือกเฉพาะคือ ผูที่เคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารและ

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 
 ผลการวิจัย พบวา (1) ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันไดแก เพศ อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความถี่ในการ

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 (2) ความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชามี

ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 (3) ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา มีความสัมพันธกันกับ ทัศนคติที่มีตอ

ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

อยูในระดับต่ํา (r = - 0.100)  และ (4) ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา  
มีความสัมพันธกันกับ การยอมรับตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอยูในระดับต่ํา (r = 0.336)   
คําสําคัญ : การเปดรับขาวสาร, ความรู, ทัศนคติ, การยอมรบั, ผลิตภัณฑที่มสีวนผสมของกัญชงและกญัชา 

ABSTRACT  

 The purpose of this study was (1) to compare the difference of the Nature of Demography with the 
News exposure of Food and Beverage products containing Hemp and Marijuana  (2) to compare the 
difference between the News exposure of Food and Beverage products containing Hemp and Marijuana 
and the Knowledge of Food and Beverage products containing Hemp and Marijuana (3) to study the 
relationship between the Knowledge of  Food and Beverage products containing Hemp and Marijuana and 

                                                           
 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
** อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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the Attitudes towards  Food and Beverage products containing Hemp and Marijuana and (4) to study the 
relationship between the Attitudes  towards  Food and Beverage products containing Hemp and Marijuana 
and the Acceptance towards  Food and Beverage products containing Hemp and Marijuana  from the 
sample group of 400 participants by Purposive Sampling technique in which researcher relied on people 
who used to consume Food and Beverage products containing Hemp and Marijuana. 

 The result showed that (1) the difference of the Nature of Demography – Sex, Age  and Monthly 
average income – affected to the News exposure of Food and Beverage products containing Hemp and 
Marijuana differently at a significance of 0.05, (2) the frequency of News exposure of Food and Beverage 
products containing Hemp and Marijuana related to the Knowledge of Food and Beverage products 
containing Hemp and Marijuana at a significance of 0.05, (3) the Knowledge of  Food and Beverage products 
containing Hemp and Marijuana related to the Attitudes towards Food and Beverage products containing 
Hemp and Marijuana at a significance of 0.05 with low coefficient rate (r= - 0.100), and (4) the Attitudes  
towards  Food and Beverage products containing Hemp and Marijuana related to the Acceptance towards  
Food and Beverage products containing Hemp and Marijuana at a significance of 0.01 with low coefficient 
rate (r=0.336) 
Keywords : New Exposure, Knowledge, Attitudes, Acceptance, Products containing Hemp and Marijuana  

1.  บทนํา 

 กัญชาและกัญชง เปนพืชที่มีตนกําเนิดจากสกุลเดียวกัน คือ แคนนาบิส (Cannabis) แตเดิม “กัญชา” ถูกควบคุม

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ ในป พ.ศ. 2522 มีการกําหนดใหกัญชา เปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เชนเดียวกับ

พืชกระทอม พืชฝน กัญชา มีสารออกฤทธิ์สําคัญ คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ซึ่งมีฤทธิ์

ตอสมอง ควบคุมความคิด อารมณ และพฤติกรรมของผูเสพ ทําใหผูเสพมีอาการคลายเมาเหลา เมื่อ เสพจะตองการปริมาณที่

มากขึ้น ทําใหความคิดอานชา และสับสน ประสาทหลอน โดยเฉพาะการเสพกัญชาดวยการสบูเพียง 4 มวน เทากับสูบบุหรี่ 20 

มวน (1 ซอง) เสี่ยงเปนมะเร็งปอดมากกวาสูบบุหรี่ถึง 5 เทา 
 อยางไรก็ตาม ปจจุบัน มีผูประกอบการที่นํากัญชงและกัญชามาประกอบอาหาร  ทั้งอาหารคาว และหวาน 

สรางสรรคเปนเมนูตาง ๆ เชน ไขเจียวใสใบกัญชา ตมยําไกใสใบกัญชา ใบกัญชาทอด น้ําดื่มใสใบกัญชา เครื่องดื่มคราฟเบียร  
คุกี้ใสใบกัญชา ซึ่งเปนอาหารเปนตน แตยังไมมีผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เครื่องดื่มพรอมดื่ม หรือ เครื่องดื่มผงชงดื่ม ที่มีระยะเวลา

การเก็บรักษา ที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชาที่ถูกกฎหมายออกมาจําหนาย ซึ่งมีแตเครื่องดื่มพรอมดื่ม หรือ เครื่องดื่มผงชง

ดื่ม ท่ีมีระยะเวลาการเก็บรักษา ที่มีกลิ่นเลียนแบบกัญชงและกัญชา ที่เรียกวาเทอรปน(Terpene) สังเคราะห ออกมาจําหนาย

เปนที่เรียบรอยแลว  ในขณะที่ อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะปดบรรจุสนิทนั้นมีการวางจําหนายคอนขางนอยซึ่งผลิตภัณฑ

สวนใหญยังไมผานการขึ้นทะเบียนกับการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ขอเลขทะเบียน อย.) 

เนื่องจากขอกําหนดที่คอนขางซับซอนในการขอขึ้นทะเบียน และแหลงที่มาของวัตถุดิบที่จําเปนตองระบุสายพันธุ ระบุสวนตาง 

ๆ ที่นํามาใช แหลงที่มาของกัญชงและกัญชา และวัตถุประสงคในการนํามาผลิต  
 จากประเด็นดังกลาวขางตน จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการยอมรับของ

ประชาชน ที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา เพื่อศึกษาวา ประชาชนการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชามากนอยเพียงใด มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหาร
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และเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชามากนอยเพียงใด มีทัศนคติตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ

กัญชงและกัญชาอยางไร และใหการยอมรับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชามากนอยในระดับ

ไหน นอกจากนี้ผลการวิจัย ยังใหประโยชนในดานการนําไปพัฒนาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหประชาชนเขาใจใน

คุณประโยชน และขอควรระวังในการบริโภค 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหาร

และเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสม

ของกัญชงและกัญชากันกับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา

กับทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 
 4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา

กับการยอมรับตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ

กัญชงและกัญชา แตกตางกัน  
 2.  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชากันที่แตกตางกัน  
มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา แตกตางกัน 
 3.  ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา มีความสัมพันธกันกับ ทัศนคติ 
ที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 
 4.  ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา มีความสัมพันธกันกับ  
การยอมรับตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 

2.  การทบทวนวรรณกรรม 

 ในแงของแนวคิด มี 4 แนวคิดหลัก ที่มักจะถูกนํามาใชอธิบายถึง การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการ

ยอมรับของประชาชน ที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา ไดแก (1) แนวคิดเกี่ยวกับ

ลักษณะทางประชากร (2) แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร (3) แนวคิดเกี่ ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP)  
(4) แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ สามารถอธิบายไดดังนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่น ๆ (2550) กลาววา ขอมูลประชากรศาสตร เปนขอมูลพื้นฐานหรือขอมูลเบื้องตนที่

สะทอนถึงผูบริโภคไดเปนอยางดี เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่นักการตลาดสามารถนําไปใชในการวางแผนและ

ประมาณการความสามารถในการซื้อ รวมทั้งทําใหทราบแนวโนมความตองการของผูบริโภคได สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 อายุ เปนคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยูหรือตาม

วัยของบุคคล เปนลักษณะประจําตัวบุคคลที่สําคัญมากในการศึกษาและวิเคราะหทางประชากรศาสตร   โดยอายุจะแสดงถึง

วัยวุฒิของบุคคลและเปนเครื่องบงช้ีถึงความสามารถในการทําความเขาใจในเนื้อหาและขาวสารรวมถึงการรับรูตางๆ ไดมาก

นอยตางกัน การมีประสบการณในชีวิตที่ผานมาแตกตางกัน 
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 ลักษณะทางเพศ เปนลักษณะทางประชากรที่บุคคลไดรับมาแตกําเนิด ในประชากรกลุมใดๆ ก็ตาม จะประกอบดวย

ประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิง (Female) ซึ่งโดยปกติแลวจะมีจํานวนที่ใกลเคียงกันเพราะธรรมชาติได

สรางความสมดุลทางเพศมาใหกับประชากรทุกกลุมเพศ เปนปจจัยพื้นฐานดานรายกายที่แตกตางกันของบุคคล เปนสถานภาพ

ที่มีมาแตกําเนิดของบุคคล  
 ระดับการศึกษา ในที่นี้หมายถึงระดับการศึกษาที่ไดรับจากสถาบันการศึกษา และที่ไดรับจากประสบการณของชีวิต 

การศึกษาบงบอกถึงความสามารถในการเลือกรับขาวสาร และอัตราการรูหนังสือ ระดับการศึกษาจะทําใหคนมีความรู 

ความคิด ตลอดจนความเขาใจในสิ่งตางๆ กวางขวางลึกซึ้งแตกตางกันออกไป  
 อาชีพและลักษณะการรวมกลุมของผูฟง ลักษณะอาชีพหรือลักษณะแหงการรวมกลุม จะบงบอกลักษณะเฉพาะของ

บุคคล ชวงเวลาที่เปดรับขาวสาร เรื่องที่กลุมผูฟงสนใจเชน กลุมชาวนาก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องขาว ราคาขาว ปุย เปนตน  
ในบางกรณีคนท่ีมีอาชีพอยางหนึ่งแตอาจจะไปรวมกลุมกับคนที่มีอาชีพหน่ึงก็ได ซึ่งก็จะทําใหความสนใจของเขาขยายวงกวาง

ออกไป 
 จากการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ผูศึกษาไดนํามาใชเปนกรอบแนวความคิดในการ

ศึกษาวิจัย เรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการยอมรับของประชาชน ที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มทีม่ี

สวนผสมของกัญชงและกัญชา และทําใหทราบถึงความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรของผูบริโภค กับการเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 
 การเปดรับขาวสารนั้นเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษยที่จําเปนตองมีการเปดรับขาวสารเพื่อตอบสนองความ

ตองการของตนเอง เชน เพื่อใชขาวสารเปนขอมูลในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อแสวงหาความรู  ซึ่งจากการศึกษาขอมูล

แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร ไดมีนักวิชาการใหความหมายของการเปดรับขาวสาร ไวดังนี้ 
ความหมายของการเปดรับขาวสาร 
  Schramm (1971) กลาววา การที่ผูรับสารจะเปดรับขาวสารใดนั้น จะขึ้นอยูกับความสนใจของผูรับสาร และความ

นาสนใจของเนื้อหาขาวสารนั้น ๆ ซึ่งขาวสารที่สามารถเขาถึง หรือกอใหเกิดความสนใจของผูรับสารได เปนขาวสารที่สามารถ

สงผลใหผูรับสารเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ความคิดเห็น รวมถึงเกิดพฤติกรรมไปในทางที่ผูสงสารตองการใหเกิดขึ้นจาก

การเปดรับขาวสารนั้น ๆ ยกตัวยางเชน กัญชงและกัญชาสามารถนํามาเปนสวนผสมของอาหารและเครื่องดื่มได บุคคลที่สนใจ

ในเรื่องกัญชงและกัญชาจึงเปดรับขาวสารที่เกี่ยวของกับกัญชงและกัญชาในหลากหลายชองทาง จึงเกิดความรูค วามเขาใจ

เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม และคุณประโยชนและโทษของกัญชงและกัญชา ในการบริโภค 
 ขณะที่ Atkin (1973) ยังไดกลาวไวเพิ่มเติมวา บุคคลที่มีการเปดรับขาวสารมาก จะเปนบุคคลที่มีหูตาที่กวางไกลมาก

ยิ่งขึ้น สงผลใหบุคคลนั้นสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม รวมถึงการปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 

โดยบุคคลที่มีการเปดรับขาวสารมากจะเปนบุคคลที่มีความทันสมัยมากกวาบุคคลที่มีการเปดรับขาวสารนอย 
 จึงสรุปไดวา การเปดรับขาวสารถึงผูรับสารจะตองเปนขาวสารที่นาสนใจ  และบุคคลที่มีการเปดรับขาวสารมากจะมี

วิสัยทัศนที่กวางไกลมากกวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอยกวา หมายความถึง จํานวนครั้งที่เคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับกัญชงและ

กัญชา ไมเกี่ยวกับขาวสารทางบวกหรือลบ  

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) 
 แนวคิดเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม เปนแนวคิดหนึ่งที่มีความสําคัญ โดยแนวคิดนี้ บงช้ีวา ความรู 

ทัศนคติ และพฤติกรรม เปนอีกหนึ่งตัวแปรที่มีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน เมื่อมนุษยมีองคความรูตอประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  
จะเกิดทัศนคติตอประเด็นนั้น ๆ และเกิดพฤติกรรมการแสดงออกอยางใดอยางหน่ึงตอประเดน็นั้น ๆ ตามมา จากการที่ผูศึกษา



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 87  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

ไดทําการศึกษาคนควาขอมูลพบวามีนักวิชาการ ไดใหความหมายและอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม 

(KAP) ไวดังน้ี  
แนวคิดเกี่ยวกับความรู (knowledge) 
 อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2542) ไดกลาววา ความรู หมายถึง การไดรับขอมูลเกี่ยวกับขอเท็จจริง รูปแบบ  
วิธีการ กฎเกณฑ แนวทางปฏิบัติ เหตุการณ หรือบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกต ตลอดจนประสบการณที่เกิด ขึ้นกับแต ละ

บุคคล รวมไปถึงขอมูลที่มามาจากสื่อตาง ๆ ประกอบกัน     
 จึงสรุปไดวา ความรู หมายถึง ขอเท็จจริงในเรื่องตาง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ เกิดจากประสบการณที่แต

ละบุคคลไดรับ หรือเกิดจากการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ  โดยความรูหรือขอเท็ จจริงที่แตละบุคคลไดรับจะถูกเก็บ

รักษาไวในหนวยความจํา และบุคคลสามารถนําออกมาใชได เมื่ออยูในสถานการณที่ตองตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่

เกี่ยวของกับความรูที่ตนเองมี เปนตน 
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (attitude) 

 โสภิตสุดา มงคลเกษม (2539) ไดกลาวไววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกและความคิดเห็นของแตละบุคคลที่มีตอสิ่ง

ตาง ๆ รอบตัว ทั้งในทางที่ยอมรับและปฏิเสธ อาทิ ทัศนคติตอบุคคล สิ่งของ สถานการณ สถาบัน องคกร และขอเสนอใด ๆ 

ซึ่งสงผลใหบุคคลพรอมที่จะมีพฤติกรรมการแสดงออกหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบเดียวกันตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ 
 Rosenberg and Hovland (1960) ใหความหมายของ ทัศนคติ ไววา ทัศนคติโดยปกติสามารถนิยามวาเปนการจูง

ใจตอแนวโนมในการตอบสนองอยางเฉพาะเจาะจงกับสิ่งท่ีสนใจ  
 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ทัศนคติ ความโนมเอียงของบุคคลที่มีตอขอมูลขาวสาร กระบวนการยอมรับ คือกระบวนการทาง

ความคิดของผูบริโภค ในการแสดงพฤติกรรม นับตั้งแตมีการรับรูนวัตกรรมใหมครั้งแรก ไปจนถึงการยอมรับนวัตกรรมใหม  
ผูที่เคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 400 ราย 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการยอมรับ 
 การยอมรับ เปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษยเพื่อรับเอาความคิดใหมๆ สิ่งใหมๆ ที่คิดวาดีกวาสิ่งเดิมที่เปนอยู  
โดยผานกระบวนการเปดรับ จึงเกิดการเรียนรู เกิดทัศนคติทางดานบวก และเกิดการยอมรับในที่สุด ซึ่งจากการศึกษาขอมูล

แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของการการยอมรับ ไวดังน้ี 
 Foster (1973) ใหความหมายการยอมรับวา ประชาชนได เรียนรูโดยผานการศึกษา สามารถบรรยายไดโดยผานขั้น

การเรียนรู การยอมรับจะเกิดขึ้นไดหากมี เรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูจะไดผลดีก็ตอเมื่อ บุคคลนั้นไดทดลองปฏิบัติ  
เมื่อแนใจวา สิ่งประดิษฐนั้นสามารถใหประโยชนอยางแนนอน เขาจึงกลาลงทุนซื้อสิ่งประดิษฐนั้น ดานของ โรเจอร และชูเมค

เกอร (Rogers & Shoemaker, 1971) ไดใหความหมายของการยอมรับวา เปนกระบวนการทางจิตใจของบุคคลแตละคนที่

เริ่มตนตั้งแตการรับรูขาวเกี่ยวกับนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีหนึ่ง ๆ ไปจนถึงการยอมรับเอาเทคโนโลยีนั้นๆ ไปใชอยางเปดเผย  
 พรรณทิพา แอดา (2549, อางถึงใน หทัยกาญจน วรรธนสิทธิโชค, 2551) กลาวถึงแนวคิด เกี่ยวกับการยอมรับสิ่ง

ใหมวา เปนกระบวนการอยางหนึ่งที่ชวยพัฒนาคุณสมบัติของ บุคคล เชน ความรู คานิยม ทัศนคติ ทําใหสมาชิกของสังคม

ไดรับรูการเปลี่ยนแปลง มีความรูความ เขาใจในสิ่งใหม ๆ ไดงาย นอกจากนี้การติดตอสัมพันธกับบุคคลตางๆ อยูเสมอ  
ความสนใจรับรูขาวสารแขนงใหมๆ จากสื่อประเภทตาง ๆ มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการกอใหเกิด การรั บรู ความสนใจ  
และพยายามนําไปปฏิบัติในท่ีสุด 
  จึงสรุปไดวา กระบวนการยอมรับ คือกระบวนการทางความคิดของผูบริโภค ในการแสดงพฤติกรรม นับตั้งแตมีการ

รับรูนวัตกรรมใหมครั้งแรก ไปจนถึงการยอมรับนวัตกรรมใหม โดยที่กระบวนการตัดสินใจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปน

ระบบและตองอาศัยเวลา 
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3.  วิธีดําเนินการวิจัย  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนทั่วไปอายุ 20 ปขึ้นไป ซึ่งเปนผูที่เคยเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา  ซึ่งไมทราบจํานวนกลุมตัวอยางที่แนนอนดังนั้น จึงไดใชสูตร

ไมทราบจํานวนประชากรของ Cochran (1977) ในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 

95% คิดขนาดคาความคลาดเคลื่อน (e) ที่ 5% ซึ่งสามารถแสดงสูตรไดดังนี้ 
 n    =             Z2 
                4e2 

โดยที ่  n  =   ขนาดกลุมตัวอยาง 
  Z  =   ระดับความเชื่อมั่นกําหนดที่ 95% 
  e  =    คาความผิดพลาดที่ยอมรบัไดโดยกําหนดที่ ±5% 
สามารถคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรดังกลาวไดดังนี ้
  n   =     1.96 2 
            4 (0.05) 2 
  n   =   384.16   หรือ 385 
 แทนคาตามสูตรไดผลการคํานวณ  n = 384.16 ในที่น้ีผูศึกษาจะทําการเก็บตัวอยางเปนจํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง 

เมื่อไดจํานวนกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยผูวิจัยทําการเลือก

เฉพาะคือ ผูที่เคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา  

3.2  ความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดมีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้
 1.  ความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของไปให

อาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ในการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) เพื่อนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขกอนนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บ

ขอมูลจริง โดยแตละคําถามจะตองมีคา IOC ไมต่ํากวา 0.5 (Rovinelli & Hambleton, 1997) ซึ่งจากการพิจารณาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) ของผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทานแลว

นั้น ขอคําถามแตละขอไดคา IOC = 1 ซึ่งเปนคาที่สามารถยอมรับได จึงนําเอาแบบสอบถามนี้ไปใชในการเก็บขอมูลจริง 
 2.  ความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาทําการปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของ

ผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ (Try-out) จํานวน 40 ชุด เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ 

Cronbach’s Alpha ดวยการใชเกณฑสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ที่ไดนําเสนอไว คือ คาแอลฟา (α) มากกวา

หรือเทากับ 0.7 (Nunnally, 1978) ซึ่งจากเครื่องมือการวิจัยนี้ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา คาความเช่ือมั่น α =  0.967 ซึ่งเปน

คาที่สามารถยอมรับได จึงนําเอาแบบสอบถามนี้ไปใชในการวิจัยตอไป 
 สถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก (1) สถิติ Chi-square เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางลักษณะ

ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับความถี่ในการการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา  (2) (One-way ANOVA) F-test เพื่อวิเคราะหความ

แปรปรวนของความถี่ในการเปดรับขาวสารที่แตกตางกัน กับความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ

กัญชงและกัญชา และ (3) การทดสอบความสัมพันธ (pearson correlation) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความรู



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 89  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา กับทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของกัญชงและกัญชาและการยอมรับตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา โดยที่คา

สัมประสิทธิ์สหสัมธพันธ จะมีคาระหวาง -1ถึง  1.00 ถาหากคา r มีคามากกวา 0 แลวเปนความสัมพันธทางบวก ถาหากมีคา

นอยกวา 0 แลวเปนความสัมพันธทางลบ ตัวแปรจะสัมพันธกันสูงปานกลางหรือต่ํามีเกณฑดังนี้ 
สัมพันธกันสูง r≥  0.08 หรือ r ≤ -0.08   
สัมพันธปานกลาง 0.05 < r < 0.80 หรือ -0.08 < r < -0.5 
สัมพันธกันต่ํา -0.50 ≤ r ≤ 0.5 

4.  ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 ความรูเกี่ยวกับผลิตภณัฑอาหารและเครื่องดืม่ที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา  

ความรูเกี่ยวกับผลิตภณัฑอาหารและเครื่องดื่ม

ที่มีสวนผสมของกัญชงและกญัชา 

ระดับความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย 

(x) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ

ความรู 
ทราบ 
(1) 

ไมทราบ 
(0) 

 

รวม 0.90 0.07 สูงมาก 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมคีวามรูเกี่ยวกับผลิตภณัฑอาหารและเครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและกัญชา 

โดยรวมอยูในระดับสูงมาก  
 
ตารางที่ 2 ทัศนคติที่มีตอผลิตภณัฑอาหารและเครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและกัญชา 

ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มทีม่ีสวนผสมของกัญชงและ

กัญชา โดยรวม 
 

คาเฉลี่ย 
(x) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

1.  ดานการประชาสัมพันธ 4.46 0.30 ดีมาก 
2.  ดานความปลอดภัยของผลิตภณัฑ 4.38 0.31 ดีมาก 
3.  ดานสุขภาพ 4.32 0.25 ดีมาก 
ความคิดเห็นโดยรวม 4.40 0.19 ดีมาก 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางม ีทัศนคติตอผลิตภณัฑอาหารและเครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและกัญชา 

โดยรวม อยูในระดบัดีมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา กลุมตัวอยาง มีทัศนคติตอผลติภณัฑอาหารและเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของกัญชงและกัญชา ดานการประชาสัมพันธมากทีสุ่ด  โดยมีความคดิเห็นอยูในระดับดีมาก  

ตารางที่ 3 การยอมรับผลิตภณัฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 
การยอมรับ

ผลิตภณัฑอาหาร

และเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของกัญชง

และกัญชา 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 
(x) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับการ

ยอมรับ 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 
 

(5) 

เห็นดวย 
 
 

(4) 

ไมแนใจ 
 
 

(3) 

ไมเห็น

ดวย 
 

(2) 

ไมเห็น

ดวย

อยางยิ่ง 
(1) 

รวม 4.21 0.28 มากที่สุด 
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 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีการยอมรับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มทีม่ีสวนผสมของกัญชงและกัญชา

โดยรวม อยูในระดบัมากที่สดุ 

การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน กับความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลติภณัฑอาหารและ

เครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและกัญชา แตกตางกัน   
 
ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางเพศ กับความถี่ในการการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภณัฑอาหารและ 
              เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา  
   ความถี่ในการการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลติภณัฑอาหารและเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของกัญชงและกัญชา 

รวม 
เพศ  

นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน 
1 – 2 ครั้ง/

เดือน 
3 – 4 ครั้ง/

เดือน 
5 – 6 ครั้ง/

เดือน 
 ชาย 0 76 63 0 139 

หญิง 38 180 23 20 261 

รวม 38 256 86 20 400 

𝑥  = 90.019 df = 3  P-Value = 0.000 
 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน กับความถี่ในการการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหาร

และเครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและกัญชา แตกตางกัน อยางมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยพบวา เพศชายและ

เพศหญิง มีความถี่ในการการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภณัฑอาหารและเครื่องดืม่ที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา มากทีสุ่ด 

คือ 1 – 2 ครั้ง/เดือน 

ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางอายุ กับความถีใ่นการการเปดรับขาวสารเกีย่วกับผลิตภณัฑอาหารและ 
              เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 
   ความถี่ในการการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลติภณัฑอาหารและเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของกัญชงและกัญชา 

รวม 
อาย ุ  

นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน 
1 – 2 ครั้ง/

เดือน 
3 – 4 ครั้ง/

เดือน 
5 – 6 ครั้ง/

เดือน 
 20-30 ป 38 29 38 0 105 

31-40 ป 0 51 37 0 88 

 41-50 ป 0 72 11 0 83 

 51-60 ป 0 80 0 20 100 

 60 ปขึ้นไป 0 24 0 0 24 

รวม 38 256 86 20 400 

𝑥 = 261.652 df = 12  P-Value = 0.000 
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 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีมอีายุแตกตางกัน กับความถี่ในการการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลติภณัฑอาหารและ

เครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและกัญชา แตกตางกัน อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ

ระหวาง 20-30 ป มีความถี่ในการการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและกัญชา 

มากที่สุด คือ นอยกวา 1 ครั้ง/เดอืน และ 3 – 4 ครั้ง/เดือน  

ตารางที่ 6 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับความถี่ในการการเปดรบัขาวสารเกีย่วกับ 
              ผลิตภณัฑอาหารและเครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและกัญชา 
   ความถี่ในการการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลติภณัฑอาหารและ

เครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและกัญชา 

รวม 
รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 
 นอยกวา 1 

ครั้ง/เดือน 
1 – 2 ครั้ง/

เดือน 
3 – 4 ครั้ง/

เดือน 
5 – 6 ครั้ง/

เดือน 
 นอยกวา/เทากับ 15,000 บาท 38 16 50 0 104 

15,001 - 25,000 บาท 0 88 20 0 108 

 25,001 - 35,000 บาท 0 84 0 20 104 

 35,001 - 45,000 บาท 0 46 0 0 46 

 45,001 - 55,000 บาท 0 15 0 0 15 

 55,000 บาทขึ้นไป 0 7 16 0 23 

รวม 38 256 86 20 400 

𝑥  = 324.414 df = 15  P-Value = 0.000 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน กับความถี่ในการการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและกัญชา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา 

กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยเดือน นอยกวา/เทากับ 15,000 บาทและ55,000 บาทขึ้นไป มีความถี่ในการการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา มากที่สุด คือ 3 – 4 ครั้ง/เดือน ในขณะที่กลุม

ตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 25,000 บาท , 25,001 - 35,000 บาท , 35,001 - 45,000 บาท และ 45,001 - 

55,000 บาท มีความถี่ในการการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา  
มากที่สุด คือ 1 – 2 ครั้ง/เดือน 

สมมติฐานที่ 2 ความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและ

กัญชากันท่ีแตกตางกัน มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา แตกตางกัน 
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ตารางที่ 7 ความถี่ในการเปดรับขาวสารเกีย่วกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและกัญชากันท่ีแตกตาง 
              กัน มีความรูเกี่ยวกับผลิตภณัฑอาหารและเครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและกญัชา แตกตางกัน 

ตัวแปร ความถี ่ จํานวน 
คาเฉลี่ย 

(x) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
(S.D.) 

F P-
Value 

ความรูเกี่ยวกับ

ผลิตภณัฑอาหารและ

เครื่องดื่มที่มสีวนผสม

ของกัญชงและกัญชา 

นอยกวา 1 ครั้ง/
เดือน 

38 0.84 .00000 26.47 0.00* 

1 – 2 ครั้ง/เดือน 256 0.92 0.05 
3 – 4 ครั้ง/เดือน 86 0.85 0.12 
5 – 6 ครั้ง/เดือน 20 0.92 0.00 

รวม 400 0.90 0.07   
*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการทดสอบพบวา กลุมตัวอยางที่มีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของกัญชงและกัญชาแตกตางกัน มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา กลุมตัวอยางมีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

อาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน จะมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและ

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา นอยกวา กลุมตัวอยางที่มีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหาร

และเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 1 – 2 ครั้ง/เดือน  และ 5 – 6 ครั้ง/เดือน 
 
 สมมติฐานที่ 3 ความรูเกี่ยวกับผลติภัณฑอาหารและเครื่องดื่มทีม่ีสวนผสมของกัญชงและกัญชา มีความสัมพันธกัน

กับ ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มทีม่ีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 

ตารางที่ 8 ความรูเกี่ยวกับผลติภณัฑอาหารและเครื่องดืม่ที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา มีความสมัพันธกันกับ ทัศนคติที่มี

ตอผลติภณัฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกญัชา 
ตัวแปร คาสหสัมพันธทัศนคติที่มตีอ

ผลิตภณัฑอาหารและเครื่องดืม่ที่มี

สวนผสมของกัญชงและกัญชา 

โดยรวม 

P 

ความรูเกี่ยวกับผลิตภณัฑอาหารและ

เครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและ

กัญชา 

-0.100 0.047* 

ผลการวิจัยพบวา ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชามีความสัมพันธกับทัศนคติที่

มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา โดยรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย

ความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงลบ โดยความสัมพันธที่พบอยูในระดับต่ํา (r = -0.100)  

 สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติที่มีตอผลติภัณฑอาหารและเครื่องดื่มทีม่ีสวนผสมของกัญชงและกัญชา มีความสัมพันธกัน

กับ การยอมรับตอผลิตภณัฑอาหารและเครื่องดื่มทีม่ีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 
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ตารางที่ 9 ทัศนคติที่มีตอผลิตภณัฑอาหารและเครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและกัญชา มีความสัมพันธกันกับ การยอมรับ 
              ตอผลิตภณัฑอาหารและเครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและกัญชา 

ตัวแปร คาสหสัมพันธการยอมรับตอ

ผลิตภณัฑอาหารและเครื่องดืม่ที่มี

สวนผสมของกัญชงและกัญชา 

P 

ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและ

เครื่องดื่มที่มสีวนผสมของกัญชงและ

กัญชาโดยรวม 

0.336 0.000** 

 
 ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชาโดยรวม  
มีความสัมพันธกับ การยอมรับตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก โดยความสัมพันธที่พบอยูในระดับต่ํา  (r = 0.336) 

5.  อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการยอมรับของประชาชน ที่มีตอผลิตภัณฑอาหาร

และเครื่องดื่ม ท่ีมีสวนผสมของกัญชงและกัญชา” สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของกัญชงและกัญชา แตกตางกัน 
 จากผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความถี่ใน

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญเปนหญิง มีอายุประมาณ 20-30 ป ซึ่งเปนกลุม

บรรลุนิติภาวะที่สามารถรับรูขาวสารที่เปนประโยชนดวยตนเองได และกลุมคนเหลานี้สวนใหญจะประกอบอาชีพเปนพนักงาน

ในบริษัทเอกชน อาจทําใหเกิดความเครียดจากการทํางานได จึงมีความตองการบริโภคผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มี

สวนผสมของกัญชงและกัญชา ที่สามารถชวยผอนคลายความเครียดได และเปนกลุมที่มีความรูในระดับการศึกษาปริญญาตรี 

สามารถแยกแยะประโยชนและโทษไดดวยตนเอง อีกทั้งกลุมผูบริโภคเหลานี้มีกําลังในการซื้อสินคามาบริโภคได เนื่องจากมี

รายไดเฉลี่ยตอเดือนถึง 15,001 - 25,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภา เขมาเบญจพล และสุทธิลักษณ หวังสันติ

ธรรม (2564) ศึกษาเรื่อง การเปดรับ ความพึงพอใจของผูบริโภค ตอเนื้อหาการตลาดบนอินสตาแกรมสตอรี่กับความตั้งใจซื้อ 

พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ การศึกษา และรายไดตางกัน มีการเปดรับ อินสตาแกรมสตอรี่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Steven C. Fiala, MPH (2020) ศึกษาเรื่อง 

การเปดรับขาวสารของเยาวชนตอการโฆษณากัญชาในตลาดคาปลีกกัญชาที่ถูกกฎหมายของโอเรกอน พบวา นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 8 และช้ันประถมศึกษาปที่ 11 อัตราสวนอัตราตอรองที่ปรับแลว (aOR) ของการเปดรับโฆษณาในเดือนที่

ผานมาสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ (P < .05) สําหรับเด็กผูหญิงเมื่อเทียบกับเด็กผูชาย (aOR, 1.38 สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 8 และ 1.62 สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 11)  

สมมติฐานที่ 2 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชากันที่

แตกตางกัน มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา แตกตางกัน 
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 จากผลการวิจัยพบวา ความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชง

และกัญชากันที่แตกตางกัน มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรันถ ยี่หลั่นสุวรรณ 

(2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมที่มีตอโครงการสงเสริมสังคมของผูนํา

เยาวชนประเทศอาเซียนและญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) พบวา การเปดรับขาวสารโครงการสงเสริมสังคม  
ของผูนําเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุน ผานชองทางเฟซบุก มีความสัมพันธกั บความรู (R = .367 P< 0.01)  
มีความสัมพันธปานกลาง 
 ผลจากการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวา การเปดรับขาวสารเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหประชาชนมีความรูที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้

บุคคลที่มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชากันแตกตางกันจาก

ความถี่ ที่แตกตางกันออกไป จึงทําใหมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชาที่

แตกตางกันออกไป 

สมมติฐานที่ 3 ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา มีความสัมพันธกัน

กับ ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 
 จากผลการวิจัยพบวา ความรู เกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา  
มีความสัมพันธกันกับ ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรัณย ไพสิฐพิริยะ และพิพัฒน นนทนาธรณ (2564) 

ศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตอการใชกัญชาของประชากรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ระดับ

ความรูเกี่ยวกับกัญชาที่ตางกัน สงผลตอทัศนคติการใชกัญชาดานการแพทย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและอื่นๆและภาพรวม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิญญา สินธุสังข  และพิพัฒน นนทนาธรณ (2564) 

ศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตอการใชกัญชาของประชากรในเขตภาคเหนือ พบวา ระดับความรูเกี่ยวกับ

กัญชาท่ีตางกันสงผลตอทัศนคติการใชกัญชาของประชากรในเขตภาคเหนือดานการแพทย และดานสังคม อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลจากการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวา ความรูเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง โดยที่ผานมาภาครัฐใหความสนใจกับการวิจัย

และพัฒนากัญชงและกัญชาทั้งในดานการแพทย มหาวิทยาลัยตาง ๆ เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนากัญชาทางการแพทย 

อาทิเชน มหาวิทยาเกษตรศาตร โดยมีรองศาสตราจารย ดร. วีรชัย พุทธวงศ หรืออาจารยออด หัวหนาทีมหองปฏิบัติการวิจัย

กัญชาเพื่อการแพทยแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนี้เพื่อวิจัยและพัฒนากัญชงและกัญชา หรือมหาวิทยาลัยมหิดล  
ที่ใหความสําคัญดานการใหความรูแกประชาชน โดยบรรยายใหความรูแก แพทยประจําบานและผูที่สนใจเขารับฟง ในหัวขอ

เรื่อง"กัญชา...ทางการแพทย" รวมถึงการใหความรูกับประชาชนในรูปแบบการจัด “มหกรรมกัญชา กัญชง 360 องศา  
เพื่อประชาชน”ที่จังหวัดบุรีรัมย เมื่อวันท่ี 5-7 มีนาคม 2564 ที่ผานมา 

สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครือ่งดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา มีความสัมพันธกันกับ 

การยอมรับตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา 
 จากผลการวิจัยพบวา ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครือ่งดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา มีความสัมพันธ

กันกับ การยอมรับตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนกิตติ์  จิตตประสงค (2562) จากการศึกษาวิจัยเรื่อง  
“แรงจูงใจ ทัศนคติ และการยอมรับเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเคสโทรศัพทผานทางออนไลนของประชากรใน 
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กรุงเทพมหานคร” พบวา ทัศนคติและการยอมรับเทคโนโลยีของประชากรในกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเคส

โทรศัพทผานทางออนไลน 
 ผลจากการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวาทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและ

กัญชา กับการยอมรับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชานั้น เปนสิ่งที่ภาครัฐใหความสําคัญ  
ทั้งนี้จะเปนไดจากตลอดชวง 1-3 ปที่ผานมาเริ่มจาก นโยบายของพรรคภูมิใจไทย โดยทานอนุทิน ชาญวีรกูลหัวหนาพรรค

ประกาศ เดินหนานโยบายเสรีกัญชาเพื่อการแพทย จนนํามาสู การปลดล็อคใหมีการนําพืชกัญชงและกัญชามาใชอยางถูก

กฎหมาย โดยในปจจุบันกัญชามีความสําคัญทางดานการแพทย โดยมีสถานพยาบาลที่ใชกัญชาในการรักษาโรคและ  
มีผูประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม นํากัญชงและกัญชามาใชเปนวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งยังมีการ

วิจัยและพัฒนาสวนตางๆของกัญชงและกัญชา เพื่อเปนผลิตภัณฑอื่นๆอีกมากมาย สูทองตลาด ทั้งผลิตภัณฑ ดานความงาม 

ผลิตภัณฑดานสขุภาพ โดยบริษัทยักษใหญ เชน บริษัท คลาส คอฟ จํากัด เจาของรานกาแฟ “คลาส คาเฟ” กลาววา ท่ีผานมา

ผูประกอบการกลุมอาหารและเครื่องดื่มหลายรายยื่นขอใบอนุญาตสําหรับการใชสารสกัดจากกัญชา และการอนุญาตเปดให

ขายในรูปแบบบรรจุขวดได เชนกันกับคลาส คาเฟ เตรียมออกโปรดักตกัญชาบรรจุขวดเพื่อสรางประสบการณใหม ๆ ใหลูกคา 

บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน) หรือ ICHI เปดเผยวา บริษัทอยูระหวางรอใบอนุญาตจําหนาย หากไดแลวก็พรอมที่จะ

เปดตัวรุกตลาดทันที โดยผูประกอบการหลายราย ตางเตรียมความพรอมดานสินคาและการผลิตไวแลว นั่นหมายถึงผลิตภัณฑ

ที่หลากหลายในรูปแบบผลิตภัณฑในภาชนะปดบรรจุสนิทกําลังจะออกวางจําหนายในระยะเวลาอันใกลนี้ 

6.  ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งน้ี  
 1. การศึกษาเรื่อง “เปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการยอมรับของประชาชน ที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและ

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา” ในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ดังนั้นเพื่อใหได 
ผลการศึกษาในเชิงลึก เนื้อหาที่มีคุณภาพ ชัดเจน และครบถวนมากยิ่งขึ้น อาจมีแนวโนมในการศึกษาในรูปแบบการวิจัย  
เชิงคุณภาพ (qualitative research) รวมดวย เชนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in- depth interview) 
 2. ควรมีการศึกษาการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการยอมรับของประชาชน ที่มีตอผลิตภัณฑอาหารและ

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชาประเภทอื่นๆ เชน อาหารเสริมCBD, อาหารเสริม Hempseed Oil, อาหารใน

ภาชนะปดบรรจุสนิทที่มีสวนผสมของกัญชงและกัญชา เปนตน 
 3. องคกรที่เกี่ยวของกับกัญชงและกัญชาควรมีการประชาสัมพันธ และใหขอมูล ความรูเกี่ยวกับกัญชงและกัญชาให

ประชาชนในเพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑกัญชาที่ใชทางการแพทยควรผลิตภายใตการควบคุมโดยหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก

รัฐบาลเทานั้น ปรับเปลี่ยนทัศนคติหรับผูที่ใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของกัญชาใหคนสวนใหญในสังคมยอมรับมากขึ้น 
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การแสวงหาขอมูลขาวสาร คุณคาตราสินคา และการตัดสินใจในการเลือกซ้ือหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล 
NEWS INFORMATION SEEKING, BRAND EQUITY, AND BUYING DECISION TOWARD DIGITAL 

TV GROUP COMMON STOCK 
กรกนก ไชยรถ* และสหภาพ พอคาทอง** 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการแสวงหาขอมูลขาวสาร คุณคาตราสินคา และการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

หุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการสํารวจดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมนักลงทุนหุน

สามัญรายยอยภายในประเทศไทย จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา 1) นักลงทุนที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน  
จะมีการแสวงหาขอมูลขาวสารในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล แตกตางกัน 2) นักลงทุนที่มีการแสวงหาขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับผลประกอบการแตกตางกัน มีการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลโดยรวมไมแตกตางกัน 3) นักลงทุน

ที่มีการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลกระทบ/สถานการณทางการตลาด และขาวสารทั่วไปขององคกรแตกตางกัน  
มีการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลโดยรวม แตกตางกัน ผูวิจัยยังพบอีกวา 4) การรับรูคุณคาตราสินคาของ

หุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลทั้ง 5 ดาน ในแตละดานและโดยรวมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวี

ดิจิทัลโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยความสัมพันธดังกลาวเปนเชิงบวก 
คําสําคัญ : การแสวงหาขอมูลขาวสาร, คุณคาตราสินคา, การตัดสินใจในการเลือกซื้อ, หุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล 

Abstract 

The purpose of this research was to study news information seeking, brand equity, and buying 
decision toward digital TV Group common stock. This research is quantitative research which carried out of 
a survey method. The data were collected from 4 0 0  individual investors in Thailand. The results showed 
that 1) Investors with different demographic characteristics had different information seeking to buy 
common stock in the Digital TV Group, 2) Investors who seek information on the turnover had no different 
perceived on the value, brand of the common stock in the digital TV Group, 3) Investors who seek 
information on impact / market situation and general news from different organizations had different 
perceived on brand value of the digital TV common stock, the researcher also found that 4) The digital TV 
Group perceived brand value’s common stocks in all 5 aspects in each aspect were related to the decision 

to buy the digital TV group’s common stock as a whole statistically significant level was at 0.01 which based 

on the assumption which showed that the correlation was positive. 

Keywords : News Information Seeking, Brand Equity, Buying Decision, Digital TV Group Common Stock 
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บทนํา 

 สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่กําลังแพรระบาดอยางรวดเร็วไปทั่วโลกอยูในขณะนี้ได

สรางความตื่นตระหนกตอประชาชน  ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตและสุขภาพของผูคนท่ัวโลก รวมทั้งยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ

และสังคมอยางกวางขวาง ทําใหธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญตองทยอยปดตัวลงไปเปนจํานวนมาก จึงสร างผลกระทบ

โดยตรงตอกลุมแรงงานอยางรุนแรง เนื่องจากสภาพคลองทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก เกิดการชะลอการจางงานเพิ่มมากขึ้น  
ที่สําคัญกลุมแรงงานสวนมากยังไมมีแผนการออมทําใหไมมีเงินใชจายในชวงภาวะวิกฤติและยามฉุกเฉิน ดวยสถานะของกลุม

แรงงานในระบบทําใหกลุมแรงงานสวนใหญกลายเปนบุคคลที่มีทักษะเชิงเดี่ยว ไมมีความรูในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไม

สามารถปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพอ่ืนไดในทันที  
 แนวทางสําคัญที่จะชวยเยียวยาปญหาที่เกิดขึ้นไดคือ การวางแผนการออม และอีกแนวทางที่สําคัญคือ   การลงทุน 

(Investment) อนึ่ง การลงทุนนักลงทุนตองเขาใจหลักการลงทุนเปนอยางดี เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหวาง

ลงทุนแตละครั้ง ตองมีหลักการและเหตุผลในการลงทุน โดยเฉพาะการใชเหตุผลเพื่อการตัดสินใจมากกวาอารมณและ

ความรูสึก (Xu et al., 2011) นอกจากนี้ยังตองพิจารณาองคประกอบเวลาและความลาชาที่จะเกิดขึ้น (Huisman, & Kort, 
2015) และพฤติกรรมของบุคคลดานการลงทุนที่แตกตางกันออกไป (Jamshidinavid, Chavoshani, & Amiri, 2012) 
 การลงทุนในตลาดหุนจึงเปนทางเลือกเพื่อการออมเงินในระยะยาวท่ีผูออมสามารถหลีกเลี่ยงหรือปองกันการขาดทุน

ที่เกิดจากระดับอัตราเงินเฟอได จากการศึกษาพบวากลุมหลักทรัพย หลายกลุมที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดของ

ไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 กลุมหลักทรัพยที่ถูกขายหนักมากที่สุดและราคาหลักทรัพยลดลงไปมากที่สุดก็คือหลักทรัพยที่

เกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยว นอกจากน้ันก็คือหลักทรัพยกลุมแบงกโดยเฉพาะ ที่อาจจะประสบกับหน้ีเสียอยางหนักเนื่องจาก

ลูกหนี้เงินกูจํานวนมากกําลังจะประสบปญหาทางการเงิน (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2563) 
 สื่อมวลชนที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมากที่สุด ก็คือสื่อโทรทัศน ซึ่งเปนสื่อมวลชนท่ีแพรหลายและ

มีอิทธิพลสูง มีขอไดเปรียบสื่ออื่น ๆ เนื่องจากมีทั้งภาพและเสียงสามารถสรางความประทับใจ ดึงดูดใจ และสรางความ

นาเช่ือถือแกผูชม รวมทั้งเปนสื่อที่มีพลังในการสรางและปลูกฝงความรู ความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม จนถึงระดับการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด จนเกือบจะเรียกไดวาเปนสถาบันการสื่อสารที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสังคมไทย  อุตสาหกรรม

โทรทัศนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กสทช.) เปดประมูลทีวีดิจิทัลเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2563 การเปดประมูลครั้งนี้นับเปนครั้งแรกที่ภาคเอกชนได

เปนเจาของกิจการโทรทัศนในลักษณะการไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลขอ ง กสทช.  
และยังทําใหผูรับชมรายการโทรทัศนมีทางเลือกในการรับชมเพิ่มมากขึ้น (อริสรา กําธรเจริญ , 2559) ความเปลี่ยนแปลงของ

อุตสาหกรรมโทรทัศนไทยดังท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นถึงความทาทายหลายดาน โดยเฉพาะความทาทายท่ีประชาชนมีชองทางให

เลือกรับบริการที่หลากหลาย เกิดจากการมีคูแขงอยางชองรายการที่ใหบริการผานดาวเทียม หรือผานสายเคเบิล หรือ

อินเทอรเน็ต ซึ่งไมเพียงแตเปนการเกิดคูแขงจากความกาวหนาของเทคโนโลยีเทานั้น แตยังเปนการแขงขันในเชิงการดึงดูด

ความสนใจของประชาชนตอเนื้อหาที่นําเสนอ ซึ่งสงผลตอการประกอบกิจการ แตในขณะเดียวกัน การแขงขันก็สามารถสราง

ชองทางและโอกาสในการลงทุนอีกดวย 
 จากมูลเหตุขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญเรื่องของการลงทุนในกลุมทีวีดิจิทัลในชวงภาวะวิกฤตที่มีสถานการณ

การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ในดานตาง ๆ ทั้งดานการแสวงหาขอมูลขาวสา ร คุณคาตราสินคา (Brand equity)  
ซึ่งเปนภาพสะทอนจากการรับรูของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา และการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญของนักลงทุนทั่วไปใน

กลุมทีวีดิจิทัล จึงศึกษาการแสวงหาขอมูลขาวสาร คุณคาตราสินคา และการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมที วีดิจิทัล 

โดยมุงศึกษาจากกลุมนักลงทุนหุนสามัญรายยอย จํานวน 400 คน ซึ่งเปนกลุมบุคคลทั่วไปที่เขาใจบริบททางสังคมและบริบท

ในตลาดหุนจากการศึกษาขอมูลตาง ๆ จนมีโอกาสในการใชวิจารณญาณเลือกตราสินคาที่แตกตางกันและตัดสินใจซื้อดวย
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ตนเอง เพื่อเปนประโยชนในการแสวงหาขอมูลขาวสาร คุณคาตราสินคา และการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญในธุรกิจอื่น 

ๆ ไดตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวาง ลักษณะทางประชากรกับการแสวงหาขอมูลขาวสารในการเลือกซื้อหุนสามัญ

กลุมทีวีดิจิทัล      
 2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวาง การแสวงหาขอมูลขาวสารในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลกับการรับรู

คุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล       
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง การรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลกับการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล 

การทบทวนวรรณกรรม 

 1. การลงทุนในหุนสามัญ  
 การลงทุนในหุนสามัญ เปนการลงทุนที่นักลงทุนไดมีสวนรวมเปนเจาของบริษัท นักลงทุนจะไดผลตอบแทนจากเงิน

ปนผลและสวนตางของราคาหุนที่เปลี่ยนแปลงไป ยิ่งบริษัทสามารถทํากําไรเพิ่มมากขึ้นจะทําใหหุนสามัญมีมูลคาเพิ่มมากข้ึน

และสามารถเพิ่มเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญได  
 2. การแสวงหาขอมูลขาวสาร (Information Seeking Theory)  
 Krikelas (1983) ไดอธิบายความหมายของคําวา การแสวงหาขาวสาร คือ กิจกรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทํา

เพื่อใหไดมาซึ่งสารนิเทศ ขอมูลขาวสารที่จะสนองความตองการของตน โดยบุคคลมีเง่ือนไขในการแสวงหาขอมูลขาวสารอยู

ดวยกัน 2 ประการ ดังที่ Atkin (1973) อธิบายไว กลาวคือ ประการแรก เมื่อบุคคลพิจารณาแลวเห็นวา ความรูที่มีแตกตาง

จากสิ่งที่ควรจะตองรู ยิ่งถาเปนเรื่องสําคัญ ความตองการรูยิ่งมีมาก ก็จะยิ่งแสวงหาขอมูลขาวสารมากตามไปดวย  สวนอีก

ประการหนึ่งคือ เมื่อบุคคลพิจารณาแลวเห็นวา ตนเองสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งและคาดหวังจะตองรูเรื่องนั้นใหได แตความรูที่มี

อยูไมเพียงพอก็จะแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
 3. แนวคิดคุณคาตราสินคา (Brand Equity)  
 คุณคาตราสินคา (Brand equity) เปนแนวคิดทางการตลาดที่กําเนิดขึ้นในชวงทศวรรษท่ี 1980 และไดรับความนยิม

มาจนถึงปจจุบัน โดย Keller (2013) กลาววา  คุณคาตราสินคาในใจผูบริ โภค (Customer-based brand equity)  
เปนการสะทอนใหเห็นถึงความคุนเคยของผูบริโภคกับตราสินคาและการเชื่อมโยงตราสินคาที่มีความแข็งแกรง เปนที่ช่ืนชอบ 

และมีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว Keller (1993) ยังกลาวเพิ่มเติมอีกวา การศึกษาแนวคิดเรื่องคุณคาตราสินคานั้นมาจาก

แรงจูงใจ 2 ประการ คือ แรงจูงใจทางดานการเ งิน (Financially based motivation) และแรงจูงใจทางดานกลยุทธ 

(Strategy-based motivation) 
 Aaker (1991) ไดแบงองคประกอบท่ีสําคัญของคุณคาตราสินคาไวดังน้ี 
 1. คุณคาตราสินคาดานการรูจักตราสินคา (Brand Awareness) หมายถึง สิ่งที่ผูบริโภคจดจําและระลึกไดเกี่ยวกับ

ตราสินคา หรือสัญลักษณตราสินคา อันจะนําไปสูการตัดสินใจเลือกซื้อตราสินคานั้น ๆ 
 2. คุณคาตราสินคาดานความเชื่อมโยงกับตราสนิคา (Brand Association) หมายถึง สิ่งท่ีผูบริโภคสรางความสัมพนัธ

เชื่อมโยงระหวางตราสินคากับความทรงจํา เพ่ือชวยสรางทัศนคติในทางบวกใหกับตราสินคา         
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 3. คุณคาตราสินคาดานความภกัดีตอตราสนิคา (Brand Loyalty) หมายถึง การวัดความภักดีของผูบริโภคที่มีตอตรา

สินคาวาจะเปลี่ยนไปใชตราสินคาอื่น ๆ หรือไมมีความเกี่ยวพันกับประสบการณในการใชสินคาและพฤติกรรมการซื้อของ

ผูบริโภค 
 4. คุณคาตราสินคาดานคุณภาพการรับรู (Perceived Quality) หมายถึง สิ่งที่ผูบริโภครับรูคุณภาพของตราสินคาใน

ภาพรวม โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคในการใชงานหรือคุณสมบัติของสินคานั้น ๆ 
 5. คุณคาตราสินคาดานสินทรัพยประเภทอื่น (Brand Assets) หมายถึง สิ่งที่ชวยสรางคุณคาใหแกตราสินคา  
และเปนการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง ไดแก การบริหารสินทรัพยขององคกรใน

หลักทรัพยประเภทอื่น (อสังหาริมทรัพย หุนสามัญ พันธบัตร) การรวมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ การลงทุนกับนักลงทุน

ตางชาติ เปนตน 
 4. แนวคิดการตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) อธิบายแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision Process) ไววาเปนลําดับ

ขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค โดยแบงออกเปนกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5 ข้ันตอนของผูบริโภค ดังนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1 การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or Need Recognition) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดจาก

หลายสาเหตุ  
 ขั้นตอนที่ 2 การเสาะแสวงหาขอมูล (Search for Information) ผูบริโภคตองหาวิธีแกไขดวยการหาขอมูลเพิ่มเติม

ในการตัดสินใจจากที่ตาง ๆ  
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ผูบริโภคจะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือก

ทางที่ดีที่สุด โดยการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑแตละตัวจากหลากหลายแบรนด อาจขึ้นอยูกับ

ประสบการณของผูบริโภคที่ผานมาในการตัดสินใจ 
 ขั้นตอนท่ี 4 การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) สวนใหญผูบริโภคมักจะตองการขอมูลและเวลาในการตัดสินใจซือ้

ผลิตภัณฑแตกตางกัน คือ ตองการหาขอมูลจํานวนมากสําหรับผลิตภัณฑบางตัว ตองการเวลาเพื่อเปรียบเทียบ แตผลิตภัณฑ

บางตัวก็ไมตองการระยะเวลาการตัดสินใจ 
 ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) ภายหลังการซื้อผูบริโภคจะไดรับประสบการณ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น ๆ ซึ่งอาจตรงตามความคาดหวังหรือความตองการหรือไมก็ได  
 ผูวิจัยเห็นวาการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ขึ้นอยูกับพฤติกรรมการตัดสินใจ 2 รูปแบบ คือ การตัดสินใจดานเหตุผล

และการตัดสินใจดานอารมณ กลาวคือ การตัดสินใจดานเหตุผล หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่ สุดจาก

ทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกดวยเหตุผล เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดและไมมคีวามเสียหายผดิพลาดหรือมนีอยที่สุดเทาที่จะเปนไป

ได สวน การตัดสินใจดานอารมณ  หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก

ดวยอารมณ ความรูสึก รสนิยมและทัศนคติ เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดและไมมีความเสียหายผิดพลาดหรือมีนอยที่สุดเทาที่จะ

เปนไปได 
 5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแสวงหาขอมูลขาวสาร  
 อัญชุลี วงษบุญงาม (2563) ไดศึกษาเรื่อง การแสวงหาขอมูลขาวสารในสังคมดิจิทัล พบวา การเปลี่ยนแปลงทาง

ดิจิทัลสงผลใหสื่อสังคมออนไลนเขามามีอิทธิพลดึงดูดความสนใจผูรับสารได มากกวาโทรทัศนและสิ่งพิมพ รวมถึงการทํางาน

ของสื่อมวลชนก็เปลี่ยนไป เนื่องจากผูรับสารมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อสังคมออนไลนเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันทุกคนตางก็สามารถ

นําเสนอขอมูลขาวสาร ผานสื่อสังคมออนไลนไดโดยปราศจากการคํานึงถึงกฎหมายและจริยธรรมของสื่อมวลชน อยางไรก็ตาม

สื่อมวลชนยังตองเปนสื่อมวลชนมืออาชีพดวยการรายงานขอเท็จจริงตามหลักการบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน และหาก
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ตองการใหประชาชนรูเทาทันสื่อมากขึ้น สังคมไทยตองเปดขอมูลที่ทุกคนสามารถนําไปใชไดโดยอิสระดวยการใหเครดิตกระทั่ง

นําไปสูขอมูลเปดโดยรัฐบาล ประชาชน รวมถึงสื่อมวลชนก็จะสามารถเขาถึงขอมูลไดและไดรับขอมูลที่ถูกตอง สงผลใหเกิด

สังคมขาวสารในที่สุด และลดขาวสารที่เปนเท็จหรือขาวลวงได ในอนาคตสังคมไทยก็จะมีความโปรงใส มีสวนรวมของภาค

ประชาชน และเปนการเพิ่มพลังประชาชนใหมีสิทธิตรวจสอบมากขึ้นดวย 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณคาตราสินคา  
 พรพรรณ พิทยบํารุง (2562) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณคาตราสินคา ที่สงผลตอทัศนคติ และพฤติกรรมการบอกตอ 

(Word of Mouth) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาแบรนดแอปเปล (Apple) พบวา ปจจัยคุณคาตราสินคาที่

สงผลตอทัศนคติของผูบริโภคแบรนดแอปเปล (Apple) ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ ดานความภักดีตอตราสินคา 

รองลงมาคือ ดานความเช่ือมโยงกับตราสินคา และ การรับรูคุณภาพ แตดานการรูจักตราสินคากลับไมสงผลตอทัศนคติของ

ผูบริโภค นอกจากนี้ ในงานวิจัยครั้งนี้ยังพบอีกวาทัศนคติที่ดีตอตราสินคา ยังสงผลตอพฤติกรรมการบอกตอในเชิงบวกของ

ผูบริโภคอีกดวย ซึ่งสามารถเปนแนวทางใหแบรนดแอปเปล วัดความภักดีของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาอีกทางหนึ่งนอกจาก

การพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ้ําของผูบริโภค 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อ 
 ธนัตถ สุกมลพาณิชย (2562) ไดศึกษาเรื่อง การรับรูตราสินคาและความภักดี สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อฟุตบอล

ทีมชาติไทยของแฟนบอลชาวไทย พบวา การรับรูตราสินคาเสื้อกีฬา ดานช่ือ ดานภาพลักษณ และดานพรีเซนเตอร สงผลตอ

การตัดสินใจซื้อเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยของแฟนบอลชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทางกลับกัน การรับรู

ตราสินคาเสื้อกีฬา ดานเครื่องหมาย และดานสี ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยของแฟนบอลชาวไทย 

นอกจากน้ันแลว ความภักดีตอฟุตบอลทีมชาติไทยท้ัง 2 ดาน คือ ดานทัศนคติ และดานพฤติกรรมสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสือ้

ฟุตบอลทีมชาติไทยของแฟนบอลชาวไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปผลการวิจัย การรับรูตราสินคาเสื้อกีฬา 

ดานช่ือ ดานภาพลักษณ และดานพรีเซนเตอร สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยของแฟนบอลชาวไทย  
และความภักดีตอฟุตบอลทีมชาติ ดานทัศนคติ และดานพฤติกรรม สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยของ  
แฟนบอลชาวไทย 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative research) เริ่มดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสํารวจ 

(survey research) ใชการวัดผลเพียงอยางเดียว (one-shot case study) จากประชากรตัวอยางเพียงครั้งเดียวในชวงเวลา

หนึ่ง (cross sectional study) โดยใชวิธีการสํารวจดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (questionnaire)  
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและใหผูตอบเปนผูกรอกแบบสอบถามดวยตัวเอง ( self - administered 
questionnaire) 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการวิจัย ไดแก กลุมนักลงทุนหุนสามัญรายยอยภายในประเทศไทย 
 กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก กลุมนักลงทุนหุนสามัญรายยอยภายในประเทศไทย จํานวน 400 ตัวอยาง  
 สถิติประชากร จํานวนบัญชีซื้อขายหุนทั้งหมดของนักลงทุนหุนสามัญรายยอย  4,670,287 บัญชี (ขอมูลตาม  
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

ขนาดกลุมตัวอยาง 
 จํานวน 400 คน โดยใชสูตรการคํานวณกําหนดขนาดประชากรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
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 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชการสุมแบบขั้นตอน  
(Multi - stage sampling) โดยเรียงลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ใชการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเก็บกลุมตัวอยางผาน

สื่อออนไลน ในการเก็บกลุมตัวอยาง โดยโพสตแบบสอบถามไปท่ีกลุมเฟซบุก (Facebook Group) 4 กลุม คือ 1. วิเคราะหหุน

รายวัน 2. หองคุยนักลงทุน 3. รูเรื่องหุน และ 4. หมอดูหุน 
  ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดจํานวนตัวอยาง (Quota sampling) โดยกําหนดใหมีจํานวนกลุมตัวอยาง  
กลุมละเทา ๆ กัน คือ กลุมละ 100 คน จากการไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 4 กลุม จนครบตามจํานวน 400 คน 

 ขั้นตอนที่ 3 การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling) 
 เมื่อกําหนดจํานวนตัวอยางแลว ผูวิจัยใชวิธีสุมเก็บตัวอยางแบบบังเอิญ(accidental sampling) โดยการ

แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง  เก็บใน Facebook Group ทั้ง 4 กลุมตามที่กําหนดจนครบจํานวน 400 ตัวอยาง 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การสรางเครื่องมือแบบสอบถามผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามถามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากแนวคิดที่เกี่ยวของกับงานวิจัย และศึกษาขอมูลจากผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบ

ขอมูลเบื้องตน แลวกําหนดขอคําถามใหครอบคลุม 
 2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอใหกับผูเช่ียวชาญ 

และผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหา และความเหมาะสมที่ใชในการเก็บขอมูล และพิจารณาแกไขปรับปรุง

ใหแบบสอบถามมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และทําการทดสอบความนาเช่ือถือ (Reliability) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่

ปรับปรุงแกไขแลว มาทดสอบความเช่ือมั่น โดยการทดสอบนําไปใช (Pre - test) กับกลุมประชากร จํานวน 400 ชุด  
เพื่อตรวจสอบวาคําถามในแตละขอของแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายไดตรงตามที่ผูศึกษาตองการ เพื่อนํามาวิเคราะห

คํานวณหาคาความนาเ ช่ือถือ โดยการหาคาประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - coefficient) ของ คอนบราค (Cronbach)  
ลวนสายยศ และอังคณา สายยศ (2538) 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรางจากการศึกษาคนควาขอมูลจาก

หนังสือ เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ดังตอไปนี้ 
  ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร จํานวน 8 ขอ ไดแก ความสนใจซื้อหุน

สามัญกลุมทีวีดิจิทัล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน งบประมาณในการลงทุน และประสบการณในการ

ลงทุน โดยมีลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงขอเดียว สวนตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการแสวงหาขอมูลขาวสารในการ

ตัดสินใจการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล จํานวน 8 ขอ โดยมีลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงขอเดียว ซึ่งท้ัง 2 ตอน 

ใชลักษณะคําถามแบบปลายปด (Close - ended question)  
 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล โดยมีลักษณะ

เปนแบบประเมินคา (Rating scale) มีดวยกัน 5 ดาน ไดแก ดานการรับรูตราสินคา ดานความเช่ือมโยงกับตราสินคา  
ดานความภักดีตอตราสินคา ดานคุณภาพการรับรู และดานสินทรัพยประเภทอื่น รวมจํานวน 15 ขอ โดยมีเกณฑใหระดับ

คะแนน และการแปลความหมายของคะแนน สวนตอนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดจิทิลั 

โดยมีลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating scale) มีดวยกัน 2 ดาน ไดแก ดานเหตุผล และดานอารมณ รวมจํานวน 7 ขอ  
โดยมีเกณฑใหระดับคะแนน และการแปลความหมายของคะแนน แบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง  
นอย นอยที่สุด 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเปนผูดําเนินการแจก และเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถาม

จํานวน 1 ชุด ตอ 1 คน ซึ่งผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) การสุมแบบกําหนดจํานวน

ตัวอยาง (Quota sampling) และการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ทั้งหมดจํานวน 400 ชุด 
 การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 2 ประเภท โดยใชโปรแกรม และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics analysis) ใชในการอธิบายลักษณะทางประชากรของ

กลุมตัวอยางที่มีการแสวงหาขอมูลขาวสาร การรับรูคุณคาตราสินคา และการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล 

ไดแก ความสนใจซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน งบประมาณในการลงทุน 

และประสบการณในการลงทุน โดยการใชแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)  
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics analysis) คือ การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential statistics) เปนการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมติฐานท่ีตั้งไว ระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังตอไปนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 นักลงทุนที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีการแสวงหาขอมูลขาวสารในการเลือกซื้อหุนสามัญ

กลุมทีวีดิจิทัล แตกตางกัน โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห Chi-square 
 สมมติฐานที่ 2 นักลงทุนที่มีการแสวงหาขอมูลขาวสารในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลแตกตางกัน มีการรับรู

คุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล แตกตางกัน โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห One Way Analysis of Variance : 
ANOVA 
 สมมติฐานที่ 3 การรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลมีความสัมพันธกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

หุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห Pearson’s Correlation Coefficient 

ผลการศึกษาวิจัย และอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาวิจัย 
 1. การศึกษาความแตกตางระหวาง ลักษณะทางประชากรกับการแสวงหาขอมูลขาวสารในการเลือกซื้อหุนสามัญ

กลุมทีวีดิจิทัล    
 พบวา นักลงทุนท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลประกอบการ แตกตาง

กัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน ไดแก  ความสนใจซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน งบประมาณในการลงทุน และประสบการณในการลงทุนจะมีการแสวงหา

ขอมูลขาวสารในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล แตกตางกัน 
 2. การศึกษาความแตกตางระหวาง การแสวงหาขอมูลขาวสารในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลกับการรับรู

คุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล 
 พบขอมูลที่นาสนใจ ดังนี้ 
 การแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลประกอบการแตกตางกัน มีการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวี

ดิจิทัล โดยรวม แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา นักลงทุนที่มีการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลประกอบการ

แตกตางกัน มกีารรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลโดยรวมไมแตกตางกัน   
 สวนการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลกระทบ/สถานการณทางการตลาด และขาวสารทั่วไปขององคกรแตกตาง

กัน มีการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล โดยรวม แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา นักลงทุนที่มี
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การแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลกระทบ/สถานการณทางการตลาด และขาวสารทั่วไปขององคกรแตกตางกัน มีการรับรู

คุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลโดยรวม แตกตางกัน  
 3. การศึกษาความสัมพันธระหวาง การรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลกับการตัดสินใจในการเลือก

ซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล  
 พบวา การรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล มีความสัมพันธกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญ

กลุมทีวีดิจิทัลโดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลทั้ง 5 ดาน ไดแก 

ดานการรับรูตราสินคา  ดานความเช่ือมโยงกับตราสินคา  ดานความภักดีตอตราสนิคา ดานคุณภาพการรับรู และดานสินทรัพย

ประเภทอื่น ในแตละดานและโดยรวมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลโดยรวมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมติฐาน โดยความสัมพันธดังกลาวเปนเชิงบวก 

ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลประกอบการกับการรับรู

 คุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล โดยรวม 

ตัวแปร 
การแสวงหาขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับผลประกอบการ 

จํานวน 

n 

คาเฉลี่ย 

X  

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

F Sig. 

การรับรูคุณคาตรา

สินคาของหุนสามญั

กลุมทีวีดิจิทลั 

โดยรวม 

ผลประกอบการไตรมาสลาสุด 163 3.78 0.55 1.747 1.57 

ผลประกอบการยอนหลัง 146 3.69 0.50   

กําไรตอหุน  

(Earnings Per Share : EPS) 
84 3.79 0.57   

อื่น ๆ 7 3.39 0.73   

 รวม 400 3.74 0.54   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 1 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลประกอบการ กับ  
การรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ  F-test โดยวิธี One Way 
ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา Sig. ของการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล โดยรวม  เทากับ 

1.57 มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึง ยอมรับสมมติฐาน H0 ปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงวา นักลงทุนท่ีมีการแสวงหา

ขาวสารเกี่ยวกับผลประกอบการที่แตกตางกัน มีการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล โดยรวม ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 2   แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล ดานการรับรูตราสินคากับการ 
ตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล โดยรวม 

ตัวแปร 

 

คาสหสัมพันธกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุน

สามัญกลุมทีวีดิจิทัล โดยรวม 

P 

 

การรับรูคุณคาตราสินคาของหุน

สามัญกลุมทีวีดจิิทัล ดานการรับรู

ตราสินคา 
0.494** 0.00 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 2 พบวา การรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล ดานการรับรูตราสินคามีความสัมพันธ

กับการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 

โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก กลาวคือหากกลุมนักลงทุนมีการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล 

ดานการรับรูตราสินคา อยูในระดับมาก จะมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล โดยรวมอยูในระดับมากดวย

เชนกัน โดยมีคาความสัมพันธที่พบอยูในระดับปานกลาง (r = 0.494) 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการแสวงหาขอมูลขาวสาร คุณคาตราสินคา และการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลนี้ 

มีวัตถุประสงคเพื่อ 
              1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ลักษณะทางประชากรกับการแสวงหาขอมูลขาวสารในการเลือกซื้อหุน

สามัญกลุมทีวีดิจิทัล      
              2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง การแสวงหาขอมูลขาวสารในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลกับการ

รับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล       
             3.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง การรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลกับการตัดสินใจในการ

เลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล 

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการสํารวจดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมนักลงทุนหุนสามัญรายยอยภายในประเทศ

ไทย จํานวน 400 คน 

 สรุปผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมนักลงทุนมีความสนใจซื้อหุน WORK (ชอง Workpoint 23) 
มากกวาหุนตัวอื่น ๆ ในกลุมทีวีดิจิทัล กลุมนักลงทุนเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง สวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป ระดับ

การศึกษาสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มีรายไดอยูที่ระหวาง 

20,001 - 30,000 บาท/เดือน มีงบประมาณในการลงทุนระหวาง 30,001 – 40,000 บาท มีประสบการณในการลงทุน 1-3 ป 
 2. การแสวงหาขอมูลขาวสารในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล พบวา กลุมนักลงทุนสวนใหญมีชองทางในการ

แสวงหาขอมูลขาวสาร ผานชองทางเฟซบุก (Facebook) ซึ่งเปนชองทางที่ทันสมัย รวดเร็ว และสามารถเขาถึงกลุมขอมูลได

อยางหลากหลาย โดยมีการแสวงหาขอมูลขาวสารในดานตาง ๆ ไดแก ผลประกอบการขององคกร  สิทธิประโยชนของผูถือหุน
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ในประเด็นสิทธิที่จะไดรับเงินปนผล ผลประกอบการในประเด็นผลประกอบการไตรมาสลาสุด  ผลกระทบและสถานการณ

ทางการตลาดเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  ขาวสารทั่วไปขององคกรในประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจของ

องคกร โดยมีแนวโนมที่จะแสวงหาขอมูลขาวสารตอไป ทั้งยังจะแนะนําบุคคลอื่นใหแสวงหาขาวสารขอมูลดวย ซึ่งผูวิจัยเห็นวา

กลุมนักลงทุนจะไดใชประโยชนจากการแสวงหาขอมูลขาวสารดังกลาวนี้ สอดคลองกับ วรลักษณ ดวงอุดม (2550) ไดศึกษา

เรื่อง การแสวงหาขอมูลขาวสาร การใชประโยชนและความพึงพอใจของนักลงทุนจากสหภาพยุโรปกับการลงทุนในประเทศ

ไทย ผลการวิจัยประการหนึ่งพบวา การแสวงหาขอมูลขาวสารดานการลงทุน มีความสัมพันธกับการใชประโยชนของขอมูล

ขาวสารที่ไดรับ  
 3. การรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล พบวา กลุมนักลงทุนมีการรับรูคุณคาตราสินคาของหุน

สามัญกลุมทีวีดิจิทัล โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการรับรูที่มีคาเฉลีย่มาก

ที่สุดคือ ดานการรับรูตราสินคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 รองลงมา คือ ดานคุณภาพการรับรูอยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 และที่นอยท่ีสุด คือ ดานความภักดีตอตราสินคาท่ีพบก็อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61  
 ดานการรับรูตราสินคา พบวา กลุมนักลงทุนมีการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล ดานการรับรู  
ตราสินคา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการรับรูที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

รับรูตราสินคาหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลจากการเปนผูสนับสนุนหลักในกิจกรรมตาง ๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 

รองลงมา คือ รับรูตราสินคาหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลจากสื่อโฆษณาตาง ๆ  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82  
และที่นอยท่ีสุด คือ จดจําตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลไดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 
 ดานความเช่ือมโยงกับตราสินคา พบวา กลุมนักลงทุนมีการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล  
ดานความเช่ือมโยงกับตราสินคา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการรับรูที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใชสื่อโฆษณาทางโทรทัศนทําให เกิดการรับรูตราสินคาหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลอยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 รองลงมา คือ การสื่อสารมวลชน (วิทยุ โทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพ) ทําใหเกิดการรับรูตราสินคาหุนสามัญ

กลุมทีวีดิจิทัลอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และที่นอยที่สุด คือ การสื่อสารและประชาสัมพันธในสื่อออนไลนทําให

เกิดการรับรูตราสินคาหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 
 ดานความภักดีตอตราสินคา พบวา กลุมนักลงทุนมีการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล ดานความ

ภักดีตอตราสินคา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการรับรูที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ หากมีโอกาสยินดีที่จะแนะนําบุคคลอื่นใหซื้อหุนสามญักลุมทีวีดิจิทัลอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 รองลงมา 

คือ ช่ืนชอบหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลมากกวาหุนสามัญกลุมอื่น ๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 และที่นอยที่สุด คือ 

หากตองการซื้อหุนสามัญจะนึกถึงหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลอันดับแรกอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 
 ดานคุณภาพการรับรู พบวา กลุมนักลงทุนมีการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล ดานคุณภาพการ

รับรู โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการรับรูที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ  
รับรูวาหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลมีภาพลักษณองคกรที่ดีอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 รองลงมา คือ รับรูวาหุนสามัญ

กลุมทีวีดิจิทัลมีความนาเช่ือถืออยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และที่นอยที่สุด คือ รับรูวาหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลมี

ศักยภาพ คุมคาตอการลงทุนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 
 ดานสินทรัพยประเภทอื่น พบวา กลุมนักลงทุนมีการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล ดานสินทรัพย

ประเภทอ่ืน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการรบัรูที่มคีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คือ 

รับรูวาหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลมีการรวมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 รองลงมา คือ  
รับรูวาองคกรกลุมทีวีดิจิทัลมีการบริหารสินทรัพยขององคกรในหลักทรัพยประเภทอื่น(อสังหาริมทรัพย หุนสามัญ พันธบัตร) 
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อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และที่นอยท่ีสุด คือ รับรูวาหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลมีนักลงทุนตางชาติใหความสนใจอยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 
 อนึ่ง ผูวิจัยพบวาการรับรูคุณคาตราสินคาของหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการรับรูตราสินคา   
ดานความเช่ือมโยงกับตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา ดานคุณภาพการรับรู และดานสินทรัพยประเภทอื่น ในแตละ

ดานและโดยรวมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 

0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยความสัมพันธดังกลาวเปนเชิงบวกอีกดวย  
 4. การตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล พบวา กลุมนักลงทุนมีการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญ

กลุมทีวีดิจิทัล โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุดคือ ดานเหตุผล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 และที่นอยท่ีสุด คือ ดานอารมณที่พบก็อยูในระดับมาก  มีคาเฉลีย่

เทากับ 3.50 
 การตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล ดานเหตุผล โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61  
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการตัดสินใจที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ตัดสินใจซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลเนื่องจากตองการ

กระจายความเสี่ยงในหลักทรัพยกลุมอื่น ๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 รองลงมา คือ ตัดสินใจซื้อหุนสามัญกลุมทีวี

ดิจิทัลเปนผลมาจากขอมูลทางสถิติช้ีใหเห็นวามีผูลงทุนใหความสนใจหุนกลุมทีวีดิจิทัลเปนจํานวนมากอยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 และที่นอยที่สุด คือ ตัดสินใจซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลเนื่องจากการเติบโตของผลประกอบการของ

ธุรกิจในกลุมทีวีดิจิทัลมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 
 สวนการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัล ดานอารมณ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.50 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการตัดสินใจที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ตัดสินใจซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลจากความเชื่อ

สวนตัวอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 รองลงมา คือ ตัดสินใจซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลตามการวิเคราะหของ

ผูเช่ียวชาญดานการลงทุนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และที่นอยที่สุด คือ ตัดสินใจซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจิทัลตาม

คําแนะนําจากนักลงทุนรายอื่นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 

 ขอเสนอแนะ 
 1. เนื่องจากการแสวงหาขอมูลขาวสาร คุณคาตราสินคา และการตัดสินใจในการเลอืกซื้อหุนสามัญกลุมทีวีดิจทิัลเปน

เรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติของบุคคลและสัมพันธกับสภาพการณทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเปลี่ยนแปลงและผันผวนอยูตลอด 

ดังนั้นควรทําวิจัยซ้ําในเรื่องนี้เปนสิ่งที่นากระทําเปนอยางยิ่ง โดยมีระยะเวลาหางกันพอสมควร เพื่อเปนประโยชนในการ

วางแผนดานตาง ๆ อยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ควรมีการศึกษาการแสวงหาขอมูลขาวสาร คุณคาตราสินคา และการตัดสินใจในการเลือกซื้อหุนสามัญในกลุมอื่น 

ๆ หรือศึกษาในเชิงเปรียบเทียบจะทําใหเห็นขอมูลชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา

บานภาคประชาชนเสมือนนักลงทุน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
Factors Influencing Decision to Install Solar Photovoltaic Rooftop of Public Sector as  

a Investors in Eastern Economic Corridor 
สิทธิพงษ  บัวกลา* และสวัสดิ์  วรรณรัตน** 

บทคัดยอ 

จากปญหาสภาวะโลกรอน รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาแหลงพลังงานทดแทน เพื่อเปนการสรางความมั่นคง

ทางดานเศรษฐกิจและพลังงานใหกับประเทศ จึงมีมาตรการสงเสริมใหประชาชนและผูที่สนใจลงทุนเขารวมโครงการติดตั้ง

ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาภาคประชาชน การวิจัยนี้จึงจัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเขารวมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้คือ  
ผูใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคและนักลงทุนรายยอยที่สนใจเขารวมโครงการ ในที่พื้นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
อันไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจํานวน  420 ราย   

และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  และ สัมประสิทธถดถอย

พหุคูณ Multiple Linear Regression กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวาผูใชไฟฟาที่มีอายุ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน การศึกษา อาชีพ ตางกันมีกระบวนการตัดสินใจ ในการเลือกลงทุนที่แตกตางกัน โดยสวนใหญ เลือกที่จะ

ลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา ไดแก พันธบัตรรัฐบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน และมีวัตถุประสงคในการลงทุนสวนใหญเพื่อ

เก็บออมไวใชยามเกษียณและประหยัดคาใชจาย สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการติดตั้งระบบไฟฟาระบบ

ผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความตระหนักดานสิ่งแวดลอม เปนปจจัยสําคัญที่สุด  

ตองการตองมีสวนรวมในการลดปญหาโลกรอน สวนปจจัยทางดานเทคนิคการติดตั้งใชงาน  การขออนุญาตดานตางๆ   
ความเปนไปไดทางดานการเงิน  ความเปนไปไดทางดานเศรษฐกิจ  ทัศนคติการใชงานและแรงจูงใจจากรัฐบาล มีความสัมพันธ

กับการตัดสินใจเขารวมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบานในที่พื้นระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกอยางมีนัยสําคัญ 
คําสําคัญ : ปจจัยที่มีอิทธิพล, พลังงานแสงอาทิตย, เสมือนนักลงทุน, ภาคประชาชน 

Abstract 

Since there is a problem with global warming, the government has been promoting a policy to 
develop renewable energy sources in order to establish the economy and energy stabilities to the country.  
Therefore, the project to encourage people who are interested in installing solar power generation systems 
on their roofs is created on behalf of government’s encouraging and investing.  This research is conducted 

to study the factors affecting the decision making to join this project.  The samples of this study are 
electricity customers of the Provincial Electricity Authority and retail investors who are interested in 
participating in the project in the Eastern Economic Corridor including, Chachoengsao, Chonburi and Rayong 
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provinces.  Online questionnaire is the method using in this research to collect the data of 420 cases.  
Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, and Multiple Linear Regression are the statistics used for data 
analysis.  The statistical significance level was set at the 0.05.  The difference of these factors, average 
monthly income, education and occupation are varied when they make their decisions on investment.  
Most of them choose to invest on low risk investing such as government bonds, provident funds, etc.  The 
mainly objective of investment are retirement saving and saving for themselves.  Factors influencing the 
decision to participate in the project to install a solar photovoltaic power system on the roof of their houses 
are following;   Environmental concerning is the most important factor because they want to participate in 
reducing global warming.   The other factors such as technical factors, permissions required to installing, 
financial possibilities economic feasibility, attitude determination, and government motivation, these factors 
are significantly related to the decision to join the rooftop solar power generation project in the Eastern 
Economic Corridor.    
Keywords:  Influencing Factors, Solar Energy, Virtual Investors, Public Sector 
 

1. ความสําคัญและที่มาของปญหา 

      พลังงานไฟฟาเปนปจจัยที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดําเนินชีวิต รวมทั้งมีผลกระทบอยางยิ่ง ตอการประกอบ

กิจกรรมตางๆ ของมนุษยพลังงานหลักทีใชผลิตไฟฟาในปจจุบัน ไดแก น้ํา กาซธรรมชาติ น้ํามันและถานหิน ซึ่งเปน

ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืชและซากสัตวเปนเวลานาน นับพันป ซึ่งพลังงานชนิดนี้เรียกวา พลังงาน

ฟอสซิล พลังงานเหลานี้เปนฟนเฟองหลักในการขับเคลื่อน ใหโลกเกิดการพัฒนาดานตางๆอยางมากมาย รวมทั้งการพัฒนา

เทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากการพัฒนาความเจริญที่

เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหความตองการพลังงานของโลกพุงสูงขึ้น (ทรงกฤต  ศรีรัตนพิจารณ, 2563)  
      รัฐบาลจึงไดมีนโยบายที่จะพัฒนาแหลงพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อเปนการสรางความมั่นคง

ทางดานเศรษฐกิจและพลังงานใหกับประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนภูมิศาสตรที่เหมาะสมในการ ผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยเนื่องจากภูมิประเทศอยูในเขตเสนศูนยสูตร ทําใหไดรับพลังงานแสงอาทิตยสูงกวาเขตอื่นๆ ของโลก และมี

ศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตยในการผลิตไฟฟาที่ดี  หากสามารถนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชใหเกิดประโยชนที่จะเปน

แหลงพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศได ดังนั้น เพื่อเปนการผลักดันใหประเทศหันมาใชพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟา  
(จุฬารัตน  จําปรัตน , 2558)  
      รัฐบาลจึงมีมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการผลิตไฟฟาจาก พลังงานทดแทนโดยเฉพาะจากพลังงาน

แสงอาทิตย โดยมีนโยบายสนับสนุนออกมาเปนระยะๆ ตั้งแต การรับซื้อไฟฟาที่ผลิตไดในอัตรารับซื้อพิเศษ จนลาสุดไดมี

โครงการนํารองระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา(Solar Rooftop)เสรี ที่ใหประชาชนติดตั้งระบบผลิตไฟฟา

จากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาเพื่อใชเองในครัวเรือน  
      ตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ไดมีประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟาโครงการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบนหลังคา สําหรับภาคประชาชนประเภทบานอยูอาศัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 โดยกําหนดอัตรารับ

ซื้อไฟฟาสวนเกินจากโครงการโซลารภาคประชาชน กลุมเปาหมายภาค ครัวเรือน ผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัย ติดตั้งไมเกนิ 

10 กิโลวัตต (kWp) มีอัตรารับซื้อไฟฟา 2.20 บาทตอหนวย เปนระยะเวลารับซื้อ 10 ป (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน, 2562) และเมื่อรวบรวมสถิติโครงการพบวามีจํานวนผูเขารวมโครงการผลิตไฟฟาจากลังงานแสงอาทิตยที่
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ติดตั้งบนหลังคา สําหรับภาคประชาชนประเภทบานอยูอาศัย ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ปริมาณรวม (ผานการคัดเลือก)   
ณ 31 พ.ค. 64  รวม 2.45 MWp  คงเหลือ 32.55 MWp (การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต2 ภาคกลางจังหวัดชลบุรี, 2564) 
      จากการที่ภาครัฐบาลมีมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ

จากพลังงานแสงอาทิตย  โดยมีนโยบายสนับสนุนออกมาเปนระยะๆ จนลาสุดไดมีโครงการ โซลารรูฟท็อปเสรี ที่ใหประชาชน

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบานเพื่อใชเองในครัวเรือน และจําหนายใหการไฟฟา ซึ่งจากภูมิ

ประเทศของประเทศไทย เปนภูมิศาสตรที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เนื่องจากภูมิประเทศอยูในเขต

เสนศูนยสูตร ทําใหไดรับพลังงานแสงอาทิตยสูงกวาเขตอื่นๆของโลก อีกทั้งเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยก็มีการพัฒนาขึ้นจาก

อดีต มีราคาลดลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (วิภา เล็กกุลวัฒน, 2559) สิ่งที่กลาวมานาจะทําใหมีผูสนใจเขารวมโครงการผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเปนจํานวนมาก แตในความเปนจริงกลับพบวา ในการเปดโครงการแตละครั้งจะมีผูสนใจเขารวม

โครงการไมถึงเปาหมายที่กําหนด แสดงถึงความไมสําเร็จของโครงการ เปนเพราะสาเหตุใด มาตรการของรัฐบาลมีความ

เหมาะสมทําใหผูลงทุนเกิดความสนใจที่จะเขารวมโครงการมากนอยเพียงใด หรือมีปจจัยใดบางที่จะทําใหโครงกา รบรรลุ

เปาประสงคได  
      ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้งบน

หลังคาบานภาคประชาชน ประเภทบานที่อยูอาศัย เสมือนของนักลงทุน เพื่อศึกษาปจจัยดานตางๆไดแก ความเปนไปได

ทางดานเทคนิค ความกังวลทางดานสิ่งแวดลอม เง่ือนไขการอํานวยความสะดวก ความเปนปไดทางดานการเงิน ความเปนไป

ไดทางเศรษฐกิจ และแรงจูงใจจากรัฐบาล โดยเลือกทําการศึกษาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern 
Economic Corridor (EEC) ประกอบไปดวย จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดระยอง เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนให

เพิ่มจํานวนผูเขารวมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ใหบรรลุเปาหมาย เพื่อลดการใชพลังงานจากการ

ผลิตไฟฟาจากฟอสซิล เพิ่มความมั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศตอไป โดยใชทฤษฎี Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology : UTAUT ซึ่งเปนทฤษฎีที่ถูกใชอางอิงหลัก มาประยุกตใชศึกษา ทัศนคติการใชงานและการ

ตัดสินใจรวมโครงการ 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

      1.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจเขารวมโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย บนหลังคาบานภาค

ประชาชน ประเภทบานอยูอาศัย ในจังหวัดเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อันไดแก ความเปนไปไดทางดาน

เทคนิค ความตระหนักทางดานสิ่งแวดลอม เง่ือนไขการอํานวยความสะดวก ความเปนไปไดทางดานการเงิน ความเปนไปได

ทางเศรษฐกิจ และประสบการณการลงทุน 
     2.  เพื่อศึกษาความตั้งใจในแงพฤติกรรมและแรงจูงใจจากรัฐบาล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย บนหลังคาบานภาคประชาชน ประเภทบานอยูอาศัย เสมือนนักลงทุน 

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 

3.1 การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ  (Simon,1960) อธิบายไววาการตัดสินใจที่อาศัยหลักและเหตุผล เปนขบวนการ

ตัดสินใจที่จะตองมีความขัดแยงเกี่ยวกับเปาหมายกลาวคือ มีการจัดลําดับความสําคัญ การเสนอทางเลือกที่เปนไปได  
การเปรียบเทียบทางเลือก และ คนของทางเลือกที่กําหนดไว และการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  (จุฑาพัฒน  ธิโสภา, 
2562) ไดอธิบาย ในการศึกษาไววา กระบวนการตัดสินใจโดยวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน โดยเปนวิธีการตัดสินใจที่ใชการตัดสินใจ

แบบหลายตัวแปร ที่ซับซอนซึ่งทําใหไมสามารถหาขอมูลที่ยากสําหรับการตัดสินใจไดอยางงายดาย อีกนายหนึ่ง เปนวิธีการวัด
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จํานวนคําตัดสินของผูที่มีความรูที่ลึกซึ้งและมีประสบการณ ในเรื่องนี้ใชกับการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกหรือการ

ดําเนินการ ตามมูลคาผลงานของทางเลือกตอวัตถุประสงค โดยมีจุดเดนของกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน คือใหผลการ

สํารวจนาเช่ือถือ เนื่องจากเปนวิธีการเปรียบเทียบเชิงขู ปจจัยในการตัดสินใจและมีการตรวจสอบคาความสอดคลองของขอมูล 

และมีโครงสรางที่เปนแผนภูมิเชิงลําดับช้ันทําใหงายตอการใชและทําความเขาใจ ทําใหเกิดผลลัพธชัดเจนตอการจัดลําดับ

ความสําคัญสามารถขจัดการตัดสินใจแบบมีอคติหรือลําเอียงออกไปได 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  Kotler and Armstrong, (2012) เหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจ ซื้อสินคา

และบริการ โดยมีจุดเริ่มตนจากการถูกสิ่งกระตุนหรือสิ่งเราจนทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนเหลานี้จะถูกสงผานเขามาใน

ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซึ่งความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคเหลานี้จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ จากปจจัยภายในของ

ผูบริโภคไดแก ลักษณะของผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ หลังจากนั้นก็จะมีการตอบสนองของผูบริโภคหรือการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยสิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งนักการตลาดสนใจและจัดการสิ่งกระตุน

ภายใน เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลติภัณฑ ซึ่งถือเปนสิ่งกระตุนท่ีเปนมูลเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสนิคาประกอบดวยสอง

สวนดังนี้  1) สิ่งกระตุนทางการตลาด เปนสิ่งที่นักการตลาดตองการจัดใหเกิดขึ้นประกอบดวยผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ  
จัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด  2) สิ่งกระตุนอื่นๆเปนสิ่งที่นักการตลาดไมสามารถจัดใหเกิดขึ้นได เปนสิ่งแวดลอม

ภายนอกอยูนอกเหนือการควบคุมประกอบดวย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม กฎหมาย และการเมือง 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟาเซลลแสงอาทิตย หรือโซลารรูฟท็อป ที่มีลักษณะคลายคลึงกันดังนี้ ผลการศึกษาโดย  สุริยะพันธุ สิงหนนิยม (2554) 
ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการยอมรับการใชเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา  
โดยพบวา  ปจจัยดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับและการใชเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก สวนประสบการณและความรู เรื่องระบบผลิตไฟฟา มีความเห็นวาระบบมีความซับซอนแตสามารถเรียนรูและทํา

ความเขาใจไดงาย  เฉี่ยวเหมย หลิว (2559) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโซลาเซลลของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการโซลารเซลลตัวโดยรวมอยูในระดับสําคัญ มาก โดยมีปจจัย

สวนผสมการตลาด ดังนี้ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด    
ทรงกฤต ตรีรัตนพิจารณ (2563) ไดศึกษา ปจจัยการยอมรับและกระบวนการตัดสินใจเลือกใชพลังงานแสงอาทิตย ของสถาน

ประกอบการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งผลการศึกษาการยอมรับพลังงานแสงอาทิตยมีความเห็นอยูในระดับมาก  
ปจจัยที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแก ความคาดหวังในประสิทธิภาพรองมาดานภาพแวดลอมที่สนับสนุน ความคาดหวังในการ

ใชงานและนโยบายภาครัฐ ตามลําดับ  ชาญชัย ช่ืนใจ (2561) ไดศึกษาปจจัยการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจใชโซลารเซลล 

ในบานที่พักอาศัย ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานประชากรศาสทุกๆดานมีผลตอการมีสวนรวมตัดสินใจและปจจัยสวนผสม

การตลาด ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจใช โซลาเซลล อยางมีนัยสําคัญ   ธานทัต เอี่ยมทา 
(2563) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาของโรงงาน

อุตสาหกรรม ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานแวดลอมธุรกิจในดานสภาพเศรษฐกิจ 

สงผลตอการตัดสินใจอยางมีนัยยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยทางดานเทคโนโลยี นโยบายการเมืองและกฎหมาย

ไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจ  อวยชัย วงศรัตน (2563) ไดศึกษาจุดคุมทุนสําหรับการติดตั้งโซลารเซลลใหกับอาคาร  
พักอาศัยรวม 61หอง ในจังหวัดนนทบุรี โดยพบวามีระยะเวลาคืนทุน ที 4 ป 9 เดือน  สุกัญญา มาปนสาย (2563) ไดศึกษา

กระบวนการทางธุรกิจและปญหาของกระบวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง พบวา  
ปญหาในเรื่องของการออกแบบติดตั้งและการดูแลรักษาทําความสะอาดอุปกรณ และปญหาอุปกรณชํารุดเสียหายในชวง

ฤดูกาล สงผลกระทบตอการผลิต  ราชันย  ชูชาติ (2562) การวิเคราะหความคุมทุนทางการเงินของโครงการติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยกรณีศึกษาโรงงานผลิตไมยางพาราแบบแปรรูปในจังหวัดตรัง พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ NPV  
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มีคาเปนบวก และมีคาเปนบวกเพิ่มขึ้นเมื่อกําลังผลิตติดตั้งที่ใหญขึ้น และอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน มากกวา 1 โดยจะมี

คาเพิ่มขึ้นเมื่อกําลังผลิตติดตั้งใหญขึ้นถือวามีความคุมคาในการลงทุน และ IRR มากกวา 6.99% ถือวาคุมคา  จุฑาพัฒน  
ธิโสภา (2562) การศึกษาพบวาปจจัยหลักที่สําคัญที่สุดในการเลือกตัดสินใจไดแกปจจัยดานความนาเชื่อถือผูติดตั้ง รองลงมา

ไดแกปจจัยคุณภาพบริการปจจัยดานสวนผสมการตลาด และปจจัยดานราคาตามลําดับ   พวงทอง  วังราษฎร (2561)  
ได ศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโครงการลงทุนผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย พบวาผลตอบแทนดานความ

คุมคาโครงการระยะเวลา 25 ป ดวยอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 พบวาโครงการระยะคืนทุนของโครงการที่ 7 ป 2 เดือน 21 วัน   
ภมร บัวตูม (2560) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความคุมทุนในการลงทุนติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาโรงงาน

อุตสาหกรรมภายใตมาตรการสนับสนุน 2 ประเภท พบวาผลการเปรียบเทียบ คา NPV และ PB พบวามาตรการ Pilot 
Project และมาตรการ Net Metering จะใหความคุมคาทางดานการเงินในระดับที่ตางกัน   อธิคม อนุจิตรอนันต (2559)  
ไดทําการศึกษาภาพแวดลอมภายในและภายนอก ธุรกิจรับติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย พบวาสภาพแวดลอมทางการแขงขัน

ของธุรกิจ ลูกคาตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจรับติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย ประโยชนของบริษัทที่มีช่ือเสียงหรือภาพลักษณ

และการไดรับการแนะนําบอกตอจากผูที่เคยใชบริการ เปนสิ่งแรก   

กรอบแนวคิดงานวิจัย   
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกียวของ สามารถนําปจจัยตางๆมาสรุปและสรางเปน

กรอบแนวคิดตามกระบวนการ ท่ีใชในงานวิจัยไดดังนี้ 

 
ภาพที1่ กรอบแนวคิดการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมลงทุนโครงการผลติไฟฟา พลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้ง

บนหลังคา จากการประยุกตใชทฤษฎี UTAUT 

สมมติฐานการวิจัย 
      1. ปจจัยทางดานลักษณะบุคคล อันไดแก ความรูทางเทคนิค ความตระหนักดานสิ่งแวดลอม และ เง่ือนไขการ

อํานวยความสะดวก มีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอทัศนคติเกี่ยวของกับการใชงาน 
      2. ปจจัยทางดานผลประโยชนประโยชนตอบแทน อันไดแก ความเปนไปไดทางดานการเงินและความเปนไปได

ทางดานเศรษฐกิจมีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอทัศนคติเกี่ยวของกับการใชงาน 
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     3. ปจจัยดานทัศนคติการใชงานและปจจัยดานแรงจูงใจของรัฐบาล มีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอความตั้งใจในการ

ติดตั้งโซลาเซลลผลิตไฟฟา 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      ประชากรกลุมตัวอยาง คือผูใชไฟฟาประเภทบานอยูอาศัยของการไฟฟาสวนภูมิภาค  ขอมูลป 2564 รายงานผูใชไฟ

รายยอยในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดระยอง มีจํานวน 230,172 ราย, 695,065 ราย และ 394,417 
ราย ตามลําดับ รวมจํานวนกลุมประชากรทั้งหมด 1,319,654 ราย ดังนั้นผูทําวิจัยจึงได กําหนดตัวอยางโดยใชสูตรการหา

ขนาดตัวอยาง ของทาโร ยาโมเน (Taro Yamane, 1973) กําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% จะไดกลุมตัวอยาง 

จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปนและเลือกวิธีสุมตัวอยางโดยใชความสะดวกใช

แบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลดวยการสงลิงค ผานชองทางไลน(Line) สงใหกลุมตัวอยางจนครบจํานวน 

400ราย เพื่อผิดพลาด 5 เปอรเซ็นต คิดเปน 20 ราย รวมเปน 420 ราย 
4.2 เคร่ืองมือวิจัยและการรวบรวมขอมูล 

      การวิจัยในครั้งน้ีใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยเนื้อหา

แบงค ออกแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ประกอบดวย สวนท่ี1 สอบถามเกี่ยวกับปจจัย ดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ 

อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา  และรายไดตอเดือน โดยใชมาตรวัดการเรียงลําดับ( Ordinal scale) และนามบัญญัติ

(Nominal scale) สวนที่2 ขอมูลเกี่ยวกับประสบการณในการลงทุนเสมือนนักลงทุน และเหตุผลในการลงทุน ประสบการณ

ดานการลงทุน มีการนํารายไดไปลงทุนในสวนใดบาง มูลคาการลงทุนรวมสุทธิ เหตุผลในการลงทุน  การยอมรับความสี่ยง  
และระยะเวลาการคืนทุน โดยใชมาตรวัดการเรียงลําดับ( Ordinal scale) และนามบัญญัติ(Nominal scale) สวนที่3 คําถาม

เกี่ยวกับปจจัยทางดานลักษณะบุคคล อันไดแก ความรูทางเทคนิค ความตระหนักดานสิ่งแวดลอม และ เง่ือนไขการอํานวย

ความสะดวก ประกอบไปดวยคําถามจํานวน 15 ขอ สวนที่4 คําถามเกี่ยวกับปจจัยทางดานผลประโยชนประโยชนตอบแทน 

อันไดแก ความเปนไปไดทางดานการเงินและความเปนไปไดทางดานเศรษฐกิจ ประกอบไปดวยคําถามจํานวน 10 ขอ สวนท่ี5 
คําถามเกี่ยวกับปจจัยทางดานทัศนคติการใชงานและแรงจูงใจจากรัฐบาล ประกอบไปดวยคําถามจํานวน 10 ขอ ลักษณะของ

คําถาม สวนที่ 3-5 เปนคําถามปลายปด ใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว ตามระดับความคิดเห็น โดยใชมาตรวัดอันตรภาค

ช้ัน 5 ระดับ (Interval scale) ไดแก เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

ตามรูปแบบของของลิเคิรท 5 ตัวเลือก Likert scale (Likert, 1967) แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้มีการตรวจสอบ

ความถูกตองความชัดเจนของภาษาและความตรงของเนื้อหา และมีสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของคอนบัคเทากับ  0.830 
มากกวาคามาตรฐานต่ํ าสุด ที่  0.80 (Nunnally, 1978) แสดงวา เครื่ องมือสามารถใหผลการวัดที่สม่ํ า เสมอคงที่    
ในการวิเคราะหขอมูล จะดําเนินการโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

4.3 การวิเคราะหขอมูล      
การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ที่เปนสถิติพื้นฐาน สําหรับใชในการวิเคราะห

ขอมูลคําถามสวนท่ี1และ2 ประกอบดวย  
      1. คารอยละ (Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
      2. คาเฉลี่ย (Mean) ใชเพื่อ อธิบายความหมายของขอมูลดานตางๆ 
      3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูลการยอมรับ ใชรวมกับคาเฉลี่ย ตามเกณฑ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) เปนระดับการประเมินตอไป 
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     การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เปนสถิติที่ใชทดสอบคําถามสวนที่ 3-4 และสมมติฐาน 

เพื่อคนหาความสัมพันธเชิงสาเหตุการยอมรับท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ติดตั้ง

บนหลังคาสําหรับภาคประชาชนประเภทบานที่อยูอาศัย ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เสมือนนักลงทุน โดยใชสถิติ

การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ในการหาความสัมพันธ เนื่องจากตัวแปรอิสระมีมากกวา 2 กลุมขึ้นไป 
ไดแกปจจัยลักษณะบุคคลการรับรูและการใชงาน  ปจจัยดานผลประโยชนตอบแทน  ปจจัยดานทัศนคติในการใชงาน  
และปจจัยดานแรงจูงใจจากรัฐบาล 

5. ผลการศึกษาวิจัย 

5.1 ปจจัยสวนบุคคล 
       จากการศึกษาสวนใหญมีอายุระหวาง  40-49 ป  จํานวน  163 คน  คิดเปนรอยละ  38.80  รองลงมา  มีอายุ  50-
59 ป  จํานวน  110 คน  คิดเปนรอยละ  26.20  อายุ  30-39 ป จํานวน 97 คน  คิดเปนรอยละ  23.10  มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี  จํานวน  308 คน  คิดเปนรอยละ 73.30  รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  จํานวน  78  คน   
คิดเปนรอยละ 18.60  และระดับต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ  8.10 อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

จํานวน  156 คน  คิดเปนรอยละ  37.10  รองลงมาอาชีพ  เจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ  จํานวน  121 คน  คิดเปนรอยละ  

28.80  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  จํานวน  111 คน  คิดเปนรอยละ  26.40 
5.2 ประสบการณดานการลงทุน 

      สวนใหญมีประสบการณดานการลงทุนอยูในชวง 6-10 ป  จํานวน  180 คน  คิดเปนรอยละ 43.30  รองลงมา 

มากกวา 10 ป  จํานวน  102  คน  คิดเปนรอยละ 24.50  อยูในชวง  1-5 ป  จํานวน  84  คน  จําแนกตามประเภทการลงทนุ

โดยสวนใหญเลือกลงทุนประเภท พันธบัตรมากท่ีสุด  จํานวน  221  คน  รองลงมาเลือกลงทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  จํานวน  

213  คน  ทองคํา  204  คน  กองทุนรวม  192  คน  อสังหาริมทรัพย  185  คน เหตุผลในการลงทุนคือ  มีอิสระทางการเงิน  

จํานวน 168 คน  คิดเปนรอยละ  40.40  รองลงมาคือ  เตรียมไวตอนเกษียณ  จํานวน  135  คน  คิดเปน    รอยละ  32.50  
เพื่อหารายไดเสริม  จํานวน  74  คน  คิดเปนรอยละ  17.8 ระยะเวลาการคืนทุนอยูในชวง  1-5 ป  จํานวน  265  คน   
คิดเปนรอยละ  63.40  รองลงมา  อยูในชวง  6-10 ป  จํานวน  91  คน  คิดเปนรอยละ  21.80  อยูในชวง  มากกวา 10 ป

ขึ้นไป  จํานวน  46  คน  คิดเปนรอยละ  11.00   

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย (×) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และความตั้งใจเขารวมโครงการผลิตไฟฟาจากโซลาเซลล 
               บนหลังคาบาน 

ตัวแปร/ปจจัย 
ความต้ังใจเขารวมโครงการผลิตไฟฟาจากโซลาเซลลบนหลังคา 

n=420 ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

Mean S.D. 
ความเปนไปไดทางเทคนิคในการติดตั้งใชงาน 4.02 0.65 มาก 2 
ความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 4.33 0.73 มากที่สุด 1 
เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก 3.59 0.60 มาก 7 
ความเปนไปไดทางดานการเงิน 3.96 0.53 มาก 3 
ความเปนไปไดทางดานเศรษฐกิจ 3.92 0.56 มาก 5 
ทัศนคติในการใชงาน 3.95 0.56 มาก 4 
แรงจูงใจจากรัฐบาล 3.60 0.60 มาก 6 
รวม 3.91 0.60 มาก  
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการในการตัดสินใจเขารวมโครงการติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากที่สุดคือ  
ความกังวลดานสิ่งแวดลอม และนอกนั้นอยูในระดับเห็นดวยอยูในมาก  คือ ความเปนไปไดทางดานเทคนิคการติดตั้งใชงาน 

ความตระหนักดานสิ่งแวดลอม เง่ือนไขการอํานวยความสะดวก ความเปนไปไดทางดานการเงิน ความเปนไปไดทางดาน

เศรษฐกิจ ทัศนคติการติดตั้งใชงานและแรงจูงใจจาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย  3  อันแรก พบวา 

อันดับ 1 ความตระหนักดานสิ่งแวดลอม อยูในอันดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย  4.33  รองลงมาเปน  ความเปนไปไดทางเทคนิคใน

การติดตั้งใชงาน  อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย  4.02  และความเปนไปไดทางดานการเงิน  อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย  3.96 

ดังตารางที1่ 
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 พบวาปจจัยทางดานลักษณะบุคคล อันไดแกปจจัยความเปนไปไดทางเทคนิค  

ปจจัยความตระหนักดานสิ่งแวดลอม และปจจัยเง่ือนไขการอํานวยความสะดวก ทั้งสามปจจัยมีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตอทัศนคติเกี่ยวของกับการใชงาน ตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ลักษณะบุคคล ประกอบไปดวย ความเปนไปไดทางเทคนิค ความตระหนักดาน  
              สิ่งแวดลอม เง่ือนไขการอํานวยความสะดวก ตอทัศนคติการใชงาน โดยวิธีสัมประสิทธ์ิการถดถอย คาสถิติ t - test  

Coefficients 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients    

95% Confidence 
Interval for B 

Mode
l   B Std.Error Beta t Sig. 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 ทัศนคติการใชงาน 0.962 0.152  6.349 0.000 0.662 1.262 

X1: ความเปนไปไดทางเทคนคิ 0.283 0.043 0.325 6.613 0.000 0.198 0.368 

X2: 
ความตระหนักดาน

สิ่งแวดลอม 0.147 0.036 0.191 4.105 0.000 0.076 0.147 
X3: เงื่อนไขการอํานวยความ

สะดวก 
0.338 0.036 0.361 9.349 0.000 0.266 0.409 

จากการวิเคราะหคา t-test (X1) = 6.613 > t-table = 1.980 
สรุปผลการทดสอบคือ ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงวาตัวแปรอิสระ (X1) มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม(Y) 
จากการวิเคราะหคา t-test (X2) = 4.105 > t-table = 1.980  
สรุปผลการทดสอบคือ ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงวาตัวแปรอิสระ(X2) มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม(Y) 
จากการวิเคราะหคา t-test (X3) = 9.349 > t-table = 1.980  
สรุปผลการทดสอบคือ ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงวาตัวแปรอิสระ(X3) มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม(Y) 
สรุปไดวา ทั้ง 3 ปจจัย ไดแก ความเปนไปไดทางดานเทคนิค ความตระหนักดานสิ่งแวดลอม และเง่ือนไขการอํานวยความ

สะดวก สามารถทํานายพฤติกรรมหรือทัศนคติการใชงาน มีผลเชิงบวกตอการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยบนหลังคาบานอยางมีนัยสําคัญ 
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ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 พบวาปจจัยทางดานความคุมคาการลงทุนอันไดแก ปจจัยความเปนไปไดทางการเงิน

และปจจัยความเปนไปไดทางเศรษฐกิจทั้งสองปจจัยมีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตอทัศนคติเกี่ยวของ

กับการใชงาน ตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ความคุมคาการลงทุน ประกอบดวยความเปนไปไดทางการเงินและความเปนไปได 
              ทางเศรษฐกิจ ตอทัศนคติการใชงาน โดยวิธีสัมประสิทธ์ิการถดถอย  คาสถิติ t - test  

Coefficients 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized Coefficients 

B Std.Error Beta t Sig. 
Y: ทัศนคติในการใชงาน 0.537 0.129  4.169 0.000 
X1: ความเปนไปไดทางการเงิน 0.416 0.053 0.390 7.888 0.000 
X2: ความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ 0.450 0.049 0.450 9.096 0.000 

 
จากการวิเคราะหคา t-test (X1) = 7.888 > t-table = 1.980 
สรุปผลการทดสอบคือ ปฏิเสธสมมติฐานแสดงวาตัวแปรอิสระ (X1) ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม 
(Y) อยางมีนัยสําคัญ 
จากการวิเคราะหคา t-test (X2) = 9.096 > t-table = 1.9  
สรุปผลการทดสอบคือ ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงวาตัวแปรอิสระ(X2) มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม 
(Y) อยางมีนัยสําคัญ 
สรุปไดวา ทั้ง 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยความเปนไปไดทางการเงินและปจจัยความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ สามารถทํานาย

พฤติกรรมหรือทัศนคติการใชงาน มีผลเชิงบวกตอการตัดสินใจติดตั้งระบบผลติไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบานอยางมี

นัยสําคัญ 
ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 3 พบวา ปจจัยทางดานทัศนคติการใชงานและแรงจูงใจจากรัฐบาล ทั้งสองปจจัยมีผล

เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตอตอความตั้งใจในการติดตั้งโซลาเซลลผลิตไฟฟา ตามตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ ความตั้งใจเขารวมโครงการ ประกอบไปดวยปจจัยทางดานทัศนคติการใชงานและ 
              แรงจูงใจจากรัฐบาล โดยวิธีสัมประสิทธ์ิการถดถอย  คาสถิติ t - test  

Coefficients   

    
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients    

95% Confidence 
Interval for B 

Model  B Std.Error Beta t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 
ค ว า ม ตั้ ง ใ จ เ ข า ร ว ม

โครงการ 0.488 0.143  3.403 0.001 0.204 0.771 
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X1: ทัศนคติการใชงาน 0.654 0.044 0.606 14.704 0.000 0.566 0.742 

X2: แรงจูงใจจากรัฐบาล 0.215 0.042 0.212 5.137 0.000 0.132 0.298 
จากการวิเคราะหคา t-test (X1) = 14.704 > t-table = 1.980 
สรุปผลการทดสอบคือ ปฏิเสธสมมติฐานแสดงวาตัวแปรอิสระ (X1) ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม(Y) 
จากการวิเคราะหคา t-test (X2) = 5.137 > t-table = 1.9  
สรุปผลการทดสอบคือ ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงวาตัวแปรอิสระ(X2) มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม(Y) 
สรุปไดวา ทั้ง 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยทางดานทัศนคติการใชงานและแรงจูงใจจากรัฐบาล สามารถทํานายพฤติกรรมหรือทัศนคติ

การใชงาน มีผลเชิงบวกตอการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบานอยางมีนัยสําคัญ 

6. สรุปผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาพบวา ชวงอายุ อาชีพ และประสบการณดานการลงทุน มีผลอยางมากในการตัดสินใจเขารวม โครงการ

ติดตั้ง ใชงานการผลิตไฟฟจากแผงโซลารเซลลบนหลังคาภาคประชาชน โดยมีปจจัยดานความตระหนักดานสิ่งแวดลอม  
ในระดับมากที่สุดที่ 4.33 รองลงมา คือความเปนไปไดทางดานเทคนิคการใชงาน ที่ระดับมาก 4.02 และเมื่อทําการทดสอบ 

สัมประสิทธ์ิการถดถอย พบวา แรงจูงใจจากรัฐบาล มีความสัมพันธกับความตั้งใจในการเขารวมโครงการติดตั้งโซลาแผงเซลล

ในการผลิตไฟฟาภาคประชาชนท่ีรัฐบาลใหสนับสนุน หมายถึงโครงการจะสําเร็จตามเปาประสงคไดนั้นตองไดรับการสนับสนุน

จากรัฐบาลในหลายๆดานอยางมีนัยสําคัญ ปจจัยในการตัดสินใจเขารวมโครงการติดตั้ง ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
บนหลังคาบาน จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อยูในชวงอายุ ตั้งแต  30 – 59 ป การศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีรอยละ 73.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,000 – 100,000 บาทซึ่งเปนวัยทํางาน โดยประกอบอาชีพ รับราชการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ รองลงมา เจาของธุรกิจและอาชีพอิสระ ซึ่งมีเงินเหลือเก็บออมไวใชยามเกษียณ และเลือกลงทุนที่มีความ

เสี่ยงต่ําถึงปานกลาง ไดแกพันธบัตร รองลงมากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และทองคํา ตามลําดับ โดย สวนใหญ คิดวาระยะเวลา

คืนทุนอยูในชวง 1-5 ป มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

6.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 พบวาปจจัยทางดานลักษณะบุคคล อันไดแกปจจัยความเปนไปไดทางเทคนิค ปจจัยความตระหนัก

ดานสิ่งแวดลอม และปจจัยเง่ือนไขการอํานวยความสะดวก ทั้งสามปจจัยมีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตอทัศนคติเกี่ยวของกับการใชงาน สามารถทํานายพฤติกรรมหรือทัศนคติการใชงาน มีผลเชิงบวกตอการตัดสินใจติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบานอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับ งานวิจัยของ สุริยะพันธุ สิงหนนิยม (2554)  
ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการยอมรับการใชเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา  
โดยพบวา ปจจัยดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับและการใชเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก สวนประสบการณและความรู เรื่องระบบผลิตไฟฟา มีความเห็นวาระบบมีความซับซอนแตสามารถเรียนรูและทํา

ความเขาใจไดงาย  จุฑาพัฒน ธิโสภา (2562) การศึกษาพบวาปจจัยหลักที่สําคัญที่สุดในการเลือกตัดสินใจไดแกปจจัยดาน

ความนาเช่ือถือผูติดตั้ง รองลงมาไดแกปจจัยคุณภาพบริการปจจัยดานสวนผสมการตลาด และปจจัยดานราคาตามลําดับ   
และทรงกฤต ตรีรัตนพิจารณ (2563) ไดศึกษา ปจจัยการยอมรับและกระบวนการตัดสินใจเลือกใชพลังงานแสงอาทิตย  
ของสถานประกอบการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งผลการศึกษาการยอมรับพลังงานแสงอาทิตยมีความเห็นอยูในระดับ

มาก ปจจัยที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดไดแก ความคาดหวังในประสิทธิภาพรองมาดานภาพแวดลอมท่ีสนับสนุน  
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สมมติฐานที่ 2 พบวาปจจัยทางดานผลประโยชนประโยชนตอบแทน อันไดแก ความเปนไปไดทางดานการเงินและ

ความเปนไปไดทางดานเศรษฐกิจมีผลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตอทัศนคติเกี่ยวของกับการใชงาน 

สามารถทํานายพฤติกรรมหรือทัศนคติการใชงาน มีผลเชิงบวกตอการตัดสินใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบน

หลังคาบานอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ ราชันย  ชูชาติ (2562) การวิเคราะหความคุมทุนทางการเงินของ

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยกรณีศึกษาโรงงานผลิตไมยางพาราแบบแปรรูปในจังหวัดตรัง พบวา มูลคา

ปจจุบันสุทธิ NPV มีคาเปนบวก และมีคาเปนบวกเพิ่มขึ้นเมื่อกําลังผลิตติดตั้งที่ใหญขึ้น และอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน 

มากกวา 1 โดยจะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อกําลังผลิตติดตั้งใหญขึ้นถือวามีความคุมคาในการลงทุน และ IRR มากกวา 6.99% ถือวา

คุมคา และพวงทอง  วังราษฎร (2561) ไดศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโครงการลงทุนผลิตกระแสไฟฟาจากเซลล

แสงอาทิตย พบวาผลตอบแทนดานความคุมคาโครงการระยะเวลา 25 ป ดวยอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 พบวาโครงการระยะคืน

ทุนของโครงการที่ 7 ป 2 เดือน 21 วัน ถือวามีความคุมคาในการ  
สมมติฐานที่ 3 พบวาปจจัยทางดานทัศนคติการใชงานและปจจัยดานแรงจูงใจของรัฐบาล มีผลเชิงบวกอยางมี

นัยสําคัญตอความตั้งใจในการติดตั้งโซลาเซลลผลิตไฟฟาทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความตั้งใจ ในการเขารวมโครงการติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบานภาคประชาชน สอดคลองกับงานวิจัยของ อธิคม อนุจิตรอนั นต (2559)  
ไดทําการศึกษาภาพแวดลอมภายในและภายนอก ธุรกิจรับติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย พบวาสภาพแวดลอมทางการแขงขัน

ของธุรกิจ ลูกคาตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจรับติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย ของบริษัทที่มีช่ือเสียงหรือภาพลักษณและการ

ไดรับการแนะนําบอกตอจากผูที่เคยใชบริการเปนสิ่งแรก  Pi-Chuan  Sun (2018) ไดทําการศึกษา พลังงานแสงอาทิตยอัน

อบอุนและประสบการณธรรมชาติ สงผลใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการติดตั้ง PV บนช้ันดาดฟา สิ่งจูงใจของรัฐบาล และความตั้งใจ

ในการติดตั้ง PV บนช้ันดาดฟา จากการศึกษาพบวาแรงจูงใจของรัฐบาลมีอิทธิพลมากที่สุดตอความตั้งใจในการติดตั้ง PV  
บนช้ันดาดฟา อยางไรก็ตาม นโยบายจูงใจของรัฐบาลไมสามารถดําเนินการไดดีเพียงลําพัง ผูกําหนดนโยบายของรัฐบาลควร

รวมมือกับอุตสาหกรรม PV และผูบริโภค เพื่อผลักดันนโยบายพลังงานแสงอาทิตย รัฐบาลควรคลายขอบังคับ ลดความซับซอน

ของขั้นตอน และสงเสริมใหผูบริโภคใชสิ่งจูงใจเหลานี้โดยเผยแพรความรูทางวิชาชีพของอุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตย  
การกระทําเหลานี้จะชวยลดระดับความยากสําหรับคนสวนใหญและจะเพิ่มความนิยมของนโยบายพลังงานแสงอาทิตยของ

รัฐบาลในการเรงบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงค   

6.3 อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
      จากการศึกษาปจจัยทางดานตางๆ และมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยบนหลังคา แสดงใหเห็นวาโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟาจากโซลาร เซลลบนหลังคาบาน ไดรับความสนใจและ

สามารถที่จะขยายผลไปในทางที่ดีขึ้นไดในอนาคต แตเนื่องจากในชวงเวลาที่ทําการศึกษาวิจัยนั้นเกิดภัยพิบัติ Covid-19  
ตั้งแตปลายป 2562 จนถึงปจจุบัน จึงทําใหโครงการ รวมถึงการลงทุนในภาพรวม ภายในประเทศและทั่วโลก ชะลอตัวไป 

รัฐบาลควรใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องและมีสรางแรงจูงใจ การประชาสัมพันธอยางทั่วถึง เพื่อกระตุนใหมีการ ลงทุนติดตั้ง

ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบานภาคประชาชน นโยบายจูงใจของรัฐบาลไมสามารถดําเนินการสําเร็จได

เพียงลําพัง ผูกําหนดนโยบายของรัฐบาลควรรวมมือกับอุตสาหกรรมโซลาเซลลและผูบริโภค เพื่อผลักดันนโยบายพลังงาน

แสงอาทิตย รัฐบาลควรคลายขอบังคับ ลดความซับซอนของขั้นตอน และสงเสริมใหผูบริโภคมีความรูทางวิชาชีพของ

อุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตย สนับสนุนทุนวิจัย การพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟาจากเซลล แสงอาทิตย  
และนําไปใชในชวงเวลากลางคืน เปนการรักษาระดับกําลังการผลิตสําหรับความตองการใชไฟฟาในตอนกลางคืน การกระทํา

เหลานี้จะชวยลดระดับความยากสําหรับคนสวนใหญและจะเพิ่มความนิยมของนโยบายพลังงานแสงอาทิตยของรัฐบาลในการ

เรงบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงค   
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6.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
     จากสถานการณภาวะโลกรอนและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ทําใหทั่วโลกใหความสนใจในการใชพลังงานทดแทนมากยิ่งข้ึน 

การผลิตไฟฟาจากแผงโซลาเซลล ไดรับความสนใจเปนอยางมาก มาตรการสงเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตยของประเทศไทยยังคงตองมีการปรับเปลี่ยน ใหเขากับสถานการณ พรอมกับพิจารณาเง่ือนไข ที่เหมาะสมใหกับ  
ผูติดตั้ง หรือภาคประชาชน มีขอความกังวลในหลายดาน ในเรื่องของการขออนุญาตตางๆ ที่ยังไมไดรับความสะดวก อยาง

เต็มที่และการหาแหลงลงทุนที่เขาถึงงาย ประชาสัมพันธผานสื่อหรือชองทางตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบและอยางทั่วถึง

มากกวานี้ รวมถึงควรมีการศึกษา การรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟาสํารองของการไฟฟาฝายผลิตดวยเชนกัน เนื่องจาก

ตองเตรียมกําลังไฟฟาสํารองรองรับ กรณีไมสามารถผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยได และ ควรกําหนดมาตรการหรือ

วิธีการที่ยืดหยุนเหมาะสมกับสถานการณตอไปดวย โดยหากมุงหมายใหมาตรการที่ออกมาสําเร็จตองอาศัยความรวมมือจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับทั้งผูประกอบการที่สนใจจะลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 

หนวยงานการไฟฟา หนวยงานภาครัฐ และผูใชไฟรายอื่นตอไป 
จากการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

บนหลังคาภาคประชาชน ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังน้ี 
      1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ( Qualitative Analysis) โดยทําการสัมภาษณ กลุมเปาหมาย  ผูที่ติดตั้งใชงาน

แลวและผูที่มีความสนใจที่จะเขารวมโครงการ เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบ จะทําใหไดขอมูลเชิงลึก แลวนําไปปรับปรุง

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามโครงการที่วางไวไดดียิ่งขึ้น 
      2. ควรมีการศึกษาความปลอดภัยในการใชงานระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หากมีการติดตั้งใชกันอยาง

แพรหลายจะสงผลกระทบในการควบคุมและบํารุงรักษา จากหนวยงานการไฟฟาและผูที่เกี่ยวของหรือไม โดยมีหนวยงานที่

รับผิดชอบประชาสัมพันธ ใหความรูในการใชงานและบํารุงรักษา แกผูใชโดยทั่วไป ใหทั่วถึงเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ

ชีวิตและทรัพยสินได 
      3. ควรมีการศึกษาติดตามผล การผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบาน ที่ติดตั้งใชงานแลว  
นํามาวิเคราะหผลเปรยีบเทียบกับผลการวิเคราะหเชิงสถิติวาสามารถประหยัดคาไฟฟา และคํานวน จุดคุมทุนวาไดตามที่ ไดทํา

การวิเคราะหไวหรือไม อยางไร 
      4. ควรมีการพิจารณาในเรื่องแรงจูงใจทางดานตางๆ เพื่อใหนักลงทุนหรือผูที่สนใจ ตัดสินใจเขารวมโครงการ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาบาน ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการชวยเหลือ

ลดสภาวะโลกรอนไดอยางตอเนื่อง และสัมฤทธ์ิเปาประสงคตามที่ไดวางนโยบายไว 
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การเปดรับขาวสาร ความตองการและแรงจูงใจในการใชบริการสถานประกอบการดูและผูสูงอายุ 
NEWS EXPOSURE, DEMANDS, AND MOTIVATION TOWARD ELDERLY CARE SERVICES 

เพ็ญพัฒน สมใจ* และปริยา รินรัตนากร** 

บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับการเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ  (2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถาน

ประกอบการดูแลผูสูงอายุกับความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุกับแรงจูงใจในการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ โดยกลุม

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูสูงอายุและญาติผูสูงอายุ ท่ีมีความสนใจ และตองการใชบริการสถานประกอบการ

ดูแลผูสูงอายุ จํานวน 400 ตัวอยาง ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยผูวิจัยทําการ

เลือกเฉพาะคือ ผูที่มีความสนใจ และตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ  
 ผลการวิจัย พบวา (1) ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกันไดแก อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีการเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ จากสื่อสมัยใหม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(2) การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุจากสื่อสมัยใหม มีความตองการใชบริการสถานประกอบการ

ดูแลผูสูงอายุ โดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) ความตองการใชบริการสถานประกอบการ

ดูแลโดยรวม มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุโดยรวม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

0.05 โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก โดยความสัมพันธที่พบอยูในระดับสูง (r=0.10)  
คําสําคัญ: การเปดรับขาวสาร, ความตองการ, แรงจูงใจ, การใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอาย 

ABSTRACT 

 The purpose of this study was (1) to compare the difference between the Nature of Demography 
and the News exposure towards Nursing home service, (2) to compare the difference between the News 
exposure of Nursing home service and the demand of the use of Nursing home service, and (3) to study 
the relationship between the demand of the use of Nursing home service and the Motivation towards the 
use of Nursing home service from the sample group of 400 participants who were elders and their relatives 
that were interested and had demand of the use of Nursing home service  by Purposive Sampling technique 
in which researcher relied specifically on people who were interested and had demand of the use of Nursing 
home service   
  The result showed that (1) the difference of the Nature of Demography – Age, Occupation and 
Monthly average income – affected differently to the News exposure of  Nursing home service from the  

                                                           
 นักศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
** อาจารยที่ปรกึษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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Modern media at a significance of 0.05, (2) the News exposure of  Nursing home service from the  Modern 
media affected differently to the demand of the use of Nursing home service at a significance of 0.05, and 
(3) the demand of the use of Nursing home service related to the Motivation towards the use of Nursing 
home service at a significance of 0.05 with a positivity of high-level relationship  (r=0.10) 
Keywords : News Exposure, Demand, Motivation, The Use of Nursing Home Service 

1. บทนํา 

 ความกาวหนาดานการพัฒนาดานนวัตกรรมทางการแพทยนั้นเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหประชากรมีอายุเพิ่มขึ้น 

อัตราการเกิดเพิ่มขึ้น แตอัตราการตายลดลง ทําใหประชากรผูสูงอายุในไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมผูสูงอายุ  
และในอนาคตคาดวาประเทศไทยจะกลายเปนสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ จากอัตราอายุเฉลี่ยของคนไทยที่สูงขึ้น ทําใหเกิด

ปญหาผูสูงอายุถูกทอดทิ้งและขาดการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว เนื่องจากสภาพครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  
เพราะลูกหลานตองออกไปทํางานขางนอก อาจสงผลกระทบใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองขาดการเอาใจใสและการดู แลอยาง

ใกลชิดไดจากครอบครัว (กนกศิลป เข็มจินดา, 2558)  
 จากอัตราการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุดังกลาว จึงมีแนวโนมที่จะทําใหธุรกิจสถานบริการผูสูงอายุกลายมาเปนธุรกิจ

บริการที่สามารถตอบสนองความตองการในการแกไขปญหา สงผลใหธุรกิจไดรับความสนใจและขยายเติบโตอย างรวดเร็ว 

รวมถึงมีผูนิยมใชบริการมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชนที่แสวงหาผลกําไร จึงเริ่มใหความสนใจผูสูงอายุในฐานะกลุมลูกคา

เปาหมายมากข้ึน ในขณะที่ธุรกิจบริการผูสงูอายุนั้นมีสัดสวนนอยมาก เมื่อเทียบกับจํานวนผูสูงอายุและยังไมมกีารทําการตลาด

อยางจริงจัง ในธุรกิจบริการประเภทนี้มีความนาสนใจอยางมากในสังคมปจจุบันและอนาคต ทั้งมิติของการสราง การขยาย 

และการตอยอดทางธุรกิจเดิมหรือการสรางธุรกิจใหม โดยเหตุผลสวนใหญที่มีผูมาใชบริการสวนใหญคือไมมีเวลา และไมมี

ความรูในการดูแลผูสูงอายุ จึงมีความตองการสภาพแวดลอมใหม รวมถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัย ดังนั้นสถาน

ประกอบการที่ดูแลผูสูงวัยจึงเปนทางเลือกที่สําคัญสําหรับกลุมผูสูงอายุที่สนใจใชบริการ อาทิ การดูแลเมื่อไดรับการเจ็บปวยที่

ไมสามารถดูแลตนเองได รวมถึงความตองการเพื่อนพูดคุย เปนตน (ทิพยสุคนธ  อิ่นคํามา, 2556) 
 ดังนั้นการเตรียมความพรอม รับมือกับสถานการณที่อาจเกิดขึ้นอยูเสมอ นําไปสูการวางแผนเชิงกลยุทธการดําเนิน

ธุรกิจ การลดหรือหลีกเลี่ยงปจจัยที่จะทําใหธุรกิจลมเหลว และการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ  
มีทิศทาง และเปนระบบอยางเหมาะสม และธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุจึงเปนธุรกิจบริการในการสรางโอกาสใหกับประเทศไทย

ไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ผันผวน เพื่อรองรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประชากรทั่วโลก  เพราะกลุมผูสูงอายุจาก

ประเทศตางๆนั้นเปนตลาดที่มีขนาดใหญนับพันลานคนและมีสัดสวนท่ีสูงขึ้นทุกปอยางกาวกระโดด  
 จากประเด็นดังกลาวขางตน จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ การเปดรับขาวสาร ความตองการและแรงจูงใจในการใช

บริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนทางดานการพัฒนาสถานดูแลผูสูงอายุใหตอบสนอง

ปญหาดานรางกายและจิตใจของผูสูงอายุและเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในปจจุบัน 
 
 
 
 
 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 
 

 125  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

วัตถุประสงคของการศึกษา  
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการ

ดูแลผูสูงอายุ    
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุกับ  
ความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ  
 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุกับแรงจูงใจในการใช

บริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ แตกตางกัน  
 2.  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ มีความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแล

ผูสูงอายุ แตกตางกัน 
 3.  ความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการใชบริการสถาน

ประกอบการดูแลผูสูงอายุ 

2.  การทบทวนวรรณกรรม 

 ในแงของแนวคิด มี 4 แนวคิดหลัก ที่มักจะถูกนํามาใชอธิบายถึง การเปดรับขาวสาร ความตองการและแรงจูงใจใน

การใชบริการสถานประกอบการณดูแลผูสูงอายุ ไดแก (1) แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร (2) แนวคิดเกี่ยวกับการ

เปดรับขาวสาร (3) แนวคิดเกี่ยวกับความตองการใชบริการ (4) แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใชบริการ สามารถอธิบายได

ดังนี ้
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่น ๆ (2550) กลาววา ขอมูลประชากรศาสตร เปนขอมูลพื้นฐานหรือขอมูลเบื้องตนที่

สะทอนถึงผูบริโภคไดเปนอยางดี เนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่นักการตลาดสามารถนําไปใชในการวางแผนและ

ประมาณการความสามารถในการซื้อ รวมทั้งทําใหทราบแนวโนมความตองการของผูบริโภคได สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 อายุ เปนคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยูหรือตาม

วัยของบุคคล เปนลักษณะประจําตัวบุคคลที่สําคัญมากในการศึกษาและวิเคราะหทางประชากรศาสตร โดยอายุจะแสดงถึง

วัยวุฒิของบุคคลและเปนเครื่องบงช้ีถึงความสามารถในการทําความเขาใจในเนื้อหาและขาวสารรวมถึงการรับรูตางๆ  
ไดมากนอยตางกัน การมีประสบการณในชีวิตที่ผานมาแตกตางกัน 
 ลักษณะทางเพศ เปนลักษณะทางประชากรที่บุคคลไดรับมาแตกําเนิด ในประชากรกลุมใด ๆ ก็ตาม จะประกอบดวย

ประชากรเพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิง (Female) ซึ่งโดยปกติแลวจะมีจํานวนที่ใกลเคียงกันเพราะธรรมชาติได

สรางความสมดุลทางเพศมาใหกับประชากรทุกกลุมเพศ เปนปจจัยพื้นฐานดานรายกายที่แตกตางกันของบุคคล เปนสถานภาพ

ที่มีมาแตกําเนิดของบุคคล  
 ระดับการศึกษา ในที่นี้หมายถึงระดับการศึกษาที่ไดรับจากสถาบันการศึกษา และที่ไดรับจากประสบการณของชีวิต 

การศึกษาบงบอกถึงความสามารถในการเลือกรับขาวสาร และอัตราการรูหนังสือ ระดับการศึกษาจะทําใหคนมีความรู 

ความคิด ตลอดจนความเขาใจในสิ่งตางๆ กวางขวางลึกซึ้งแตกตางกันออกไป  
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 อาชีพและลักษณะการรวมกลุมของผูฟง ลักษณะอาชีพหรือลักษณะแหงการรวมกลุม จะบงบอกลักษณะเฉพาะของ

บุคคล ชวงเวลาที่เปดรับขาวสาร เรื่องที่กลุมผูฟงสนใจเชน กลุมชาวนาก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องขาว ราคาขาว ปุย เปนตน  
ในบางกรณีคนท่ีมีอาชีพอยางหนึ่งแตอาจจะไปรวมกลุมกับคนที่มีอาชีพหน่ึงก็ได ซึ่งก็จะทําใหความสนใจของเขาขยายวงกวาง

ออกไป 
 จากการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ผูศึกษาไดนํามาใชเปนกรอบแนวความคิดในการ

ศึกษาวิจัย เรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความตองการและแรงจูงใจในการใชบริการสถานประกอบการณดูแลผูสูงอายุ และทําให

ทราบถึงความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 
 การเปดรับขาวสารนั้นเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษยที่จําเปนตองมีการเปดรับขาวสารเพื่อตอบสนองความ

ตองการของตนเอง เชน เพื่อใชขาวสารเปนขอมูลในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อแสวงหาความรู  ซึ่งจากการศึกษาขอมูล

แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร ไดมีนักวิชาการใหความหมายของการเปดรับขาวสาร ไวดังนี้ 
ความหมายของการเปดรับขาวสาร 
 ชแรม (Schramm, 1971) กลาววา การที่ผูรับสารจะเปดรับขาวสารใดนั้น จะขึ้นอยูกับความสนใจของผูรับสาร  
และความนาสนใจของเนื้อหาขาวสารนั้น ๆ ซึ่งขาวสารที่สามารถเขาถึง หรือกอใหเกิดความสนใจของผูรับสารได เปนขาวสาร

ที่สามารถสงผลใหผูรับสารเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ความคิดเห็น รวมถึงเกิดพฤติกรรมไปในทางที่ผูสงสารตองการให

เกิดขึ้นจากการเปดรับขาวสารนั้น ๆ ยกตัวยางเชน การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ จาก  
สื่อสมัยใหม ผานชองทางตาง ๆ เว็บไซต ยูทูป เฟซบุกเพจ ไลน เปนตน 
 ขณะที่ ชารลส เค อัทคิน (Atkin, 1973) ยังไดกลาวไวเพิ่มเติมวา บุคคลที่มีการเปดรับขาวสารมาก จะเปนบุคคลที่มี

หูตาที่กวางไกลมากยิ่งขึ้น สงผลใหบุคคลนั้นสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม รวมถึงการปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง 

ๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยบุคคลที่มีการเปดรับขาวสารมากจะเปนบุคคลที่มีความทันสมัยมากกวาบุคคลที่มีการเปดรับขาวสาร

นอย 
 จึงสรุปไดวา การเปดรับขาวสารของบุคคลแตละบุคคลจะมีการเปดรับขอมูลขาวสาร เพื่อคนหาขอมูลขาวสาร  
ที่แตละบุคคลมีความสนใจ เพื่อนําขอมูลขาวสารที่ไดรับ ไปใชประโยชนการตอบสนองตอความตองการของแตละบุคคล 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความตองการใชบริการ 
 คอตเลอร และอารมสตรอง (Kotler & Armstrong, 2004) ไดอธิบายวาความตองการ เปนทั้งความตองการตาน

รางกายและความตองการตานจิตใจซึ่งพฤติกรรมมนุษยที่เกิดขึ้น ตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงขับเปนความตองการที่กดดันจนมาก

พอที่จะจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองซึ่งความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน  
ความตองการบางอยางเปนความตองการทางจิตวิทยาและความตองการทางจิตวิทยาเกิดจากความตองการการยอมรับการยก

ยองหรือเปนเจาของทรัพยความตองการสวนใหญอาจไมมากพอท่ีจะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลานั้น 
 อยางไรก็ตามความตองการใชบริการ จําเปนตองอาศัยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (7P’s) 
เขามาใชในการกําหนดกลยุทธดวยเชนกัน ซึ่งมีนักวิชาการหลายคนไดใหความหมาย อาทิ   
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่น ๆ (2552) ไดอางถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service 
Mix) ของ Philip Kotler วาธุรกิจการบริการนั้น จะประกอบดวยกัน 7 ดาน (Marketing Mix : 7P’s) ไดแก ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานกายภาพ ซึ่งอธิบาย

รายละเอียดแตละดาน ดังนี้ 
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 1. ดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจนั้นเสนอตอลูกคาเพื่อขายและตอบสนองความตองการของลูกคา 

ซึ่งทําใหผูใชบริการนั้นเกิดความพึงพอใจ โดยที่ผลิตภัณฑนั้นเปนสิ่งที่สัมผัสไดและสิ่งที่สัมผัสไมได 
 2. ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑที่อยูในรูปตัวเงินหรือจํานวนของเงินท่ีตองจายไปเพื่อใหไดสินคา

นั้น ๆ ราคาถือวาเปนตนทุนสาหรับผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบคุณคาและราคาของสินคาที่จายไปเสมอ  
หากมีคุณคาที่สูงกวาราคาที่ผูบริโภคเสียไป ผูบริโภคจะพอใจและตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการนั้นทันที ดังนั้นจึงตองกําหนด

ราคาการใหบริการที่เหมาะสมและชัดเจน งายตอการจําแนกกระดับบริการที่มีความแตกตางกัน 
 3. ดานการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง สถานที่หรือชองทาง ในการจัดจําหนายสินคาและบริการ ซึ่งประกอบไป

ดวย คลังสินคา การขนสง และสถานที่จัดจําหนายสินคา ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอม ในรูปของการ

นําเสนอการบริการใหกับผูบริโภค ซึ่งมีผลตอการรับรูของผูบริโภค ในดานคุณคาและคุณประโยชนของการบริการ  
จึงตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ง และชองทางในการนําเสนอบริการดวย 
 4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือสื่อสารที่ชวยสรางความเขาใจใหกับตราสินคาและ

บริการ เปนกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ โดยจะจูงใจเพื่อใหเกิดความตองการขึ้น และชวยเตือนความทรงจําภายใน

สินคา โดยที่คาดวาสิ่งเหลานี้จะมีผลตอความรูสึกและพฤติกรรมการซื้อ เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอกัน โดยอยูในรูปแบบของ

พนักงานขายหรือรูปแบบติดตอสื่อสารที่ไมใชคน ซึ่งหนวยงานธุรกิจอาจจะใชเครื่องมือหลากหลายหรือใชเพียงเครื่องมือเดียว 

โดยใชหลักเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานกัน โดยที่เราพิจารณาถึงความเหมาะสมของสินคากลุมเปาหมาย  
 5. ดานบุคลากร (People) หมายถึง ซึ่งตองมีการคัดเลือก มีการฝกอบรม ในดานการจูงใจ เพื่อใหสามารถสราง

ความพึงพอใจใหกับผูบริโภค และมีความแตกตางเหนือคูแขงขัน เปนความสัมพันธระหวางเจาหนาที่และผู ใชบริการ  
โดยเจาหนาที่จะตองมีความสามารถ หรือมีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการไดเปนอยางดี มีความสามารถในการ

แกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกรได 
 6. ดานกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการบริการของธุรกิจตั้งแตตนจนจบหนาที่ รวมไปถึงประสิทธิภาพ

การบริการแกกลุมลูกคา โดยจะคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผูใชบริการ 
 7. ดานกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา  
ไมวาจะทางดานกายภาพ รูปแบบการใหบริการ ดานการแตงกายที่สะอาดเรียบรอย การเจรจาที่ มีความสุภาพออนโยน  
และการใหบริการที่รวดเร็วจนเกิดความประทับใจ รวมถึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่ผูบริโภคสมควรจะไดรับ   
 ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา ความตองการใชบริการ คือ การที่บุคคลเกิดการรับรูวาตนเองเกิดภาวะ ไมสมดุล ในเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง สงผลใหมีแรงผลักดันในการแสวงหาสิ่งที่ชวยใหตนเองกลับเขาสูความสมดุล เมื่อความตองการไดรับการ

ตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งที่จูงใจใหเกิดพฤติกรรมอีกตอไป และความตองการของจะเรียงลําดับความสําคัญ โดยเริ่มจาก

ความตองการขั้นพื้นฐานไปจนถึงความตองการขั้นสูงที่สุด โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

(7P’s) เขามาใชในการกําหนดกลยุทธดวยเชนกัน 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใชบริการ 

 มาสโลว (Maslow, 1970) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ไดเสนอทฤษฎีการจูงใจโดยอธิบายวาการจูงใจ คือ การปฏิบัติ

เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่งมาสโลวไดแบงความตองการของมนุษยออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 1. ความตองการทางรางกาย (physiological needs) เปนความตองการเบื้องตนของบุคคลทุก ๆ คน เพื่อการอยู

รอด เชน ความตองการอาหาร ที่อยูอาศัย และความตองการทางเพศ ความตองการในเรื่องของเครื่องนุงหม เปนตน โดยความ

ตองการทางรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลก็ตอเมื่อความตองการนั้น ๆ ยังไมไดรับการตอบสนอง เชน เกิดความ

หิว แตยังไมไดรับประทานอาหาร เปนตน   
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 2. ความตองการความปลอดภัย (security needs) เปนเรื่องของการปองกันตนเอง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยจาก

อันตรายตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับรางกาย หรือกอใหเกิดความเจ็บปวดเชน การเลือกใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาลังโคม เพราะเปน

ผลิตภัณฑที่มีช่ือเสียงไดรับการยอมรับในเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากการใชผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน จนกอใหเกิดผลเสียตอผิวหนาของตนเอง เปนตน 
 3. ความตองการทางสังคม (belongingness needs) เมื่อบุคคลเกิดความตองการทางรางกาย และความปลอดภัย

และไดรับการตอบสนองแลว ความตองการทางสังคมจะเริ่มเปนสิ่งจูงใจท่ีสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากเพราะมนุษย

มีนิสัยชอบอยูรวมกันเปนกลุม ดังนั้นความตองการดังกลาวจึงเปนความตองการที่จะอยูรวมกัน โดยไดรับการยอมรับจากผูอื่น

ที่อยูรวมกัน และการมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของกลุมสังคมอยูเสมอ 
 4. ความตองการที่จะไดรับการยกยอง (esteem needs) ถือเปนความตองการระดับสูงของมนุษย โดยเปนความ

ตองการความมั่นใจตนเองในความรูความสามารถ ซึ่งเปนความตองการใหผูอื่นยกยองสรรเสริญ หรือความตองการมีฐานะที่

โดดเดนในสังคม 
 5. ความตองการที่จะไดรับความสาํเร็จในชีวิต (Self-Actualization needs) จดัเปนความตองการในระดับสูงสุด

ของมนุษย โดยเปนความตองการความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความ นึกคิดของตนเอง โดยจะผลกัดันชีวิตของตนเองให

เปนไปในทางที่ดีท่ีสุดตามที่คาดหมายไว   
  จึงสรุปไดวา แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักท่ีเกดิจากปจจยัภายใน และปจจัยภายนอกของบุคคล ท่ีมีความตองการที่

จะตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย 5 ข้ัน ขั้นตาง ๆ ของบุคคล โดยแรงจูงใจจะประกอบไปดวยองคประกอบ  
3  องคประกอบท่ีนักการตลาดตองพยายามทําความเขาใจเพื่อใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการตองการสินคา ผลติภณัฑหรือ

บริการของตนเองใหไดมากท่ีสดุ  

3.  วิธีดําเนินการวิจัย  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูสูงอายุ ที่มีความสนใจ และตองการใชบริการสถานประกอบการดูแล

ผูสูงอายุ ซึ่งไมทราบจํานวนกลุมตัวอยางที่แนนอนดังนั้น จึงไดใชสูตรไมทราบจํานวนประชากรของ Cochran (1977)  
ในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% คิดขนาดคาความคลาดเคลื่อน (e) ที่ 5% ซึ่ง

สามารถแสดงสูตรไดดังนี้ 
 n    =             Z2 
                4e2 

โดยที ่  n  =   ขนาดกลุมตัวอยาง 
  Z  =   ระดับความเชื่อมั่นกําหนดที่ 95% 
  e  =    คาความผิดพลาดที่ยอมรบัไดโดยกําหนดที่ ±5% 
สามารถคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรดังกลาวไดดังนี ้
  n   =     1.96 2 
            4 (0.05) 2 
  n   =   384.16   หรือ 385 
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 แทนคาตามสูตรไดผลการคํานวณ n = 384.16 ในที่น้ีผูศึกษาจะทําการเก็บตัวอยางเปนจํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง 

เมื่อไดจํานวนกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยผูวิจัยทําการเลือก

เฉพาะคือ ผูที่มีความสนใจ และตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอาย ุ
3.2  ความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดมีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้
 1.  ความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของไปให

อาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ในการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) เพื่อนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขกอนนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บ

ขอมูลจริง โดยแตละคําถามจะตองมีคา IOC ไมต่ํากวา 0.5 (Rovinelli & Hambleton, 1997) ซึ่งจากการพิจารณาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) ของผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทานแลว

นั้น ขอคําถามแตละขอไดคา IOC = 1 ซึ่งเปนคาที่สามารถยอมรับได จึงนําเอาแบบสอบถามนี้ไปใชในการเก็บขอมูลจริง 
 2.  ความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาทําการปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของ

ผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ (Try-out) จํานวน 40 ชุด เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ 

Cronbach’s Alpha ดวยการใชเกณฑสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ที่ไดนําเสนอไว คือ คาแอลฟา (α) มากกวา

หรือเทากับ 0.7 (Nunnally, 1978) ซึ่งจากเครื่องมือการวิจัยนี้ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา คาความเช่ือมั่น α =  0.867 ซึ่งเปน

คาที่สามารถยอมรับได จึงนําเอาแบบสอบถามนี้ไปใชในการวิจัยตอไป 
 สถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก (1) สถิติ Chi-square เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางลักษณะ

ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไดแก อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการ

ดูแลผูสูงอายุ จากสื่อสมัยใหม (2) (One-way ANOVA) F-test เพื่อวิเคราะหความแปรปรวนของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

สถานประกอบการดูแลผูสูงอายุจากสื่อสมัยใหม กับความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ โดยรวม และ  
(3) การทดสอบความสัมพันธ (pearson correlation) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางความตองการใชบริการสถาน

ประกอบการดูแลโดยรวม กับแรงจูงใจในการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุโดยรวม 

4.  ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแล 
              ผูสูงอายุ โดยรวม 
ความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ 

โดยรวม 
คาเฉลี่ย 
𝒙 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แปลผล 

ดานผลิตภณัฑ 4.61 0.38 มากที่สุด 
ดานราคา 2.29 0.27 นอย 
ดานบุคลากร 4.71 0.34 มากที่สุด 
ดานกายภาพ 4.86 0.33 มากที่สุด 
ดานบริการ 4.61 0.41 มากที่สุด 
ดานประชาสัมพันธ 4.12 0.78 มาก 

โดยรวม 4.20 0.26 มาก 
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 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุโดยรวม อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา กลุมตัวอยางมีความตองการที่ดานกายภาพมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.86  
อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดานบุคลากร คาเฉลี่ย 4.71 อยู ในระดับมากที่สุด และนอยที่สุด คือ ดานราคา คาเฉลี่ย 

2.29 อยูในระดับนอย 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใชสถานประกอบการดูแล 
             ผูสูงอายุ โดยรวม 
แรงจูงใจในการใช สถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ โดยรวม คาเฉลี่ย 

𝒙 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) แปลผล 

ดานคุณคาที่ลูกคาจะไดรับ  (Customer Value) 4.60 0.40 มากที่สุด 
ดานตนทุน(Cost to Customer) 4.25 0.50 มาก 
ดานความสะดวก(Conveninece) 4.33 0.48 มาก 
ดานความสบาย(Comfort) 4.12 0.68 มาก 
ดานการตดิตอสื่อสาร(Communication) 4.52 0.41 มากที่สุด 
ดานการดูแลเอาใจใส(Caring) 4.48 0.48 มาก 

ดานความสําเรจ็ในการตอบสนองความตองการ(Completion) 
4.52 

 
0.35 

 
มากที่สุด 

โดยรวม 4.40 0.30 มาก 
 
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการใช สถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ โดยรวม อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 4.40 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ดานคุณคาที่ลูกคาจะไดรับ  (Customer Value) มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.60  
อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการติดตอสื่อสาร(Communication) กับ ดานความสําเร็จในการตอบสนองความ

ตองการ(Completion) คาเฉลี่ย 4.52 อยูในระดับมากที่สุด และนอยที่สุด คือ ดานความสบาย(Comfort) คาเฉลี่ย 4.12  
อยูในระดับมาก 

การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ผูใชบริการที่มลีักษณะทางประชากรแตกตางกัน มกีารเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการ

ดูแลผูสูงอายุจากสื่อสมัยใหม แตกตางกัน 
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ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางอายุกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ  
             จากสื่อสมัยใหม 
 

อาย ุ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ จากสื่อสมัยใหม  

รวม เว็บไซต ยูทูป เฟซบุกเพจ ไลน ไมเปดรับจากสื่อสมัยใหม 
25 – 30 ป 26 0 48 0 22 96 
31 - 35 ป 9 12 36 15 9 81 
36 - 40 ป 14 0 17 0 9 40 
41 - 45 ป 0 0 5 22 7 34 
46 – 50 ป 0 0 9 15 8 32 

51 – 55 ป 0 0 0 0 9 9 

60 ปขึ้น 0 0 45 54 9 108 
รวม 49 12 160 106 73 400 
𝑥 = 39.87 df = 1 P-Value = 0.00 
 ผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการที่มีอายุแตกตางกัน กับเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ  
จากสื่อสมัยใหมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา กลุมผูใชบริการที่มีอายุ 25-40 ป มีการเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ จากสื่อสมัยใหม คือ เฟซบุกเพจ มากที่สุด 
 ในขณะที่กลุมผูใชบริการที่มีอายุ 41-50 และ 60 ปขึ้นไป จะมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแล

ผูสูงอายุ จากสื่อสมัยใหม มากที่สุด คือ ไลน 

ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางอาชีพกับมีการเปดรับขาวสารเกีย่วกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ  
              จากสื่อสมัยใหม 

 
อาชีพ 

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ จากสื่อสมัยใหม  
รวม 

เว็บไซต ยูทูป    เฟซบุก

เพจ     ไลน ไมเปดรับจาก

สื่อสมัยใหม     
ขาราชการรัฐวสิาหกิจ / 

เจาหนาท่ีรัฐ 
14 
 

0 
 

9 
 

9 
 

9 
 

41 
 

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 0 0 69 25 30 124 
พนักงานบริษัทเอกชน / 

โรงงาน 
35 
 

12 
 

55 
 

21 
 

9 
 

132 
 

เกษตรกร 0 0 9 36 25 70 
รับจางท่ัวไป 0 0 18 15 0 33 

รวม 49 12 160 106 73 400 
𝑥 = 5.03 df = 1 P-Value = 0.02 
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 ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ  
จากสื่อสมัยใหมแตกตางกัน โดยพบวา กลุมผูใชบริการที่มีอาชีพ ขาราชการรัฐวิสาหกิจ / เจาหนาที่รัฐ มีการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ จากสื่อสมัยใหม คือ เว็บไซต มากที่สุด 
 ในขณะที่กลุมผูใชบริการที่มีอาชีพ คาขาย / ธุรกิจสวนตัว พนักงานบริษัทเอกชน / โรงงาน  และ รับจางทั่วไป  
มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ จากสื่อสมัยใหม คือ เฟซบุกเพจ มากท่ีสุด 

ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางรายไดกับมีการเปดรับขาวสารเกีย่วกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ  
             จากสื่อสมัยใหม 

 
รายได 

มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ  
จากสื่อสมัยใหม 

 
รวม 

เว็บไซต ยูทูป    เฟซบุกเพจ     ไลน ไมเปดรับจาก

สื่อสมัยใหม     
ต่ํากวา 10,000 

บาท /เดือน 
0 
 

0 
 

45 
 

42 
 

46 
 

133 
 

10,001 - 20,000 

บาท/ เดือน 
5 
 

12 
 

78 
 

56 
 

18 
 

169 
 

20,001 - 30,000 

บาท/ เดือน 
35 
 

0 28 
 

8 
 

9 
 

80 
 

30,001 - 40,000 

บาท/ เดือน 
9 
 

0 
 

9 
 

0 
 

9 
 

18 
 

รวม 49 12 160 106 73 400 
𝑥 = 109.26 df = 1 P-Value = 0.00 
 ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการที่มีรายไดแตกตางกัน มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ 

จาก สื่อสมัยใหม แตกตางกัน โดยพบวา ผูใชบริการที่มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท/เดือน จะมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

สถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ จากสื่อสมัยใหม คือ ไมเปดรับจากสื่อสมัยใหม มากที่สุด 
 ในขณะผูใชบริการที่มีที่มีรายได 10,001 - 20,000 บาท/ เดือน จะมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการ

ดูแลผูสูงอายุ จากสื่อสมัยใหม คือ เฟซบุกเพจ มากที่สุด  
 และกลุมผูใชบริการที่มีรายได 20,001 - 40,000 บาท/เดือน จะมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดแูล

ผูสูงอายุ จากสื่อสมัยใหม คือ เว็บไซตมากท่ีสุด 

สมมติฐานที่ 2 ผูใชบริการที่มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ จากสื่อสมัยใหมแตกตาง

กัน ความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ โดยรวม แตกตางกัน 
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ตารางที่ 6 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางการเปดรับขาวสารเกีย่วกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ  
              จากสื่อสมัยใหมกับความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ โดยรวม 

ตัวแปร 

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

สถานประกอบการดูแล

ผูสูงอายุ จากสื่อ 
สมัยใหม 

จํานวน 
N 

คาเฉลี่ย 
( 𝒙 ) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
( S.D. ) 

F P-Value 

ความตองการใช

บริการสถาน

ประกอบการดูแล

ผูสูงอาย ุ

เว็บไซต 49 4.08 0.28 8.21 0.00* 
ยูทูป 12 4.50 0.00   

เฟซบุกเพจ 160 4.19 0.28   
ไลน 106 4.21 0.20   

ไมไดเปดรับจากสื่อ

สมัยใหม 
73 4.25 0.26   

รวม 400 4.20 0.26 8.21 0.00* 
*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการทดสอบพบวา ที่ผูใชบริการที่มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ ผานชองทางสื่อ

สมัยใหมแตกตางกัน มีความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยพบวา ผูใชบริการที่มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ จากสื่อสมัยใหม คือ เว็บไซต 

จะมีความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุโดยรวม นอยกวา ผูที่มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถาน

ประกอบการดูแลผูสูงอายุ จากสื่อสมัยใหม ยูทูป ไลน และไมไดเปดรับจากสื่อสมัยใหม 

สมมติฐานที่ 3 ความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการใชบริการ

สถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ 

ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวาง ความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุโดยรวม  กับแรงจูงใจในการใช 
              บริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุโดยรวม 

ตัวแปร คาสหสัมพันธกับแรงจูงใจในการใชบริการ

สถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ โดยรวม 
P 

ความตองการใชบริการสถานประกอบการ

ดูแลผูสูงอาย ุ
โดยรวม 

0.10* 0.048 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผลการวิจัยพบวา ความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลโดยรวม มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการใช

บริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุโดยรวม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก  
โดยความสัมพันธที่พบอยูในระดับสูง (r=0.10)  
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5.  อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เรื่อง “การเปดรับขาวสาร ความตองการและแรงจูงใจในการใชบริการสถานประกอบการดูแล

ผูสูงอาย”ุ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ผูใชบริการที่มีลักษณะทางประชากร แตกตางกัน มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการ

ดูแลผูสูงอายุ แตกตางกัน 
 จากผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน ไดแก อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไป

ตามสมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากผูใชบริการมีอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน / โรงงาน และมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 10,000 - 20,000 บาท/ เดือน กลุมคนเหลานี้ เปนกลุมเป าหมายหลักสําหรับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ  
เมื่อเกษียณอายุออกมา จึงมีสนใจที่จะเปดรับขาวสารจากสื่อตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจในการเลือกใชบริการ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ภพธร วุฒิหาร (2561) ไดศึกษาเรื่องการเปดรับสื่อ ความรู ทัศนคติ และแนวโน มพฤติกรรมตอ

โครงการบานประชารัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะประชากรไดแก อายุ อาชีพ รายได มีผลตอการ

เปดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบานประชารัฐ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริพงษ สุวรรณประภักดิ์ และปทมา สุวรรณภักดี 

(2562) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับ ทัศนคติ และแรงจูงใจของประชาชน ที่มีตอการเปดรับขาวสารผานสื่อออนไลน 

กรณีศึกษาเว็บไซต 77 ขาวเด็ด พบวา อายุ  อาชีพ มีผลตอการเปดรับขาวสารบนเว็บไซต 77 ขาวเด็ด สอดคลองกับงานวิจัย

ของ จิราภา เขมาเบญจพล และ สุทธิลักษณ หวังสันติธรรม (2564) ไดศึกษา เรื่อง การเปดรับ ความพึงพอใจของผูบริโภค  
ตอเนื้อการตลาดบนอินสตาแกรมสตอรี่กับความตั้งใจซื้อ พบวา อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีการเปดรับอินสตาแกรม

แตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 2 ผู ใชบริการที่มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอา ยุ แตกตางกัน  
มีความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ แตกตางกัน 
 จากผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ มีความตองการใช

บริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

เมื่อผูใชบริการมีการเปดรับขอมูลขาวสารจากชองทางตางๆไดดี จะทําใหผูใชบริการมีขอมูลในการตัดสินใจ และเกิดความ

ตองการเลือกใชบริการจากสถานกระกอบการนั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพงษ ชุมภู และพรทิพย สัมปตตะวนิช 

(2561) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและการบอกตอเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ พบวา พฤติกรรมการเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพมีความสัมพันธตอการตัดสอนใจซื้อผลิตภัณฑสุขภาพ 

สมมติฐานที่ 3 ความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการใชบริการ

สถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ  
 จากผลการวิจัย พบวา ความตองการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการใช

บริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อผูใชบริการมีความตองการใชบริการสถาน

ประกอบการดูแลผูสูงอายุมากๆ จะทําใหเกิดแรงจูงใจใหไปใชบริการมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  กมลพร โปสาน 

(2563) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจท่ีสงผลตอการซื้อสินคาผานแอพพลิเคช่ันออนไลนของผูบรโิภค ในกรุงเทพและปรมิณฑล พบวา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานคุณคาตราสินคา ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานความปลอดภัยและ
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นาเช่ือถือ ที่มีผลตอแรงจูงใจที่สงผลตอการซื้อสินคาผานแอพพลิเคช่ันออนไลนของผูบริโภค ในกรุงเทพและปริมณฑล  
และสอดคลองกับงานวิจัยของ สิทธิศักดิ์  นิลกําแหง (2560) ไดศึกษา เรื่อง แรงจูงใจในการใชน้ํามันแกสโซฮอลล ของผูใช

รถยนตนั่งสวนบุคคลในเขตจังหวัดสุราษฏรธานี พบวา สวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการ  
จัดจําหนาย และปจจัยการตลาดดานอื่นๆ มีผลตอแรงจูงใจในการใชน้ํามันแกสโซฮอลล และสอดคลองกับงานวิจัยของ  
อังศุมาลิน ประสพพันธุ และไกรชิต สุตะเมือง (2557) ไดศึกษาเรื่องปจจัยแรงจูงใจในการเลือกใชบริการทองเที่ยวตางประเทศ 

พบวา ปจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ ดานการขาย มีความสัมพันธกันกับแรงจูงใจในการเลือกใชบริการทองเที่ยวตางประเทศ 

6.  ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งนี้  
 1. การบริการยังตอบโจทยดานสุขภาพองครวมของผูสูงอายุไดไมดีเทาไหร ดังนั้น สถานประกอบการควร ฝกอบรม

บุคลากรอยางสม่ําเสมอ 
 2. สถานประกอบการควรสรางวัฒนธรรมองคกร วัฒนธรรมของการอยูรวมกัน เพื่อสรางความผูกพัน เนื่องจากแต

ละคนที่เขามาอยูรวมกัน มีพ้ืนฐานครอบครัวที่แตกตางกัน จึงจําเปนตองมีการจัดกิจกรรมตางๆขึ้น 
 3. การสงเสริมการดําเนินธุรกิจของสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ ที่เปนการดําเนินความ

รับผิดชอบตอหนาท่ีสังคมที่อยูในกระบวนการทํางานหลักของกิจการหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมสําหรับผูสูงอายุ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเฉพาะขอบเขต ซึ่งการวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการขยายกลุมตัวอยางกวางขึ้น 

เก็บกลุมตัวอยางทั่วประเทศ เพ่ือนําขอมูลมาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในครั้งนี้ และในอนาคตตอไป   
 2. ควรมีการศึกษาการเปดรับขาวสาร ความตองการและแรงจูงใจในการใชบริการสถานประกอบการธุรกิจประเภท

อื่น 
 3. หนวยงานภาครัฐหรือผูประกอบการเกี่ยวกับสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ ควรนําเขามูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้

ไปพัฒนาและปรับใชกับสถานประกอบการของตนเอง  
 4.  เพื่อเปนเอกสารคนควาและขอมูลอางอิงสําหรับผูที่สนใจจะศึกษาการเปดรับขาวสาร ความตองการและแรงจูงใจ

ในการใชบริการสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ 
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ความคาดหวังตออาชีพภาคท่ีมีตอภาคอุตสาหกรรมเคมี : กรณีศึกษา กลุมเจเนอเรชัน่วายและซ ี
Career Expectation in Chemical Industry: A Case Study of Generation Y and Z 

ธพัชรวิศว นอยบัวงาม และณัฐพล พันธุภักดี 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังที่มีตอการทํางานในภาคอุตสาหกรรมเคมีของกลุม  

เจเนอเรช่ันวายและซี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจําแนกตามปจจัยทางประชากรศาสตร โดยเครื่องมือในการ

รวบรวมขอมูลงานวิจั ยนี้ เ ปนแบบสอบถามจํ านวน 488 ฉบับ  โดยใช แบบสอบถามความคาดหวั งตออาชีพ  
(Career Expectation Questionnaire) ในการศึกษาใชสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย  
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตาง 
จึงวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) 
 ผลการศึกษาผูปฎิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมเคมีในกลุมเจเนอเรช่ันวายและซี พบวา ระดับความคาดหวังตออาชีพ

ภาคอุตสาหกรรมเคมีโดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่อยูในระดับสูง ไดแก ดานการเรียนรู  ดานการบริหารจัดการ  
ดานความสมดุลของชีวิต ดานสมาชิกองคกร ดานความมีอิสรเสรีภาพ ดานความเช่ียวชาญ และดานผูประกอบการ   

พบวา ผูปฎิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมเคมีที่มีปจจัยทางประชากรศาสตรไดแก กลุมเจเนอเรช่ัน (เจเนอเรช่ันวาย

และซี) ระดับการศึกษา ผลการเรียนในระดับการศึกษาสูงสุด (GPA)  ประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมเคมี และรายได

รวมโดยเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีที่แตกตางกัน โดยที่ผูปฎิบัติงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมเคมีที่มีเพศ และสถานภาพสมรสสมรสที่แตกตางกันมีความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมี  
ไมแตกตางกัน  
คําสําคัญ : ความคาดหวังตออาชีพ, เจเนอเรช่ันวาย, เจเนอเรช่ันซี 

Abstract 
This study investigated on the career expectation in chemical industry of generation Y and Z and 

explored difference among this cohort related to demographic factors in Bangkok metropolitan region (i.e., 
gender, highest level of education, academic performance, income, working experience). The study used 
self-administrative questionnaire to collect the data from 488 respondents who are working in chemical 
industry by Career Expectation Questionnaire.  

Descriptive statistics show high level of career expectation especially in learning life balance 
organization membership freedom expertise and entrepreneurship.  Inferential statistics (i.e., t-test, F-test, 
LSD) reveal that generation Y and Z, education level, academic performance, average monthly income, 
working experience show a difference career expectation in chemical industry while gender and married 
status are not difference 
Keywords : Career Expectation, Generation Y, Generation Z  
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1. บทนํา 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมี ในประเทศไทยนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มขึ้นในประเทศ

และสงผลโดยตรงตอ GDP ของประเทศ นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีความพรอมในการลงทุน มีเทคโนโลยี

กระบวนการผลิตเคมีชีวภาพหลายดาน อยางไรก็ตาม ลักษณะที่ตางนี้สงผลใหการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมี มีความทาทาย 
ที่ตางจากอุตสาหกรรมทั่วไป และตองการบทบาทหลายภาคสวนในการพัฒนา ซึ่งในทุกองคกรลวนประกอบไปดวยบุคลากร

หลากหลายตําแหนง และหลากหลายชวงอายุท่ีตองมีสวนสัมพันธในการทํางานรวมกันเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ คนท่ีเกิดใน

ชวงเวลาเดียวกัน หรือใกลเคียงกันมักมีพื้นฐานและประสบการณที่คลายคลึงกัน และจะมีความแตกตางไปจากคนที่เกิดและ

เติบโตในชวงเวลาที่แตกตางกัน จากการศึกษาของ พัชสิรี ชมภูคํา และณัฐธิดา จักรภีรศิริสุข (2563) ไดประเมินวาภายในป 

ค.ศ. 2025 จํานวนคนเจเนอเรช่ันวาย จะเปนรอยละ 75 ของจํานวนคนที่ทํางานในองคกรทั่วโลก และคนเจเนอเรช่ันวาย  
ก็อยูในชวงกําลังเติบโตกาวขึ้นสูระดับบริหารในองคกร ผูบริหารยุคใหม หรือเปนผูปฏิบัติงานในระดับสูง โดยเจเนอเรช่ันซี   
จะเปนเจเนอเรช่ัน ตอไปท่ีจะเปนอีกหนึ่งกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร ซึ่งเจเนอเรช่ันวายจะมีทัศนคติและมุมมองใหม ๆ 

ตอเรื่องเพศ สถานที่เวลาและระยะทางอยางงาย ๆ สงสัยเรื่องเกี่ยวกับการแบงแยกเช้ือชาติและเพศ ตามแนวคิดเดิมมีเพื่อน

สนิททางอินเทอรเน็ต ซึ่งสามารถติดตอเวลาใดก็ไดอุปสรรคดานเวลาและสถานที่ไมมีอิทธิพลตอคนรุนนี้ มีความเติมใจทํางาน

และเรียนรู มีความเช่ือมั่นในตนเองมุงผลสัมฤทธิ์ สวนเจเนอเรช่ันซีเปนกลุมที่เติบโตมาพรอมกับอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยี

การติดตอสื่อสารรอบตัวที่ถูกพัฒนาอยางตอเนื่องโดยแทจริงสามารถเช่ือมตอไดทั่วโลก โดยการสนทนาโตตอบสามารถกระทํา

ไดทันที การสื่อสารระหวางคนกลุมนี้สวนใหญเปน การสื่อสารผานขอความบนหนาจอมือถือ หรือคอมพิวเตอรแทนการพูด 

พวกเขาสามารถเรียนรูไดตลอดเวลาและในทุกสถานท่ีที่พวกเขาตองการใหสามารถเขาถึงคําตอบไดดวยตนเอง โดยเฉพาะเรื่อง

ที่มีความสนใจเปนพิเศษ  
ดังนั้นจึงเปนเรื่องทาทายสําหรับผูบริหารในการทําความเขาใจกับความตองการของเจเนอเรช่ันเหลานี้ ซึ่งจะเปนกลุม

ที่เขามาทดแทนการเกษียณอายุของเจนเนอเรช่ันกอน ๆ  
เพื่อดึงดูดคนรุนใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ องคการจําเปนตองเขาใจคานิยมในการทํางานและวิ ธีแยกแยะจาก 

รุนกอนหนา ความคาดหวังในการทํางานซึ่งเปนอิทธิพลโดยตรงตอผูปฎิบัติงาน จึงจะเปนประโยชนตอไปหากไดมีการศึกษา

เปรียบเทียบความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมี เพื่อจะไดปรับใชในอุตสาหกรรมเคมีตอไปดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจศึกษาเปรียบเทียบปจจัยปจจัยทางประชากรศาสตรเพื่อระบุถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังตออาชีพ

ภาคอุตสาหกรรมเคมีของคนเจเนอเรช่ันวาย และเจเนอเรช่ันซี ทั้งยังเปนโอกาสดีที่ไดเรียนรูความตองการของเจเนอเรช่ันซี 
กอนท่ีจะเขามามีบทบาทสําคัญในอุตสหกรรมเคมีในอนาคตอันใกลนี้  

1.1 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
วัตถุประสงคในการศึกษา คือ เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีของกลุมเจเนอเรช่ันวาย

และซี จําแนกตามปจจัยทางประชากรศาสตรไดแก เพศ กลุมเจนเนอเรช่ัน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด  
ผลการเรียนในระดับการศึกษาสูงสุด (GPA) ประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมเคมี และรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือน 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี
เจเนอเรช่ัน หมายถึง กลุมคนท่ีไมเพียงแตเกิดในชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน ยังตองไดรับประสบการณความเชื่อผานการ

แสดงออกทางพฤติกรรม และแลกเปลี่ยนกันทางสังคมในระหวางชวงชีวิตที่คลายคลึงกัน (Strauss & Howe, 1991)  
ในปจจุบันบุคลากรในองคกรประกอบดวย 4 เจเนอเรช่ัน  ที่มีคุณสมบัติแตกตางกันในเรื่องของคานิยม ทัศนคติ และลักษณะ

การทํางาน คือ  



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 139  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

1) กลุมเบบี้บูมเมอรส (Baby Boomers) ที่เกิดในชวงระหวางป พ.ศ. 2489 - 2508  
2) กลุมเจเนอเรชั่น X (Generation X) ที่เกิดในชวงระหวางป พ.ศ. 2509 - 2519  
3) กลุมเจเนอเรชั่น Y (Generation Y) ที่เกิดในชวงระหวางป พ.ศ. 2520 - 2537 และ 
4) กลุมเจเนอเรชั่น Z (Generation Z) ที่เกดิในชวงระหวางป พ.ศ. 2538 - 2555  
งานศึกษานี้ศึกษาเฉพาะกลุมคนเจเนอเรช่ัน Y และเจเนอเรชั่น Z เนือ่งจากท้ังสองกลุมนี้กําลังเขามามบีทบาทสําคัญ

ในการขับเคลื่อนและเปนกําลังสําคัญขององคกร 
เจเนอเรช่ันวาย คือ กลุมคนที่เพิ่งเริ่มเขาสูการทํางาน คนรุนนี้เติบโตในยุคเศรษฐกิจเฟองฟูมีความคาดหวังสูง  

เช่ือมั่นในตนเองและมั่นใจในความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จดวยตนเอง ไมเคยหยุดคนหางานตามอุดมคติ ไมคิดวาการ

เปลี่ยนแปลงงานบอยเปนเรื่องผิดและมองหาสิ่งสําคัญในงานอยูเสมอ พอใจกับการเปลี่ยนแปลงเปนคนรุนแรกท่ียอมรับการใช

เทคโนโลยีอยางเต็มใจใหความสนใจอยางมากตอเงิน แสวงหาความสําเร็จดานการเงินชอบทํางานเปนทีมและพึ่งพาตนเอง 
ไดสูง มีคานิยมตออิสรภาพและชีวิตที่สะดวกสบาย 

กลุมเจเนอเรช่ัน Z เปนกลุมที่เติบโตมาพรอมกับอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารรอบตัวที่ถูกพัฒนา

อยางตอเนื่องโดยแทจริงสามารถเช่ือมตอไดทั่วโลก โดยการสนทนาโตตอบสามารถกระทําไดทันที การสื่อสารระหวางคนกลุม

นี้สวนใหญเปน การสื่อสารผานขอความบนหนาจอมือถือ หรือคอมพิวเตอรแทนการพูด ชวงเวลาในวัยเรียนของกลุม  
เจเนอเรชั่น Z ไมจําเปนตองเรียนรูผานหนังสือหรือเรียนรูผานการเรียนในหองเรียน พวกเขาสามารถเรียนรูไดตลอดเวลาและ

ในทุกสถานที่  ที่พวกเขาตองการใหสามารถเขาถึงคําตอบไดดวยตนเอง โดยเฉพาะเรื่องที่มีความสนใจเปนพิเศษ  
กลุมเจเนอเรช่ันซี เปนกลุมที่เกิดจากพอแมกลุมเจเนอเรช่ันเอ็กซ จึงไดรับอิทธิผลทางความคิดและการกระทําจากคนรุนนี้  
กอใหมีความคลายคลึงกันระหวางคนเจเนอเรช่ันซีและคนเจเนอเรช่ันเอ็กซ  

Pemberton (1998 อางถึงใน Chilungamo, Chinun, & Mo, 2019) ไดแกไขแบบสอบถามความคาดหวังตออาชีพ

ภาคไว 8 ดาน ดังนี้  
1. การแขงขัน คือแนวคิดการประกอบอาชีพที่มีการแขงขันกับผูอื่นและตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ชัดเจนเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับการประกอบอาชีพนี้ รวมทั้งการไดรับการยอมรับในความสําเร็จของงานถาไมไดรับการยอมรับจะรูสึกไมพอใจและ

หงุดหงิด 
2. ความมีอิสระเสรีภาพ ความคาดหวังดานความมีอิสระเสรีภาพในการทํางาน ซึ่งในแตละวันของการทํางาน  

มีวิธีที่ปฏิบัติและมีการจัดลําดับความสําคัญของงาน การทํางานคาดหวังวาจะไดรับการประเมินถึงผลลัพธ ความสําเร็จสูงสุด

ของงาน มากกวาวิธีการประเมินแบบสอบถามละเอียด โดยไมใชอิทธิพลสวนตัวมีผลในการประเมินพิจารณา  
3. การบริหารจัดการ เปนสิ่งสําคัญสําหรับความคาดหวังในการทํางานที่จะสามารถใชทักษะการทํางานเพื่อให

บรรลุผลวัตุประสงคของงาน รวมทั้งการยอมรับกับผูอื่น ตําแหนง ช่ือเสียง สถานะ (พรอมของรางวัล) มีความสําคัญตองาน 

และความคาดหวังในการบริหารจัดการจําเปนตองบรรลุตําแหนงท่ีรับผิดชอบไดอยางรวดเร็ว 
4. ความสมดุลของชีวิต สําหรับความสมดุลระหวางงานกับชีวิตที่เหลืออยูเปนสิ่งสําคัญ ผูปฏิบัติงานจะแสวงหา

โอกาสจัดสรรแบงเวลา ระหวางเวลาทํางานกับเวลาการใชชีวิตสวนตัวใหมีความสมดุลกัน หากชีวิตไมมีความสมดุลในการ

ทํางานมีมากกวาการใชชีวิต ผูปฏิบัติงานจะรูสึกไมพึงพอใจ มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพที่มีการใหและการรับ  
และวิธีปฏิบัติในการทํางานท่ียืดหยุน 

5. สมาชิกองคกร ความคาดหวังดานสมาชิกองคกร ระบุอยางชัดเจนดวยเปาหมาย และคานิยมขององคกร  
สมาชิกองคกร คือ คนที่รูสึกพึงพอใจสนุกกับการถูกมองวาเปนองคกรชายหรือหญิง และความตองการ  

ความมีคุณคาของการเปนสมาชิกจะเขากับองคกรซึ่งมีอิทธิพลอยางเหนียวแนน สมาชิกองคกรมักจะใหความสําคัญกับความ

ตองการขององคกร มากอนความตองการของตนเอง 
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6. ความเชี่ยวชาญ การประกอบอาชีพมีโอกาสพัฒนาความเช่ียวชาญและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ผูปฏิบัติงาน

ที่ไดโอกาสตองมีความพยายามฝกฝนใหเกิดความเช่ียวชาญ เกิดเปนคุณคาความมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของผูปฏิบัติงาน  
ทําใหดูโดดเดนกวาบุคคลทั่วไป  

7. การเรียนรู จะประสบความสําเร็จในการถูกทาทายและการเรียนรูที่จะเอาชนะความยากลําบาก ดวยการไดมาซึ่ง

ทักษะและความเช่ียวชาญใหม ๆ ทัศนคติเชิงบวกของผูปฏิบัติงานจะชวยใหจัดการกับปญหาตาง ๆ ได และปญหาที่อาจดู  
นากลัวสําหรับคนอ่ืน หากไมไดถูกทาทายอยางตอเนื่องกับโอกาสในการเรียนรูใหมๆ ผูปฏิบัติงานจะรูสึกขาดทิศทาง 

3.8 ผูประกอบการ การรับความเสี่ยงอยูในสายเลือด และเปนแหลงที่มาของการกระตุนกลาไดกลาเสียมากกวาที่จะ

กลัว และตานทาน ความเช่ือมั่นในตนเอง การกําหนดตัวเอง การควบคุมตนเองมีความสําคัญตอผูปฏิบัติงานไมวาจะเคยผาน

การจางงานหรือไมก็ตาม หรือเปนผูปฎิบัติงานในองคการ 

   2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ    
   พัชสิรี ชมภูคํา และณัฐธิดา จักรภีรศิริสุข (2563) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ

ทํางาน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบคนเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรช่ันซี ในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย 
ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางานและแรงจูงใจของคนเจเนอเรชั่นวาย และคนเจเนอเรช่ันซี  ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยงานวิจัยนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน การรวบรวมขอมูลศึกษา จํานวนรวม 390 ตัวอยาง การศึกษา

ใชสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานรวมทั้งการใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจในการทํางานและแรงจูงใจของทั้งสองเจเนอเรช่ัน โดยรวมมีความคลายกันในหลายดาน แตประเด็นที่นาสนใจ

คือ เจเนอเรชั่นซี ใหความสําคัญมากกวาเจเนอเรช่ันวาย อยางมี นัยสําคัญ ในประเด็นของความพึงพอใจในการทํางานท่ีไดใช

ความคิดและไดสมดุลชีวิต และปจจัยจูงใจที่เปนการกระทําเพื่อความสุขของตนเอง ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถนําไปประยุกต

เพื่อใหองคกรไดใชในการเพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน และการเสริมสรางแรงจูงใจใหเหมาะสมสําหรับคนเจเนอเรช่ันนี้ 

นําไปสูการพัฒนาแนวคิดและแนวทางปฏิบัติในการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
 Chilungamo, Chinun, and Mo (2019) ศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพ อาชีพ การตัดสินใจ และความคาดหวังตออาชีพ 

8 ดาน ไดแก ดานการแขงขัน ดานความมีอิสระเสรีภาพ ดานการบริหารจัดการ ดานความสมดุลของชีวิต ดานสมาชิกองคกร 

ดานความเช่ียวชาญ ดานการเรียนรู และดานผูประกอบการ โดยใชแบบทดสอบบุคลิกทั้ง 5 (BFI-10) แบบสอบถามรูปแบบ

การตัดสินใจทั่วไป (DGMS) และแบบสอบถามความคาดหวังตออาชีพ ในการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชาวมาลาวีจํานวน 270 คนจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ 3 แหง ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรมีระดับ

ความคาดหวังตออาชีพดานการแขงขันสูงกวาสาขาอื่น ๆ ในขณะที่ความคาดหวังตออาชีพ ดานเสรีภาพ  ดานการจัดการ  
ดานการเรียนรู และดานผูประกอบการมากกวาผูที่มาจากมนุษยศาสตร ในสวนของลักษณะบุคลิกภาพ พบวาลักษณะ

บุคลิกภาพความพิถีพิถัน และการเปดรับประสบการณใหมมีอิทธิพลอยางมากตอความคาดหวังในอาชีพ 
 Ng, Schweitzer, and Lyons (2010) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังตออาชีพคนรุนมิลเลนเนียล จําแนกตามปจจัยทาง

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ เช้ือชาติ ปที่เรียน และผลการเรียน โดยสํารวจนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีจากทั่ว

แคนาดา (N = 23,413) วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคพหุตัวแปรตาง ๆ ประเมินผลกระทบของตัวแปรดานประชากร  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความคาดหวังและลําดับความสําคัญในอาชีพ ผลการศึกษาพบวา คนรุนมิลเลนเนียลให

ความสําคัญสูงสุดกับลักษณะเฉพาะของงาน พวกเขามีความคาดหวังที่เปนจริงเกี่ยวกับงานแรกและเงินเดือน แสวงหา

ความกาวหนาอยางรวดเร็วและการพัฒนาทักษะใหม ๆ ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับสมดุลชีวิต ผลลัพธช้ีใหเห็นวาความ

คาดหวังของคนรุนมิลเลนเนียลและคานิยมแตกตางกันไปตามเพศ  สถานะชนกลุมนอยที่รับรูได เกรดเฉลี่ย และปที่เรียน  
นี่คือการศึกษาตัวอยางขนาดใหญวา ใหผลการเปรียบเทียบเพื่อคนรุนมลิเลนเนียล ซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับผลลัพธจาก
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กลุมรุนอื่น ๆ ได และสูกลุมคนรุนมิลเลนเนียลในอนาคต นี่เปนหนึ่งในการศึกษาไมกี่ช้ินที่ตรวจสอบความแตกตางทาง

ประชากรศาสตรในกลุมคนรุนมิลเลนเนียล 

2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 จากการศึกษาท่ีเกี่ยวของที่ไดนําเสนอมาในสวนกอนหนาน้ัน ผูศึกษาไดนําแนวคิดเหลานั้นมากําหนดกรอบการศึกษา

ในครั้งนี้ไดดังแสดงในรูปที่ 1 
2.4 สมมติฐานงานวิจัย 
จากกรอบแนวคิดในการศึกษา (รูปที่ 1) ผูวิจัยไดกําหนดสมมตฐิานการศึกษาไดดงันี้ ผูปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม

เคมีที่มีปจจัยทางประชากรศาสตรไดแก เพศ กลุมเจเนอเรช่ัน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ผลการเรียนในระดับ

การศึกษาสูงสุด (GPA)  ประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมเคมี และรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีความ

คาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีแตกตางกัน 

3. วิธีการดําเนินการศึกษา 
  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรที่นํามาศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมเคมี ที่มีอายุอยูในกลุมเจเนอเรชั่นวาย

และซี โดยกลุมตัวอยางแบงตามเพศและชวงอายุแตละวัยในกลุมเจเนอเรช่ันวายและซี จํานวน 488 คน ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยาง

แบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  
   3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามผานทางออนไลนในการเก็บรวบรวมขอมูลความ

คาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีในผูปฏิบัติงานทั้งกลุมเจเนอเรช่ันวายและซี จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางและพัฒนาขอคําถามที่สอดคลองตามกรอบแนวคิดงานวิจัยนี้และสามารถ 
ตอบวัตถุประสงคของงานวิจัย  โดยทําการออกแบบแบบสอบถามที่แบงออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 คําถามคัดกรอง  
เพื่อแบงกลุมตัวอยางตามเจนเนอเรช่ัน เฉพาะกลุมเจเนอเรช่ันวายและซีและผูมีประสบการณในอุ ตสาหกรรมเคมีเทานั้น  
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ผลการศึกษาในระดับการ

ปจจัยสวนบุคคล 
1. 1. เพศ 
2. 2. เจเนอเรช่ัน 
3. 3. สถานภาพสมรส 
4. 4. ระดับการศึกษาสูงสดุ 

5. ผลการศึกษาในระดับการศึกษาสูงสุด (GPA) 
6. ประสบการณทํางานในอุตสาหกรรมเคมี 
7. รายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือน 

 
5.  

ความคาดหวังในงานอุตสาหกรรมเคม ี
1. การแขงขัน 
2. ความมีอิสระเสรีภาพ 
3. การบริหารจัดการ 
4. ความสมดลุของชีวิต 
5. สมาชิกองคกร 
6. ความเชี่ยวชาญ 
7. การเรียนรู 
8. ผูประกอบการ 
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ศึกษสูงสุด (GPA) ประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมเคมี และรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือน สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่  
คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับ ความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมี 

โดยแบบสอบถามความคาดหวังตออาชีพ (Career Expectation Questionnaire) ทั้ง 8 ดาน ไดแก ดานการแขงขัน  
ดานความมีอิสระเสรีภาพ ดานการบริหารจัดการ ดานความสมดุลของชีวิต ดานสมาชิกองคกร ดานความเช่ียวชาญ ดานการ

เรียนรู และดานผูประกอบการ ซึ่งเปนคําถามบนมาตรวัด Likert 5 ระดับ (5-point Likert Scale) (Pemberton, 1998  
อางถึงใน Chilungamo, Chinun, & Mo, 2019) สถิติที่ใช ไดแก  การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี LSD กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. ผลการศึกษาและขอวิจารณ 
4.1 ปจจัยทางประชากรศาสตร 
โดยสวนใหญของกลุมตัวอยางในการศึกษาน้ีเปนผูปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเคมีเพศหญิง (รอยละ 52.05) มีอายุอยู

ในกลุมเจเนอเรช่ันวาย (รอยละ 54.51 ) มีสถานภาพโสด (รอยละ 72.54)  สําเร็จการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรี  
(รอยละ 70.49) มีผลการศึกษาในระดับการศึกษสูงสุด (GPA) ในระดับ 2.51 -  3.00 (รอยละ 41.39) มีประสบการณการ

ทํางานในอุตสาหกรรมเคมี 1 – 5 ป (รอยละ 67.21) และมีรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 20 ,000 - 40,000 บาท  
(รอยละ 36.68)  

4.2 ความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมี 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย (×) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีของผูปฎิบัติงาน 
               ในภาคอุตสาหกรรมเคมีในกลุมเจเนอเรช่ันวายและซ ี
 

ความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมี × S.D. ระดับ 
1. ดานการแขงขัน 3.92 0.60 มาก 
2. ดานความมีอิสรเสรภีาพ 3.93 0.71 มาก 
3. ดานการบริหารจดัการ 4.02 0.67 มาก 
4. ดานความสมดลุของชีวิต 3.94 0.77 มาก 
5. ดานสมาชิกองคกร 3.94 0.71 มาก 
6. ดานความเช่ียวชาญ 3.92 0.68 มาก 
7. ดานการเรยีนรู 4.05 0.62 มาก 
8. ดานผูประกอบการ 3.83 0.69 มาก 
ความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีโดยรวม 3.94 0.60 มาก 

ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 1 พบวา ระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีโดยรวมอยูในระดับมาก 

(×= 3.94) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีที่อยูในระดับสูง ไดแก  
ดานการเรียนรู (×= 4.05) ดานการบริหารจัดการ (×= 4.02) ดานความสมดุลของชีวิต (×= 3.94) ดานสมาชิกองคกร 

(×= 3.94) ดานความมีอิสรเสรีภาพ (×= 3.93) ดานความเช่ียวชาญ (×= 3.92) และดานผูประกอบการ (×= 3.83)   
4.3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
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ตารางที่  2 การวิเคราะหความแปรปรวนระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมี จําแนกตามปจจัย  
               ประชากรศาสตร 

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
   9 หมายถึง มีความคาดหวังตออาชีพตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ผลการทดสอบสมติฐานจากตารางที่ 2 พบวา ผูปฎิบัติงานที่มีเพศและสถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีความคาดหวัง

ตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีไมแตกตางกัน ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว   
ผูปฎิบัติงานกลุมเจเนอเรช่ันวายและซีมีที่ตางกันความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว โดยกลุมเจเนอเรช่ันซีมี ระดับความคาดหวังตออาชีพ

ภาคอุตสาหกรรมเคมีโดยรวม (×= 4.01) สูงกวากลุมเจเนอเรช่ันวาย (×= 3.89)  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
ความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีทั้ง 4 ดาน คือ ดานการแขงขัน ดานสมาชิกองคกร ดานการเรียนรู และดาน

ผูประกอบการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมเจเนอเรช่ันซีมีระดับความคาดหวังตออาชีที่สูงกวา

กลุมเจเนอเรช่ันวาย 
ผูปฎิบัติงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกตางกันมีคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ผูปฎิบัติงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีระดับความ

คาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีโดยรวมสูง (×= 4.35) รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโทและสูงกวา (×= 4.11) 
และต่ําสุดมีระดับการศึกษาปริญญาตรี (×= 3.84) เมื่อเปรียบเทียบปนรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) 
พบวา ผูปฎิบัติงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีโดยรวม (× = 3.84) 

ปจจัยทาง

ประชากรศาสตร 
/ คาดหวังตออาชีพ

ภาคอุตสาหกรรม

เคมี 

การ

แขงขัน 
ความ

มีอิสระ 

เสรี 

ภาพ 

การ

บริหาร

จัดการ 

ความ

สมดุล

ของ

ชีวิต 

สมาชกิ

องคกร 
ความ

เชี่ยว 

ชาญ 

การ

เรียนรู 
ผูประ 

กอบ 

การ 

โดย 

รวม 

เพศ - 9 - - - - 9 - - 
.071 .003* .116 .537 .632 .085 .001* .181 .185 

เจเนอเรช่ัน 9 - - - 9 - 9 9 9 
.001* .488 .088 .613 .000* .732 .023* .007* .029* 

สถานภาพสมรส - - - - - - - - - 
 .677 .007 .311 .115 .720 .068 .354 .141 .136 
ระดับการศึกษา 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
 .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* 
ผลการศึกษา 9 - 9 9 9 9 9 9 9 
 .000* .473 .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* 
ประสบการณ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
 .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* 
รายไดรวมเฉลี่ย 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
 .031* .000* .000* .000* .048* .000* .000* .000* .000* 
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แตกตางกับผูปฎิบัติงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี   (× = 4.35) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ผูปฎิบัติงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทและสูงกวามีระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมี โดยรวม  
(× = 4.11) แตกตางกับผูปฎิบัติงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี   (× = 4.35) และแตกตางกับผูปฎิบัติงานที่มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี (× = 3.84) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความคาดหวังตออาชีพ

ภาคอุตสาหกรรมเคมีของผูปฎิบัติงาน ตามกลุมเจเนอเรช่ันวายและซีเปนรายดานพบวา ความคาดหวังตออาชีพ

ภาคอุตสาหกรรมเคมีทั้ง 8 ดาน แตกตางกัน 
ผูปฎิบัติงานที่มีระดับผลการเรียนในระดับสูงสุด (GPA) ที่ตางกันมีความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมี

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว พบวา ผูปฎิบัติงานท่ีมีระดับผลการเรยีนนอย

กวา 2.51 มีระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีโดยรวมสูง (×= 4.11) รองลงมามีระดับผลการเรียน  
3.01 - 3.50 (×= 4.08) มีระดับผลการเรียน 3.51 - 4.00 (×= 3.99) และต่ําสุดมีระดับผลการเรียน 2.51 - 3.00  
(×= 3.77)  เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบวา ผูปฎิบัติงานท่ีมีระดับผลการเรยีน 

2.51 - 3.00 มีระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีโดยรวม (× = 3.77) ตางกับผูปฎิบัติงานที่มีระดับผลการ

เรียนนอยกวา 2.51    (× = 4.11) ผูปฎิบัติงานที่มีระดับผลการเรียน 3.01 - 3.50 มีระดับความคาดหวังตออาชีพ

ภาคอุตสาหกรรมเคมีโดยรวม (× = 4.08) ตางกับผูปฎิบัติงานท่ีมีระดับผลการเรียน 2.51 - 3.00 (× = 3.77) ผูปฎิบัติงานที่

มีระดับผลการเรียน 3.51 - 4.00 มีระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมี โดยรวม (× = 3.99) ตางกับ 
ผูปฎิบัติงานที่มีระดับผลการเรียน 2.51 - 3.00 (× = 3.77) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความ

คาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีของผูปฎิบัติงาน ตามระดับผลการเรียนสูงสุด (GPA) เปนรายดานพบวา ความคาดหวัง

ตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีทั้ง 7 ดาน คือ ดานการแขงขัน ดานการบริหารจัดการ ดานความสมดุลของชีวิต ดานสมาชิก

องคกร ดานความเช่ียวชาญ ดานการเรียนรู และดานผูประกอบการ แตกตางกัน  
ผูปฎิบัติงานที่มีประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมเคมีที่ตางกันมีความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมี

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว พบวา ผูปฎิบัติงานที่มีประสบการณการ

ทํางาน 6 – 10 ป มีระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีโดยรวมสูง (×= 4.28) รองลงมามีประสบการณการ

ทํางาน 11 – 15 ป (×= 4.18) มีประสบการณการทํางาน มากกวา 15 ป (×= 3.95) และต่ําสุดมีประสบการณการทํางาน  
1 – 5 ป (×= 3.82) เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบวาผูปฎิบัติงานที่มี

ประสบการณการทํางาน 6 – 10 ป มีระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมี โดยรวม (× = 4.28) ตางกับ 
ผูปฎิบัติงานที่มีประสบการณการทํางาน 1 – 5 ป (× = 3.82) ผูปฎิบัติงานที่มีประสบการณการทํางาน 11 – 15 ป มีระดับ

ความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีโดยรวม (× = 4.18) ตางกับผูปฎิบัติงานที่มีประสบการณการทํางาน 1 – 5 ป 

(× = 3.82) ผูปฎิบัติงานที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 15 ป มีระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมี

โดยรวม (× = 3.95) ตางกับผูปฎิบัติงานที่มีประสบการณการทํางาน 6 – 10 ป (× = 4.19) และตางกับผูปฎิบัติงานที่มี

ประสบการณการทํางาน 6 – 10 ป (× = 4.28) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความคาดหวังตออาชีพ

ภาคอุตสาหกรรมเคมีของผูปฎิบัติงาน ตามประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมเคมีเปนรายดานพบวา ความคาดหวังตอ

อาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีทั้ง 8 ดาน ตางกัน 
ผูปฎิบัติงานที่มีรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันมีความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีแตกตางกัน  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว พบวา ผูปฎิบัติงานที่มีรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือน

มากกวา 80,000 บาท มีระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีโดยรวมสูง (×= 4.17) รองลงมามีรายไดรวมโดย

เฉลี่ยตอเดือน 60,001 - 80,000 บาท (×= 4.10) มีรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือน 40,001 - 60,000 บาท (×= 4.07)  



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 145  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

มีรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 20,000 บาท (×= 3.91) และต่ําสุดมีรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือน 20,000 - 40,000 
บาท (×= 3.82) เมื่อเปรียบเทียบเปนรายคูดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) พบวา ผูปฎิบัติงานที่มีรายไดรวม

โดยเฉลี่ยตอเดือน 40,001 - 60,000 บาท มีระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีในดานการเรียนรู (× = 4.07) 

ตางกับผูปฎิบัติงานที่มีรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท (× = 3.91) และตางกับผูปฎิบัติงานที่มีรายไดรวม

โดยเฉลี่ยตอเดือน 20,000 - 40,000 บาท (× = 3.82) ผูปฎิบัติงานท่ีมีรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือน 60,001 - 80,000 บาท มี

ระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีในดานการเรียนรู (× = 4.10) ตางกับผูปฎิบัติงานท่ีมีรายไดรวมโดยเฉลี่ย

ตอเดือน 20,000 - 40,000 บาท (× = 3.82) ผูปฎิบัติงานท่ีมีรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 80,000 บาทมีระดับความ

คาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีในดานการเรียนรู (× = 4.17) ตางกับผูปฎิบัติงานที่มีรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือนไม

เกิน 20,000 บาท (× = 3.91) และตางกับผูปฎิบัติงานที่มีรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือน 20,000 - 40,000 บาท (× = 3.82) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีของผูปฎิบัติงาน ตามรายได

รวมโดยเฉลี่ยตอเดือนเปนรายดานพบวา ความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีทั้ง 7 ดาน คือ ดานการแขงขัน  
ดานความมีอิสรเสรีภาพ ดานการบริหารจัดการ ดานความสมดุลของชีวิต ดานสมาชิกองคกร ดานความเช่ียวชาญ และดาน

การเรียนรูตางกัน 

5. สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการวิเคราะหขอมูลความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีของผูปฎิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมเคมีในกลุม

เจเนอเรช่ันวายและซี ที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา ระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีโดยรวมอยูในระดับมาก 

โดยพบวา ระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีที่อยูในระดับสูง ทุกดาน โดยดานการเรียนรู และดานการบริหาร

จัดการ มีความคาดหวังสูงสุด แสดงใหเห็นวาผูปฎิบัติงานกลุมเจเนอเรช่ันวายและซ ีทางดานการเรียนรู จะมีความคาดหวังมาก

ที่สุดในเรื่องของความตองการทํางานท่ีมีความทาทายตอความรู ความสามารถ และอยากมีสวนรวมในการสรางสรรคความคิด

ใหม ๆ เพื่ออนาคต ซึ่งจะชวยการจัดการการแขไขปญหาตางๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Pemberton  
(1998 อางถึงใน Chilungamo, Chinun, & Mo, 2019) ที่เห็นวาความคาดหวังทางดานการเรียนรูจะประสบความสําเร็จได

นั้นตองถกูทาทายและการเรียนรูที่จะเอาชนะความยากลําบาก ซึ่งจะทําใหไดมาซึ่งทักษะและความเช่ียวชาญใหม ๆ ซึ่งจะชวย

ใหจัดการกับปญหาตาง ๆ และทําใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ ได สวนทางดานการบริหารจัดการ คาดวาเกิดจากความตองการ

ใชการบริหารทีมงานเพื่อใหงานสําเร็จ และอยากที่จะเปนผูนําทีมในการทําโครงการสําคัญ ๆ ขององคการ รวมถึงมีความ

ตองการใหเกิดการทํางานที่สามารถดึงศักยภาพของทีมงานและขับเคลื่อนงานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได เหตุผลดังกลาว

นับเปนประเด็นสําคัญที่จะชวยสนับสนุนใหผูปฎิบัติงานไดใชทักษะการทํางานเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของงาน รวมทั้ง

จะทําใหไดรับการยอมรับจากผูอื่นและบรรลุผลตามตําแหนงที่รับผิดชอบไดเร็วขึ้น Pemberton (1998 อางถึงใน 

Chilungamo, Chinun, & Mo, 2019) 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวาผูปฎิบัติงานที่มีเพศและสถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีความคาดหวังตอ อาชีพ

ภาคอุตสาหกรรมเคมีไมแตกตางกัน ซึ่งปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว  
สวนกลุมเจเนอเรช่ันวายและซีมี ระดับการศึกษาสูงสุด ผลการศึกษาในระดับผลการเรียนสูงสุด (GPA) ประสบการณ

การทํางานในอุตสาหกรรมเคมี และรายไดรวมโดยเฉลี่ยตอเดือนของผูปฎิบัติงาน มีความคาดหวังตออา ชีพภาคอุตสาหกรรม

เคมีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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เมื่อเปรียบเทียบกลุมเจเนอเรช่ันวายกับซีพบวากลุมเจเนอเรช่ันซีมีระดับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรม

เคมีสูงกวา ซึ่งเปนไปไดวาการทํางานในภาคอุตสาหกรรมเคมีสวนใหญอยูภายใตสภาวะกดดันจากเรื่องตาง ๆ ความเรงรีบ 

ขอจํากัดดานเวลา หรืออาจมีสภาพแวดลอมทางกายภาพในสถานที่ปฏิบัติงานที่ไมสะดวกสบาย จึงเปนแรงขับใหกลุมเจเนอ

เรช่ันซีซึ่งลักษณะเฉพาะตัวที่ตองการความรวดเร็ว เติบโตมาพรอมความสะดวกสบาย ใหกลุมนี้มีความคาดหวังตออาชีพ

ภาคอุตสาหกรรมเคมีระดับท่ีสูงกวากลุมเจเนอเรช่ันวาย 

5.2 ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยนี้ พบวาผูปฎิบัติงาน ในกลุมเจเนอเรช่ันวายและกลุมเจเนอเรช่ันซี มีความคาดหวังตออาชีพ

ภาคอุตสาหกรรมเคมีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวาผูปฎิบัติงานกลุมเจเนอเรช่ันวาย คาดวาจะ

มีความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีในเรื่องโอกาสในการแสดงผลงานและศักยภาพของตัวเอง การเปนสวนท่ีสําคัญ

ขององคการ การไดทํางานท่ีมีความทาทายตอความรู ความสามารถ และริเริ่มแนวคิดใหมในการกําหนดทิศทางการสรางธุรกิจ

ใหม ๆ ที่ต่ํากวาผูปฎิบัติงานในกลุมเจเนอเรชั่นซี ดังนั้นจึงขอเสนอแนะใหผูบริหารขององคการ มีการสนับสนุนการทํางานของ

ผูปฎิบัติงานในกลุมเจเนอเรช่ันซีมากกวากลุมเจเนอเรช่ันวาย ในเรื่องของการใหไดรับโอกาสหรือมอบหมายงานที่ทาทาย

ความสามารถใหมากขึ้นโดยสามารถใชความรูเพื่อพัฒนางานใหประสบความสาํเรจ็ไดอยางเต็มที่ และใหอิสระอยางในการริเริม่

แนวคิดใหม หรือการแกไขปญหาตางๆ ในการทํางานดวยตัวเองใหมากข้ึน 
ผูปฎิบัติงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับต่ํากวาปริญญาตรีมีความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีใน

ระดับสูงมากทั้ง 8 ดาน ซึ่งใน 3 อันดับแรกไดแก ดานความสมดุลของชีวิต ดานการเรียนรูและดานอิสระเสรีภาพ  ดังนั้นจึงขอ

เสนอแนะใหฝายทรัพยากรมนุษยและผูบริหารขององคการมีการกําหนดการมีช่ัวโมงการทํางานที่ยืดหยุน (Flexi-time)  
เปนการสรางทางเลือกช่ัวโมงการทํางานที่สามารถปรับเปลี่ยนได จัดสันทนาการที่หลากหลาย (Employee Recreations) 
โดยเปดโอกาสใหผูปฎิบัติงานเขารวมไดตามความสนใจ รวมทั้งกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางดานสุขภาพและจิตใจ พัฒนาให

ความรูทางดานอาชีพ ทักษะ ความสามารถในการทํางาน เพื่อดึงศักยภาพของผูปฎิบัติงานออกมาใหมากที่สุด นอกจากนี้เพื่อ

ตอบสนองในดานอิสระภาพในการทํางานขอแนะนําใหปรับกลยุทธในการทํางานโดยเปดโอกาสใหผูปฎิบัติงานในกลุมนี้

สามารถแสดงความคิดเหน็ ตัดสินใจในการทํางานไดในขอบเขตที่กําหนด ตลอดจนประเมินผลงานแบบดทูี่ผลลัพธ ความสําเรจ็

สูงสุดของงาน 
นอกจากนี้ยังพบวาผูปฎิบัติงานระดับผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง มีความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรม

เคมี ทั้ง 8 ดาน ต่ํากวาผูปฎิบัติงานที่มีระดับผลการเรียนอื่น ๆ และผูปฎิบัติงานที่มีประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรม

เคมี 1 – 5 ป ซึ่งเปนชวงเริ่มตนของการเขามาทํางาน มีความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมี ไดแก ดานความมี

อิสระเสรีภาพ ดานการบริหารจัดการ ดานความสมดุลของชีวิต ดานความเช่ียวชาญ และดานการเรียนรู ต่ํากวาผูปฎิบัติงานที่

มีประสบการณการทํางานที่มากกวา ดังนั้นจึงขอเสนอแนะใหฝายทรัพยากรมนุษยและผูบริหารขององคการมีการสนับสนุน

การทํางานของผูปฎิบัติงานในกลุมที่อยูในชวงเริ่มตนของการทํางาน และมีผลการศึกษาอยูในระดับปานกลาง ในรูปของการ

พัฒนาใหความรูทางดานอาชีพ ทักษะ ความสามารถในการทํางาน เพื่อใหผูปฎิบัติงานมีความรู มีความสามารถและมีมุมมองที่

จะกระตุนใหเกิดความทะเยอทะยาน และเห็นแนวทางของความกาวหนาในอาชีพของตนเองใหมากขึ้นในสายงานของ

ภาคอุตสาหกรรมเคมี 
5.3 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรจัดทําการศึกษาวิจัยในเชิงปฏิบัติการ โดยใหผูปฎิบัติงานกลุมเจเนอเรช่ันวายและซีไดมีสวนรวมในการหา

แสดงความคิดเห็นถึงความคาดหวัง ความตองการในงานที่มีตออุตสาหกรรมเคมีเพื่อใหมีขอมูลในมิติของเชิงนโยบาย  
และเชิงปฏิบัติที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นไป อันจะนําไปสูแนวทางในการพัฒนาในดานความคาดหวังที่มีตอการทํางานใน

ภาคอุตสาหกรรมเคมี ของกลุมเจเนอเรช่ันวายและซีใหมากข้ึน 
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2. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีของผูปฎิบัตงิานกลุม

เจเนอเรช่ันวายและซี เชน ปจจัยจูงใจในการทํางานในดานของคาจางและสวัสดิการ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  
และดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและหัวหนางาน เปนตน 

3. ควรมีการศึกษาปจจัยของความคาดหวังตออาชีพภาคอุตสาหกรรมเคมีที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกประเภท

ตําแหนงงานของนิสิต นักศึกษาภาควิชาวิศกรรมเคมีกลุมเจเนอเรช่ันซี เชน วิศวกรกระบวนการ วิศกรขาย นักเคมี นักวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ เปนตน 
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อิทธิพลของสวนประสมการตลาดตอความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม 
ตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน 

Impact of Marketing Mix on Loyalty of Consumer in Mueang Chiang Mai District 
Towards Food Delivery Application Platforms 

ธิดารัตน สรอยแกว* และเอก บุญเจือ** 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของสวนประสมการตลาดตอความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมือง

เชียงใหมตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน และศึกษาแนวโนมความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอ

ธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน โดยใชแบบสอบถามออนไลนและใชวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบโควตาจากผูที่ใช

บริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน GrabFood 200 ราย และ foodpanda จํานวน 200 ราย รวม 400 ราย วิเคราะหขอมูล

เบื้องตนโดยใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบดวย ความถี่ รอยละ  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะห 
การถดถอยพหุคูณเพื่ออธิบายอิทธิพลของสวนประสมการตลาดตอความภักดีของผูบริโภค ผูตอบแบบสอบถามใหระดับ  
การมีอิทธิพลตอความภักดีของปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการรักษาความเปนสวนตัวมีคาเฉลี่ยการ  
มีอิทธิพลในระดับมากที่สุด สวนปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล  
ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยการมีอิทธิพลอยูในระดับมาก แนวโนมความภักดีของผูบริโภค

ในอําเภอเมืองเชียงใหมตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน พบวา มีแนวโนมความภักดีในระดับมาก  
ปจจัยสวนประสมการตลาดออนไลนมีอิทธิพลตอความภักดีคือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานการ

รักษาความเปนสวนตัว ซึ่งดานการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยท่ีสงผลตอความภักดีมากที่สุด  
คําสําคัญ : อิทธิพลของสวนประสมการตลาด, ความภักดี, ผูบริโภค, ธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน 

ABSTRACT 

This research aimed to study the impact of marketing mix on loyalty of consumer in Mueang Chiang 
Mai district towards food delivery application platforms and to study the consumer loyalty tendency in 
Mueang Chiang Mai District towards food delivery application platforms. A set of online questionnaire was 
used as a tool to collect data from 400 consumers in Mueang Chiang Mai district who had been using food 
delivery service applications. Quota sampling method was applied to collect data from 200 customers of 
GrabFood and 200 customers of foodpanda equally. The data were preliminary analyzed by descriptive 
statistics consisted of frequency, percentage, mean, and standard deviation. Regression analysis was used 
to identify the impact of marketing mix on customer loyalty. Respondents rated the level of privacy factor 
on online marketing mix influencing customer loyalty at the highest level of average score, while the other 
five factors had been rated at the high level of average scores by the following order: distribution factor, 
product factor, personalization factor, price factor, promotion factor. In terms of consumer loyalty trend in 
                                                           
 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
** ผูชวยศาสตราจารย อาจารยประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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the food delivery application business in Mueang Chiang Mai district, the study showed the tendency at the 
high level of loyalty. The online marketing mix that affected the loyalty were product factor, price factor, 
promotion factor, and privacy factor. Promotion was the highest factor that influenced loyalty tendency. 
Keywords: Impact of Marketing Mix, Loyalty, Consumer, Food Delivery Application Platforms 

บทนํา 
ปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคมีการใชชีวิตเรงรีบตองการความสะดวกสบายสิ่งที่ชวยประหยัดเวลา ความทันสมัย

ของเทคโนโลยีการสื่อสาร และการคมนาคมขนสง ทําใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในธุรกิจรานอาหาร ทําใหธุรกิจตัวกลางสั่ง

อาหารผานแอปพลิเคชันขยายพื้นที่ใหบริการไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว เนื่องจากผูบริโภคมีความตองการใชบริการมากขึ้น  
ธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันรายใหญจากสหรัฐอเมริกามี DoorDash สวนแบงตลาดรอยละ 55, Uber Eats  
สวนแบงตลาดรอยละ 22, Grubhub สวนแบงตลาดรอยละ 17, และ Postmates สวนแบงตลาดรอยละ 5 Uber Eats  
ซึ่งมีการแขงขันที่สูงมากโดยแตละรายไดใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อดึงดูดใหผูบริโภคมาใชบริการ (Dezpax, 2563) 
ปจจุบันมูลคาตลาดทั่วโลกของธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันในป 2563 มูลคา 111.32 พันลานดอลลารสหรัฐ 

เติบโต 3.61% (BrandBuffet, 2564) เนื่องจากมีปจจัยมาจากสถานการณ COVID-19 ทําใหผูคนทั่วโลกใชบริการธุรกิจ

ตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันมากขึ้น ในประเทศไทยป 2563 ธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันมีมูลคาตลาดสูง

ถึง 68,000 ลานบาท คาดวาตลาดเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10 ในป 2563-2567 โดยผูครองสวนแบงตลาดในประเทศไทยคือ 

GrabFood ดวยสวนแบงมากกวา 50% ตามดวย LINE MAN, foodpanda และ Gojek (Marketeer, 2562) 
จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองที่มีความเจริญกาวหนา มีประชากรถึง 1,779,254 คน (กรมการปกครอง, 2562) ประชากร

ในจังหวัดเชียงใหมมีพฤติกรรมเลียนแบบประชากรในกรุงเทพฯ ปจจุบันมีธุรกิจสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันที่แขงขันกันอยู  
2 รายใหญในอําเภอเมืองเชียงใหมคือ GrabFood และ foodpanda ทั้ง 2 รายตางมีการใชกลยุทธเพื่อสรางความพึงพอใจ

และรักษาฐานลูกคาเพื่อสรางพฤติกรรมการซื้อซ้ําและเพิ่มความภักดี เชน foodpanda มีโปรโมช่ันประจําเดือนเพื่อผูบริโภค

กลับมาใชซ้ําโคดเดิมในครั้งถัดไป  มีการใหทําภารกิจและรางวัล โดยมีการกําหนดสิ่งจูงใจใหเกิดพฤติกรรมการสั่งอาหารตามที่

กําหนดเพือ่รับสวนลด (foodpanda, 2564) และ GrabFood เมื่อสมัครสมาชิกใชบริการจะไดคะแนนสะสมเพื่อใชเลื่อนระดบั

สมาชิกเพื่อแลกรับสวนลดหรือของรางวัลอื่น เพื่อใหผูบริโภคกลับมาใชแอปพลิเคชันอีกครั้ง  (GrabFood, 2564) ผูใหบริการ

ทั้ง 2 รายในจังหวัดเชียงใหมตางก็มีการพัฒนาสวนประสมการตลาดดานตางๆ เพื่อนําไปสู การซื้อซ้ําจนเกิดเปนความภักดี  
ซึ่งในการสรางความภักดีนั้นไมใชแคการใหผูบริโภคกลับมาซื้อซ้ําเทานั้นแตทําเพื่อใหเกิดฐานลูกคาทั้งมาใชบริการครั้งแรก 

และทําใหเกิดการมาใชบริการซ้ําอยางตอเนื่อง ซึ่งจากการมาใชบริการซ้ําอาจทําใหผูบริโภคบางสวนเกิดเปนความภักดี  
แตผูบริโภคบางสวนอาจจะเปลี่ยนไปใชบริการคูแขงเมื่อคูแขงมีกลยุทธใหมๆ  ซึ่งธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน 
มีองคประกอบหลายดาน เชน แอปพลิเคชัน รานอาหาร ลูกคา และไรเดอร  แอปพลิเคชันมีความสําคัญมากที่สุด เนื่องจาก

เปนตัวกลางขององคประกอบดานอื่นโดยแอปพลิเคชันทําหนาที่เปน Food Aggregator รวมรานอาหารขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

หรือรานอาหารขนาดใหญมาอยูบนแอปพลิเคชัน เปนตัวกลางระหวางรานคาและลูกคา โดยมีไรเดอร เปนตัวแทนขนสงอาหาร

ใหลูกคา (BrandBuffet, 2564) 
จากขอความขางตนผูศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะทําการศึกษาวา ลูกคาท่ีมีการซื้อซ้ํานั้นจะสามารถเปลี่ยนมา

เปนความภักดีตอธุรกิจอยางไร และจะมีความภักดีตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันมากนอยอยางไร จึง ทําให 
ผูศึกษาสนใจศึกษาอิทธิพลของสวนประสมการตลาดตอความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอธุรกิจตัวกลางสั่ง

อาหารผานแอปพลิเคชัน และแนวโนมความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผาน  
แอปพลิเคชัน 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของสวนประสมการตลาดตอความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอธุรกิจตัวกลาง

สั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน  
2. เพื่อศึกษาถึงแนวโนมความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ใชทฤษฎีสวนประสมการตลาดออนไลน อีคอมเมิรซ (2551); วิเชียร วงศณิชชากุล และคนอื่น ๆ 
(2550) และจิตรลดา วิวัฒนเจริญวงศ (2553) ระบุวาสวนประสมการตลาดออนไลน (Online Marketing Mix) ประกอบดวย 

6 ปจจัย ไดแก 
1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่นําเสนอขายเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคากลุมเปาหมายปญหา

สําคัญของการซื้อขายสินคาทางอิเล็กทรอนิกสโดยแบงการพิจารณาออกเปน 3 ประเภท ไดแก สินคาที่สามารถจับตองได 

(Physical Goods) สินคาดิจิทัล (Digital Goods) และธุรกิจบริการ (Services) หากเปนสินคาบริการตองใหเห็นสวนสําคัญ

ของการบริการที่มีระดับมีคุณภาพบรรยากาศที่ดี การเขียนขอความบรรยายตองเขียนใหกระชับไดใจความ 
2. ราคา (Price) เปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑซึ่งจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยในการตั้งราคาของผลิตภัณฑใน

สวนของราคาผูประกอบการควรมีการตั้งราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ตองคํานึงถึงราคาตลาดเปนหลัก นอกจากนี้

ควรคํานึงถึงคาขนสงสินคาดวยวาเปนสัดสวนที่เหมาะสมกับราคาสินคาหรือไม ปจจัยในการตั้งราคามีรายละเอียดดังนี้  
(1) ตองคํานึงถึงราคาตลาดเปนหลัก (2) การคิดเพื่อราคาคาขนสง (3) สินคาราคาถูกอาจจะขายไมไดเสมอไป (4) เนนเรื่อง

ความสะดวกในการสั่งซื้อ (5) สินคาท่ีมีราคาถูกเกินไปอาจขายแบบรวมแพ็ก              
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Placeหรือ Distribution) เปนกระบวนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปสู

ผูบริโภคหรือตลาดเปาหมาย การหาทําเลอาจจะเทียบเคียงไดกับการตั้งช่ือรานคาที่เรียกวาโดเมนเนม (Domain Name) 
ในทางอินเทอรเน็ตนั้นไมมีขอจํากัดทางกายภาพอยางไรก็ตามผูประกอบการไทยไมควรยึดเว็บไซตเปนชองทางการคาเพียง

อยางเดียวหากมีโอกาสเปดชองทางการคาตามวิธีปกติไดก็ควรจะทําควบคูกันไปดวยเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูซื้อซึ่งการ  
จัดจําหนายผลิตภัณฑผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคาบริการ

ความคิดหรือบุคคลโดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการเตือนความทรงจําแจงขาวสารหรือแนะนําสินคาบริการที่ตรงกับที่

ผูบริโภคตองการโดยการประชาสัมพันธตองมีการเตรียมความพรอมกอน การประชาสัมพันธมีหลายวิธี ไดแก การรูจักและ

ตระหนักถึงตัวสินคาหรือบริการเกิดความตองการใชและตัดสินใจซื้อและซื้อมากขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือที่แตกตางกัน   
การสงเสริมการขายบนเว็บไซตเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการคาปกติ  

5. การใหบริการสวนบุคคล (Personalization) เปนลักษณะการบริการแบบโตตอบรวมกัน ( Interactive) 
ระหวางผูประกอบการกับลูกคาแบบเจาะจงบุคคลเรียกวาการตลาดแบบหนึ่งตอหนึ่งเพื่อนําเสนอสิ่งที่ตรงใจลูกคาอํานวยความ

สะดวกใหกับลูกคาและสรางความเปนกันเองและความประทับใจใหกับลูกคาควรมีการเก็บขอมูลลูกคาและอาจมีการสราง

ความประทับใจในรูปแบบตาง ๆ  
6. การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) เปนนโยบายที่ผูประกอบการหรือองคกรตาง ๆ  ไดประกาศใหสาธารณชน

ไดทราบวาตนจะใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เก็บไวไปในทางใดบางผูประกอบการควรกําหนดนโยบายเพื่อสรางความ

นาเช่ือถือผูขายจะตองรักษาความลับของลูกคาไมนําขอมูลของลูกคาไปเผยแพรกอนไดรับอนุญาตการซื้อขายผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตผูซื้อตองมีการกรอกขอมูลสวนตัวของตนสงไปใหผูขาย  
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แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของลูกคา 
ในการวิจัยครั้งนี้ ใชแนวคิดและทฤษฎีจาก David A. Aaker เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของลูกคา โดยแบงออก

ไดเปน 5 ระดับ (Aaker, 2009) ดังนี ้ 
1. ระดับที่ผูบริโภคไมมีความภักดีตอตราสินคาและบริการใดเลย (Non - loyal  Buy) คือการที่ผูบริโภคคิดวา 

ตราสินคาและบริการแตละตรามีความเทาเทียมกันหรอืเหมือนกันหมดไมมีความแตกตางกันซึ่งทําใหความสําคัญของตราสินคา

จะมีบทบาทคอนขางนอยตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทําใหผูบริโภคสามารถเปลี่ยนตราสินคาโดยตัดสินใจซื้อจากปจจัยทาง

การตลาดตาง ๆ  
2. ระดับที่ผูบริโภคซื้อสินคาเพราะความเคยชิน (Habitual Buyer) คือ ผูบริโภคมีความรูสึกพึงพอใจและไมพึงพอใจ

ในระดับที่เทาๆกันในตราสินคาและบริการหรือมีการรับรูตอตราสินคาในระดับเทากัน  
3. ระดับที่ผู บริโภคคํานึงถึงตนทุนในการเปลี่ยนแปลงตราสินคาและบริการ  (Switching Cost Loyal) คือ

ผูบริโภคมีความพึงพอใจในสินคา และพิจารณาตนทุนท่ีเกิดขึ้นหากเปลี่ยนไปใชตราสินคา และบริการอื่น  
4. ระดับที่ผูบริโภคเปนเพื่อนกับตราสินคาและบริการ (Friends of the Brand) คือผูบริโภคมีความช่ืนชอบใน 

ตราสินคาเชนชอบในสัญลักษณในการใชสินคาชอบในคุณภาพหรือความชื่นชอบที่เกิดจากความผูกพันของผูบริโภคที่มีตอตรา

สินคาซึ่งตองใชระยะเวลานานพอสมควรเนื่องจากเปนเรื่องของอารมณความรูสึก  
5. ระดับที่ผูบริโภคมีความผูกพันตอตราสินคาและบริการ (Committed Customer) คือ ผูบริโภคมีความภักดี

กับตราสินคาและบริการสูงมีความพึงพอใจ และภาคภูมิในการที่ไดเลือกตราสินคาและบริการนั้นโดยตราสินคาและบริการมี

ความสําคัญมากทั้งในเรื่องของการใชงานและเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความเปนตัวตนของผูบริโภคจนทําใหเกิดเปนความผูกพัน

และเชื่อมั่นในตราสินคานั้น 

การวัดองคประกอบของความภักดี 
Bobâlca (2012) กลาวถึง การพัฒนามาตรวัดความภักดีของผูบริโภค สมมติฐานหลักที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

ความภักดีของผูบริโภคทั้งหมด 4 ขั้น ไดแก ขั้นการรับรู (Cognitive) ขั้นความรูสึก (Affective) ขั้นความตั้งใจที่จะซื้อสินคา 

(Conative) และขั้นการแสดงพฤติกรรม (Action) โดยที่มาตรวัดความภักดีไดรับการวิเคราะหและพิสูจนแลววามีความ

เที่ยงตรง และความนาเช่ือถือ ยกเวนขั้นการรับรู (Cognitive) ซึ่งขาดความเที่ยงตรงทําใหไมสามารถนํามาใชเปนมาตรวัด

ความภักดีไดจึงจะใชเพียง 3 ขั้นไดแก ขั้นความรูสึก (Affective) ขั้นความตั้งใจที่จะซื้อสินคา (Conative) และขั้นการแสดง

พฤติกรรม (Action)  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสวนประสมการตลาดออนไลน 
ชเนศ ลักษณพันธุภักดี (2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูที่อาศัย ทํางาน หรือกําลังศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนผูที่เคยใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้งหมดจํานวน 405 ราย 
พบวามี 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยเรียงลําดับจากคาสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ บริการและการจัดสง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานกายภาพและชองทางการจัดจําหนายโดยที่ปจจัยดานกายภาพและชองทาง

การจัดจําหนายสงผลเชิงลบตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในขณะที่ปจจัยดานบุคคล 

ปจจัยดานกระบวนการและความนาเช่ือถือ ปจจัยราคา และปจจัยดานความหลากหลายและบรรจุภัณฑไมมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 151  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

 อรุโณทัย ปญญา (2562) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผา

แฟช่ันผานสังคมออนไลน (เฟซบุก) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยมีกลุม

ตัวอยางทั้งหมด 400 ราย การศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดออนไลนทั้ง 6 ดานพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายดานพบวาปจจัยดานชองทางการจําหนายมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเปนลําดับสุดทาย การตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟช่ันผานสังคมออนไลน (เฟซบุก)  
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับสูง  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความภักดี 
ศิวลี  อินทรวัตร (2558) ศึกษาเรื่องแนวโนมความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอตราสินคารถยนต

โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากผูบริโภคจํานวน 300 ราย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอแนวโนม

ความภักดีในระดับที่ผูบริโภคคํานึงถึงตนทุนในการเปลี่ยนแปลงตราสินคา (Switching Cost Loyal) มากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยอยู

ที่ 4. 25 ซึ่งจากคาเฉลี่ยดังกลาวนั้นแสดงใหเห็นวาผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมคํานึงตนทุนใน

การเปลี่ยนแปลงตราสินคารถยนตมากท่ีสุด  
ยุทธพงษ พิมพพิพัฒน (2559) ศึกษาเรื่อง ความภักดีของลูกคาตามแนวทางการบริหารลูกคาสัมพันธของลูกคา

รานสะดวกซื้อเก็บจากกลุมตัวอยาง 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความเห็นตอกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ

โดยรวมเห็นดวยระดับมาก โดยในดานการสรางความสัมพันธกับลูกคามีระดับคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ ความเขาใจความ

คาดหวังของลูกคา สวนการเสนอแนะบริการที่เปนประโยชน มีระดับคะแนนต่ําสุด ผลวิเคราะหความภักดีของผูบริโภคที่มาใช

บริการรานสะดวกซื้อ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความภักดีโดยรวมอยูระดับมาก โดยที่ดานการซื้อซ้ําปกติมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

ดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดูดไปหาคูแขงมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดานความภักดีดานการซื้อซ้ําปกติของผูบริโภคที่มาใชบริการ

รานสะดวกซื้อ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดานการซื้อซ้ําปกติโดยรวมเห็นดวยระดับมาก  
รัญชิดา เพ่ิมศิริ (2560) ศึกษาเรื่อง แนวโนมความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอเว็บไซดตลาดกลาง

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคที่อาศัยหรือทํางานอยูในอําเภอ

เมืองเชียงใหม และเคยซื้อสินคาจากเว็บไซต Lazada และ Shopee ในชวง 2 เดือนที่ผานมา 300 ราย ในการวิเคราะหความสําคัญ

ของสวนประสมการตลาดสําหรับเว็บไซตตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่อธิบายแนวโนมความภักดีของผูบริโภค พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาดในการเลือกใชบริการเว็บไซตตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในระดับ

มากทั้ง 6 ดาน เรียงจากคาเฉลี่ยไดดังนี้ ดานความเปนสวนตัว ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานการใหบริการ 
สวนบุคคล ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสวนประสมการตลาดออนไลนที่สงผลตอความภักดีของลูกคาในพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
สุภัสสร ศรีมนตรี (2558) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของลูกคาในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความภักดีของลูกคาในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ประชาชนทั่วไปที่ซื้อ

สินคาและบริการจากอินเทอรเน็ต จํานวน 400 คน โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความภักดีของลูกคาในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อันดับแรก คือ ดานราคา รองลงมา คือ ดานความนาเช่ือถือของเว็บไซต 

ดานชองทางการสงมอบสินคา และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ โดยปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปน

ลําดับสุดทาย  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ จากงานวิจัยในอดีต รวมถึงขอมูลเบื้องตนและการทําการตลาดของธุรกิจ

ตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันในอําเภอเมืองเชียงใหม นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในการศึกษาเพื่อใชเปน

แนวทางในการดําเนินงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของสวนประสมการตลาดตอความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอ

ธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน สรุปออกมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยได ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แนวคิดในการศึกษา 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหมเคยสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันตัวกลางที่ใหบริการ

ในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหมอยางนอย 1 ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง มกราคม 2564 
การคัดเลือกตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ กําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 400 ราย เนื่องจากไมทราบขนาดตัวอยางของ

ประชากรที่แทจริง จึงคํานวณโดยใชตารางขนาดตัวอยางการศึกษาที่มีการใชหนวยตัวอยางเปนคนหรือสถาบันของ Seymour 
Sudman (1976 อางถึงใน กุณฑลี รื่นรมย, 2551) โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) จากผูที่ใช

บริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน GrabFood 200 ราย และ foodpanda จํานวน 200 ราย 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา 

อาชีพ  
สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารในอําเภอเมืองเชียงใหมผานแอปพลิเคชัน 

ไดแก ความถี่ในการใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการ คาใชจายในการใชบริการเฉลี่ยตอครั้ง วันท่ีใชบริการสั่งอาหาร 
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีผลตอความภักดีในการใชบริการธุรกิจตัวกลางสั่ง

อาหารผานแอปพลิเคชันในอําเภอเมืองเชียงใหม สอบถามโดยใชมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน 

สอบถามโดยใชมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) 5 ระดับ 
3. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
กอนเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามทดสอบดังนี้ 

1. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการตรวจสอบจากผลงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันใหมีองคประกอบครอบคลุมในสิ่งท่ีตองการจะวัด 

อิทธิพลของสวนประสมการตลาดออนไลน  

1. ผลิตภณัฑ (Product)  
2. ราคา (Price)  
3. การจัดจําหนาย (Place)  
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
5. การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy)  
6. การใหบริการสวนบุคคล (Personalization)  

แนวโนมความภักดีของผูบรโิภค 
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2. ความเที่ยงตรงเฉพาะหนา (Face Validity) ซึ่งตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญและปรับแกไขขอคําถามใหอยู

ในบริบทของธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน 
3. กอนการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) จากกลุมผูที่มีลักษณะเหมือน

ประชากรจํานวน 20 ราย แบงเปนลูกคาของ GrabFood 10 ราย และ foodpanda 10 ราย จากนั้นนําผลการทดสอบ

แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขขอคําถาม โดยมีคําถามคัดเลือกผูตอบแบบสอบถาม 3 ขอคือ การเปนผูที่อาศัยหรือทํางานอยู

ในอําเภอเมืองเชียงใหม การเคยสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันที่ใหบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมอยางนอย 1 ครั้ ง  
ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา และการระบุช่ือแอปพลิเคชันตัวกลางที่ใชสั่งอาหารบอยที่สุด เพื่อคัดผูตอบแบบสอบถาม

ใหตรงกับกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา 

4. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 
4.1 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใชในการรวบรวมขอมูล พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และ ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ไดคาความเช่ือมั่นเทากันคือ 0.897 รองลงมาคือ ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล คาความเช่ือมั่นคือ 0.824 

ปจจัยดานราคา คาความเช่ือมั่นคือ 0.768 ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัว คาความเช่ือมั่นคือ 0.762 ปจจัยดานการ 
จัดจําหนาย คาความเช่ือมั่นคือ 0.760  จึงกลาวไดวาคําถามที่ใชในการศึกษาความสัมพันธในครั้งนี้เปนไปในทิศทางเดียวกัน

และมีความนาเช่ือถือ เนื่องจากไมมีดานใดที่มีคาความเชื่อมั่นต่ํากวา 0.6 (Hair, Money, Samouel & Page, 2007) 
4.2 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาแนวโนมความภักดี พบวาแนวโนมความภักดีมีคาความเชื่อมั่น

เทากับ 0.964 จึงกลาวไดวาคําถามที่ใชในการศึกษาความสัมพันธในครั้งนี้เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีความนาเช่ือถือ 

เนื่องจากคาความเชื่อมั่นสูงกวา 0.6 (Hair, Money, Samouel, & Page, 2007) 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม สวนที่ 1 และสวนที่ 2 นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย 

ความถี ่รอยละ แบบสอบถามสวนท่ี 3 สวนท่ี 4 นํามาวิเคราะหเบื้องตนโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหแนวโนมความภักดีจะนําคําถามสวนที่ 3 และสวนที่ 4 มาวิเคราะหโดย

ใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ใชวิธี Enter โดยการนําปจจัยยอยสวนประสมการตลาดแต

ละดานมาคํานวณหาคาเฉลี่ยรวมเพื่อกําหนดเปนตัวแปรตน (X) แตละตัว และพิจารณาคา R2 คา F และคา p-value  
เพื่อตัดตัวแปรตน (X) ที่ไมมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม (Y) ออกจากสมการ ประกอบกับการพิจารณาเกณฑขอตกลงเบื้องตน

คือคา Tolerance และ Variance Inflation Factor  
  การแปลผลคําถามสวนที่  3 ใชมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) โดยแปลผล 1 = มีผลนอยที่สุด ,  
2 = มีผลนอย, 3 = มีผลปานกลาง, 4 = มีผลมาก และ 5 = มีผลมากที่สุด (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2524)  
  การแปลผลคําถามสวนที่  4 ใชมาตรวัดของลิเคิรท  (Likert Scale) โดยแปลผล 1  = ไม เห็นดวยอยางยิ่ง ,  
2 = ไมเห็นดวย, 3 = เฉย ๆ, 4 = เห็นดวย และ 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2524) และนําระดับความ

คิดเห็นดังกลาวมาแปลความหมายเปนระดับความภักดีคือ 1 =มีความภักดีนอยที่สุด, 2 = มีความภักดีนอย, 3 = มีความภักดี

ปานกลาง, 4 = มีความภักดีมากและ 5 = มีความภักดีมากที่สุด  
 
 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 154  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

ผลการวิจัย 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับ

การศึกษา อาชีพ 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.75 อายุ 31-40 ป จํานวน  

161 คน คิดเปนรอยละ 40.25มีสถานภาพโสด จํานวน 214 คนคิดเปนรอยละ 53.50 มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี

จํานวน 222 คน รอยละ 55.50 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท136 คน รอยละ 34.00 รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี15,000 -30,000 
บาท 140 คนคิดเปนรอยละ 35.00 

  สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมทั ่วไปเกี ่ยวกับการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารในอําเภอเมืองเชียงใหมผาน 
แอปพลิเคชัน ไดแก ความถี่ในการใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการ คาใชจายในการใชบริการเฉลี่ยตอคร้ัง วันที่ใชบริการ

สั่งอาหารเปนตน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาใชจายในการใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันเฉลี่ยตอครั้ง  คือ  

201-300 บาท จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.75มีความถี่ในการใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันในชวง 3 เดือน 
ที่ผานมา 5-6ครั้ง 106 คน คิดเปนรอยละ 26.50 ชวงเวลาที่ใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันที่บอยที่สุดคือ เวลา  
16.01-20.00 น. จํานวน 160 คน รอยละ 40.00 และใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันวันจันทร-ศุกรบอยที่สุดจํานวน 

168 คน รอยละ42.0 

สวนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีผลตอความภักดีในการใชบริการธุรกิจ

ตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันในอําเภอเมืองเชียงใหม   
 
ตารางที่ 1 การแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีอิทธิพลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน  
              6 ปจจัยตอความภักดีในการใชบริการธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันในอําเภอเมืองเชียงใหม  

สวนประสมทางการตลาดออนไลน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 4.40 0.414 มีผลมาก 
ปจจัยดานราคา 4.35 0.625 มีผลมาก 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย 4.44 0.544 มีผลมาก 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 4.27 0.572 มีผลมาก 
ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล 4.39 0.488 มีผลมาก 
ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัว 4.52 0.428 มีผลมากที่สดุ 

 
จากตารางที่ 1 พบวามี 1 ปจจัย มีระดับการมีอิทธิพลอยูในระดับมากที่สุด คือ ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตวั

(4.52)  และอีก 5 ปจจัยมีระดับการมีอิทธิผลอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับปจจัยตามคาเฉลี่ย ไดดังนี้ ปจจัยดานการ 
จัดจําหนาย(4.44)  ปจจัยดานผลิตภัณฑ(4.40) ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล(4.39)  ปจจัยดานราคา(4.35)  ปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาด(4.27) 
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สวนที่ 4 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหาร

ผานแอปพลิเคชัน 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉลี่ยของแนวโนมความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอธุรกิจตัวกลางสั่ง 
              อาหารผานแอปพลิเคชัน 

แนวโนมความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอ 
ธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ความรูสึก (Affective) 
1. ฉันใชบริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารนี้เพราะฉันชอบมาก 4.10 1.036 มีความภักดีมาก 

2. ฉันยินดีที่จะซื้ออาหารผานแอปพลิเคชันนี้แทนที่จะซื้อผานแอปพลิเคชัน

อื่น 
4.11 0.996 มีความภักดีมาก 

3. ฉันชอบรานอาหารของแอปพลิเคชันน้ีมากกวาแอปพลิเคชันอ่ืน 4.07 1.034 มีความภักดีมาก 
4. ฉันรูสึกผูกพันกับแอปพลเิคชันน้ีมากกวาแอปพลิเคชันอ่ืน 4.00 1.081 มีความภักดีมาก 
5. ฉันรูสึกสนใจแอปพลเิคชันน้ีมากกวาแอปพลิเคชันอ่ืน 4.11 1.014 มีความภักดีมาก 
การต้ังใจซ้ือสินคา (Conative) 
6. ฉันมีความตั้งใจจะซื้ออาหารจากแอปพลิเคชันน้ีในอนาคต 4.12 1.020 มีความภักดีมาก 
7. ฉันมีความตั้งใจจะซื้ออาหารรานอ่ืนๆผานแอปพลเิคชันน้ีในอนาคต 4.21 1.008 มีความภักดีมาก 
การแสดงพฤติกรรม (Action) 
8. ฉันเคยแนะนําหรือจะแนะนําแอปพลิเคชันสั่งอาหารนี้ใหกับผูที่มาขอ

คําแนะนําจากฉัน 
4.17 0.987 มีความภักดีมาก 

9. ฉันพูดแตขอดีเกี่ยวกับแอปพลเิคชันสั่งอาหารนี้ใหกับบุคคลอื่น 4.13 1.061 มีความภักดีมาก 
10. ฉันเลือกสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันน้ีเปนทางเลือกแรกเมื่อฉันซื้ออาหาร 4.14 1.021 มีความภักดีมาก 
คาเฉลี่ยรวม 4.11 0.892 มีความภักดีมาก 

 
จากตารางที่ 2 พบวาคาเฉลี่ยของแนวโนมความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหาร

ผานแอปพลิเคชัน เทากับ 4.11 (S.D. = 0.892) สามารถแปลความไดวา ผูบริโภคมีความภักดีมาก 

สวนที่ 5 วิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีอิทธิพลตอแนวโนมความภักดีของผูใชบริการ

ธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนท่ีมีอิทธิพลตอแนวโนมความภักดีของผูใชบริการธุรกิจตัวกลาง

สั่งอาหารผานแอปพลิเคชันในอําเภอเมืองเชียงใหมโดยใชสมการถดถอยพหุคูณ ไดดําเนินการตามวิธี Enter ซึ่งแสดงผล 
ในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีอิทธิพลตอแนวโนมความภักดีของผูใชบริการธุรกิจ  
              ตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยใชสมการถดถอยพหุคูณที่ประกอบดวยตัวแปรตน 
              ทั้ง 6 ดาน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลน สวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีผลตอความภักดีในการใชบริการ

ธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันในอําเภอเมืองเชียงใหม 
B S.E. Beta t Sig. 

คาคงท่ี(Constant) 2.271 0.593  3.831 0.000 
ดานผลิตภณัฑ -0.330 0.149 -0.153 -2.213 0.027* 
ดานราคา 0.229 0.092 0.161 2.483 0.013* 
ดานชองทางการจัดจําหนาย -0.116 0.081 -0.070 -1.431 0.153 
ดานการสงเสริมการตลาด 0.319 0.108 0.204 2.938 0.003* 
การใหบริการสวนบุคคล -0.017 0.118 -0.009 -0.147 0.883 
ดานการรักษาความเปนสวนตัว 0.337 0.119 0.162 2.829 0.005* 

R= 0.326, R Square=0.106, SEE=0.850, F=7.795, Sig=0.000 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีอิทธิพลตอแนวโนมความภักดีของผูใชบริการธุรกิจ  
              ตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยใชสมการถดถอยพหุคูณที่ไดตัวแปรตน 4 ดาน  
              ในขั้นสุดทาย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ออนไลน 
สวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีผลตอความภักดีในการใชบริการ

ธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันในอําเภอเมืองเชียงใหม 
B S.E. Beta t Sig. 

คาคงท่ี(Constant) 1.897 0.529  3.589 0.000 
ดานผลิตภณัฑ -0.360 0.147 -0.167 -2.447 0.015* 
ดานราคา 0.227 0.092 0.159 2.459 0.014* 
ดานการสงเสริมการตลาด 0.307 0.097 0.197 3.175 0.002* 
ดานการรักษาความเปนสวนตัว 0.332 0.117 0.160 2.846 0.005* 

R= 0.319, R Square=0.102, SEE=0.850, F=11.159, Sig=0.000 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการวิเคราะหสมการถดถอยตามวิธี Enter ในเบื้องตนตามตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 

พบวา ปจจัยอยางนอย 1 ดาน มีความสัมพันธกับแนวโนมความภักดีที่ผูบริโภคมีตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน

ในอําเภอเมืองเชียงใหมอยางนอยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธ (R) เทากับ 0.326 และสามารถ

พยากรณแนวโนมความภักดีของผูบริโภคได รอยละ 10.6 สวนอีกรอยละ 89.4 เปนผลมาจากปจจัยอื่น ๆ ที่ไมไดนํามา

พิจารณาโดยมี จํานวน 4 ปจจัย ที่สงผลตอแนวโนมความภักดีของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน  
ในอําเภอเมืองเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด  
ดานการรักษาความเปนสวนตัว  จึงนําไปสูการตัดปจจัยดังกลาวออกจากสมการถดถอย และไดผลการวิเคราะหในขั้นสุดทาย

ตามตารางที่ 4 ซึ่งพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานการรักษาความเปนสวนตัว สงผลตอ
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แนวโนมความภักดีของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันในอําเภอเมืองเชียงใหม และสามารถพยากรณ

แนวโนมความภักดีของผูบริโภคได รอยละ 10.2 สวนอีกรอยละ 89.8 เปนผลมาจากปจจัยอื่น ๆ ที่ไมไดนํามาพิจารณาเมื่อ

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) พบวาดานการสงเสริมการตลาด  (Beta = 0.197)  
สามารถทํานายแนวโนมความภักดีไดมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการรักษาความเปนสวนตัว (Beta = 0.160) ดานราคา  
(Beta = 0.159) และดานผลิตภัณฑ (Beta = -0.167) ตามลําดับ 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับการมีอิทธิผลตอความภักดีของปจจัยดานการรักษาความเปน

สวนตัวมีอิทธิผลอยูในระดับมากที่สุด และ 5 ปจจัยมีระดับการมีอิทธิผลอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับปจจัยตามคาเฉลี่ย  
ไดดังนี้ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล ปจจัยดานราคา และปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาดโดยแนวโนมความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 อยูในระดับมีความภักดีมาก เมื่อนํามาเปรียบเทียบตามหลักความภักดีตอตราสินคาและบริการ  
ของ Aaker ซึ่งประกอบดวย 5 ระดับ พบวา การที่ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความภักดีมาก เทียบไดกับระดับที่ 4 คือ  
ระดับที่ผูบริโภคเปนเพื่อนกับตราสินคาและบริการ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ อรุโณทัย ปญญา (2562) ศึกษาเรื่อง

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟช่ันผานสังคมออนไลน (เฟซบุก) ของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาการศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดออนไลน 

และการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟช่ันผานสังคมออนไลน ทั้ง 6 ดานพบวาอยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ชเนศ ลักษณพันธุภักดี (2560) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริหารสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวามี 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ บริการและการจัดสง  
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานกายภาพชองทางการจัดจําหนาย  
 ผลวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่ออธิบายอิทธิพลของสวนประสมการตลาดตอความภักดีของผูบริโภค พบวา  
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอแนวโนมความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน 
ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานการรักษาความเปนสวนตัว โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของสมการ

ถดถอย (Beta Coefficient) ดานการสงเสริมการตลาด เทากับ 0.197 สามารถทํานายแนวโนมความภักดีของผูบริโภคที่มีตอ

ธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันในอําเภอเมืองเชียงใหมไดมากที่สุด  รองลงมาคือ ดานการรักษาความเปนสวนตัว 

เทากับ 0.160 ดานราคา เทากับ 0.159 และดานผลิตภัณฑ เทากับ -0.167 ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ  
ศิวลี อินทรวัตร (2558) ที่ไดศึกษาเรื่องแนวโนมความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอตราสินคารถยนต พบวา 

ผูบริโภคมีระดับแนวโนมความภักดีที่จัดอยูในระดับความภักดีมากที่สุด และรัญชิดา เพิ่มศิริ (2561) ที่ศึกษาเรื่องแนวโนม

ความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอเว็บไซดตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวาผูบริโภคมีแนวโนมความภักดี

อยูในระดับซื้อสินคาเพราะความเคยชิน แตสอดคลองกับ ยุทธพงษ พิมพพิพัฒน (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ความภักดีของลูกคาตาม

แนวทางการบริหารลูกคาสัมพันธของลูกคารานสะดวกซื้อ พบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นตอกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ

ของรานสะดวกซื้อ โดยรวมเห็นดวยอยูในระดับมากตอกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ  
 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดออนไลนดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอแนวโนมความภักดีของ

ผูใชบริการธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันในอําเภอเมืองเชียงใหมพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาสัมประสิทธิ์ของ

สมการถดถอย (Beta Coefficient) เทากับ -0.167 หมายความวาปจจัยดานผลิตภัณฑแปลผกผันกับแนวโนมความภักดีของ

ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมตอธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันดังนั้นจะตองออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงดาน

ผลิตภัณฑใหลูกคาพึงพอใจหากมิเชนนั้นจะทําใหความภักดีลดลงได 
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ขอเสนอแนะ 

ผูบริโภคสวนใหญมีแนวโนมความภักดีระดับมาก ซึ่งหมายความวาผูบริโภคมีความชื่นชอบตอตราสินคาอยางแทจริง 

ทําใหคูแขงแยงลูกคาไปจากธุรกิจไดยาก ธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชันควรเลือกใชกลยุทธที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาเพื่อใหสามารถดึงดูดลูกคาใหม รักษาฐานลูกคาเกา และพัฒนาลูกคาใหสรางกําไรที่มากขึ้นใหกับธุรกิจ

ได การกําหนดกลยุทธทางการตลาดออนไลนในการสรางความภักดีสําหรับธุรกิจตัวกลางสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน  
มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอแนวโนมความภักดีของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจตัวกลาง  
สั่งอาหารผานแอปพลิเคชันมากที่สุด แสดงใหเห็นวาหากตองการจะเพิ่มความภักดีจะตองมีการโฆษณาประจําเพื่อแจงเตือน

ความจํา พยายามเนนการเตือนใจลูกคา ตอกย้ําความภักดีในตราสินคา เพื่อใหมีการใชบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องจน

ทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจและเกิดความเช่ือถือ แจงเตือนสิทธิพิเศษใหมๆผานแอปพลิเคชัน มีของสมมนาคุณที่ลูกคาตองการ

ซึ่งตองมีการนําขอมูลของลูกคาที่เกี่ยวกับการใชบริการมาวิเคราะหเพื่อหาของสัมมนาคุณที่ลูกคาตองการอยางแทจริง  
เพื่อนําไปเสนอเปนทางเลือกใหแกลูกคาทําใหลูกคาเกิดความตองการที่จะใชบริ การ เกิดความพึงพอใจและตองการสะสม

คะแนนแลกของสมนาคุณที่ลูกคาตองการเพื่อทําการ Cross-selling ซึ่งเปนโอกาสใหนําเสนอสินคาหรือบริการที่ลูกคามี

แนวโนมวาจะใหความสนใจ ซึ่งจะชวยรักษาฐานลูกคาเกาเพิ่มโอกาสในการกลับมาใชบริการซ้ํา และพัฒนาลูกคา ใหเพิ่มมูลคา

ในการซื้อในแตละครั้งดวย 
ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัวเปนปจจัยที่จะทําใหรักษาฐานลูกคาในระยะยาวไดโดยจะตองทําให  

แอปพลิเคชันมีการเก็บขอมูลสวนตัวของลูกคาไดอยางปลอดภัย เชน ที่อยู เบอรติดตอ เปนตน  และแอปพลิเคชันตองมีการ

แจงนโยบายความเปนสวนตัวอยางชัดเจนทุกครั้งที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขนโยบายตางๆ การทําสิ่งเหลานี้เพื่อทํา

ใหลูกคาเกิดความเช่ือใจและไววางใจลูกคาจะเห็นวาเราจริงใจกับเขาและจะทําใหใชบริการไปอยางยาวนานจนทําใหมีการ

พัฒนาความสัมพันธทีย่ั่งยืนกับลูกคาในอนาคตได 
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พฤติกรรมและแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน 
BEHAVIOURS AND MOTIVATIONS IN PURCHASING SAFETY EQUIPMENTS VIA ONLINE 

SHOPPING APPLICATIONS  
บุบผา โตเจริญ* และศิริพงศ เตียวพิพิธพร** 

บทคัดยอ 

 การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา “พฤติกรรมและแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผาน 
แอปพลิเคชันชอปปงออนไลน” จําแนกตาม ลักษณะทางประชากรกับมีพฤติกรรม และศึกษาถึงแรงจูงในการซื้อ กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือกลุมผูบริโภคเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่เคยซื้ออุปกรณดานความปลอดภัย 
ผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห

ขอมูลโดย ใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห  หาคา t-test  
One-Way ANOVA และทดสอบสมมุติฐานดวยสถิติ Chi-Square ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความ

ปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน โดยรวมแตละดานอยูในระดับตามลําดับ 1) ดานสินคา 2) ดานราคา 3) ดานการ

สื่อสารการตลาด 4) ดานการสงเสริมการตลาด 5) ดานความนาเช่ือถือ 6) ดานการใหบริการสวนบุคคล พฤติกรรมการซื้อ

อุปกรณดานความปลอดภัยผานแอพพลิเคชั่นชอปปงออนไลน โดยรวม โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุด 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 59.80 อยูในธุรกิจประเภท

อุตสาหกรรม มากที่สุด รอยละ 23.80 ในตําแหนงงานระดับปฏิบัติการ มากที่สุด รอยละ 53.80 มีระดับปริญญาตรี มากที่สุด 

รอยละ 50.50  มีแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนที่ใชบริการ มากที่สุด คือ Shopee คิดเปนรอยละ 45.30 และแอปพลิเคชัน 
ชอปปงออนไลนที่มีความนาสนใจในการใชบริการมากที่สุด รอยละ 29.00 มีปจจัยหลักในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัย

ผานทางแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนบอยครั้งมากที่สุด คือ 2-3 ครั้งตอเดือน รอยละ 43.80  มีการหาขอมูลกอนการซื้อ

อุปกรณดานความปลอดภัยผานชองทาง มากที่สุด คือ หาขอมูล (ดูรีวิว) จากแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน รอยละ 45.80  
มีวัตถุประสงคหลักที่เลือกซื้ออุปกรณดานความปลอดภัย มากที่สุด คือ เมื่ออุปกรณดานความปลอดภัยเกาชํารุดหรือไม

สามารถใชงานไดแลว  รอยละ 47.0  มีชวงเวลาการหาขอมูลหรือเลือกซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชัน 
ชอปปงออนไลน มากที่สุด คือ เวลา 12.01-18.00 น. รอยละ 65.00เลือกประเภทของการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัย

ประเภทใดมากที่สุด คือ หนากากกรองฝุน รอยละ 17.50 มีจํานวนการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยในแตละครั้งมากที่สุด 

คือ นอยกวา 10 ช้ิน/ครั้ง รอยละ 41.30 และมีงบประมาณในการซื้อสินคาดานความปลอดภัยตอครั้งอยูที่  มากที่สุด คือ  
ต่ํากวา 10,000 บาท รอยละ 42.80 กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปง

ออนไลน  โดยรวม  คาเฉลี่ย 4.39 อยูในระดับ มากที่สุด คือ ดานการใหบริการสวนบุคคล คาเฉลี่ย  4.50 โดยคาความเช่ือมั่น

โดยรวม = 0.85  จึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชเก็บขอมู ล

ตอไปได 
คําสําคัญ:  พฤติกรรม, แรงจูงใจ, ดานความปลอดภัย, แอปพลิเคชันชอปปงออนไลน 
 
 

                                                           
 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
** อาจารยผูสอนหลกัสูตร คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ABSTRACT 

The study aims to study “Behaviours and motivations in purchasing safety equipments via online 

shopping applications” categorized by demographic characteristics and studied consumers’ motivations in 

purchasing. The sample group used in this research was a group of both male and female consumers aged 
18 years and over who had purchased safety equipment via an online shopping application. The 
questionnaire was used as a data collection and analysis tool with frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. The hypothesis was tested by analyzing the t-test One-Way ANOVA and testing the 
hypothesis using Chi-Square statistic. The overall consumers’ motivations to buy safety equipments via 

online shopping applications, each aspect was in the order of 1) products 2) price 3) marketing 
communication 4) marketing promotion 5) trustworthy and 6) personal service. The consumers’ overall 
buying behaviour of safety equipments via online shopping applications was sorted by average from highest 
to lowest. 

The results showed that The sample group consisted of 4 0 0  people, most of them were males, 
59.80 percent, were in the industrial business the most, 23.80 percent were in the operational level, the 
most 53.80 percent had a bachelor's degree, the most 50.50% had a shopping application. The most used 
online shopping service was Shopee with 45.30 percent and the most attractive online shopping app, 29.00 

percent were the main factor in purchasing safety devices via Online shopping applications are most 
frequent, 2-3 times / month, 43.80% find information before purchasing safety devices through channels, 
the most is looking for information (see reviews) from the app. 45.80% of online shopping applications had 
the main objective of purchasing safety equipment, most of which was when old safety equipment was 
damaged or no longer available, 47 .0% had time to search for information or buy safety equipment. The 
most safety through online shopping applications is from 12.01-18.00 hrs., 65.00 percent choose the type 
of purchase of safety equipment the most, which is a dust mask. Percentage 17.50 The highest number of 
purchases of safety equipment each time was less than 1 0  pieces/time, 41 . 3 0% , and the budget for 
purchasing safety products per time was the highest, which was lower than 10 ,000-baht, 42 .80 percent. 
Incentives to buy safety devices through online shopping applications overall, average 4.39 , at the highest 
level, which is personal service, mean 4.50, with overall confidence = 0.85. The results of the questionnaire's 
sentiment analysis can be summarized in a criterion that can be used for further data collection. 
Keywords: Behaviour, Motivation, Safety Equipment, Online Shopping Application 

บทนํา 

ในการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมปจจุบัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาพแวดลอมของชีวิตมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา วิธีการดํารงชีวิตก็ตองเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณใหม ๆ ที่เกิดขึ้น สังคมยุค โลกาภิวัตน 
ในปจจุบันคือสังคมที่ไรพรมแดน มนุษยสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากการพัฒนาทางดาน

เทคโนโลยีอุปกรณสื่อสาร รวมไปถึงระบบเครือขายสัญญาณตาง ๆ ทําใหมนุษยไดรับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีที่เขามา

มีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ไมวาจะเปนดานการศึกษา ดานความบันเทิง และทางดานธุรกิจตาง ๆ 
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จากความเจริญกาวหนาทางเทคโนลยีอยางรวดเร็ว ทําใหระบบการคาในปจจุบันมีความแตกตางไปจากเดิม ซึ่งในอดีตการทํา

การคาจะเปนการขายสินคาผานทางหนารานเทานั้น และรานคาเปนที่รูจักและสามารถเขาถึงได เฉพาะลูกคาในพื้นที่เทาน้ัน 

แตในปจจุบัน คนนิยมหันมาซื้อสินคาผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนกันมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ถูกจัดอันดับวา 

มียอดของผูที่สั่งซื้อสินคาออนไลนผาน Application ตาง ๆ เปนจํานวนมาก  
ดังนั้นเมื่อความตองการมีแตจะเพิ่มมากขึ้นตามสถานการณของโลก การเกิดของ Application มากมายหลาย

สัญชาติถึงถือกําเนิดเพื่อตอบสนองความตองการของผูที่ช่ืนชอบการสั่งซื้อสินคาออนไลนซึ่งแตละรายบุคคลก็จะมีมูลเหตุจูงใจ

ที่แตกตางกันออกไป บางคนซื้อสินคาออนไลนเพราะเบื่อการเดินทางอีกทั้งยังไมอยากเสียเวลาจากการเดินทางหรือในชวงที่

เกิดวิกฤติ เชน ภาวะโรคระบาดในปจจุบัน การซื้อสินคาในรูปแบบแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน น้ีชวยแกปญหาดังกลาว

ขางตนไดดีเลยทีเดียว  พัฒนาการของการซื้อของออนไลนเปนที่นิยม แตเดิม เราซื้อสินคาตาง ๆ ไมวาจะเปนหมวดสินคา

อุปโภค บริโภค ผานรานคาหรือตัวแทนจําหนาย เพื่อความสะดวกและไดสินคากลับมาครบครัน คนสวนใหญมักนิยมเดินทาง

ไปซื้อสินคาที่ตลาดนัด หางสรรพสินคาที่ไหนสักแหงใกลบานหรือตามรานสะดวกซื้อขนาดใหญกันแทน ทวาความกาวหนาของ

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบันนั้น ทําใหรูปแบบการซื้อสินคาเปลี่ยนไปมาอยูบนโลกออนไลนแทน ยุคแรก สินคาโดย  
สวนใหญแลว ขายบนหนา website ใครจะสั่งซื้ออะไร ก็ใหเขาไปดูที่เว็บไดเลย จากนั้นใหทําการเลือกสินคาและตัดสินใจซื้อ

กอนทําการโอนเงินเขาบัญชีที่ผูกกับธนาคารนั้น ๆ แลวสินคาชิ้นนั้นถึงจะถูกสงมาที่เรา แตปจจุบันรูปแบบการขายสินคามีการ

พัฒนาตามความทันสมัยของเทคโนโลยี ทําใหในเวลาตอมาเกิด Application มากมายบนโลกออนไลน ขอเพียงแค 
มีโทรศัพทมือถือ หรือ Tablet และใชปลายนิ้ว “ คลิ๊กเดียว “ ก็สามารถสั่งสินคามาใชเองได 

ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชัน  
ชอปปงออนไลน เพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงจากผูบริโภค นํามาประยุกตใชเปนประโยชนใหกับผูที่ดําเนินธุรกิจหรือบุคคลที่สนใจ

ทําการตลาดผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา                                                                                                                                                        

1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน 
2. เพื่อศึกษาถึงแรงจูงในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน 
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผาน

แอปพลิเคชันชอปปงออนไลน 
4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรกับแรงจูงในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผาน

แอปพลิเคชันชอปปงออนไลน 
5. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยกับแรงจูงใจในการซื้อ

อุปกรณดานความปลอดภัยผานพลิเคชันชอปปงออนไลน 

สมมติฐานการศึกษา                                                                   

 1. ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผาน  
แอปพลิเคชันชอปปงออนไลน แตกตางกัน                                                                                                                                                 

 2. ผูบริ โภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีแรงจูงในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผาน  
แอปพลิเคชันชอปปงออนไลน แตกตางกัน                                                                                                                                                            



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 163  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

 3. ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนแตกตางกัน  
มีแรงจูงใจในการซื้อสินคาดานความปลอดภัยผานพลิเคชันชอปปงออนไลนแตกตางกัน                                             

ทบทวนวรรณกรรม   

 ในสวนของแนวคิด จะมี 6 แนวคิดหลัก ที่มักจะถูกนํามาใชอธิบายถึง พฤติกรรมและแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณ 
ดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน  ไดแก (1) แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร (2) แนวคิด

เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (3) แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการซื้อสินคา (4) แนวคิดทฤษฎีความปลอดภัยในการทํางาน  
(5) กฎหมายเกี่ยวของกับผูประกอบการหรือรานคาออนไลน สามารถอธิบายไดดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ (2550) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ เพศ รายได การศึกษา 

เหลานี้เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของ

ประชากรที่ชวยกําหนด ตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอื่น ๆ ตัวแปรดานทางประชากรศาสตรที่สําคัญ 

และคนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน โดยวิเคราะห จากปจจัย ดังน้ี 
เพศ (Sex) ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน  คือ เพศหญิงมีแนวโนม  

มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชาย ไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียง

อยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสราง ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย เพศเปนตัวแปร

ในการแบงสวน ตลาดที่สําคัญเชนกัน ดังนั้นนักการตลาดตองศึกษาตัวแปรนี้อยางรอบคอบ เพราะในปจจุบันนี้ ตัว  แปรดาน

เพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุ จากการที่สตรีท างานมากขึ้น  
อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการองกลุมผูบริโภคที่มี อายุตางกัน นักการตลาด 

จึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่แตกตางของ สวนตลาด นักการตลาดไดคนควาความตองการของ

สวนตลาดสวนเล็ก (Niche market) โดยมุงความสําคัญที่ตลาดอายุสวนน้ันเปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของ

ความคิดและ พฤติกรรมคนที่มีอายุนอย มักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวา คนที่อายุมาก 

ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง  มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุนอย 

เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะ การใชสื่อมวลชนก็ตางกัน คนที่มีอายุมากมักจะใชสื่อเพื่อแสวงหา

ขาวสารหนักๆ มากกวาความ บันเทิง  
การศึกษา (Education) เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรม  แตกตางกัน คนที่มี

การศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการรับรูสารที่ดี เพราะเปนผูมีความ กวางขวางและเขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเช่ือ

อะไรงาย ๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต่ํา มักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร 

หากผูมีการศึกษาสูงีเวลาวางพอก็จะใชสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหา ขาวสาร

จากสื่อสิ่งพิมพมากกวาประเภทอื่น  
รายได (Income) เปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาด จะสนใจผูบริโภคที่มีความ

ร่ํารวย แตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาด  ใหญ ปญหาสําคัญในการแบงสวนตลาดโดยถือเกณฑ

รายไดอยางเดียวก็คือ รายไดอาจจะเปนตัวช้ีการมีหรือไมมีความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคาที่

แทจริงอาจถือ เปนเกณฑรูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปร  ที่ใชบอย

มาก นักการตลาด สวนใหญจะโยงรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรือ  อื่นๆ เพื่อใหกําหนดตลาดเปาหมายได

ชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กลุมรายไดอาจจะเกี่ยวของกับเกณฑอายุ และอาชีพรวมกัน  
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 จากแนวคิดกลาวมา ผูศึกษาไดนําลักษณะดานประชากรศาสตรมาใชในการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการคนหา

คําตอบเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน คือ เพศชาย - เพศหญิง ประเภทธุรกิจหรือหนวยงาน  ตําแหนง

งานหนาที่รับผิดชอบ และ ระดับการศึกษา ซึ่งจะมีผลตอการรับรู และความคาดหวัง เพื่อสรางกลยุทธตอพฤติกรรมและ

แรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน ที่จะบงบอกไดถึงความตองการที่คลายคลึง

และแตกตางกัน ตามลักษณะทางประชากรศาสตร 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาซึ่งการบริโภคและการจับจายใช

สอยทั้งสินคาและบริการ ตลอดจนกระบวนการตัดสินใจที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกอนและหลังการกระทํา (Engle, Blackwell, & 
Miniard, 1990) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกสําหรับการซื้อ การใช การประเมินและการจับจายใช

สอยไมวาจะเปนสินคาหรือบริการ โดยคาดหวังวาจะไดรับความพึงพอใจจากสินคาหรือบริการนั้น ๆ (Schiffman & Kanuk, 
1991)  

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาซึ่งสินคา

และบริการ ทั้งนี้ ยังอาจรวมไปถึงกระบวนการของการตัดสินใจที่อาจมีมากอนอยูแลว และเปนสิ่งที่กอใหเกิดการกระทําตาง ๆ 

เหลานั้นตามมา (ชัยณรงค ทรายคํา, 2552) 
พฤติกรรมผูบริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของแตละบุคคล ในการคนหาหรือ  การเลือกซื้อ การใช และการ

ประเมินผล ตลอดจนการจัดการกับสินคาหรือบริการตาง ๆ ซึ่งผูบริโภคคาดหวังวาจะสามารถตอบสนองความตองการของ

ตนเองได (เสรี วงษมณฑา, 2548) 
จากความหมายที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําในสิ่งตาง ๆ ของบุคคลที่แสดง

ออกมาเพื่อแสวงหาสินคาและบริการที่คาดหวังวาจะไดรับการตอบสนองความตองการและทําใหเกิดความพึงพอใจของตนได

ภายใตกระบวนการตัดสินใจที่มีกอนการซื้อนั่นเอง 
แนวคิดดานพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาถึงเหตุของการจูงใจที่ทําใหเกิด   การตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ 

โดยที่มีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน หรือสิ่งเรา (stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการผานเขามาทางดานความรูสึกของ

ผูบริโภค ซึ่งเหมือนกับกลองดํา (buyer’s black box) ที่ผูขายหรือผูใหบริการไมสามารถคาดคะเนไดถึง ซึ่งความรูสึกนึกคิด

ของผูบริโภคนี้จะไดรับอิทธิพลมาจากลกัษณะตาง ๆ หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเอง (buyer’s response) โดยจุดเริ่มตน

เกิดจากการที่มีสิ่งมากระตุน จึงทําใหเกิดความตองการแลว จึงจะเกิดการตอบสนองนั่นเอง (buyer’s purchase decision)  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538 อางถึงใน ชัยณรงค ทรายคํา, 2552) 

ไดกลาวสรุปวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมและแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผาน  
แอปพลิเคชันชอปปงออนไลน  โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลจะตองมีการตัดสินใจท้ังกอนและ หลังการกระทําตาง 

ๆ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความพอใจและความตองการของบุคคลนั้น ๆ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการซ้ือสินคา 

 แรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลตอพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นหากตองการที่จะทําการศึกษา

ความตองการ หรือศึกษาพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลก็มีความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาแรงจูงใจของบุคคลดวย 

ซึ่งจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจพบวาไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจไวหลายทาน

ดังนี ้
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 1. ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ของแมคเคลแลนด (McClelland)  
  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ของแมคเคลแลนด (McClelland) เปนทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจอีกหนึ่งทฤษฎีที่เปน

ที่รูจัก และไดรับการยอมรับและนิมใชกันอยางแพรหลาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  แมคเคลแลน McClelland (1980) ไดกลาวถึง แรงจูงใจพ้ืนฐานของบุคคลไววา ประกอบดวย 3 ประการ คือ  
  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (achievement motive) คือ ความปรารถนาของบุคคลที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี ซึ่งบุคคลจะมีความรูสึกเปนทุกข กังวล ไมสบายใจ เมื่อประสบความลมเหลว หรืออุปสรรคที่จะทําสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวงตามความคาดหมายของตนเอง เชน ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาไปใชเนื่องจากตองการแกไข

ปญหาผิวหนาของตนเอง ความตองการแกปญหาผิวหนา เพื่อใหผิวหนามีสภาพที่ดีขึ้น ถือวาเปนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ผลของ

ผูบริโภค เปนตน 
  แรงจูงใจใฝสมาคม (affliliation motive) คือ ความปรารถนาที่จะเปนที่ยอมรับของผูอื่น โดยตองการให

ตนเองเปนที่นิยมชมชอบของผูอื่น ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนแรงจูงใจที่จะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับจาก

บุคคลอื่น ๆ เชน การใชผลิตภัณฑที่มีราคาแพง ดูดี มีระดับ เพื่อตองการใหผูอื่นเกิดความนิยมชมชอบ หรือเกิดการยอมรับใน

ตนเอง เปนตน 
  แรงจูงใจใฝอํานาจ (power motive) คือ ความปรารถนาของบุคคล ท่ีจะไดมาซึ่งสิทธิพิเศษ อํานาจ หรือ

อิทธิพลเหนือกวาคนอื่นในสังคม โดยบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝอํานาจสูงจะเปนผูที่พยายามที่จะควบคุมสิ่งตาง ๆ เพื่อใหตนเอง

บรรลุเปาหมาย และความตองการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน  
  ซึ่งจากแรงจูงใจข้ันพ้ืนฐานของบุคคล 3 ประการดังกลาว แมคเคลแลนดไดใหความสาํคัญ ในเรื่องของแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธ์ิมากกวาแรงจูงใจในดานอื่น ๆ เพราะเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จมากที่สุด  
 2. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s general theory of human motivation) 
  จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจที่ไดรับการยอมรับและนิยมใชนั้น พบวา  นอกจากทฤษฎีแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ ของแมคเคลแลนด (McClelland) แลวยังมีทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s general theory of human 
motivation) อีกทฤษฎีหนึ่งที่เปนท่ีรูจัก และไดรับการยอมรับ โดยทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s general theory 
of human motivation) มีรายละเอียดดังนี้ 
  มาสโลว (Maslow, 1970) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ไดเสนอทฤษฎีการจูงใจโดยอธิบายวาการจูงใจ คือ  
การปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่งมาสโลวไดแบงความตองการของมนุษยออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
 ความตองการทางรางกาย (physiological needs) เปนความตองการเบื้องตนของบุคคลทุก ๆ คน เพื่อการอยู

รอด เชน ความตองการอาหาร ที่อยูอาศัย และความตองการทางเพศ ความตองการในเรื่องของเครื่องนุงหม เปนตน โดยความ

ตองการทางรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลก็ตอเมื่อความตองการนั้น ๆ ยังไมไดรับการตอบสนอง เชน เกิดความ

หิว แตยังไมไดรับประทานอาหาร เปนตน   
 ความตองการความปลอดภัย (security needs) เปนเรื่องของการปองกันตนเอง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยจาก

อันตรายตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับรางกาย หรือกอใหเกิดความเจ็บปวดเชน การเลือกใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาลังโคม เพราะเปน

ผลิตภัณฑที่มีช่ือเสียงไดรับการยอมรับในเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากการใชผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน จนกอใหเกิดผลเสียตอผิวหนาของตนเอง เปนตน 
 ความตองการทางสังคม (belongingness needs) เมื่อบุคคลเกิดความตองการทางรางกาย และความปลอดภัย

และไดรับการตอบสนองแลว ความตองการทางสังคมจะเริ่มเปนสิ่งจูงใจท่ีสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากเพราะมนุษย

มีนิสัยชอบอยูรวมกันเปนกลุม ดังนั้นความตองการดังกลาวจึงเปนความตองการที่จะอยูรวมกัน โดยไดรับการยอมรับจากผูอื่น

ที่อยูรวมกัน และการมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงของกลุมสังคมอยูเสมอ 
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 ความตองการที่จะไดรับการยกยอง (esteem needs) ถือเปนความตองการระดับสูงของมนุษย โดยเปนความ

ตองการความมั่นใจตนเองในความรูความสามารถ ซึ่งเปนความตองการใหผูอื่นยกยองสรรเสริญ หรือความตองการมีฐานะ  
ทีโ่ดดเดนในสังคม 
 ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization needs) จัดเปนความตองการในระดับสูงสุดของ

มนุษย โดยเปนความตองการความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความ นึกคิดของตนเอง โดยจะผลักดันชีวิตของตนเองใหเปนไป

ในทางที่ดีท่ีสุดตามที่คาดหมายไว   
 3. ทฤษฎีแรงจูงใจของแอลเดอรเฟอร (Alderfer’s existence relatedness growth theory) 
  ทฤษฎีการจูงใจของแอลเดอรเฟอร (Alderfer’s existence relatedness growth theory) เปนทฤษฎีการจูง

ใจอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีความนาสนใจ ซึ่งจากการศึกษาขอมูลพบวา ทฤษฎีการจูงใจของแอลเดอรเฟอร (Alderfer’s existence 
relatedness growth theory) มีรายละเอียดดังนี้ 
  แอลเดอรเฟอร (Alderfer, 1972) ไดเสนอทฤษฎีที่มีช่ือวา ERG โดยอาศัยพื้นฐานมาจากทฤษฎีของมาสโลว 

แตไดมีการสรางรูปแบบที่มีจุดเดนที่ตางไปจากทฤษฎีของ มาสโลว โดยจากการทําการศึกษาวิจัยของแอลเดอรเฟอร พบวา 

ความตองการของมนุษยจากการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ ซึ่งแอลเดอรเฟอรไดแบงความตองการของมนุษยออกเปน 3 ประเภท 

โดยประกอบดวย E (existence) คือ ความตองการดํารงชีวิต R (relatedness) คือ ความตองการสัมพันธ และ G (growth) 
หรือความตองการเจริญกาวหนา ซึ่งความตองการแตละประเภทขยายความไดดังนี้ 
  ความตองการดํารงชีวิต (existence needs) หรือ E โดยความตองการในกลุมนี้จะเกี่ยวของกับความตองการ

ทางดานรางกาย และปรารถนาที่จะมีสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ตองการเครื่องนุงหมที่อยูอาศัย อาหาร ยารักษาโรค เปนตน    
  ความตองการสัมพันธ (relatedness needs) หรือ R เปนความตองการทุกชนิดที่มีความสําคัญในเชิงมนุษย

สัมพันธ เชน ความตองการเปนที่รักของทุกคนในครอบครัว เพื่อนรวมหองเรียน เพื่อนรวมงาน เปนตน โดยความตองการ

ประเภทนี้จะสามารถเปรียบไดกับความตองการที่มาสโลวกําหนดไวคือความตองการทางดานความมั่นคงทางใจ ซึ่งหมายถึง 

การไมถูกทอดทิ้งความตองการทางสังคมและความตองการที่จะไดรับการยกยอง ยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น ๆ 
  ความตองการเจริญกาวหนา (growth needs) หรือ G เปนความตองการที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนตามศกัยภาพ

สูงสุดที่ตนเองจะสามารถทําได ซึ่งความตองการประเภทนี้จะเปรียบเทียบไดกับความตองการที่จะไดรับความสําเร็จทางใจ 

และความสําเร็จตามความนึกคิดทุกอยางที่สูงสุดแหงตนเองและความตองการยอมรับนับถือในตนเองตามทฤษฎีของมาสโลว

นั่นเอง 
 4. ทฤษฎีแรงจูงใจไมเคิล ดอมแจน  
  Mills, Crawford et al. (1997) อธิบายวาการจูงใจเปนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทําของบุคคล  
โดยบุคคลจงใจที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ แรงจูงใจมี 2 ลักษณะดังตอไปนี้ 
  (1) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) 
  แรงจูงใจภายในเปนสิ่งผลักดันจากภายในตวับุคคล อาจจะเปนเจตคติ ความคิด การมองเห็นคุณคา ความตั้งใจ 

ความสนใจ ความพึงพอใจ และความตองการ สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวร เชน เด็กที่เรียนภาษาอังกฤษ

เพราะตระหนักวาภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่เกิดประโยชนตอชีวิตประจําวันของพวกเขาจริง ๆ มักจะมีพฤติกรรมในการเรียนรู

ภาษาอังกฤษท่ีเปนพฤติกรรมถาวรมากกวาเด็กท่ีไดรับการโนมนาวจากพอแมใหเรียนภาษาอังกฤษ 
  (2) แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) 
  แรงจูงใจภายนอกเปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรมอาจจะเปนการไดรับรางวัล 

เกียรติยศช่ือเสียง คําชม หรือยกยอง แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาวเฉพาะ

กรณีที่ตองการสิ่งตอบแทนเทานั้น เชน นักเรียนจะตั้งใจเรียนเฉพาะเวลาที่ครูใหคะแนนเสริมแกตนเองเทานั้น 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 167  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ สามารถสรุปไดวา แรงจูงใจหมายถึง การจูงใจเปนกระบวนการที่บุคคล

ถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทําหรือดิ้นรนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคบางอยางซึ่งจะเห็นไดพฤติกรรมที่ เกิดจากการจูงใจ

เปนพฤติกรรมที่มิใชเปนเพียงการตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา แรงจูงในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผาน  
แอปพลิเคชันชอปปงออนไลนในที่ ไดแก  ดานสินคา   ดานราคา ดานการสื่อสารการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด  
ดานความนาเชื่อถือ และ  ดานการใหบริการสวนบุคคล เปนตน 

4. แนวคิดทฤษฎีความปลอดภัยในการทํางาน 
อัญชรี แกลวกสิกรรม (2551) ไดกลาววา ความปลอดภัย (Safety) หมายถึงการไมมีอุบัติเหตุและการดํารงชีวิต 

อยูอยางสุขกาย สุขใจมีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ และมีการเตรียมปองกันภัยไวลวงหนาอยางถูกตองเหมาะสม

และสม่ําเสมอ กลาววาความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึงการปราศจากภัย รวมถึงการปราศจากอันตรายที่มีโอกาสจะ

เกิดขึ้นดวย จากความหมายความปลอดภัยในการทํางาน สรุปไดวาความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึงสภาพแวดลอมใน

การทํางานของพนักงานท่ีทําไมใหเกิดสถานการณที่เกิดอุบัติเหตุอันกอใหเกิดความบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต 
 วิรัติ คงใหญ (2551) ไดใหคําจํากัดความของคําวา ความปลอดภัย หมายถึงวิถีทางที่สิ่งมีชีวิตในโลกพึงปรารถนา  
ไมวาจะเปนมนุษย หรือสัตวยอมตองการความปลอดภัยทั้งสิ้น แตการปรับตัวของตนเองในการปองกัน  หรือเปลี่ยนแปลง  
ใหเขากับสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดความปลอดภัยนั้นมีความแตกตาง ความปลอดภัยทั่วไป หมายถึงการปราศจากภัยซึ่งในทาง

ปฏิบัติเปนไปไมไดที่จะขจัดภัยทุกชนิดใหหมดไปโดยสิ้นเชิงความปลอดภัยจึงใหรวมถึงการปราศจากอันตรายที่มีโอกาสที่จะ

เกิดดวย 
ทรงศักดิ์  ใจกลา (2557) กลาวถึงรูปแบบการจัดการความปลอดภัยในโรงงานตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในโรงงาน คือการจัดองคกรเพื่อความปลอดภัย ซึ่งอาจจะจัดในรูปของคณะกรรมการดําเนินงาน  
เพื่อความปลอดภัยที่ทําหนาที่ในการตรวจและวิเคราะหหาสาเหตุของอุบัติเหตุและสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมในการทํางาน 

การจัดการสภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัยในการทํางานท่ีจะทําใหคนทํางานอยางมีความสุข  
วิทยา อยูสุข (2555) ไดกลาวถึง หนาท่ีของลูกจางหรือพนักงานระดับ ปฏิบัติในการทํางานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย

ไวดังนี้ลูกจางในสถานประกอบการมีหนาที่ในการปกปองดูแลตนเองใหปลอดภัยจากการทํางาน รักษาสุขภาพของตนเองให

สมบูรณไมเกิดโรคภัย ทํางานดวย ความปลอดภัย  
เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน (2557) กลาวถึง หลักการปองกันอันตรายและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดลอมในการ

ทํางานไววาการปองกันควบคุมอันตรายจากการทํางาน อาศัยหลักการการปองกันควบคุมที่แหลงกําเนิด การปองกันควบคุม 
ที่ทางผาน และการปองกัน ควบคุมที่ตัวบุคคล  

ธีรวิโรจน เทศกะทึก (2551) แตคําวา “อุบัติเหตุจากการทํางาน (Occupational Accidents) หมายถึง อุบัติเหตุ 
ที่เกิดขึ้นในภาวะการจางงานที่ทําใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตคนตอเครื่องจักร ตอสิ่งของ อาจจะเกิดในทันที่ทันใดหรือใน

ชวงเวลาถัดไปก็ไดอุบัติเหตุนี้อาจจะเกิดในสถานที่ทํางานหรือนอกสถานท่ีทํางานก็ได เชน เกิดระหวางทางของพนักงานที่ตอง

ออกไปปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีมอบหมายจากเจาของกิจการ หรือจากสภาพของภาระงานท่ีตองทํา 
จันทรจารี เกตุมาโร (ม.ป.ป., อางถึงใน วิทยา อยูสุข, 2556) ไดใหความหมายสิ่งแวดลอมในการทํางาน หมายถึง  

สิ่งตาง ๆที่อยูรอบตัวผูประกอบอาชีพในสถานท่ีทํางาน เชน เครื่องมืออุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการทํางาน 

ความรอน ความเย็น รังสีแสง เสียง ความสั่นสะเทือน ฝุน ละออง สารเคมี บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการทํางาน  
ทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูโดยทั่วไปในสถานท่ีทํางาน 

จากแนวคิดทฤษฎีความปลอดภัยในการทํางาน ดังกลาวสรุปไดวาการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสําหรับ

การทํางาน เพื่อชวยปองกันอวัยวะของรางกายในสวนท่ีตองสัมผัส  ไมใหประสบอันตรายจากภาวะอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นขณะ

ทํ า ง านอยู   จึ ง จํ า เ ป นต อ งมี อุ ปก รณป อ งกั นอั นตรายส วนบุ คคล  ( Personal Protective Devices (PPP) หรื อ  
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Personal Protective Equipment (PPE)) หมายถึง อุปกรณสําหรับผูปฏิบัติงานในการสวมใสขณะทํางานเพื่อ ปองกัน

อันตรายอันอาจเกิดขึ้น เนื่องจากสภาพและสิ่งแวดลอมของการทํางาน การใชอุปกรณ ปองกันอันตรายสวนบุคคล เปนวิธีการ

หนึ่งในหลายวิธีในการปองกันอันตรายจากการทํางาน ซึ่ง โดยทั่วไปจะมีการปองกันและควบคุมที่สภาพและสิ่งแวดลอมของ

การทํางานกอน เปนตน 
5. กฎหมายเกี่ยวของกับผูประกอบการหรือรานคาออนไลน 
ปจจุบันการเปนผูประกอบการ SME หรือรานคาออนไลนไมใชเรื่องยากอีกตอไป เนื่องดวยความ  ทันสมัยของ

เทคโนโลยีและการสรางโปรแกรมหรือ Application ที่ตอบสนองความตองการการใชงานของผูที่ อยากจะเปนผูประกอบการ

รายใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในสวนของกฎหมายก็ไดมีการกําหนดมาตรการตางๆ  ไวเพื่อรองรับการทําธุรกิจประเภทน้ี

เชนเดียวกัน เพื่อสรางมาตรฐานใหมีความนาเช่ือถือแกผูประกอบการ SME และสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคได ดังนั้น 

“คาขายออนไลน” กลายเปนอาชีพเสริมและอาชีพหลักที่มาแรงยุคนี้ ดวยเทคโนโลยีและการแขงขันของอีมารเก็ตเพลซที่แห

เขามาในไทย ไมนับโซเชียลคอมเมิรซที่มาแรงเชนกัน ดวยจํานวนผูใชโซเชียลมีเดียในไทยที่มากเปนเบอรตน ๆ ของโลก 

ทามกลางการเติบโต ก็มีปญหาโดนจับ โดนฟองรอง โดนเรียกเก็บภาษียอนหลัง “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมกฎหมายเบื้องตน

ที่นักขายออนไลนควรรู ดังนี้  
การใชภาพโปรโมตตองระวัง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ “ไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ”ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายไซเบอรเปดเผย

วา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขายสินคาบนอินเทอรเน็ต อันดับแรกคือ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ซึ่งเกี่ยวกับคอนเทนตและเนื้อหาที่จะ

นํามาใชเสนอขายสินคาหรือบริการ ไมวาจะเปนรูปภาพหรือคลิป หลักการคือ รูปภาพหรือคลิป ควรถายดวยตนเอง หรือไดรับ

อนุญาตใหใชอยางถูกตอง ทุกครั้งที่นําภาพคนอื่นมาใชตองอางอิงแหลงที่มาใหชัดเจนว ามาจากที่ไหน ระบุเปน link URL  
ที่ใหคนกดยอนกลับไปดูที่ตนตอได ไมใชอางกวาง ๆ แคจากเฟซบุก , ไอจีหรือยูทูบ ไมเชนนั้นจะมีโทษปรับหรือจําคุก  
ตามมาตรา 53/1 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ “ถาไมไดมีการขออนุญาตจากเจาของภาพหรือคลิปกอนนํามาเผยแพร ตอใหมีการระบุท่ีมา

อางอิงไว ก็ไมรอด ถานํามาใชเพื่อการคา การนํามาใชประกอบการขายสินคาออนไลนของตนเอง เขาขายแนนอน ถาเปนการ

นํามาจากเฟซบุกหรือ IG สวนตัว ที่ไมไดตั้งคาเปดเผยเปนสาธารณะมีโอกาสที่จะเปนปญหาเปนลักษณะการอางอิงวาผูมี

ช่ือเสียงคนนี้ก็ใชผลิตภัณฑนี้ แลวมีการใส link ภาพจากเฟซบุก หรือ IG ของบุคคลนั้น ที่ตั้งคาเปดเปน public ไว โดยที่ไมมี

การทําซ้ํา แกไขดัดแปลงรูปภาพใด ๆ” สวนกรณีที่ผูขายรายยอยนําภาพจากเว็บไซตทางการของแบรนดสินคาท่ีนํามาขายก็ทํา

ได แตตองอางอิงใสเปน link ไว และหามดัดแปลงแกไขรูปใด ๆ การดัดแปลงแกไขงานท่ีมีลิขสิทธิ์ ถาทําเพื่อการคามีโทษปรับ 

1 แสน-8 แสนบาท หรือจําคุก 6 เดือน- 4 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาเปนการดัดแปลงแกไขในสวนที่เปนขอมูลบริหารสิทธิ์ของ

เจาของภาพ อาทิ ลบรูปลายน้ําที่ใสไวในภาพ ลบเครื่องหมายสัญลักษณที่ทําใหระบุไดวาผูใดเปนเจาของนํามาใชโฆษณาถือวา

ทําเพื่อการคา โทษเพิ่มข้ึน คือจําคุก 3 เดือนถึง 2 ป หรือปรับ 50,000-400,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ “อยางกระแสออเจา

มาแรง พอคาแมคานํารูปเบลลา-ราณี ในละคร ไปตัดตอคูกับผลิตภัณฑตัวเองถือวาผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ชัดเจน เพราะภาพจาก

ละครมีลิขสิทธิ์ ดังนั้นจะเห็นสิ่งท่ีแบรนดใหญ ๆ ทํา คือ ใชเปนแคปช่ันเฉพาะคํา ไมใชภาพในละคร เชน ใชมาสคอตแบรนดถือ

ปายคําวา ออเจา ฉากหลังเปนภาพเรือนไทย แบบนี้เรียกวาเกาะกระแสแบบถูกกฎหมาย” ภาพละครเปนงานศิลปกรรม  
ไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสทิธ์ิ หากมีการทําซ้ํา แกไข ดัดแปลง งานของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต ถือวาเปนการะเมดิ

มาตรา 27 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์  

โฆษณาตองไมเกินจริง ขณะที่เนื้อหาที่ใชโฆษณาตองไมเกินจริง โดยมี พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค ดูแลอยู สวนการ

ใชเน็ตไอดอลหรือเจาของผลิตภัณฑมาโฆษณาแบบลอแหลมอนาจาร มี พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรพวงมาดวย 

“เจาของสินคาตองระวังทั้งในสวนที่ตัวเองโฆษณา และในสวนที่เปดใหลูกคาคอมเมนตในชองทางขายของ รวมถึงการจาง 
เน็ตไอดอลมารีวิวสินคาดวยวา มีการพาดพิงถึงสินคาตัวอ่ืนหรือไม เพราะอาจเปนขอมูลที่เปนเท็จหรือบิดเบือนได จะเขาขาย 

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ถามีการใสความใหแบรนดอื่นเสียหาย ก็เขาขายหมิ่นประมาท” 
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หามขาย “ยา” ออนไลนกรณีขายสินคาแบรนดเนมถาสิ่งที่นํามาขายไมไดเปน “ของปลอม” ตอใหไมไดเปนผูแทน

จําหนายในไทยอยางเปนทางการก็ขายได ไมผิดกฎหมายเครื่องหมายการคา เพราะกฎหมายไทยไมมีระบุความผิดเกี่ยวกับการ

นําเขาซอน สําหรับสินคาฮอตฮิตอยางเครื่องสําอาง ผูเช่ียวชาญดานกฎหมายระบุวา การนําเขาสินคาจากตางประเทศ  
โดยหลักการถานํามาใชเอง หรือขายกันเองในหมูเพื่อนฝูงคนรูจักไมผิด แตถาขายตอสาธารณะ เปนรานคาจะผิด พ.ร.บ.

เครื่องสําอาง เพราะตองมีใบอนุญาตขาย มีใบอนุญาตนําเขา ผลิตภัณฑที่ขายตองมีการจดแจงกับ อย. รวมถึงพวกยาและ

อาหารเสริมโดยเฉพาะการขายสินคาประเภทยา  อย.ไมอนุญาตใหขาย “ยา” ผานอินเทอรเน็ต ตามมาตรา 19 พ.ร.บ.ยา 

เนื่องจากเปนสินคาที่ตองไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูปฏิบัติวิชาชีพโดยตรง ฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน  
1 หมื่นบาท และอาจมีความผิดฐานโฆษณายา โทษปรับไมเกิน 1 แสนบาทแตอาหารเสริมเขาขายเปนวิตามินบํารุงขายผาน

ออนไลนได 

การเสียภาษีจากการขายของออนไลน เมื่อคาขายออนไลนสรางรายไดใหมาก ตามหนาที่พลเมืองสิ่งที่ตองทําคือ 

เสียภาษี กรณีที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตองนํารายไดจากการขายของออนไลนไปรวมกับรายไดแหลงอื่นถามี อาทิ 

เงินเดือน ดอกเบี้ย แลวยื่นแบบแสดงภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 94 ตั้งแตก.ค.-ก.ย.ของทุกป และยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 
เพื่อประเมินภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําป ในม.ค.-มี.ค.ของปถัดไป การประเมินภาษีสําหรับบุคคลธรรมดา มี 2 ทาง คือ 

1.หักคาใชจายตามจริงออกจากรายไดจากการขายสินคาหรือบริการ ตองมีใบเสร็จประกอบ หรือ 2.หักคาใชจายแบบเหมา  
ถาเปนประเภทซื้อมาขายไป หักเหมาได 60% ของรายได จากนั้นเมื่อหักคาลดหยอนอื่นแลว มีเงินไดสุทธิเกิน 150,000 บาท 

เสียภาษี 5% เพดานสูงสุดคือเงินไดสุทธิเกิน 5 ลานบาทเสียภาษี 35% และการคาขายออนไลนมีกฎหมาย 2 ฉบับที่บังคับ

โดยตรง คือ การขึ้นทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับกระทรวงพาณิชย ปจจุบันมีผูคาแค 30% ที่ขึ้นทะเบียน และตองขึ้น

ทะเบียนขายตรงกับตลาดกับสคบ.ดวย 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

รูปแบบการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน” 

ใชรูปแบบของการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนเชิงปริมาณ (Quantitative Study) ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) จากแบบวัดผลครั้งเดียว (One-Shot Case Study) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ

ในการรวบรวมขอมูล และใหผูตอบรับเปนผูกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) 

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 400 คน การสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(purposive sampling) โดยจะเก็บกลุมตัวอยางผานสื่อออนไลน โดยเรียงลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  ใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยจะเก็บกลุมตัวอยางผานสื่อ

ออนไลน ในการเก็บกลุมตัวอยางโดยโพสตแบบสอบถามไปท่ี Facebook Group ดังนี้  (1) Safety Officer (2) Safety Team 
Thailand (3) สมาคม Safety แหงประเทศไทย (4) Construction equipment industry professional (5) Work and 
Informal Safety Thailand เมื่อทําการคัดเลือก Facebook Group ที่จะใชเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจาก 
Facebook Group ทั้ง 5 กลุม  
 ขั้นตอนที่ 2 การสุมแบบกําหนดจํานวนตัวอยาง (quota sampling) โดยกําหนดใหมีจํานวนกลุมตัวอยาง กลุมละ

เทา ๆ กัน คือ กลุมละ 80 คน จากไดกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 5 กลุม จนครบตามจํานวน 400 คน  
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 ขั้นตอนที่ 3 เมื่อกําหนดจํานวนตัวอยางของแตกลุมแลว ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติที่ใช เขามาตอบแบบสอบถาม เพื่อที่จะไดเก็บกลุมตัวอยางใหตรงกับ

กลุมเปาหมาย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชัน 

ชอปปงออนไลน” ในครั้งนี้ ไดแก กลุมผูบริโภคเพศชายและเพศหญิง อายุตั้งแต  18  ปขึ้นไป ที่เคยซื้ออุปกรณดานความ

ปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน 
 สาเหตุที่เลือกศึกษา กลุมตัวอยางดังกลาว เนื่องจากกลุมตัวอยางมีลักษณะทางประชากรตรงตามประเด็นการวิจัย 

เปนกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมและแรงจูงใจการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน ทําใหมีความ

เขาใจในการตอบแบบสอบถาม และจะชวยใหผูวิจัยสามารถเจาะหาขอมูลเชิงลึกท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคงานวิจัยได 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่ องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาวิ จัยครั้ งนี้  คือ  แบบสอบถาม (questionnaire)  

เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list) และแบบสอบถามประมาณคาตามแบบลิเคิรทสเกล (Likert scale) โดยใชเก็บ

ขอมูลที่วิจัยสรางขึ้นเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ซึ่งสรางขึ้นโดยการศึกษาจาก

เอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย สอบถามผูทรงคุณวุฒิ และผูที่มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการวิจัย โดยการแบงแบบสอบถาม

ออกเปน 3 สวน ดังนี ้
สวนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทางประชากร มี 4 ขอ ไดแก  1) เพศ   2) ประเภทธุรกิจ หนวยงาน  3) ตําแหนง

งาน/หนาที่รับผิดชอบ  4) ระดับการศึกษา  โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (check list) จํานวน 4 ขอ ดังนี ้ 
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน จํานวน  

10 ขอ คือ 1) แอปพลิเคชันชอปปงออนไลนที่ใชบริการ 2) แอปพลิเคชันชอปปงออนไลนใดทีใชบริการบอยที่สุด 3) ความถี่ 
ในการซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน 4) การหาขอมูลกอนการซื้อ 5) วัตถุประสงคการซื้อ 6) ชวงเวลาในการ

หาขอมูลและการซื้อ 7) ประเภทสินคาที่ซื้อ 8) จํานวนสินคาท่ีซื้อ 9) คาใชจายในการซื้อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ

เลือกตอบ (check list) ดังนี ้
 สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับแรงจูงในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน 30 ขอ  
ซึ่งจําแนกออกเปน 8 ดาน คือดานสินคา ดานราคา ดานการสื่อสารการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ดานความนาเชื่อถือ 

ดานการใหบริการสวนบุคคล 
การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 1. การหาความเที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถามที่ไดเรียบเรียงแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

เนื้อหา (content validity) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธกันของเนื้อหา และแบบสอบถาม ความเหมาะสมของภาษา การใชคํา 

(wording) และความชัดเจนของคําถาม เพื่อนํามาปรับแกแบบสอบถามใหมีความถูกตองและสมบูรณ กอนการนําไปใชเก็บ

ขอมูลเพื่อนํามาวัดผลจริง 
 2.  การทดสอบหาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยการนําแบบสอบถาม ไปทําการทดสอบลวงหนา 

(pre-test) กับกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เคยซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน จํานวน 40 ตัวอยาง 

เพื่อตรวจสอบวาคําถามในแตละหัวขอของแบบสอบถามนั้น สามารถสื่อความหมายไดตรงตามความตองการของผูศึกษาและ 
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มีความเหมาะสมหรือไม เพื่อนํามาวิเคราะหคํานวณหาคาความเช่ือถือ โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-coefficient) 
ของคอนบราค (Cronbach)การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient)  
โดยคาความเช่ือมั่นโดยรวม = 0.85 จึงสามารถสรุปผลการวิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามอยูในเกณฑที่สามารถ

นําไปใชเก็บขอมูลตอไปได 

วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยไดมีการศึกษาคนควาจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อจัดเปนกรอบขอมูลขั้นพื้นฐาน 

เพื่อใชเปนแนวทางการกําหนดตัวแปร คํานิยามศัพท รวมถึงกําหนด ขอคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการศึกษา 
2. รางขอความที่จะบรรจุลงในแบบสอบถาม มีเนื้อหาครอบคลุมตัวแปร และนิยามศัพทเฉพาะในทุกๆ  ดาน  

แลวจัดทําแบบสอบถามท่ีจะใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยนี้ 
3. นําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นเสนอผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําตรวจสอบ ความถูกตองของเนื้อหา  

และความเหมาะสมที่ใชในการเก็บขอมูล และพิจารณาแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
4. ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง เพื่อนําเสนออาจารยที่ปรึกษาจนไดแบบสอบถามที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
5. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุง พิจารณาจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิไปใชในการเก็บขอมูลในการ

ศึกษาวิจัยตอไป 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทธุรกิจ/หนวยงาน 
ประเภทธุรกิจ/หนวยงาน จํานวน (คน) รอยละ 

ธุรกิจอุตสาหกรรม 
ธุรกิจเหมืองแร 
ธุรกิจการพาณิชย 
ธุรกิจการกอสราง 
ธุรกิจการใหบริการ 
หนวยงานภาครัฐ 
หนวยงานกูภัย 
ธุรกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ 

95 
28 
40 
79 
74 
12 
66 
6 

23.80 
7.00 
10.00 
19.80 
18.50 
3.00 
16.50 
1.50  

รวม 400 100.00 

 จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยาง คือ ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม มากที่สุด โดยมีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 

23.80 รองลงมา คือ ธุรกิจการกอสราง โดยมีจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.80 และนอยที่สุด คือ  ธุรกิจหรือหนวยงาน

อื่นๆ โดยมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนที่มีความนาสนใจในการ  
               ใชบริการ 

แอปพลิเคชันชอปปงออนไลนที่มคีวามนาสนใจในการใชบริการ จํานวน (คน) รอยละ 
Shopee 113 28.20 
LAZADA 116 29.00 
Kaidee 75 18.80 
Amazon 27 6.80 
Alibaba 14 3.50 
eBay 20 5.00 
Weloveshopping 2 0.50 
PNTIP MARMET 3 0.80 
Line MyShop 19 4.80 
Easy Store 8 2.00 
อื่นๆโปรดระบุ 3 0.80 
รวม 400 100.00 

 จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยาง มีแอปพลิเคชันชอปปงออนไลนท่ีมีความนาสนใจในการใชบริการมากที่สุด คือ 

LAZADA โดยมีจํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.00 รองลงมา คือ Shopee โดยมีจํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.20 
และนอยที่สุด คือ Weloveshopping  โดยมีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัย 
              ผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน โดยรวม 

แรงจูงใจในการซ้ืออุปกรณดานความปลอดภัยผาน

แอปพลิเคชันชอปปงออนไลน 
คาเฉลี่ย(𝐱) คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน SD 
ระดับแรง 

จูงใจ 
ดานสินคา 4.44 0.59 มากที่สุด 
ดานราคา 4.44 0.47 มากที่สุด 
ดานการสื่อสารการตลาด 4.30 0.37 มากที่สุด 
ดานการสงเสริมการตลาด 4.24 0.49 มากที่สุด 
ดานความนาเชื่อถือ 4.47 0.42 มากที่สุด 
ดานการใหบริการสวนบุคคล 4.50 0.44 มากที่สุด 
แรงจูงใจรวม 4.39 0.46 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน  

โดยรวม คาเฉลี่ย 4.39 อยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา กลุมตัวอยาง มีแรงจูงใจในการซื้อ

อุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน โดยรวม มากที่สุด คือ ดานการใหบริการสวนบุคคล คาเฉลี่ย   

4.50 อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความนาเช่ือถือ คาเฉลี่ย 4.47 อยูในระดับมากที่สุด และนอยที่สุด คือ ดานการ

สงเสริมการตลาด คาเฉลี่ย 4.24  อยูในระดับ มากที่สุด 
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การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผาน

แอปพลิเคชันชอปปงออนไลน แตกตางกัน 

ตารางที่ 4  แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางประเภทธุรกิจหรือหนวยงานกับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณดานความ  
              ปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน  

ประเภทธุรกิจหรือ 
หนวยงาน 

พฤติกรรมการซ้ืออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชัน 
ชอปปงออนไลน 

รวม 
Shopee LAZADA Kaidee Amazon Alibaba eBay 

Welove 
shopping 

PANTIP 
MARME

T 

อื่นๆ

โปรด

ระบุ 

ธุรกิจอุตสาหกรรม 
47 

(11.8) 
26 

(6.5) 
5 

(1.3) 
5 

(1.3) 
6 

(1.5) 
2 

(0.5) 
2 

(0.5) 
1 

(0.3) 
1 

(0.3) 
95 

(23.8) 

ธุรกิจการพาณิชย 
12 

(3.0) 
12 

(3.0) 
0 

(0.0) 
10 

(2.5) 
3 

(0.8) 
3 

(0.8) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
40 

(10.0) 
ธุรกิจการให 
บริการ 

20 
(5.0) 

25 
(6.3) 

4 
(1.0) 

8 
(2.0) 

5 
(1.3) 

9 
(2.3) 

0 
(0.0) 

1 
(0.3) 

2 
(0.5) 

74 
(18.5) 

หนวย 
งานกูภัย 

36 
(9.0) 

19 
(4.8) 

8 
(2.0) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

1 
(0.3) 

66 
(16.5) 

ธุรกิจเหมืองแร 
22 

(5.5) 
5 

(1.3) 
1 

(0.3) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
28 

(7.0) 

ธุรกิจการกอสราง 
34 

(8.5) 
28 

(7.0) 
7 

(1.8) 
1 

(0.3) 
3 

(0.8) 
5 

(1.3) 
0 

(0.0) 
1 

(0.3) 
0 

(0.0) 
79 

(19.8) 
หนวย 
งานภาครัฐ 

5 
(1.3) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0.0) 

1 
(0.3) 

0 
(0.0) 

12 
(3.0) 

ธุรกิจอื่นๆ 
5 

(1.3) 
1 

(0.3) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
6 

(1.5) 

รวม 
181 

(45.3) 
119 

(29.8) 
25 

(6.3) 
26 

(6.5) 
17 

(4.3) 
22 

(5.5) 
2 

(0.5) 
4 

(1.0) 
4 

(1.0) 
400 

(100.0) 
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางประเภทธุรกิจหรือหนวยงานกับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณดาน

ความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน พบวา ธุรกิจอุตสาหกรรม  ธุรกิจการพาณิชย  หนวยงานกูภัย ธุรกิจเหมือง

แร ธุรกิจการกอสราง หนวยงานภาครัฐ และธุรกิจอื่นๆ มีพฤติกรรมการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชัน 
ชอปปงออนไลน มากที่สุด คือ Shopee ในขณะที่ธุรกิจการใหบริการมีพฤติกรรมการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผาน  
แอปพลิเคชันชอปปงออนไลน มากที่สุด คือ LAZADA 

 สมมติฐานที่ 2 ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีแรงจูงในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัย 
ผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน แตกตางกัน 
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ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางประเภทธุรกิจ / หนวยงานกับแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความ

ปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน โดยรวม 

ตัวแปร ประเภทธุรกิจ / หนวยงาน จํานวน N คาเฉลี่ย 𝐱 

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

S.D. 

F Sig 

แรงจูงใจในการซื้ อ

อุ ปกรณ ด านความ

ปลอดภั ยผ านแอป

พ ลิ เ ค ชั น ช อ ป ป ง

ออนไลน โดยรวม 

ธุรกิจอุตสาหกรรม 95 4.51 0.37 3.11 0.00* 
ธุรกิจเหมืองแร 28 4.39 0.14   
ธุรกิจการพาณิชย 40 4.43 0.33   
ธุรกิจการกอสราง 79 4.31 0.32   
ธุรกิจการใหบริการ 74 4.33 0.39   
หนวยงานภาครัฐ 12 4.47 0.43   
หนวยงานกูภัย 66 4.34 0.22   
ธุรกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ 6 4.30 0.53   

รวม 400 4.39 0.34 3.11  
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางประเภทธุรกิจ / หนวยงานกับแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดาน

ความปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ F-test โดยวิธี One-Way 
ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา Sig ของแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชัน 
ชอปปงออนไลน โดยรวม เทากับ 0.00 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับ

สมมติฐาน H1  แสดงวา ประเภทธุรกิจ / หนวยงาน กับแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยผานแอปพลิเคชัน  
ชอปปงออนไลน โดยรวม แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 3 ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้ออุปกรณดานความปลอดภัยแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการซื้อสินคา

ดานความปลอดภัยผานพลิเคชันชอปปงออนไลนแตกตางกัน 

ตารางที่ 6 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางวัตถุประสงคหลักที่ทานเลือกซื้ออุปกรณดานความปลอดภัย กับแรงจูงใจ 
              ในการซื้อสินคาดานความปลอดภัยผานพลิเคชันชอปปงออนไลน โดยรวม 

              ตัวแปร 
วัตถุประสงคหลักท่ีทานเลือกซื้ออุปกรณ

ดานความปลอดภยั จํานวน 

N 
คาเฉลี่ย 

x 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

S.D. 

F Sig 

แรงจูงใจในการซื้อ

สินคาดานความ

ปลอดภัยผานพลิเค

ชันชอปปงออนไลน 

โดยรวม 

เมื่อมีอุปกรณดานความปลอดภัยออกใหม 66 4.48 0.05 3.35 0.00* 
เมื่ออุปกรณดานความปลอดภัยเกาชํารุด

หรือไมสามารถใชงานไดแลว 
188 4.36 0.01   

เพื่อหาซื้ออุปกรณดานความปลอดภัย ที่

ยังไมมีหรือยังมีไมครบ 
72 4.36 0.03   
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              ตัวแปร 
วัตถุประสงคหลักท่ีทานเลือกซื้ออุปกรณ

ดานความปลอดภยั จํานวน 

N 
คาเฉลี่ย 

x 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

S.D. 

F Sig 

 เพื่อหาซื้ออุปกรณดานความปลอดภัย

ตามสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบนั 
35 4.42 0.06   

เพื่อหาซื้ออุปกรณดานความปลอดภัย

ตามตามกฎหมายบังคับใชในสถาน

ประกอบการ 
37 4.45 0.06   

อื่น ๆ โปรดระบุ……… 2 3.68 0.31   

รวม 400 4.39 0.01 3.35  
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ตารางที่ 6 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางวัตถุประสงคหลักที่ทานเลือกซื้ออุปกรณดานความปลอดภัย 

กับแรงจูงใจในการซื้อสินคาดานความปลอดภัยผานพลิเคชันชอปปงออนไลน โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ  
F-test โดยวิธี One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา Sig ของแรงจูงใจในการซื้ออุปกรณดานความ

ปลอดภัยผานแอปพลิเคชันชอปปงออนไลน โดยรวม เทากับ 0.00 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1  แสดงวา วัตถุประสงคหลักที่ทานเลือกซื้ออุปกรณดานความปลอดภัย กับแรงจูงใจใน

การซื้อสินคาดานความปลอดภัยผานพลิเคชันชอปปงออนไลน โดยรวม แตกตางกัน 
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สวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกสั่งยาในกลุมยารักษา 
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

Marketing Mix Affecting Pulmonologists Towards Selecting Medicine  
in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Drug Group 

วินุรา ธิติไพศาล* และสายนที เฉินบํารุง** 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกสั่งยา  
ในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การศึกษาครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการเก็บขอมูลแบบเจาะจง (Specific 
Method) แพทยที่ทํางานอยูในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในประเทศไทย  จากแบบสอบถาม และทําการสุมตัวอยาง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 267 คน และใชการวิเคราะหขอมูลโดยคาทางสถิติ ไดแก การหาคาอัตรา 
รอยละ มีรายงานตารางแจกแจง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานของคาลําดับความสําคัญของ  
สวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกยาในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง  36 - 40 ป อยูในโรงพยาบาลประจํา

จังหวัด โดยโรงพยาบาลมีจํานวนเตียง 401 - 800 เตียง โดยมีจํานวนผูปวยที่มารักษา และการจายยาสูดพนโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรังเฉลี่ย 11 – 50 รายตอสัปดาห ซึ่งแพทยจะทําการเลือกจายยาทั้งสองประเภท คือ บัญชียาหลักแหงชาติและไมอยูใน

บัญชีหลักแหงชาติ กลุมยาที่แพทยเลือกใช คือ Inhaled Corticosteroid (ICS) + Long Acting Beta 2 Agonist (LABA) 
และใหความสําคัญในการเลือกใชยารักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือ Long Acting Muscarinic Antagonist (LAMA)  

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใหคาเฉลี่ยอยูในระดับ

สําคัญมาก 3 ปจจัย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย สวนปจจัยดานสงเสริมการตลาดให

คาเฉลี่ยอยูในระดับสําคัญ โดยปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  
เมื่อจําเนกตามความเช่ียวชาญเฉพาะดาน พบวา อายุรแพทยโรคระบบทางเดินหายใจเลือกใชกลุมยาในการรักษา

ผู ป วย โรคปอดอุดกั้ น เ รื้ อรั งลํ าดับแรก คื อ  กลุ มยา  Long Acting Muscarinic Antagonist (LAMA) และ  Inhaled 
Corticosteroid (ICS) + Long Acting Beta 2 Agonist (LABA) และใหระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑเปนลําดับแรก สวนอายุรแพทยทั่วไปเลือกใชกลุมยาในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังลําดับแรก คือ  
กลุมยา Short Acting Bronchodilators และใหระดับความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 
เปนลําดับแรก  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา แพทยที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานไมมีความสัมพันธกันกับกลุมยาที่ใชในการ

รักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สวนผลการทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดวยสถิติ T-test พบวา  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยรวมไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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Abstract 

This Research aimed to examine marketing mix affecting pulmonologists towards selecting 
medicine in chronic obstructive pulmonary disease drug group. Data were gathered by the specific method. 
Questionnaires were distributed, according to the purposive sampling, to 267 pulmonologists of state and 
private hospitals in Thailand who directly involved in the selection of medicine in chronic obstructive 
pulmonary disease drug group. Data obtained were, then, analyzed by the descriptive statistics: i.e. 
frequency, mean of a frequency distribution table, and standard deviation, and the inferential statistics of 
the importance of marketing mix affecting pulmonologists towards selecting medicine in chronic obstructive 
pulmonary disease drug group. 
 The findings revealed that most respondents were male in the age between 36-40 years old. They 
worked at 401-800 bed-provincial hospitals. In a week, there were around 11-50 patients receiving treatment 
and being prescribed the inhaled drugs, enlisted in both National List of Essential Drugs and Non- Essential 
Drug List. The medicine in chronic obstructive pulmonary disease drug group that they selected for their 
patients with chronic obstructive pulmonary disease were Inhaled Corticosteroid (ICS) + Long Acting Beta 2 

Agonist (LABA). Priorities in selecting medicines for the chronic obstructive pulmonary disease patient were 
as follows: Long Acting Muscarinic Antagonist (LAMA). 
 The findings also presented that the three marketing mix factors namely product, price, and place 
were very important for the respondents; while promotion factor was important. 
 When classifying the respondents according to their specialists, the results presented that the 
pulmonologist respondents gave their first priority to the Long Acting Muscarinic Antagonist (LAMA); and 
Inhaled Corticosteroid (ICS) + Long Acting Beta 2 Agonist (LABA) for their chronic obstructive pulmonary 
disease patients.  They rated product as the most important marketing mix factor. For general internist 
respondents, they gave their first priority to the Short Acting Bronchodilators for their chronic obstructive 
pulmonary disease patients. They also rated product as the most important marketing mix factor. 
 Results of the hypothesis testing pointed out that the different groups of specialists were not 
correlated with the selection of medicine for chronic obstructive pulmonary disease patients. In the 
meanwhile, results of the hypothesis testing at 0.05 level of significance by T-test showed that at the 0.05 
level of significance, difference between marketing mix factors were not observed. 

บทนํา 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือเรียกวาโรคถุงลมโปงพอง (Chronic obstructive pulmonary disease หรือ COPD) 
สาเหตุหลักมาจาก การสูบบุหรี่ หรือควันพิษ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยมีอาการหอบเหนื่อย (Dyspnea) หายใจไมเต็ม

ปอด ระดับความรุนแรงของโรคจะสัมพันธไปกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล อัตราการกําเริบเฉียบพลัน 

หรือการเกิดภาวะแทรกซอนอื่น ๆ เชน ภาวะปอดอักเสบติดเช้ือ ภาวะหายใจหรือหัวใจลมเหลว และการเสียชีวิตในที่สุด  
ในปจจุบันโรค COPD เปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได การปองกันการเกิดโรคเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุด โดยการดูแล
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รักษาจะประกอบไปดวยการประเมินและติดตามโรค การลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค การดูแลผูปวย COPD ในชวงที่โรคสงบ 

และการดูแลรักษาชวงที่มีการกําเริบของโรคเฉียบพลัน (นภารัตน อมรพุฒิสถาพร, 2563) 
การรักษาและบรรเทาอาการจะใชการรับประทานยา ยาฉีด และยาสูดสูทางเดินหายใจ ซึ่งในอดีตนั้นจะใชยาสูด  

สูทางเดินหายใจจะมุงเนนการรักษาภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นเฉพาะในทางเดินหายใจ แตปจจุบันพบวาสามารถใชยาสูด 
สูทางเดินหายใจเพื่อการรักษาโดยการใหยาออกฤทธิ์ไดทั้งแบบเฉพาะที่ ( local delivery) และทั่วรางกาย (systemic 
delivery) ทําใหการรักษาดวยวิธีนี้ไดรับความสนใจมากข้ึน จึงเปนขอไดเปรียบของยาสูดสูทางเดินหายใจที่ดีกวาเมื่อเทียบกับ

ยารับประทานหรือยาฉีด (พิสิษฐ หรือสมบูรณ, 2563) 
อุปกรณนําสงยา (Inhaler devices) ยาสูดพนจัดเปนยาเทคนิคพิเศษที่มีวิธีใชเฉพาะหรือตองมีทักษะในการใช 

โดยในปจจุบันไดมีการนํายาสูดพนมาใชในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเ รื้อรังและโรคหืดหอบ ทั้งชนิดที่เปนยาขยาย

หลอดลม สําหรับบรรเทาอาการ และยาลดการอักเสบของหลอดลม ซึ่งยาประเภทนี้จําเปนตองอาศัยความรวมมือของผูปวย  
ที่จะสามารถใชยาสูดไดอยางถูกตองเหมาะสม (Rau, 2006) เนื่องจากยังมีคนไข COPD เปนจํานวนมากที่ประสบปญหาเรื่อง

แรงสูดจากเครื่องสูดพน เพราะคนไข COPD ไมมีแรงในการสูด อยางไรก็ตาม ยังมีขอมูลจากหลายการศึกษา พบวาผูปวย 
มีปญหาในดานเทคนิคการใชยาที่ไมถูกตอง (Lavorini et al., 2020) สงผลใหยาเขาถึงตําแหนงที่ออกฤทธ์ิไดไมดี และมีผลตอ

การควบคุมโรคและประสิทธิภาพในการรักษา โดยพบวาสามารถทําใหเกิดการรักษาลมเหลวและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น 

(Shrestha et al., 1996) ดังนั้น การเขาใจเทคนิควิธีการใชยาที่ถูกตองและใหคําแนะนําที่เพียงพอเกี่ยวกับเทคนิคการใชยาสูด 

จะสามารถทําใหผูปวยใชยาไดอยางถูกตอง โดยจะนําไปสูประสิทธิภาพการรักษาที่ดีขึ้น ข้ันตอนสําคัญของการใชยาสูด  
ซึ่งจะมีผลตอการนําสงยาไปยังบริเวณเปาหมาย โดยหากทําขั้นตอนเหลานี้ไดไมถูกตองอาจทําใหยาไปถึงบริเวณเปาหมายได

นอยหรือนําสงยาไปไมถึงยังบริเวณเปาหมาย (Adnan, Karim, Khan, and Wabel, 2016) 
ในการจําหนายยาที่ใชในการรักษาโรค COPD นั้นจะตองไดรับการสั่งจายยาโดยแพทยที่เกี่ยวของ และการใชยาตอง

อยูในความควบคุมของแพทย มูลคาการสั่งยาโดยสวนใหญจะเปนการสั่งยาจากโรงพยาบาล ซึ่งกระบวนการในการสั่งยา

โดยทั่วไปแลวผูแทนยาจะนําเสนอขอมูลใหกับแพทยที่เกี่ยวของ และเภสัชกร ตอมาในการพิจารณาเลือกยาเขาในบัญชียา

โรงพยาบาลจะไดขอมูลจากการนําเสนอจากแพทยผูใชยา ซึ่งอาจนําเสนอในรูปแบบของเอกสารทางวิชาการ หรือการใหขอมูล

แกคณะกรรมการพิจารณายาของโรงพยาบาลในวาระที่ประชุม โดยพิจารณาจากความจําเป นในการใชยาแตละชนิด  
ปริมาณการใชยา และการบริหารงบประมาณในการรักษาผูปวยในโรงพยาบาลนั้น เมื่อผานวาระการประชุมแลวบริษัทยาจะ

สงผลิตภัณฑตัวอยางยามาใหกับทางโรงพยาบาล หลังจากโรงพยาบาลไดมีการทดลองใชยาตัวอยางหมดแลวจึงจะทําการสั่งซือ้

ยาในลําดับตอไป ซึ่งโรงพยาบาลถือเปนตลาดขนาดใหญสําหรับบริษัทผูจําหนายยา ทําใหบริษัทผูจําหนายยาโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรังไดมีการนํากลยุทธการตลาดตางๆ มาปรับใชเพื่อใหแพทยที่เกี่ยวของตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑยาของบริษัทตนเอง 

(โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน, 2563 : ออนไลน) 
สถานการณการแขงขันของตลาดยาในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากมีการ

นํายาเขามาจําหนายหลากหลายกลุมเพิ่มมากขึ้น  โดยมีกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่จําหนายในประเทศไทยกวา  
20 ชนิด และมีบริษัทที่จําหนายกวา 15 บริษัท กลุมยาที่ใชในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่แพทยเลือกใชโดยสวนใหญจะ

เปนกลุมยาสูดสูทางเดินหายใจ ICS/LABA กับ กลุมยา LAMA ในปจจุบันกลุมยา LAMA เริ่มมีความไดเปรียบ เนื่องจากเพิ่งถูก

ประกาศเขาบัญชียาหลัก ในปงบประมาณ 2562 ในการเลือกใชยาในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนั้นจะขึ้นอยูกับ

อาการของผูปวยเปนหลัก โดยขอมูลยอนหลัง 1 ป ในเดือน กุมภาพันธ 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2564 พบวา มีมูลคาการ

ขายผานโรงพยาบาลของตลาดกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  โดยรวมมีคาเทากับ 1,415 ลานบาท (ธิติกานต  หุนเจริญ, 
2564, สัมภาษณ) ซึ่งเปนมูลคาที่สูงมาก ดังนั้นแตละบริษัทที่ผลิตและจําหนายกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จึงพยายาม

ใชกลยุทธตางๆเพื่อใหไดสวนแบงทางการตลาดมากที่สุดแตการสั่งใชกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะตองอยูในความ
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ควบคุมของแพทย  ทั้งนี้ขอจํากัดในการสั่งจายยายังถูกควบคุมมากยิ่งขึ้นบวกกับภาวะการเงินของโรงพยาบาลในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขประสบภาวะขาดทุนหลายแหง ซึ่งเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกใชยาของแพทย  ในการทํา

ตลาดของอุตสาหรกรรมยาโรคปอดอุดกั้นเรือ้รังนี้ จะไมสามารถกระทํากับผูปวยโดยตรง อํานาจในการตัดสินใจสั่งยาจะตองมา

จากแพทยผูรักษาเทานั้น โดยจะมีผูแทนยาเปนตัวกลางในการติดตอใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑยา การตัดสินใจสั่งใชยา

ของแพทยจึงเปนสวนสําคัญอยางมากที่จะทําใหฝายการตลาดของบริษัทตางๆ เตรียมขอมูลและเครื่องมือในการทํางาน  
เพื่อใหตรงกับความตองการของแพทยมากท่ีสุด และสรางความมั่นใจในการสั่งใชยาตอไป (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2563) 

ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องสวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกสั่ง

ยาในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เนื่องจากเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาทางดานสาธารณสุขของประเทศตางๆ ทั่วโลก

รวมถึงประเทศไทยดวย ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะสามารถนําไปปรับกลยุทธในการทํางานทางการแพทยที่เกี่ยวของกับโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรัง เพื่อสงตอใหกับฝายการตลาดของบริษัทผูจําหนายยานําไปใชปรับกลยุทธทางการตลาด เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกสั่งยาในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตอไป 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกสั่งยาในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง 

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงสวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกสั่งยาในกลุมยารักษาโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรัง 
2. บริษัทผูจัดจําหนายยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ ไปใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของแพทยโรคทางเดินหายใจตอไป  

นิยามศัพท 

โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง คือ โรคที่เกิดเนื่องมาจากความผิดปกติในการตอบสนองของปอดตอสารหรือกาซที่มากระตุน

กอใหเกิดการอุดกั้นของหลอดลมในลักษณะเรื้อรังที่มีการฟนกลับไมเต็มที่ (Not fully reversible) และสงผลกระทบตออวัยะ

หรือระบบอื่นๆ อีกดวย (Extrapulmonary effects)  
แพทย คือ แพทยท่ีทํางานอยูในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนในประเทศไทย ซึ่งเปนผูเกี่ยวของโดยตรงตอการ

เลือกสั่งยาในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งแบงเปน 2 กลุม ไดแก อายุรแพทยโรคระบบทางเดินหายใจ  
และอายุรแพทยทั่วไป ท่ีทําหนาท่ีดูแลคนไขปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

ยารักษาโรคปอดอุดกั้นเ ร้ือรัง คือ ยาที่ ใชรักษาโดยมีวัตถุประสงค เพื่อบรรเทาอาการ ลดการกําเริบ  
และเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับผูปวย ซึ่งการเลือกใชยาจะเปนไปตามอาการ และระดับความรุนแรงของโรคสําหรับกลุมยาที่ใชใน

การรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประกอบดวย ยาชนิดรับประทาน ยาฉีด และยาสูดพน 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ขอบเขตเนื้อหา 
 เปนการศึกษาถึงสวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกยาในกลุมยารักษาโรคปอด  
อุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  
และดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 
 
 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แพทยที่ทํางานอยูในโรงพยาบาลของรัฐบาลจํานวน 359 แหง และเอกชน

จํานวน 168 แหง ในประเทศไทย ซึ่งเปนผูเกี่ยวของโดยตรงตอการเลือกสัง่ยาในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง ดังนั้นขนาด

ของกลุ มตั วอย างคํ านวณไดจากสูตร  Taro Yamane ที่ ระดับความเ ช่ือมั่ นรอยละ 95 (Yamane, 1973 อ างใน  
ธีรวุฒิ  เอกะกุล,2543)  ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 267 คน และใชวิธีการเก็บขอมูลแบบเจาะจง (Specific Method)  

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
งานวิจัยนี้มีการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดแบงแบบสอบถามออกเปน 

3 สวน คือ  
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประเภทของสถานพยาบาลที่อายุรแพทยประจําอยู  

และจํานวนเตียงของโรงพยาบาล 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกสั่งยาในกลุมยารักษา  

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิ เคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติ spss for window โดยใชสถิติ 
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviatation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การแจกแจงแบบที (T – test)  

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูล ผลการศึกษา รอยละ 

1. ประเภทของสถานพยาบาล โรงพยาบาลประจําจังหวัด 35.6 
2. สถานะปจจุบัน แพทยเฉพาะทาง 58.4 
3. ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน อายุรแพทยโรคระบบทางเดินหายใจ 58.4 
4. จํานวนเตียงของโรงพยาบาล จํานวนเตียง 401 – 800 เตียง 28.8 
5.จํานวนผูปวยที่มารักษาโรคปอดอุด

กั้นเรื้อรังเฉลี่ยตอสัปดาห 
จํานวน 11 – 50 ราย 70.0 

6. การจายจํานวนยาโรคปอดอุดกัน้

เรื้อรังใหกับผูปวยเฉลีย่ตอสัปดาห 
จํานวน 11 – 50 ราย 71.2 

7. ชนิดของยาผูปวยโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง 
สูดพน 99.6 
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8. จํานวนของผูปวยท่ีไดรับยาชนิดสูด

พนโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตอสัปดาห 
จํานวน 11 – 50 ราย 72.3 

9. ประเภทบัญชียาโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง 
เลือกจายยาทั้งสองประเภท 
(ในบัญชียาหลักแหงชาติและไมอยูในบัญชีหลัก

แหงชาติ) 

83.9 

10. กลุมยาที่ใชในการรักษาผูปวยโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
Inhaled Corticosteroid (ICS) + Long Acting 
Beta 2 Agonist (LABA) 

88.4 

11. ประเภทอุปกรณนําสงยาสูดพนใน

การรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
Metered Dose Inhaler (MDI) 97.8 

12. ลําดับความสําคัญในการเลือกใชยา

รักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ลําดับที่ 1 กลุม Long Acting Muscarinic 
Antagonist (LAMA) 

59.9 
 

 ลําดับที่ 2 กลุม Long Acting Muscarinic 
Antagonist (LAMA) + Long Acting Beta 2 
Agonist (LABA) 

31.5  
 

 ลําดับที่ 3 กลุม Inhaled Corticosteroid (ICS) + 
Long Acting Beta 2 Agonist (LABA) 

28.5 
 

 ลําดับที่ 4 กลุม Triple Therapy (ICS + LABA + 
LAMA) 

32.2 

 ลําดับที่ 5 กลุม Short Acting Bronchodilators   34.1 

สวนที่ 2 ระดับการรับรูปจจัยสวนประสมทางการตลาดของแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้น 
           เรื้อรัง 

ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด คาเฉลี่ยรวม ปจจัยยอย 3 อันดับแรก 

ดานผลิตภณัฑ อยูในระดับสําคัญมาก 
(4.13) 

1. ประสิทธิภาพในการลดการกําเริบของโรค (4.57) 
2. ประสิทธิภาพในการลดอาการ (4.55) 
3. ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา (4.54) 

ดานราคา อยูในระดับสําคัญมาก  
(3.92) 

1. ตัวยาอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ (3.95) 
2. ตัวยามีราคาถูก ทําใหผูปวยสามารถประหยัดคาใชจายได (3.90) 

ดานชองทางการ

จัดจําหนาย 
อยูในระดับสําคัญมาก  

(3.68) 
1. ยาไมขาด ทําใหมียาใชอยางตอเนื่อง (3.76) 
2. มีกระบวนการใหบริการที่เปนระบบ สะดวก และรวดเร็ว (3.60) 

ดานสงเสริม

การตลาด 
อยูในระดับสําคัญ   

(3.28) 
1. ผูแทนยาแนะนําวิธีการใชเครื่องสูดพนอยางถูกวิธี (3.77)  
2. ผูแทนยามีความรู เกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑที่ขาย  
ใหขอมูลที่ถูกตอง และชัดเจน (3.74) 
3. บุคลิกลักษณะของผูแทนยามีความนาเช่ือถือ (3.49)    
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับกลุมยาในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s)  ที่มีผลตอ 
            การเลือกใชกลุมยาของแพทยโรคทางเดินหายใจ จําแนกตามความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

 สวนท่ี 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับกลุมยาในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่มีผลตอการเลือกใชกลุมยาของแพทยโรค

ทางเดินหายใจ จําแนกตามความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

อายุรแพทยโรคระบบทางเดินหายใจ อายุรแพทยทั่วไป อื่นๆ 
1. กลุมยา Long Acting Muscarinic 
Antagonist (LAMA)  
คิดเปนรอยละ 96.15 

1. กลุมยา Short Acting 
Bronchodilators  
คิดเปนรอยละ 80.20 

1. กลุมยา Short Acting 
Bronchodilators  
คิดเปนรอยละ 90.00 

2. กลุมยา Long Acting Muscarinic 
Antagonist (LAMA) + Long Acting 
Beta 2 Agonist (LABA)  
คิดเปนรอยละ 95.51 

2. กลุมยา Inhaled Corticosteroid 
(ICS) + Long Acting Beta 2 Agonist 
(LABA) คิดเปนรอยละ 79.21 

2. กลุมยา Inhaled Corticosteroid 
(ICS) + Long Acting Beta 2 Agonist 
(LABA) คิดเปนรอยละ 80.00 

3. กลุมยา Long Acting Beta 2 
Agonist (LABA)  และInhaled 
Corticosteroid (ICS) + Long Acting 
Beta 2 Agonist (LABA)  
คิดเปนรอยละ 94.87 

3. กลุมยา Long Acting Muscarinic 
Antagonist (LAMA)  
คิดเปนรอยละ 76.24 

3. กลุมยา Long Acting Muscarinic 
Antagonist (LAMA) และ Triple 
Therapy (ICS + LABA + LAMA)  
คิดเปนรอยละ 50.00 

 
สวนที่ 3.2 การเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ซึ่งไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจใน

การเลือกยาในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  จําแนกตามความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

ลําดับ

ความสําคัญ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
อายุรแพทยโรคระบบทางเดินหายใจ อายุรแพทยทั่วไป 

 
อื่นๆ 

 
1. กลุมยา Long Acting Muscarinic 

Antagonist (LAMA)  
คิดเปนรอยละ 76.28 

กลุมยา Long Acting 
Muscarinic Antagonist 
(LAMA)  
คิดเปนรอยละ 36.63 

กลุมยา Short Acting 
Bronchodilators และ Long 
Acting Muscarinic 
Antagonist (LAMA)  
คิดเปนรอยละ 40.00 

2. กลุมยา Long Acting Muscarinic 
Antagonist (LAMA) + Long Acting 
Beta 2 Agonist (LABA)  
คิดเปนรอยละ 39.74 

กลุมยา Long Acting 
Muscarinic Antagonist 
(LAMA)  
คิดเปนรอยละ 28.71 

กลุมยา Long Acting 
Muscarinic Antagonist 
(LAMA) และ Long Acting 
Muscarinic Antagonist 
(LAMA) + Long Acting 
Beta 2 Agonist (LABA) 
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 คิดเปนรอยละ 30.00 

3. กลุมยา Long Acting Muscarinic 
Antagonist (LAMA) + Long Acting 
Beta 2 Agonist (LABA)  
คิดเปนรอยละ 34.62 

กลุมยา Triple Therapy 
(ICS + LABA + LAMA)  
คิดเปนรอยละ 21.78 

กลุมยา Inhaled 
Corticosteroid (ICS) + 
Long Acting Beta 2 
Agonist (LABA)  
คิดเปนรอยละ50.00 

4. กลุมยา Inhaled Corticosteroid 
(ICS) + Long Acting Beta 2 
Agonist (LABA)  
คิดเปนรอยละ 42.95 

กลุมยา Long Acting 
Muscarinic Antagonist 
(LAMA) + Long Acting 
Beta 2 Agonist (LABA)  
คิดเปนรอยละ 26.73 

กลุมยา Triple Therapy 
(ICS + LABA + LAMA)  
คิดเปนรอยละ 50.00 

5. กลุมยา Short Acting 
Bronchodilators  
คิดเปนรอยละ 37.82 

กลุมยา Short Acting 
Bronchodilators  
คิดเปนรอยละ 29.70 

กลุมยา Methylxanthines  
คิดเปนรอยละ 40.00 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท้ังหมด  3 ปจจัย คือ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย สวนปจจัยดานสงเสริมการตลาดใหคาเฉลีย่อยูในระดบัสาํคญั 

โดยปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยปจจัยยอยดานผลิตภัณฑที่มีระดับความสําคัญในลําดับแรก คือ ตัวยามี

ประสิทธิภาพในการรักษา ลดการกําเริบของโรค และจากการวิจัยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได  ปจจัยยอยดานราคาที่มี

ระดับความสําคัญในลําดับแรก คือ ตัวยาอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ ปจจัยยอยดานชองทางการจั ดจําหนายที่มีระดับ

ความสําคัญในลําดับแรก คือ ยาไมขาด ทําใหมียาใชอยางตอเนื่อง  สวนปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาดที่มีระดับความสําคัญ

ในลําดับแรก คือ ผูแทนยามีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและแนะนําวิธีการใชอยางถูกตองและชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของพัชรินทร  มายัง (2555) ที่ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรงพยาบาลในอําเภอเมือง

พิษณุโลกในการสั่งใชยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ และดาน

ราคาที่แพทยใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก ตัวยามีการใชมานานจนมั่นใจวาปลอดภัยในการใชยา (Evidence Base) ตัวยามี

ประสิทธิภาพในการรักษาเปนยาอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ   และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญชนก  ภูวรัตนวิทยา (2559) 

ศึกษาเรื่อง “สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของศัลยแพทยกระดูกและขอในจังหวัดเชียงใหมในการเลือกโลหะ

ดามกระดูก” ที่พบวา ดานการสงเสริมการตลาดที่แพทยใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ ผูแทนขายของบริษัทมีความรู  
ความเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนําเรื่องของสินคาได เชน แบบโลหะดามกระดูกท่ีเหมาะสมกับผูปวยแตละราย และไมสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ขนิษฐา วัฒนโรจนกิจ (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง “สวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยในการสั่งใชยา 
ลดกรดในกระเพาะอาหารในโรงพยาบาล ในอําเภอเมืองเชียงใหม” ที่พบวา  ดานการสงเสริมการตลาดที่แพทยใหความสําคัญ

เปนลําดับแรก คือ ความสม่ําเสมอในการเยี่ยมของผูแทนยา และดานชองทางการจัดจําหนาย คือ มีการรักษาคุณภาพใน 
ขณะจัดสง ผลการศึกษา พบวา แพทยท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานไมมีความสัมพันธกันกับกลุมยาที่ใชในการรักษาผูปวยโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยรวมไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
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ขอคนพบ 

จากการศึกษาขอมูลปจจัยที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกยาในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

สามารถสรุปขอคนพบไดดังตอไปนี้  
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนอยูในโรงพยาบาลประจําจังหวัด เปนแพทยเฉพาะทางดานอายุรแพทยโรคระบบ

ทางเดินหายใจ  โดยโรงพยาบาลมีจํานวนเตียง 401 - 800 เตียง โดยมีจํานวนผูปวยท่ีมารักษา และการจายยาสูดพนโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรังเฉลี่ย 11 – 50 รายตอสัปดาห ซึ่งแพทยจะทําการเลือกจายยาทั้งสองประเภท คือ บัญชียาหลักแหงชาติและไมอยู

ในบัญชีหลักแหงชาติ กลุมยาที่แพทยเลือกใชในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง คือ Inhaled Corticosteroid (ICS) + 
Long Acting Beta 2 Agonist (LABA) จะใชอุปกรณนําสงยาสูดพนในการรักษา ประเภท Metered Dose Inhaler (MDI)  
และลําดับความสําคัญในการเลอืกใชยารักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ลําดับที่ 1 คือ Long Acting Muscarinic Antagonist 
(LAMA) ลําดับที่ 2 คือ  Long Acting Muscarinic Antagonist (LAMA) + Long Acting Beta 2 Agonist (LABA) ลําดับที่ 

3 คือ  Inhaled Corticosteroid (ICS) + Long Acting Beta 2 Agonist (LABA) ลํ าดับที่  4 คือ  Triple Therapy (ICS + 
LABA + LAMA) ลําดับที่ 5 คือ Short Acting Bronchodilators  

2. จากการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกยาในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พบวา 

ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา ลดการกําเริบของโรค  
และจากการวิจัยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได รองลงมา คือ ทําใหการทํางานของปอดดีขึ้นทําใหผูปวยสามารถประกอบ

กิจวัตรประจําวันได ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการใชยาไมยุงยาก มีขอควรระวังชัดเจน และมีผลขางเคียงต่ํา  
3. ปจจัยที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกยาในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จําแนกตามความ

เช่ียวชาญเฉพาะดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานอายุรแพทยโรคระบบทางเดินหายใจ เลือกใช

กลุมยาในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ลําดับแรก คือ กลุมยา Long Acting Muscarinic Antagonist (LAMA)  
และ Inhaled Corticosteroid (ICS) + Long Acting Beta 2 Agonist (LABA) และใหระดับความสําคัญปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานผลิตภัณฑเปนลําดับแรก คือ ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา ลดการกําเริบของโรค และจากการวิจัย

สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได สวนทางดานราคาใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ ตัวยาอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ  
ดานชองทางการจัดจําหนายใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ ยาไมขาด ทําใหมียาใชอยางตอเนื่อง ดานสงเสริมการตลาดให

ความสําคัญเปนลําดับแรก คือ ผูแทนยามีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและแนะนําวิธีการใชอยางถูกตองและชัดเจน 
4. ผูตอบแบบสอบถามที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานอายุรแพทยทั่วไปเลือกใชกลุมยาในการรักษาผู ปวยโรคปอด 

อุดกั้นเรื้อรังลําดับแรก คือ กลุมยา Short Acting Bronchodilators และทางดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

แพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกยาในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑเปนลําดับแรก คือ ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา ลดการกําเริบของโรค และจากการวิจัยสามารถลดอัตรา

การเสียชีวิตได สวนทางดานราคาใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ ตัวยาอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ ดานชองทางการ  
จัดจําหนายใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ ยาไมขาด ทําใหมียาใชอยางตอเนื่อง ดานสงเสริมการตลาดใหความสําคัญเปน

ลําดับแรก คือ ผูแทนยามีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและแนะนําวิธีการใชอยางถูกตองและชัดเจน โดยกลุมยาที่ใชในการรักษา

ผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  ซึ่งตรงขามกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา

โดยรวมไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ขอเสนอแนะ 

จากขอคนพบในการศึกษาการศึกษาเรื่องสวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือกยาใน

กลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จากขอคนพบในครั้งนี้สามารถนํามาเปนแนวทางในการวางกลยุทธทางการตลาด  
ไดดังตอไปนี้ 

ดานผลิตภัณฑ จากขอคนพบ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอแพทยโรคทางเดินหายใจในการเลือก

ยาในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนั้น ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจั ยทางดานผลิตภัณฑสูงสุด  
เนื่องจาก แพทยอยากไดยาที่ดีมีประสิทธิภาพ ในเรื่องของ การลดการกําเริบของโรค (Exacerbation)  การลดอาการ 

(Symptom) รวมไปถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทําใหมีผลขางเคียงต่ํา สามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได รวมถึงทําใหผูปวย

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผูปวยมีสมรรถภาพปอดดีขึ้นกวาเดิม  ดังนั้นบริษัทยาควรใหความสําคัญในเรื่องของการคิดคนยาที่มี

ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการรักษาไมมีผลขางเคียง ทําการวิจัยอยางโปรงใส มีหลักฐานอางอิงที่ชัดเจน มีการตีพิมพ  
ในวารสาร ซึ่งจะทําใหยามีความนาเช่ือถือมากยิ่งขึ้น ในสวนของการนําเสนอรายละเอียดของผลิตภัณฑบริษัทยาควรจะมี

วิธีการนําเสนอรายละเอียดของยาใหมีความกระชับ เขาใจงาย ไมซับซอน เชน นําเสนอคลิปวีดีโอสั้นๆ กระทัดรัด  
ไดใจความสําคัญ และบริษัทยาควรจะมียาหลายๆตัว หลายๆกลุม  ในบริษัทเพื่อตอบสนองความตองการของแพทยและ

โรงพยาบาล ซึ่งจะทําใหบริษัทมีสวนแบงการตลาดเพิ่มสูงขึ้น 
ดานราคา จากขอคนพบ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาเปนปจจัยรองลงมาที่แพทยโรคทางเดิน

หายใจใหความสําคัญ ดังนั้นบริษัทยาควรจะมีการตั้งราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของยา และควรสํารวจราคาคูแขงกอนตั้ง

ราคา เนื่องจากยาในกลุมเดียวกันจะมีประสิทธิภาพใกลเคียงกัน แตในกรณีที่คุณภาพยาไมแตกตางจากยาของบริษัทคูแขง  
ไมควรที่จะตั้งราคาแตกตางมากนัก เนื่องจากจะทําใหเสียราคาทั้งกลุมสําหรับกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังควรมีราคายา

ที่ไมแพงจนเกินไปราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพเนนเรื่องความคุมคาหรือประโยชนที่ผูปวยและโรงพยาบาลจะไดรับเปนหลัก 

โดยมีราคาที่ไมแตกตางกับบริษัทคูแขงมากจนเกินไป  ฉะนั้นในการตั้งราคาของยาแตละกลุมนั้นตองตั้งราคาใหมีความ

ใกลเคียงกัน เนื่องจากกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีราคาคอนขางสูง ซึ่งในการใชยาแตละครั้งนั้นจะมีในเรื่องของ

งบประมาณเขามาเกี่ยวของ และควรมีการผลักดันกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังใหเขาไปอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ  
ซึ่งจะทําใหมีความไดเปรียบมากกวากลุมยาที่ไมไดอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ ซึ่งโดยสวนใหญผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะใช

สิทธิในการรักษา 30 บาท  และสิทธิประกันสังคม ดังนั้นในการตั้งราคายาที่สูงจนเกินไปอาจจะสงผลตอการสั่งจายยาของ

แพทยเนื่องดวยสถานการณในปจจุบันรัฐบาลยังคงมีนโยบายในการควบคุมคาใชจายในการรักษาอยูราคายาจึงเปนอีกปจจัย

หนึ่งที่แพทยจะใหความสําคัญเปนลําดับแรก  
ดานชองทางการจัดจําหนาย จากขอคนพบ พบวา แพทยใหความสําคัญในเรื่องยาไมขาด ทําใหมียาใชอยางตอเนื่อง

มากที่สุด ซึ่งสวนใหญแผนกเภสัชกรรมที่ดูแลเรื่องกระบวนการจัดซื้อยาและเปนผูดูแลจัดการคลังยา และมีคณะกรรมการ

ผูบริหารโรงพยาบาลจะมีการประชุมพิจารณาคัดสรรการคัดเลอืกยาที่ใชในโรงพยาบาลประจําป ซึ่งถามียาตัวไหนมีปญหาเรื่อง

ยาขาดบอย ก็อาจจะถูกพิจารณาใหตัดออกจากรายการยาของโรงพยาบาล ดังนั้นบริษัทยาควรจะใหความสําคัญในเรื่องของ

การติดตอสอบถามทางแผนกเภสัชกรรมเปนประจําอยางสม่ําเสมอในเรื่องของจํานวนคงเหลือของยาในกลุมโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรังวามีจํานวนเทาไหร มีความเพียงพอตอความตองการของแพทยหรือไม รวมถึงการบริหารจัดการ กระบวนการนําเขายา 

เพื่อใหมีจํานวนยาที่เพียงพอตอการจัดสง และมีกระบวนการจัดสงที่รวดเรว็ ตรงเวลา  จะทําใหแพทยเลือกใชยารักษาผูปวยได

อยางตอเนื่อง โดยไมเปลี่ยนไปใชยากลุมอื่นที่มีประสิทธิภาพใกลเคียงกัน ซึ่งผูแทนยามีสวนสําคัญเปนอยางมากที่จะชวย

จัดการในเรื่องของกระบวนการจัดสงยา เนื่องจากเปนผูที่ฝายจัดซื้อหรือแพทยมักจะนึกถึงเปนอันดับแรกเมื่อเกิดปญหาดาน

การจัดจําหนายและการจัดการกับสินคาเมื่อเกิดปญหาตางๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงานระหวาง

โรงพยาบาลหรือแพทย การสั่งยาควรมีหลายชองทางในการสั่ง เชน สามารถสั่งกับบริษัทยาโดยตรงมีหมายเลขโทรศัพทที่
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สามารถติดตอไดสะดวก หรือสั่งผานผูแทนยาไดโดยการสงโทรสาร หรือการสั่งทางจดหมายอิเลคโทรนิค (e-mail) ซึ่งจะชวย

อํานวยความสะดวกใหแกลูกคามากท่ีสุด 
ดานสงเสริมการตลาด จากขอคนพบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในการเลือกยาในกลุมยารักษาโรค

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตอปจจัยดานสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับสําคัญ โดยปจจัยยอยที่แพทยมุงเนนใหความสําคัญ คือ 

ผูแทนยามีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและแนะนําวิธีการใชอยางถูกตองและชัดเจน ซึ่งบริษัทยาในกลุมยารักษาโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรัง ควรใชกลยุทธการตลาดดังนี้ การขายโดยพนักงานขาย ซึ่งพนักงานขายของบริษัทยาเรียกวาผูแทนยาท่ีจะเปนตัวกลาง

ในการติดตอ รับ-สงขอมูลระหวางแพทยและผูเกี่ยวของอื่นๆ ในตลาดกับบริษัท เนื่องจากแพทยสวนใหญใหความสําคัญใน

ระดับมาก ซึ่งผูแทนยาจะตองเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและสามารถแนะนําวิ ธีการใชเครื่องสูดพนไดอยางถูกตอง  
และสามารถเขาใจไดงาย ทําใหแพทยสามารถเลือกใชยารักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังใหกับผูปวยไดอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด  นอกจากนี้ควรจะมีการจัดฝกอบรมใหความรูแกผูแทนยาอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการ  
ฝกทักษะ ความรูความสามารถในการขาย และวิชาการ รวมทั้งผูแทนยาที่มีประสิทธิภาพจะตองมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  
ที่ตนเองรับผิดชอบอยูเปนอยางดี รูวิธีการประเมินลักษณะของแพทยเพื่อนําไปสูการเสนอขายที่เหมาะสมและตรงกับความ

ตองการของแพทยไดอยางถูกตองและชัดเจน  ดานสงเสริมการขาย  บริษัทยาควรทํากิจกรรมการสงเสริมการขายกับแพทย 

โดยการนําเสนอยาตัวอยางใหแพทยไดทดลองใช เพื่อสรางความมั่นใจในผลิตภัณฑยา รวมถึงเรื่องการสนับสนุนทางดาน

วิชาการตางๆ ซึ่งในการจัดประชุมทางดานวิชาการในแตละครั้งถือวาเปนการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางแพทย

เฉพาะทางดานเดียวกันทําใหแพทยไดรับความรูใหมๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังตอไป   
ดานการโฆษณา  บริษัทยาควรมีการโฆษณาในวารสารทางการแพทยในเรื่องของการแจงขาวสารของผลิตภัณฑใหมๆ 

เกี่ยวกับดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา ควรมีการลงบทความวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยของยารักษาโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรังในวารสารทางการแพทยอยางตอเนื่องเพื่อเปนการกระตุนใหแพทยไดเกิดการรับรู และสรางภาพลักษณที่ดี 

นาเช่ือถือในผลิตภัณฑยา เปนตน ดานการประชาสัมพันธ  บริษัทยาควรมีการจัดทําเอกสารหรือเว็บไซตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

ผานชองทางออนไลน เชน อีเมล, ไลน และมีการออกบูธในงานประชุมทางวิชาการ ควรทําการประชาสัมพันธบทความหรือ

รายงานผลการใชยาในวารสารการแพทยไทยและตางประเทศ รวมทั้งมีการจัดใหมีการบรรยายในการประชุมวิชาการ  

(Symposium) โดยวิทยากรที่มีช่ือเสียงดานการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพื่อใหแพทยกลุมเปาหมายไดเขาถึงขอมูลใหมๆ 

เพื่อเพ่ิมความมั่นใจแกแพทยในการเลือกใชยา และการสงขอมูลผานชองทางออนไลน ซึ่งเปนอีกหนึ่งชองทางที่ควรจะนํามาใช

ในสถานการณปจจุบันท่ีมีโรคระบาด เพราะยังคงเปนอีกหนึ่งชองทางที่ยังสามารถติดตอสื่อสารกับแพทยได เชน  การสงขอมูล

วิชาการทางอีเมลล   ไลน  วีดีโอคอลเพื่อใหขอมูลแกแพทย รวมทั้งมีการจัดประชุมวิชาการออนไลน   ซึ่งชองทางออนไลนนี้

จะชวยใหบริษัทยาไมขาดการติดตอสื่อสารกับแพทยในสถานการณที่เกิดการแพรระบาดของโรคโควิดในปจจุบันไดเปนอยางดี 
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Service Quality Development of Phitsanulok IT City Company Limited (Phayao Branch) 

นิตา จูตะวิริยะสกุล * และเขมกร ไชยประสิทธิ์ ** 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด  
สาขาพะเยา ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยถามจากลูกคาที่เคยซื้อสินคาจากบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด 

จํานวน 300 ราย และนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และการวิเคราะห

ความสําคัญและผลการปฏิบัติงาน (Importance-Performance Analysis : IPA)  สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
ผลการวิเคราะหดวยเทคนิค IPA พบวา องคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ที่อยูใน Quadrant B  (ความสําคัญ 

และความพึงพอใจสูง) คือ ดานการใหบริการอยางทันเวลา และดานการใหบริการอยางกาวหนา องคประกอบที่สงผลตอการ

ใหบริการ ที่อยูใน Quadrant C (ความสําคัญ และความพึงพอใจต่ํา) คือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการ

อยางเพียงพอ และดานการใหบริการอยางตอเนื่อง และองคประกอบของคุณภาพการบริการ ที่อยูใน Quadrant A 
(ความสําคัญสูง แตความพึงพอใจต่ํา) คือ ดานความเช่ือถือไววางใจได สวนองคประกอบของคุณภาพการบริการ ที่อยูใน 

Quadrant B คือ ดานการใหความเช่ือมั่นตอลูกคา และ ดานการรูจักและเขาใจลูกคา และองคประกอบของคุณภาพการ

บริการ ท่ีอยูใน Quadrant C คือ ดานการตอบสนองตอลูกคา 
ปจจัยยอยที่อยูใน Quadrant A ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญสูง แตลูกคาไมไดรับการบริการในระดับที่ 

นาพอใจ ไดแก พนักงานมีแนวโนมในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาได พนักงานใชอุปกรณในการบริการที่ทันสมัย พนักงาน

มีความนาเชื่อถือในการจัดการปญหาในการใหบริการ พนักงานใหบริการที่ถูกตองตั้งแตครั้งแรก พนักงานใหบริการดวยความ

รวดเร็ว พนักงานมีความพรอมในการตอบขอซักถามของลูกคา และพนักงานมีความนาเช่ือถือตลอดระยะเวลาที่ใหบริการ 

ตามลําดับ 
คําสําคัญ : คุณภาพการใหบริการ,การวิเคราะหความสําคัญและผลการปฏิบัติงาน, เทคนิค IPA  

Abstract 

 This study aimed to examine service quality development of Phitsanulok IT City Company Limited. 
Questionnaires, as a tool to collect data, were distributed to 300 customers who purchased products from 
the studied company. Data obtained were, then, analyzed by the descriptive statistics: frequency, 
percentage, means, and Importance-Performance Analysis (IPA) technique. Hereafter were presented 
summary of the findings.  

According to the IPA technique, the results suggested that service elements listed in Quadrant B 
(high level of importance and high level of satisfaction included timely services and progressive services; 
while service elements listed in Quadrant C (low level of importance and low level of satisfaction) included 
equal services, adequate services, and continuous services. Service quality element listed in Quadrant A 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสําหรับผูบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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(high level of importance; but low level of satisfaction) was reliability; while those that were listed in 
Quadrant B included assurance and empathy. Service quality element listed in Quadrant C was 
responsiveness. 

Attributes listed in Quadrant A, which signified an attribute that customers paid high level of 
importance; but did not satisfy with services being provided, were a tendency to increase customer’s 

satisfaction; new technology being used to serve customers; a reliability of staff to solve out service 
problems; correct services being offered at the beginning; prompt services; readiness of staff to respond to 
customer’s inquiries; and reliability of staff while serving customers, respectively. 
Key words: Service quality, Importance-Performance analysis, IPA technique 

บทนํา 

ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ไดพัฒนาและเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว จากยุคโลกาภิวัตน 

(Globalization) กลาวคือ ผลจากการพัฒนาการติดตอสื่อสาร การคมนาคมขนสง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงใหเห็น

ถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงระหวางปจเจกบุคคล ชุมชน 

หนวยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วทั้งโลก (Sheila, 2004) อีกทั้งการดําเนินนโยบาย ไทยแลนด 4.0 ของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อน

นวัตกรรม ดานเทคโนโลยีตางๆ ของประเทศ ดวยปจจัยนี้สงผลเชิงบวกตอธุรกิจการจําหนายประเภทเทคโนโลยี เชน เครื่อง

คอมพิวเตอร แท็บเล็ต อุปกรณตอพวง โทรศัพทมือถือ รวมถึงสินคาที่เกี่ยวของทางดานไอทีและสมารทโฟน เปนตน  
(พงศพิพัฒน บัญชานนท, 2560: ออนไลน) ตลาดการจัดจําหนายสินคาไอทีมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง จากหลายปจจัย 

กลาวคือประการที่หนึ่งไลฟสไตลที่เปลี่ยนไปของลูกคา จากการเปลี่ยนพฤติกรรมซื้อสินคาผานชองทาง ชองทาง การพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (E-commerce) และ การคาผานสังคมเครือขายออนไลน (Social commerce) และอื่นๆ ประการที่สอง การ

คมนาคม (Telecom) ลงทุนดานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (Virtualization technology) เพื่อลดตนทุนในการ

บริหารจัดการระบบสารสนเทศ และเครือขายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประการที่สาม ภาคการผลิต (Manufacturing) 
ยกระดับตัวเองแขงขันในระดับโลก ดวย Internet of thing หรือ IoT และ หุนยนต (Robotic) แทนแรงงานเพื่อลดตนทุน 

เพิ่ม Productivity แถมยังไดลดหนวยภาษีจากภาครัฐ และประการสุดทาย การปรับเปลี่ยน Digital Transformation  
ในองคกรตางๆ โดยเฉพาะองคกรขนาดใหญ ซึ่งนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชอุปกรณไอทีมายังผูบริโภคระดับทั่วไป

อีกดวย (“Thailand it spending”, 2018: ออนไลน) 
บริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด จัดตั้ง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2545 ปจจุบันประกอบธุรกิจคาปลีก จําหนาย

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร รวมถึงสินคาที่เกี่ยวของทางดานไอที ติดตั้งและบริการหลังการขาย  
(Full Service) แบบครบวงจร ปจจุบันมี  2 สาขา สาขาที่หนึ่ง สาขาจังหวัดพิษณุโลก และสาขาที่สอง สาขาจังหวัดพะเยา 

โดยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 16 คน (ขอมูลเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562) โดยปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันของสาขาจังหวัดพะเยา 

(สาขาเปดใหม) พบวารานยังไมเปนท่ีรูจักแพรหลายของคนในพื้นที่ ทั้งนี้ ในชวงแรกมีลูกคาจํานวนมาก ซึ่งเปนผลมาจากการ

จัดการสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ ลูกคาของบริษัทแบงเปน 2 กลุมไดแก ลูกคากลุม B2B มีจํานวนโดยประมาณเพียง  
20 – 30% สามารสรางยอดขายไดถึง 80 % ของบริษัท  และ ลูกคากลุม B2C มีจํานวน 70 % ของบริษัทสรางยอดขายได  
20 % ของบริษัท แตจากขอมูลในอดีตที่เกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2560 จนถึงปจจุบัน มีจํานวนลูกคาที่มาใชบริการลดลงจากป 

พ.ศ. 2560 มากถึง 20% และยอดขายลดลง 10 - 15 %   
โดยมีสาเหตุจากหลายปจจัย ท้ังนี้ ปจจัยความพึงพอใจถือเปนสาเหตุหลัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพล   

ชูสนุก และคณะ (2560) ที่กลาววาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุอิทธิพลของคุณคาที่รับรูตอความพึงพอใจ สงผลตอการ
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กลับมาซื้อซ้ํา โดยในปจจุบันบริษัทฯ ไดมีนโยบายในการใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคา เพราะเนื่องจากตลาดมีการ

แขงขันที่สูงขึ้นดานราคา และสินคาในตลาดไมไดมีความแตกตางกันในดานของตรายี่หอ (Brand) และคุณภาพของผลิตภัณฑ 

(Quality) ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองการสรางความแตกตาง (Differentiation) ในธุรกิจประเภทนี้  จึงมุงเนนดานบริการ 

(Service) ในขณะเดียวกัน ก็วัดผลของการบริการใหออกมาเปนรูปธรรมไดคอนขางยาก และการบริการนั้น ไมอาจทําใหเปน

มาตรฐานไดเพราะการวัดคุณภาพของการบริการลวนขึ้นอยูกับความคาดหวังของลูกคากอนที่จะ ไดรับการบริการ รวมทั้ง

ประสบการณที่ไดรับหลังจากท่ีไดรับบริการ  
ในป ค.ศ. 1977 ไดมีการเริ่ม การวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน โดยเปนแนวคิดของ Martilla และ James ไดนําเสนอ

เครื่องมือการวิเคราะหความสําคัญและผลการปฏิบัติงาน ( Importance-performance Analysis: IPA) ซึ่งเครื่องมือนี้ไดรับ

การยอมรับและนําไปใชเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในดานบริการอยางตอเนื่องในอีกหลายงานวิจัย โดย Deng (2006)  
ไดช้ีใหเห็นวาเครื่องมือ IPA ถือเปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่วัดระดับปจจัยบริการระหวางความสําคัญ  
และความพึงพอใจในกระบวนการบริการ ในขณะที่ Sampson & Showalter (1999) ระบุวา เครื่องมือ IPA ใชวัดความสําคัญ

ที่มีตอลูกคาและความพึงพอใจจากผลการปฏิบัติงาน และพัฒนาความสัมพันธระหวางสินคาโดยเฉพาะ บนพื้นฐานการ

จัดลําดับความสําคัญในดานเทคโนโลยี การศึกษาครั้งน้ีจึงมุงเนนที่จะศึกษาดานบริการของธุรกิจ เพื่อท่ีจะปรับปรุงคุณภาพการ

บริการในองคกรโดยการวัดคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผูรับบริการ จึงเปนแนวทางหนึ่งในการวัดระดับการ

บริการขององคกร คอตเลอรและอารมสตรอง (Kotler & Armstrong, 2002) อธิบายถึง ความพึงพอใจวาความพึงพอใจนั่น

เปนสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อลูกคาไดรับสินคาหรือบริการแลว และมีความสัมพันธกับความคาดหวังของลูกคากอนท่ีจะไดรับสินคาหรือ

บริการนั้นๆ โดยหากลูกคาไมไดรับการบริการที่ตรงกับความคาดหวัง จะสงผลทําให ลูกคาเกิดความไมพึงพอใจเกิดขึ้น  
ดังนั้นการคนควาในครั้งนี้จึงตองการศึกษาคุณภาพการบริการของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด (สาขาจังหวัด

พะเยา) โดยใช เทคนิคการวิเคราะห Importance Performance Analysis (IPA) เพื่อใหสามารถพัฒนาระดับคุณภาพการ

บริการ และสรางความพึงพอใจใหสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาบุคคล (Business-to-Consumer) สูงสุด 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด 

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด 
2. ขอมูลที่ไดนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ และปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ของบริษัท 

พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาตอไป 

แนวคิดและทฤษฏีที่ใชในการศึกษา  

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาใชแนวคิดและทฤษฎี ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการวัดความพึงพอใจในการใหบริการของ Millet (2012) กลาววา ความพึงพอใจในการใหบริการ 

(Satisfactory Service) หรือความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดยการพิจารณาจากองคประกอบ  
5 ดาน ดังน้ี  
  1.1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service)  หมายถึง ความยุติธรรมในการบริการงานของที่

มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 192  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

  1.2. การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการใหบริการลูกคา ผูใหบริการตองให

ความสําคัญตอการตรงตอเวลา 
  1.3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการตองมีจํานวนการใหบริการ 

และสถานท่ีใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity at the geographical) 
  1.4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) การใหบริการตองเปนไปอยางสม่ําเสมอ  
โดยยึดประโยชนของผูรับบริการเปนหลัก 
  1.5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง ผูใหบริการตองปรับปรุงคุณภาพ  
และการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีทําหนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 
 2. แนวคิดคุณภาพการบริการ ของซีแทมล พาราซุรามานและคณะ (Ziethaml, Parasuraman, & Berry, 2013)  
5 มิติ ดังนี ้
  2.1. ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึงสิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆ อันไดแก สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ เอกสารที่ใชในการติดตอสื่อสารและสัญลักษณ  
  2.2. ความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการใหตรงกับสัญญาที่ใหไว

กับผูรับบริการ บริการที่ใหทุกครั้งจะตองมีความถูกตอง เหมาะสม และไดผลออกมาเชนเดิมในทุกจุดของบริการ 
  2.3. การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที่จะใหบริการ  
โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที 
  2.4. การใหความเช่ือมั่นตอลูกคา (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรางความเช่ือมั่นใหเกิด

ขึ้นกับผูรับบริการ ผูใหบริการจะตองแสดงถึงทักษะความรู ความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการดวยความสุภาพ นุมนวล มีกริยามารยาทท่ีดี 
  2.5. การรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใสผูรับบริการตาม

ความตองการที่แตกตางของผูรับบริการแตละคน 
 3. เทคนิค IPA โมเดลวิเคราะหความสําคัญและระดับการดําเนินงาน มาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหเทคนิค IPA  
(Martilla & James, 1977 อางถึงใน พชร วัชรปรีชา, 2554) จะใชกราฟชวยในการวิเคราะห ซึ่งแบงกราฟออกเปนแกนตั้ง

และแกนนอน โดยแกนตั้งจะบอกระดับความสําคัญของคุณภาพการใหบริการ และแกนนอนจะบอกระดับการดําเนินงานที่

แสดงถึงความพึงพอใจของลูกคา โดย Quadrant A (Concentrate here) คือ คุณลักษณะที่มีความสําคัญตอลูกคาและไมได

รับการ ตอบสนองอยางเพียงพอ (ความสําคัญสูง แตความพึงพอใจต่ํา) Quadrant B (Keep up the good work) คือ 

คุณลักษณะที่มีความสําคัญตอลูกคาและไดรับ การตอบสนองเปนอยางดี (ความสําคัญ และความพึงพอใจสูง) Quadrant C 
(Low priority) คือ ผลิตภัณฑหรือบริการมีคุณภาพต่ําในคุณลักษณะที่ไมมี ความสําคัญตอลูกคามากนัก ผูใหบริการสามารถ

เลื่อนการปรับปรุงไปภายหลังได (ความสําคัญ และความพึงพอใจต่ํา) และQuadrant D (Possible overkill) คือ สินคาหรือ

บริการที่ผูใหบริการใหความสําคัญเกิน ความจําเปนในคุณลักษณะที่ลูกคาใหความสําคัญไมมากนัก (ความสําคัญต่ํา และความ

พึง พอใจสูง) 

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศึกษา   
 ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาจะเปนการศึกษาถึง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดยทฤษฎีที่ใชใน

การศึกษา ไดแก การวิเคราะหความสําคัญและผลการปฏิบัติงาน  Importance-Performance Analysis (IPA) ทฤษฎีการวัด

ความพึงพอใจในการใหบริการ 5 ดาน และ คุณภาพการบริการ 5 มิติ  
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 2. ขั้นตอนการศึกษา 
 ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาดังนี้ 1) รวบรวมขอมูลเบื้องตน 2) สรางแบบสอบถาม   3) เก็บรวบรวมขอมูล  
4) วิเคราะหขอมูลและสรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน 
 3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมลูกคาบุคคล (Business-to-Consumer) ทีเ่คยใชบริการ ของบริษัท พิษณุโลก 

ไอที ซิตี้ จํากัด (สาขา พะเยา) ในชวง 6 เดือนที่ผานมา โดยลูกคาเฉลี่ยตอเดือนของบริษัทฯ อยูที่ 200 รายตอเดือน  
โดยมีจํานวนลูกคาทั้งสิ้นโดยประมาณ 1,200 ราย เนื่องจากทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (Finite population)  
และกําหนดขนาดตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรตามวิธีของ Taro Yamane (ศิริลักษณ สุวรรณวงศ, 2538) ที่ความเช่ือมั่นที่ 

95% ความคาดเคลื่อน 5% จึงกําหนดกลุมตัวอยางท้ังหมด 300 ราย ทําการเก็บตัวอยางขอมูล โดยใชแบบสอบถาม ใชวิธีการ

เลือกตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยสงแบบสอบถามออนไลนตามรายชื่อลูกคาที่เคยมาใชบริการ

ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด (สาขา พะเยา) 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามโดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนท่ี 2 ขอมูลระดับความ

พึงพอใจ และระดับความสําคัญของลูกคาตอคุณภาพการบริการ และสวนที่  3 ขอมูลปญหาที่พบในการใชบริการ  
และขอเสนอแนะ โดยใชคําถามแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ (5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง  2=นอย 
และ 1=นอยที่สุด) ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับ และหลักเกณฑการแปลความหมายของระดับคาเฉลีย่ 

(ชูศรี วงศรัตนะ, 2546: 75) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยนําขอมูลที่ได วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบดวย คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และเทคนิคการวิเคราะห IPA 
(Importance-Performance Analysis) สรุปผลการศึกษานําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 

สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบและขอเสนอแนะ  

สรุปผลการศึกษา 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย อายุ 31 – 40 ป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปจจุบันมีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 45,000 บาท มีรูปแบบการชําระเงินเปน 

เงินสด ประเภทอุปกรณไอที ท่ีซื้อจากบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด  อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร มูลคาการซื้อเฉลี่ยตอครั้ง

จากบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ไมเกิน 5,000 บาท ความถี่ในการซื้อสินคาไอที จากบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด  
1 - 2 ครั้งตอป ผานชองทางหนาราน ตนเองเปนบุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อสินคาไอที จากบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ 

จํากัด มากท่ีสุด และ เหตุผลที่เลือกเลือกซื้อสินคาไอที จากบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด คือ ราคาสินคาท่ีนํามาจําหนายมี

ความเหมาะสมกับคุณภาพ 
สวนที่ 2 ขอมูลระดับความสําคัญของคุณภาพการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จํากัด 
2.1 ขอมูลระดับความสําคัญขององคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ (Millet, 2012) ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี 

จํากัด  
ระดับความสําคัญของลูกคาตอองคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ผลการศึกษาพบวา ระดับความสําคัญของ

องคประกอบท่ีสงผลตอการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ที่มีคาเฉลี่ยระดับความสาํคัญอยูในระดบัมาก ไดแก 
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ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดานการใหบริการอยางทันเวลา ดานการใหบริการอยางกาวหนา ดานการใหบริการอยาง

ตอเนื่อง และ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ตามลําดับ 
2.2 ขอมูลระดับความสําคัญขององคประกอบของคุณภาพการบริการ (Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 

2013) ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จํากัด 
ระดับความสําคัญของลูกคาตอองคประกอบของคุณภาพการบริการ ผลการศึกษาพบวา ระดับความสําคัญของ

องคประกอบของคุณภาพการบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ที่มีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก  

ดานการใหความเช่ือมั่นตอลูกคา ดานความเช่ือถือไววางใจได ดานการรูจักและเขาใจลูกคา และดานการตอบสนองตอลูกคา 

ตามลําดับ สวนองคประกอบของคุณภาพการบริการ ที่มีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง คือ  ดานความเปน

รูปธรรมของบริการ 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสําคัญขององคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้  
              จํากัด 
องคประกอบท่ีสงผลตอการใหบริการ คาเฉลี่ย แปลผล ลําดับที ่
ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 3.79 มาก 4 
ดานการใหบริการอยางทันเวลา 4.06 มาก 1 
ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 3.69 มาก 5 
ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง 3.82 มาก 3 
ดานการใหบริการอยางกาวหนา 4.02 มาก 2 
คาเฉลี่ยรวม 3.88 มาก  

 
สวนที่ 3 ขอมูลระดับความพึงพอใจของคุณภาพการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จํากัด 
3.1 ขอมูลระดับความพึงพอใจขององคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จํากัด 
ความพึงพอใจตอองคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ

องคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ไดแก ดานการใหบริการอยางทันเวลา ดานการใหบริการอยางกาวหนา  ดานการใหบริการอยางเสมอภาค และ ดานการ

ใหบริการอยางตอเนื่อง ตามลําดับ และ องคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูในระดับ  
ปานกลาง คือ ดานการใหบริการอยางเพียงพอ  

3.2 ขอมูลระดับความพึงพอใจขององคประกอบของคุณภาพการบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จํากัด 
ความพึงพอใจตอองคประกอบของคุณภาพการบริการ ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ

องคประกอบของคุณภาพการบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ท่ีมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ไดแก ดานการรูจักและเขาใจลูกคา  ดานการใหความเช่ือมั่นตอลูกคา  ดานความเปนรูปธรรมของบริการ และดานความ

เช่ือถือไววางใจได ตามลําดับ สวนองคประกอบของคุณภาพการบริการ ที่มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คือ ดานการตอบสนองตอลูกคา   
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ตารางที ่2 แสดงคาเฉลี่ย และระดับความสาํคัญขององคประกอบของคุณภาพการบรกิาร ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด 
องคประกอบของคุณภาพการบริการ คาเฉลี่ย แปลผล ลําดับที ่
ดานความเปนรูปธรรมของบริการ  3.26 ปานกลาง 5 
ดานความเช่ือถือไววางใจได 3.86 มาก 2 
ดานการตอบสนองตอลูกคา 3.73 มาก 4 
ดานการใหความเช่ือมั่นตอลูกคา 4.10 มาก 1 
ดานการรูจักและเขาใจลูกคา 3.85 มาก 3 
คาเฉลี่ยรวม 3.76 มาก  

 
สวนที่ 4 ขอมูลปญหาท่ีพบในการใชบริการ และขอเสนอแนะ 
ปญหาและขอเสนอแนะ ท่ีพบมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ควรจัดพนักงานใหมีจํานวนพอเพียงกับการใหบริการ 

รองลงมาคือ ทางรานควรเพิ่มสวนลดพิเศษใหกับลูกคาประจํามากกวานี้ และ ลูกคาไดรับสินคาที่สั่งไวลาชาเกินกําหนดที่ตกลง

ไว เชน สั่งสินคาไวแลว แตเมื่อถึงกําหนดสินคายังไมมา เปนตน ตามลําดับ 
สวนที่ 5 ขอมูลการวิเคราะหความพึงพอใจ ดวยเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) 
5.1 การวิเคราะหระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจขององคประกอบยอย ที่สงผลตอการใหบริการ 

(Service Factor) ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จํากัด 
องคประกอบยอย ที่สงผลตอการใหบริการ (Service Factor) ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้  จํากัด ที่อยูใน 

Quadrant A ซึ่งเปนองคประกอบที่ระดับความสําคัญสูงกวาคาเฉลี่ย แตระดับความพึงพอใจต่ํากวาคาเฉลี่ย คือ พนักงานมี

แนวโนมในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาได 
5.2 การวิเคราะหระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจขององคประกอบยอย ของคุณภาพการบริการ 

(Service Quality) ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จํากัด 
องคประกอบยอย ของคุณภาพการบริการ (Service Quality) ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ที่อยูใน 

Quadrant A ซึ่งเปนองคประกอบท่ีระดับความสําคัญสูงกวาคาเฉลี่ย แตระดับความพึงพอใจต่ํากวาคาเฉลี่ย ไดแก พนักงานใช

อุปกรณในการบริการที่ทันสมัย พนักงานมีความนาเช่ือถือในการจัดการปญหาในการใหบริการ พนักงานใหบริการที่ถูกตอง

ตั้งแตครั้งแรก พนักงานใหบริการดวยความรวดเร็ว พนักงานมีความพรอมในการตอบขอซักถามของลูกคา และพนักงานมี

ความนาเชื่อถือตลอดระยะเวลาที่ใหบริการ ตามลําดับ 
สวนที่ 6 ขอมูลการวิเคราะหความพึงพอใจ ดวยเทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis: IPA) 

จําแนกตาม ชองทางการซ้ือสินคาไอที 
การวิเคราะหระดับความสําคัญกับระดับความพึงพอใจ ( Importance-Performance Analysis: IPA) จําแนกตาม 

ชองทางการซื้อสินคาไอที พบวา การซื้อสินคาไอทีผานทางหนาราน องคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ของบริษัท 

พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ที่อยูใน Quadrant A คือ การใหบริการอยางกาวหนา องคประกอบท่ีสงผลตอการใหบริการ ที่อยูใน 

Quadrant B คือ การใหบริการอยางทันเวลา และ องคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ที่อยู ใน Quadrant C คือ  
การใหบริการอยางเสมอภาพ การใหบริการอยางเพียงพอ และการใหบริการอยางตอเนื่อง การซื้อสินคาไอทีผานทางออนไลน 

องคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ที่อยูใน Quadrant B คือ การใหบริการอยาง

ทันเวลา และ การใหบริการอยางกาวหนา องคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ที่อยูใน Quadrant C คือ  การใหบริการ

อยางเพียงพอ และ การใหบริการอยางตอเนื่อง และ องคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ที่อยูใน Quadrant D คือ   
การใหบริการอยางเสมอภาพ 
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ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะหระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจขององคประกอบท่ีสงผลตอการใหบริการ (Service     
            Factor) ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด โดยการซื้อสินคาไอทีผานทางหนาราน 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยจุดตัดแกน X ความพึงพอใจ และ คาเฉลี่ยจุดตัดของแกน Y ความสําคัญ หาจากคาเฉลี่ยรวมของ

องคประกอบท่ีสงผลตอการใหบริการ (Service Factor) ทั้ง 5 ดาน โดยคาเฉลี่ยจุดตัดแกน X = 3.56 และ คาเฉลี่ยจุดตัดแกน 

Y = 3.87 และ SF1 คือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค SF2 คือ ดานการใหบริการอยางทันเวลา SF3 คือ ดานการใหบริการ

อยางเพียงพอ SF4 คือ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง และ SF5 คือ ดานการใหบริการอยางกาวหนา 

การวิเคราะหระดับความสําคัญกับระดับความพึงพอใจ ( Importance-Performance Analysis: IPA) จําแนกตาม 

ชองทางการซื้อสินคาไอที พบวา การซื้อสินคาไอทีผานทางหนาราน องคประกอบของคุณภาพการบริการ ของบริษัท พิษณุโลก 

ไอที ซิตี้ จํากัด ที่อยูใน Quadrant A คือ  ดานความเช่ือถือไววางใจได และ ดานการตอบสนองตอลูกคา สวนองคประกอบ

ของคุณภาพการบริการ ที่อยูใน Quadrant B คือ ดานการใหความเช่ือมั่นตอลูกคา และ ดานการรูจักและเขาใจลูกคาและ

สวนองคประกอบของคุณภาพการบริการ ที่อยูใน Quadrant D คือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ การซื้อสินคาไอทีผาน

ทางออนไลน องคประกอบของคุณภาพการบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ที่อยูใน Quadrant A คือ ดานความ

เช่ือถือไววางใจได  สวนองคประกอบของคุณภาพการบริการ ที่อยูใน Quadrant B คือ ดานการใหความเช่ือมั่นตอลูกคา  
และ ดานการรูจักและเขาใจลูกคา และองคประกอบของคุณภาพการบริการ ที่อยูใน Quadrant C คือ ดานความเปนรูปธรรม

ของบริการ 
 

Quadrants A 
�Á¡n��ªµ¤�Ä� 

(Concentrate Here) 

Quadrants B 
��Îµ�¸Â¨oª¦´�¬µÁ°µÅªo 

 (Keep up the Good Work) 

Quadrants D 
�¤¸Ã°�µ¨o¤Á¨·� 

(Possible Overkill) 

Quadrants C 
�¨Îµ�´��ªµ¤Îµ�´��ÎÉµ 

 (Low Priority) 

SF1 (3.39, 
3.83) 

SF2 (3.76, 4.08) 

SF3 (3.32, 3.77) 

 

SF4 (3.55, 3.79) 

SF5 (3.54, 4.00) 
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ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะหระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจขององคประกอบของคุณภาพการบริการ (Service 

Quality) ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด โดยการซื้อสินคาไอทีผานทางหนาราน 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยจุดตัดแกน X ความพึงพอใจ และ คาเฉลี่ยจุดตัดของแกน Y ความสําคัญ หาจากคาเฉลี่ยรวมของ

องคประกอบของคุณภาพการบริการ (Service Quality) ทั้ง 5 ดาน โดยคาเฉลี่ยจุดตัดแกน X = 3.74 และ คาเฉลี่ยจุดตัด

แกน Y = 3.76 และ SQ1 คือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ  SQ2 คือ ดานความเช่ือถือไววางใจได SQ3 คือ ดานการ

ตอบสนองตอลูกคา SQ4 คือ ดานการใหความเช่ือมั่นตอลูกคา และSQ5 คือ ดานการรูจักและเขาใจลูกคา 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด อภิปรายผลตามแนวคิดคุณภาพการบริการ  
5 มิติ (Ziethaml, Parasuraman, & Berry, 2013) ไดแก 1. ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 2. ความเช่ือถือ

ไววางใจได (Reliability) 3. การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) 4. การใหความเช่ือมั่นตอลูกคา (Assurance)  
และ 5. การรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy) โดยสามารถนําผลที่ไดไปอภิปรายผลการศึกษากับวรรณกรรมที่เกี่ยวของไดดังนี้ 
 คุณภาพการใหบริการ ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตอคุณภาพการใหบริการ  
อันดับแรกคือ ดานการรูจักและเขาใจลูกคา ซึ่งไมสอดคลองกับ นริศรา จาง (2560) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอ

คุณภาพการใหบริการของบริษัท ไซนนอรท ซัพพลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ

พึงพอใจเปนอันดับแรกคือ ความเปนรูปธรรมของบริการ ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ กิติสม แถวสุวรรณ (2556)  
ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพบริการซอมบํารุงเครื่องผลิตน้ําเย็นของ บริษัท แอรโค จํากัด (เทรน ประเทศ

ไทย) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเปนอันดับแรกคือ ดานความนาเช่ือถือ  
และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อรรถวุฒิ โสวสุภาพ (2552) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการ

ใหบริการหลังการขายกรณีศึกษา บริษัท เอสเอ็มที (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ  
พึงพอใจเปนอันดับแรกคือ ความเปนรูปธรรมของบริการ 
 ดานความเปนรูปธรรมของบริการ จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยความเปนรูปธรรมของบริการ  
ที่ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ พนักงานแตงกาย เรียบรอย มีความเปนมืออาชีพ ซึ่งไมสอดคลองกับ

Quadrants A 
�Á¡n��ªµ¤�Ä� 

(Concentrate Here) 
 

Quadrants B 
��Îµ�¸Â¨oª¦́�¬µÁ°µÅªo 

 (Keep up the Good Work) 
 

Quadrants D 
�¤¸Ã°�µ¨o¤Á¨·� 

(Possible Overkill) 
 

Quadrants C 
�¨Îµ�´��ªµ¤Îµ�´��ÎÉµ 

 (Low Priority) 
 

SQ1 (3.76, 3.35) 

SQ2 (3.40, 3.87) SQ3 (3.33, 3.81) 

SQ4 (4.08, 
4.11) 

SQ5 (4.08, 
3.87) 
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ผลการศึกษาของ นริศรา จาง (2560)  ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเปนอันดับแรกในปจจัยยอยดาน

บริษัท มีเครื่องมือและอุปกรณที่ทัน สมัยในการใหบริการ และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อรรถวุฒิ โสวสุภาพ (2552) 

ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเปนอันดับแรกในปจจัยยอยดานความมีอัธยาศัยไมตรี โดยใบหนาท่ียิ้ม

แยมแจมใสของวิศวกร แตสอดคลองกับผลการศึกษาของ กิติสม แถวสุวรรณ (2556) ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

ความพึงพอใจเปนอันดับแรกในปจจัยยอยดานพนักงานแตงกายเรียบรอยและสะอาด 
 ดานความเชื่อถือไววางใจได จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานความเชื่อถือไววางใจได  ที่ผูตอบแบบสอบถาม

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ พนักงานมีความตรงตอเวลาในการใหบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ นริศรา 

จาง (2560) ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเปนอันดับแรกในปจจัยยอยดานพนักงานของบริษัท 

แสดงออกถึงความซื่อสัตย สุจริต โดยรักษาขอมูลสวนตัวของลูกคา และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ กิติสม แถวสุวรรณ 

(2556)  ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเปนอันดับแรกในปจจัยยอยดานพนักงานทาทางมีความรูและ

บุคลิกดี และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อรรถวุฒิ โสวสุภาพ (2552) ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ 
พึงพอใจเปนอันดับแรกในปจจัยยอยดานเครื่องมือและลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตองไดมาตรฐานของวิศวกร 
 ดานการตอบสนองตอลูกคา จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานการตอบสนองตอลูกคา ที่ผูตอบแบบสอบถามมี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือพนักงานมีความเต็มใจท่ีจะชวยเหลือลูกคา สอดคลองกับผลการศึกษาของ นริศรา จาง (2560) 

ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเปนอันดับแรกในปจจัยยอยดาน พนักงานมีความเปนมิตร ยิ้มแยม  
มีอัธยาศัยไมตรีดี และสอดคลองกับผลการศึกษาของ กิติสม แถวสุวรรณ (2556)  ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

ความพึงพอใจเปนอันดับแรกในปจจัยยอยดานบริษัทมีพนักงานพรอมใหคําปรึกษาแกลูกคาไดตลอดเวลา แตไมสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ อรรถวุฒิ โสวสุภาพ (2552) ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเปนอันดับแรกในปจจัย

ยอยดานการตอบรับการติดตออยางรวดเร็วท้ังทางโทรศัพท และอีเมลลของวิศวกร 
 ดานการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานการใหความเ ช่ือมั่นตอลูกคา ที่ผูตอบ

แบบสอบถามมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ พนักงานสามารถสรางความเช่ือมั่นเกี่ยวกับสินคาและบริการกับลูกคาได  
ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ นริศรา จาง (2560) ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเปนอันดับแรก

ในปจจัยยอยดานพนักงานใสชุดเครื่องแบบของบริษัท ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ความนาเช่ือถือ และไมสอดคลองกับ  
ผลการศึกษาของ อรรถวุฒิ โสวสุภาพ (2552) ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเปนอันดับแรกในปจจัย

ยอยดานความสามารถในการอธิบาย ถายทอดความรู และตอบขอสงสัยของวิศวกร แต สอดคลองกับผลการศึกษาของ  
กิติสม แถวสุวรรณ (2556) ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเปนอันดับแรกในบริษัทมีขอมูลเกี่ยวกับการ

ติดตั้งหรือซอมบํารุงท่ีถูกตองเพื่อใหลูกคาเชื่อมั่นและรูสึกประทับใจเมื่อมาใชบริการ 
 ดานการรูจักและเขาใจลูกคา จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานการรูจักและเขาใจลูกคา ของลูกคาที่ 
ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ พนักงานมีความเขาใจในความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี  
ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ นริศรา จาง (2560) ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเปนอันดับแรก

ในปจจัยยอยดานเว็บไซด หรือ Social media ของบริษัท สามารถใหขอมูลครบถวน ทั้งประเภทการใหบริการ ราคาสินคาของ

บริษัท ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อรรถวุฒิ โสวสุภาพ (2552) ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี 
ความพึงพอใจเปนอันดับแรกในปจจัยยอยดานความสะดวกในการติดตอประสานงานทางโทรศัพท และไมสอดคลองกับผล

การศึกษาของ กิติสม แถวสุวรรณ (2556) ซึ่งพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจเปนอันดับแรกในปจจัยยอย

ดานบริษัทมีพนักงานท่ีมีการติดตามดูแลเอาใจใสลูกคาภายหลังการติดตั้งหรือซอมบํารุงไปแลว 
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ขอคนพบ 

 จากการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ในครั้งนี้ ผูศึกษามีขอคนพบดังนี้ 
 1.  องคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ที่อยูใน Quadrant B คือ ดานการ

ใหบริการอยางทันเวลา และดานการใหบริการอยางกาวหนา องคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ที่อยูใน Quadrant C  
คือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการอยางเพียงพอ และดานการใหบริการอยางตอเนื่อง 
 2. องคประกอบของคุณภาพการบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ที่อยูใน Quadrant A คือ ดานความ

เช่ือถือไววางใจได สวนองคประกอบของคุณภาพการบริการ ที่อยูใน Quadrant B คือ ดานการใหความเช่ือมั่นตอลูกคา และ 

ดานการรูจักและเขาใจลูกคา และองคประกอบของคุณภาพการบริการ ท่ีอยูใน Quadrant C คือ ดานการตอบสนองตอลูกคา 
 3. ปจจัยยอยขององคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ที่ควรปรับปรุงแกไข

อยางเรงดวนเนื่องจากอยูใน Quadrant A จากการวิเคราะหระดับความสําคัญกับระดับความพึงพอใจ ( Importance-
Performance Analysis: IPA) คือ พนักงานมีแนวโนมในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาได 
 4. ปจจัยยอยขององคประกอบท่ีสงผลตอการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ท่ีอยูใน Quadrant C 
ซึ่งเปนองคประกอบที่ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจต่ํากวาคาเฉลี่ย ไดแก พนักงานไมแบงแยกการใหบริการ

สําหรับลูกคา พนักงานมีการใหราคา หรือ สวนลดอยางเทาเทียมกัน ระยะเวลาในการที่พนักงานเขามาทักทาย ตอนรับเปนไป

ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาในการรับบริการเปนไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม สถานที่ในการใหบริการมีความ

เหมาะสม สถานที่ในการใหบริการมีความเพียงพอตอการใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกของสถานที่เหมาะสมตอการ

ใหบริการ พนักงานยึดเอาความตองการของลูกคาเปนหลัก และพนักงานมีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของรานมากกวาการ

ใหบริการตามความตองการของลูกคา ตามลําดับ 
 5. ปจจัยยอยขององคประกอบของคุณภาพการบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ที่ควรปรับปรุงแกไข

อยางเรงดวนเนื่องจากอยูใน Quadrant A จากการวิเคราะหระดับความสําคัญกับระดับความพึงพอใจ ( Importance-
Performance Analysis: IPA) ไดแก พนักงานใชอุปกรณในการบริการที่ทันสมัย พนักงานมีความนาเช่ือถือในการจัดการ

ปญหาในการใหบริการ พนักงานใหบริการที่ถูกตองตั้งแตครั้งแรก พนักงานใหบริการดวยความรวดเร็ว พนักงานมีความพรอม

ในการตอบขอซักถามของลูกคา และพนักงานมีความนาเชื่อถือตลอดระยะเวลาที่ใหบริการ ตามลําดับ 
 6. ปจจัยยอยองคประกอบของคุณภาพการบริการ (Service Quality) ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากัด ที่อยูใน 

Quadrant C ซึ่งเปนองคประกอบที่ระดับความสําคัญและระดับความพึงพอใจต่ํากวาคาเฉลี่ย ไดแก พนักงานใชสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่ดึงดูดสายตา หรือนาสนใจ พนักงานใหบริการตรงตามสัญญาที่ใหไว พนักงานรักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 

พนักงานมีการแจงใหลูกคาทราบเกี่ยวกับระยะเวลาในการใหบริการ และ พนักงานใหบริการกับลูกคาที่เดินดูสินคาภายในราน

ไดอยางเหมาะสม ตามลําดับ 
 7. เมื่อจําแนกตาม ชองทางการซื้อสินคาไอที พบวา การซื้อสินคาไอทีผานทางหนาราน ปจจัยยอยขององคประกอบ

ที่สงผลตอการใหบริการ (Service Factor) ที่อยูใน Quadrant A (Concentrate here) ไดแก สถานท่ีในการใหบริการมีความ

เหมาะสม และ พนักงานมีแนวโนมในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาได ในขณะที่ การซื้อสินคาไอทีผานทางออนไลน  
ปจจัยยอยขององคประกอบที่สงผลตอการใหบริการ (Service Factor) ที่อยูใน Quadrant A (Concentrate here) คือ 

พนักงานมีแนวโนมในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาได 
 8. เมื่อจําแนกตาม ชองทางการซื้อสินคาไอที พบวา การซื้อสินคาไอทีผานทางหนาราน ปจจัยยอยขององคประกอบ

ของคุณภาพการบริการ (Service Quality) ที่อยูใน Quadrant A (Concentrate here) ไดแก พนักงานใชอุปกรณในการ

บริการที่ทันสมัย พนักงานมีความนาเช่ือถือในการจัดการปญหาในการใหบริการ พนักงานใหบริการที่ถูกตองตั้งแตครั้งแรก 

พนักงานใหบริการดวยความรวดเร็ว และพนักงานมีความพรอมในการตอบขอซักถามของลูกคา ในขณะที่ การซื้อสินคาไอที
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ผานทางออนไลน  ปจจัยยอยขององคประกอบของคุณภาพการบริการ ( Service Quality) ที่อยู ใน Quadrant A 
(Concentrate here) ไดแก พนักงานใหบริการตรงตามสัญญาที่ใหไว พนักงานมีความนาเช่ือถือในการจัดการปญหาในการ

ใหบริการ พนักงานใหบริการที่ถูกตองตั้งแตครั้งแรก พนักงานมีความพรอมในการตอบขอซักถามของลูกคา และพนักงานมี

ความนาเชื่อถือตลอดระยะเวลาที่ใหบริการ 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ ของบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จํากั ด ผูศึกษามีขอเสนอแนะ  
เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแกไข เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ของบริษัท พิษณุโลก  
ไอที ซิตี้ จํากัด ดังตอไปนี้ 
 1. ปจจัยท่ีทางบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จํากัด ควรตองแกไขเปนลําดับแรก (Quadrant A) 
 ปจจัยยอยที่ตกอยูใน Quadrant A นั้นแสดงถึง ลูกคาของบริษัทฯ ใหความสําคัญสูงแตไมไดรบัการบรกิารในระดบัที่

พึงพอใจ กลาวคือ ระดับการบริการที่ลูกคาตองการหรือคาดหวังไวสูงกวาระดับการบริการที่ไดรับ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ควรให

ความสําคัญในการแกไขปรับปรุงปจจัยยอยในกลุมนี้โดยเรงดวน ดังนี้ 
 ดานความเปนรูปธรรมของบริการ เนื่องจากในปจจุบันทางบริษัทฯ มีการดําเนินงานในรูปแบบ Offline ดวยระบบ 

Manual เปนหลักถึงรอยละ 80 ของงานทั้งหมด ไดแก ใบคําสั่งซื้อ ใบรับสินคา ใบรับคิวงาน ใบซอมสินคา เปนตน ดังนั้น  
ทางบริษัทฯ ควรมีการปรับปรุงระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร ของรานใหทันสมัยในรูปแบบดิจิทัล (Digital) มากขึ้น   
มีการปรับปรุงใหพนักงานใชอุปกรณที่ทันสมัยและสิ่งอํานวยความสะดวกใหดียิ่งขึ้น โดยจะปรับเปลี่ยนจากระบบ Offline  
ใหอยู ในรูปแบบ Online เชน ใบงานซอม เอกสารการขายตางๆ โดยทํา Web Application หรือใชระบบ Cloud  
จัดการสินทรัพยและขั้นตอนการทํางาน รวมถึงเปลี่ยนอุปกรณในการทํางานที่เหมาะสม เชน การนํา Smartphone หรือ 

Tablet เขามาใชในองคกรเต็มรูปแบบ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น อีกทั้งลูกคา

สามารถตรวจสอบและติดตามงานผานระบบ Online ของบริษัทฯได 
ดานความเชื่อถือไววางใจได การรับงานซอมอุปกรณเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน บริษัทฯ ยังไมไดกําหนด

เปนลายลักษณอักษร และจัดทําเปนนโยบายที่ชัดเจน ในการประเมินระยะเวลาการซอมโดยขึ้นอยูกับพนักงานแตละรายใน

ประเมินงานซอม ดังนั้นทางบริษัทฯ ควรเพิ่มขั้นตอนการแจงเรื่องระยะเวลาการใหบริการแกไขระบบคอมพิวเตอร และ  
มีการกําหนดระยะเวลาการซอมอุปกรณของแตละประเภทอยางชัดเจน โดยลูกคาสามารถเขาไปดูระยะเวลาการซอมผานทาง

เว็บไซดของบริษัทฯ เชน การติดตั้งวินโดวสใหม ใชระยะเวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมง หรือการสงเคลมสินคา ใชเวลาประมาณ  
7 วันทําการ เพื่อใหลูกคาทราบเวลาที่ตองรอคอย หรือการสั่งประกอบเครื่องคอมพิวเตอร ใชเวลาประมาณ 2-3 วันหลังจาก

ไดรับคําสั่งซื้อ เปนตน 
การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในปจจุบันยังคงเปนจุดออน เนื่องจากการจัดอบรมและการถายทอดความรู เปนไป

ตามความสะดวกของพนักงานเดิมเปนหลัก โดยเฉพาะแผนกใหบริการซอมแซมผลิตภัณฑ ทําใหลูกคาขาดความนาเชื่อถือเรื่อง

พนักงานซอมของบริษัท ดังนั้นบริษัท ควรเพิ่มความนาเชื่อถือในการแกไขปญหาใหกับลูกคา โดยมีการจัดอบรมพนักงานดาน

ความรู ทุกๆ ไตรมาส เชน อัพเดทสินคาและบริการ อบรมการใชงานและการแกปญหา จากผูผลิต ผูนําเขา และตัวแทน

จําหนาย ประชุมสรุปงานอัพเดทความรู ปญหา และแนวทางที่แตละบุคคลในการแกไขปญหาประจําสัปดาหอยางสม่ําเสมอ 

เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดตามสถานการณ ปรึกษาการทํางานรวมกันระหวางทีมงานกอนออกไปปฏิบัติงานในแตละวัน 

เพื่อวางแผนการทํางาน รวมถึงถามีการรับพนักงานใหม ตองผานการอบรมพื้นฐาน ตามกําหนดระยะเวลาของบริษัทฯ  
และผานการทดสอบความสามารถกอนการปฎิบัติงานจริง รวมถึงการทํางานรวมกับพนักงานเกากอน จึงจะสามารถปฏิบัติงาน

เองได เพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจในการใหบริการสูงสุด  
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ดานการตอบสนองตอลูกคา บริษัทฯ ควรเพิ่มทีมงานในการตอบขอซักถามของลูกคาผานทาง LINE และ 

Facebook ของบริษัท 2 ตําแหนง เพื่อเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ เนื่องจาก 2 ชองทางนี้ เปนชองทางหลัก

ของบริษัทในการสื่อสารและติดตอลูกคา แตในปจจุบันทางบริษัทยังไมมีทีมงานในการปฎิบัติเรื่องดังกลาวเปนการเฉพาะ  
เปนเพียงแตสลับหนาท่ีในชวงเวลาวางเพื่อมาตอบขอซักถามของลูกคาเปนครั้งคราว  

ดานการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา บริษัทฯ ควรกําชับเรื่องการแตงกายของพนักงาน โดยพนักงานของบริษัทฯ  
ตองใสชุดฟอรมของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และควรกําหนดระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร เพื่อความเปน

ระเบียบเรียบรอยและเกิดความชัดเจนของพนักงาน 
บริษัทฯ ควรมีการตรวจสอบคุณภาพงานซอมตามเกณฑ หรือ Quality control กอนการสงมอบสินคาคืนใหกับ

ลูกคา และ ควรเนนย้ําถึงการเปนศูนยไอทีที่มีมาตรฐาน ผานการรับรองหรือไดรับการแตงตั้งเปนศูนยบริการจากเจาของ

ผลิตภัณฑ ใชอะไหลสินคาแทในการซอมอุปกรณไอทีใหกับลูกคา โดยใหพนักงานฝายซอมบํารุงรับทราบขอกําหนดของการ

เปนศูนยบริการและการรักษามาตรฐานของศูนยบริการ เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดี และเพิ่มความนาเช่ือถือของบริษัท  
นอกจากนั้น เมื่อจําแนกตาม ชองทางการซื้อสินคา พบวา ปจจัยยอยที่อยูใน Quadrant A สําหรับ ลูกคาที่ซื้อสินคา

ผานชองทางออนไลน และเปนปจจัยยอยที่แตกตางจาก ลูกคาที่ซื้อสินคาไอทีผานทางหนาราน คือ พนักงานใหบริการตรงตาม

สัญญาที่ใหไว แสดงใหเห็นวา หากทางบริษัท ตองการเนนกลุมลูกคาออนไลนมากขึ้นควรสรางความมั่นใจและเช่ือมั่นใหกับ

ลูกคา โดยมีการยืนยันคําสั่งซื้อและแจงระยะเวลาการจัดสงสินคา สงมอบสินคาตรงคําสั่งซื้อโดยการถายวีดีโอการจัดเตรียม

และเมื่อกําลังจะสงมอบสินคา (กรณีลูกคาตองการ) เมื่อมีการสงสินคาตามคําสั่งซื้อแลวจะมีการแจงหมายเลขจัดสง  
และรับประกันสินคาใหแกลูกคาตามที่ไดนําเสนอไวในชองทางการจัดจําหนายตางๆ โดยสามารถสรุปกลยุทธท่ีบริษัทฯ ควรใช

หากตองการเนนกลุมลูกคาท่ีซื้อสินคาไอทีผานทางหนาราน และ ผานชองทางออนไลน ไดดังนี้  
x สําหรับกลุมลูกคาหนาราน (ออฟไลน) ทางบริษัทฯ ควรใหความสําคัญกับเรื่อง สถานที่ในการใหบริการ 

มีความเหมาะสม เชน การจัดแผนผังภายในรานใหม โดยเนนใหลูกคาสามารถขอรับคําปรึกษาจากเจาหนาที่ หรือ ชางซอม

สินคาของทางรานไดสะดวก มีความเปนสวนตัว และทางบริษัทฯ ควรจัดหาอุปกรณที่ทันสมัยไวใหกับพนักงานของทางร าน 

เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการรับบริการแกลูกคา นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ควรเพิ่มการฝกอบรมพนักงานใหพรอมตอบ  
ขอซักถามจากลูกคา และเพื่อใหพนักงานสามารถใหบริการที่ถูกตองตั้งแตครั้งแรก และเพิ่มความนาเช่ือถือในการจัดการ

ปญหาในการใหบริการไดอีกดวย 
x สําหรับกลุมลูกคาออนไลน ทางบริษัทฯ ควรใหความสําคัญกับเรื่อง การใหบริการของพนักงานตรงตามสัญญา

ที่ใหไวกับลูกคา โดยทางบริษัทฯ ควรเพิ่มขั้นตอนการแจงเรื่องระยะเวลาการใหบริการแกไขระบบคอมพิวเตอร และ  
มีการกําหนดระยะเวลาการซอมอุปกรณของแตละประเภทอยางชัดเจน และออกใบนัดรับสินคาในรูปแบบดิจิทัล (Digital)  
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา นอกจากน้ัน ทางบริษัทฯ ควรจัดทําคูมือการจัดการความรู (Knowledge Management) 
เพื่อใหเปนฐานขอมูลการซอมอุปกรณไอที ของทางรานเอง และหากมีลูกคารายใหม นําสินคาเขารับบริการซอม ทางชางของ

ทางบริษัทฯ สามารถดูวิธีการซอมผานระบบการจัดการความรูของบริษัทฯได และเพื่อใหพนักงานสามารถใหบริการที่ถูกตอง

ตั้งแตครั้งแรก โดยไมตองลองผิดลองถูกเอง ตามประสบการณชาง และทางบริษัทฯ ควรกําชับเรื่องการแตงกายของพนักงาน 

โดยพนักงานของบริษัทฯ ตองใสชุดฟอรมของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือตลอดระยะเวลาที่

ใหบริการ อีกดวย 
2. ปจจัยท่ีทางบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิต้ี จํากัด ควรตองแกไขเปนลําดับที่สอง (Quadrant C) 

 ปจจัยยอยที่ตกอยูใน Quadrant C นั้นแสดงถึง ลูกคาของบริษัท ใหความสําคัญต่ํา และไมไดรับการบริการในระดับ

ที่พึงพอใจ อยางไรก็ตาม บริษัทควรใหความสําคัญกับการแกไขเปนลําดับรองลงมา หลังจากท่ีแกไขในสวนของปจจัยยอยที่ตก

อยูใน Quadrant A เสร็จเรียบรอยแลว ดังนี้ 
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 ดานการใหบริการอยางทันเวลา บริษัทฯ ควรปรับปรุงเรื่องระยะเวลาในการใหบริการของบริษัทใหรวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น โดยลดขั้นตอนหรือกระบวนการทํางานที่ไมสรางคุณคา ใหนอยที่สุด โดยทางบริษัท ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมและ

ประเมินเวลาทุกกระบวนการของงานแตละประเภทวามีกิจกรรมใดบาง และใชเวลาแตละกระบวนการนานเทาใด เพื่อนํามาใช

ในการวางแผน เพื่อลดขั้นตอนที่ไมสรางคุณคาใหกระบวนการลง เชน ระยะเวลาการรอคิวในการรับสินคาเขาซอม การรอ

อะไหลในการซอม เปนตน เนื่องจากในปจจุบันการทํางานยังเปนแบบการอิงประสบการณของแตละบุคคลในการปฎิบัติงาน

เปนหลัก 
 ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง บริษัทฯ ควรมีการฝกอบรมพนักงานแผนกซอมบํารุงและแผนกติดตั้งใหทํางาน

เปนไปตามรูปแบบวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานของบริษัทฯ เพราะผูปฏิบัติอาศัยประสบการณในอดีตทําใหขาดความเปนมาตรฐาน 

โดยควรมีคูมือในการทํางานกํากับการทํางานรวมดวย เชน งานการประกอบคอมพิวเตอร ควรระมัดระวังดานใดบางและตอง

เริ่มประกอบอยางไร งานการวางระบบและติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต ระบบกลองวงจรปดในองคกร รูปแบบการติดตั้งการเดิน

สายไฟ มาตรฐานของอุปกรณที่ใช เปนตน  
 ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ทางบริษัทฯ ควรมีการตั้งกลองรับขอรองเรียนและขอแนะนํา จากลูกคาและนําไป

ปรับปรุงบริการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุมลูกคาที่ซื้อสินคาไอทีผานชองทางออนไลน อาจเนื่องจาก ทางบริษัท ขาดการสื่อสารและ

ช้ีแจงใหลูกคาทราบหลังจากที่บริษัทรับเรื่องขอรองเรียนและขอแนะนําจากลูกคาแลว ดังนั้นทางบริษัทฯ ควรกําหนดวิธีการ

ตอบสนองตอขอรองเรียนและขอแนะนํา เชน หากมีขอรองเรียน หรือ ขอแนะนําเกิดขึ้น เชน ความลาชาในการใหบริการ 

ความไมชัดเจนดานขอมูลสินคา บริษัทควรทําการจัดลําดับความสําคัญของปญหา และรีบดําเนินการแกไขทันที แตหากเปน

ปญหาระยะยาว เชน สิ่งอํานวยความสะดวกของสถานที่ ความทันสมัยของอุปกรณในการบริการ เปนตน ซึ่งขอเสนอแนะ

ดังกลาว ตองใชทั้งทรัพยากรระยะเวลาและงบประมาณมาก ทางบริษัท ควรนําเรื่องดังกลาว เขาที่ประชุมประจําเดือน  
เพื่อวางแผนระยะยาวในการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไป และหลังจากท่ีบริษัท มีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียน

ของลูกคาแลว บริษัทควรมีการช้ีแจงผานเว็บไซด หรือ ชองทางสื่อสังคมออนไลนของทางบริษัทดวย 
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การพัฒนาตัวแบบการวิเคราะหศักยภาพทุนมนุษยตามแนวคิดโซคุณคาทุนมนุษย 
Developing an analytics model of human capital potential through talent  

value chain concept 
วุฒิไกร งามศิริจิตต* 

บทคัดยอ 
แนวคิดการศึกษาศักยภาพทุนมนุษยมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องจากมุมมองเศรษฐศาสตร สังคมศาสตร และบริหาร

ศาสตร กระบวนการวางแผนทุนมนุษยเขามามีบทบาทในการประเมิน วิเคราะห และตัดสินใจดานทุนมนุษย ในปจจุบัน 

องคการมีการระบุคุณคาของผูมีศักยภาพสูงดวยการนําตัววัด เครื่องมือวัด และเมตริกซเขามาประยุกตใช และมีความตองการ

นําตัวแบบขอมูลและตัวแบบการวิเคราะหเขามาชวยใหการศึกษาศักยภาพทุนมนุษยอยางเปนระบบมากขึ้น บทความนี้ทําการ

วิจัยขั้นสํารวจและการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาการบริหารทุนมนุษยตามกิจกรรมของโซคุณคาทุนมนุษย ผลลัพธจาก 
ผูมีศักยภาพสูง และความตองการตัวแบบและเครื่องมือในการบริหารผูมีศักยภาพสูงขององคกรภาครัฐ โดยใชแบบสอบถาม

กลุมตัวอยางองคกรภาครัฐ จํานวน 130 องคกร ผลการศึกษาที่ไดนํามาสังเคราะหเปนแนวคิดและนําเสนอตัวแบบการ

วิเคราะหศักยภาพทุนมนุษยขององคกร เพื่อเปนฐานสําหรับการบริหารทุนมนุษยท่ีประยุกตใชวิธีวิเคราะหตอไป 
คําสําคัญ:  การบริหารทุนมนุษย โซคุณคาทุนมนุษย การบริหารผูมศีักยภาพสูง 

Abstract 
The concepts of studying human capital potential have continually evolved from economics, social 

sciences, and management perspectives. Human capital planning process takes part in assessing, analyzing, 
and making human capital decisions. Currently, organizations have identified talent value by applying 
measures, measurement tools and metrices. They also need to employ data and analytics models to help 
the studies of human capital potential systematically. This article conducted exploratory research and 
descriptive research aiming at studying human capital management regarding to activities of human capital 
value chain and preferences of models and tools for managing talent in 130 Thai public organizations. The 
aforementioned results can be used to synthesize the proposed models of analyzing human capital 
potential in organization. They can be served as a starting point for further human capital analytics 
application. 
Keywords:  Human capital management, Human capital value chain, Talent management 
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1. บทนํา 
การตัดสินใจของฝายทรัพยากรมนุษยมีสวนในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นผูมีศักยภาพสูง 

(Talent) ธุรกิจโดยรวมจะไดรับประโยชนจากการตัดสินใจนี้ กอใหเกิดมุมมองการบริหารที่ขยายขอบเขตไปสูการวิเคราะหทุน

มนุษยในสวนของกลุมผูมีศักยภาพสูง (Talent pool)  Fitz-Enz (2000) อธิบายถึงการวิเคราะหผูมีศักยภาพสูงวาไมไดเปน

เพียงการวิเคราะหวาใครคือผูมีความสามารถในองคกรเทาน้ัน แตองคกรตองสามารถกําหนดและขับเคลือ่นกลุมผูมีศักยภาพสงู

เหลานี้ใหเช่ือมโยงกับคุณคาที่องคกรและธุรกิจสงมอบไปยังลูกคา ผานโครงสรางองคกร นโยบายและโปรแกรมทรัพยากร

มนุษยตางๆ ที่องคกรและธุรกิจตัดสินใจลงทุนและดําเนินการ  การวิเคราะหในลักษณะนี้มีความครอบคลุมและมุงเปาไปที่

คุณประโยชนท่ีธุรกิจไดรับและเปนการวิเคราะหระดับภาพใหญ (Global level) มากขึ้น   
 ผูมีศักยภาพสูงในองคกรมีการกระจายตัวของระดับความสามารถแตกตางกัน มีการเคลื่อนยายเขาออกและมีการ

เลื่อนระดับความสามารถของผูมีศักยภาพสูงตามความตองการของธุรกิจ (Blass, 2007) องคกรจําเปนตองระบุคุณคาที่องคกร

ตองการและคุณคาที่ไดรับจากกลุมผูมีศักยภาพสูงในลําดับของกิจกรรมตางๆ ในการสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการ  ทําการ

ประเมินคุณลักษณะและความสามารถของกลุมผูมีศักยภาพสูงอยางตอเนื่อง และระบุวาคุณคาที่องคกรตองการและคุณคาที่

ไดรับจากกลุมผูมีศักยภาพสูงมีชองวางเกิดขึ้นหรือไมและเกิดชองวางมากนอยเทาใด เพื่อเช่ือมโยงโซคุณคาขององคกรและโซ

คุณคาทุนมนุษยเขาดวยกัน (Fitz-enz, 2009) ตัวแบบการวิเคราะหศักยภาพทุนมนุษยตามแนวคิดโซคุณคาทุนมนุษยสามารถ

ชวยใหเกิดการเช่ือมโยงกลยุทธขององคกรและกิจกรรมการบริหารผูมีศักยภาพสูง นําไปสูความเขาใจตอศักยภาพทุนมนุษยท่ีมี

ความเปนรูปธรรมมากข้ึน วัตถุประสงคของการศึกษานี้ คือ (1) ศึกษาการบริหารทุนมนุษยขององคกรภาครัฐตามกิจกรรมของ

โซคุณคาทุนมนุษย (2) ศึกษาความตองการตัวแบบและเครื่องมือในการบริหารผูมีศักยภาพสูงขององคกรภาครัฐ  และ  
(3) นําเสนอตัวแบบการวิเคราะหศักยภาพทุนมนุษยตามแนวคิดโซคุณคาทุนมนุษย 

2. การทบทวนวรรณกรรม  

การบริหารทุนมนุษย 
ทุนมนุษยถูกมองวาเปนปจจัยความคลาดเคลื่อน (Residual factors) ในแงของการผลิต (Production) ซึ่งทําใหเกิด

ความแปรปรวนของผลกําไร ดังนั้นทุนมนุษยจึงตองการการลงทุนที่รอบคอบและกอใหเกิดผลตอบแทน (Schultz,1993) 
ดวยการพัฒนาการศึกษาและการฝกอบรม และจากนิยามนี้เองที่ทําใหเกิดการศึกษาทฤษฎีทุนมนุษย (Zula & Chermack, 
2007) โดยเริ่มตนไดใหความสําคัญกับผลตอบแทนในการลงทุนจากการศึกษา การอบรมพัฒนา รวมถึงจากความรูอื่นๆ 

ทฤษฎีทุนมนุษยไมไดจํากัดอยูเฉพาะในเรื่องเศรษฐศาสตรและครุศาสตรเทานั้น แตไดมีการนํามาประยุกตกับการ

บริหารเชิงกลยุทธของ Kaplan และ Norton ดวย และถูกพัฒนาออกมาเปน Human resource scorecard ซึ่ง HR 
scorecard ถือเปนระบบวัด (Measurement systems) ที่ชวยเสริมใหการพัฒนาและการดําเนินกลยุทธประสบผลสําเร็จตาม

วิสัยทัศนท่ีวางไว และสามารถระบุไดถึงความสอดคลองของกิจกรรมในงานทรัพยากรมนุษยและความสอดคลองของบุคคลใน

องคกรกับกลยุทธขององคกร จากวิวัฒนาการของทฤษฎีทุนมนุษย และการนําไปใชในบริบทอุตสาหกรรมและการบริการ  
ทําใหเกิดความตองการศึกษาระบบวัดทุนมนุษย  (Human capital measurement systems) ที่สามารถชวยใหทราบวา 
ทุนมนุษยนั้นสามารถสรางคุณคาใหกับองคกรไดอยางไร (Kannan & Aulbur, 2004; Igbalajobi, 2015)  

การวางแผนทุนมนุษย (Human capital planning) ถือเปนกระบวนการธุรกิจที่สําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการ

วางแผนทุนมนุษยกอใหเกิดผลลัพธในเชิงการเปลี่ยนแปลงคุณคา (Bruse & Ruse, 2005) การวางแผนทุนมนุษยทําการระบุ

เปาหมายและวัตถุประสงคดานทุนมนุษยที่กลยุทธธุรกิจนั้นตองการ ซึ่งเกี่ยวของกับการสรรหา การคัดเลือก การจัดสรร  
และการธํารงรักษาผูมีความสามารถ (หมายรวมถึงทรัพยากรทางปญญาและความรู) เพื่อสรางใหเกิดความไดเปรียบในการ

แขงขันและไดรับผลตอบแทนการลงทุนที่เหนือกวาคาเฉลี่ยกลับมาในทายที่สุด อีกทั้ง การวางแผนทุนมนุษยควรนําขอมูลและ
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สารสนเทศเขามาใชในการวิเคราะหศักยภาพทุนมนุษย เพื่อใหผูบริหารสามารถเขาใจสถานการณของทุนมนุษยและสามารถ

นําผลลัพธของการวิเคราะหทุนมนุษยไปใชในการกําหนดกลยุทธขององคกรไดดีขึ้น (Nicolaescu, Florea, Kifor, Fiore, 
Cocan, Receu, & Zanetti, 2020) 
 
โซคุณคาทุนมนุษย: คุณคาของผูมีศักยภาพสูง 
 การพัฒนาบุคลากรผูมีศักยภาพสูงถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารทุนมนุษย Blass (2007) ระบุแนวทางเปน  
3 ระยะ ประกอบดวย (1) ระยะการกําหนดความตองการ ซึ่งผูบริหารฝายทรัพยากรมนุษยและธุรกิจกําหนดขนาดของกลุม  
ผูมีศักยภาพสูง เกณฑการคัดสรรบุคลากร กระบวนการการตัดสินใจรับบุคลากร การดําเนินการและการบริหารการคัดสรร

บุคลากร และความโปรงใสในการรับบุคลากร (2) ระยะการพัฒนา ผูบริหารทําการวางแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรให

องคกร โดยมีเนื้อหาประกอบดวย เสนทางการพัฒนาบุคลากร ประเด็นการพัฒนาที่มุงเนน การสนับสนุนที่มีใหแกบุคลากร 

การสรางแรงจูงใจเพื่อการเติบโตในสายอาชีพ การสรางคานิยมองคกร รวมถึงการวิเคราะหความเสี่ยงจากการพัฒนาบุคลากร 

(3) ระยะดําเนินการ ผูบริหารทําการประเมินผลความสามารถของบุคลากร ประเมินและปรับปรุงระบบบริหารผูมีศักยภาพสูง 

ประยุกตใชเทคโนโลยี พิจารณาความสามารถในการปรับตัวของระบบบริหารผูมีศักยภาพสูง และพิจารณาความยึดมั่นของผูมี

ศักยภาพสูงที่มีตอองคกร    
 ภายในโซคุณคาของผูมีศักยภาพสูง กระบวนการขับเคลื่อนคุณคาของผูมีศักยภาพสูง ประกอบดวย การสรางคุณคา 

การจับคุณคา การทวีคุณคา และการธํารงรักษาคุณคา Sparrow และ Makram (2015) ระบุความหมายของกระบวนการ

เหลานี้ อธิบายพอสังเขปได ดังนี้ 
การสรางคุณคา  
องคกรสรางมูลคาโดยการกําหนดกิจกรรมตางๆ จากตนน้ําไปจนถึงปลายน้ําที่กอใหเกิดผลลัพธที่องคกรวางไว   

และอธิบายวาจะเพิ่มคุณคาผานกิจกรรมตางๆ อยางไร สุดทายคือ องคกรตองเขาใจรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อปรับ

ความรูที่ผูมีศักยภาพสูงมีใหสอดคลองกัน ผูมีศักยภาพสูงจะมีคุณคาในเชิงกลยุทธก็ตอเมื่อองคกรสามารถนําคุณคาสําหรับการ

ใชงานไปใชไดจริง และสามารถสรางคุณคาสําหรับการใชงานใหมใหเกิดขึ้นได 
การจับคุณคา  
การพึ่งพาการสรางคุณคาในระดับบุคคลอาจไมเพียงพอตอการบรรลุเปาหมายที่องคกรตองการ องคกรตองมีสวนใน

การสรางและโอนถายคุณคาของผูมีศักยภาพสูง ผานกระบวนการเสริมตางๆ ประกอบดวย สถานะของผูมีศักยภาพสูงใน

เครือขายสังคม ความสัมพันธของผูมีศักยภาพสูงกับผูอื่นภายในเครอืขาย และมุมมองและความรูของผูมีศกัยภาพสงูที่เกี่ยวของ

กับงาน บริการและธุรกิจ การสรางกลไกในการใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ ในการสรางขีดความสามารถใหมและผลักดัน

ขีดความสามารถเหลานี้ในการสรางโอกาสใหม  
การทวีคุณคา 
ผูมีศักยภาพสูงเปนการใชประโยชนจากขีดความสามารถขององคกรผานกระบวนการเคลื่อนยาย การรวมมือ  

และการจัดวางอยางเหมาะสม แนวทางในการทวีคุณคาผูมีศักยภาพสูง ไดแก (1) กระบวนการสรรหา คัดเลือก ฝกอบรมและ

พัฒนาเสนทางอาชีพที่ชวยลดตนทุนในการใหขอมูลแกพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพโดยประเมินบุคลากรแบบองครวม  
ไมใชความตองการในการปฏิบัติงานเพียงอยางเดียว (2) การบริหารระหวางผูมีศักยภาพสูงดวยกัน เพื่อเพิ่มความสามารถ 
ในการทํางาน (3) ใหคําปรึกษาและพัฒนาตนทุนเชิงสังคมของพนักงานรุนใหมผานโครงการ ลูกคาและบุคลากรที่มีความสาํคญั

เชิงกลยุทธ (4) ดําเนินกิจกรรมที่ชวยใหองคกรไดมาซึ่งผูมีศักยภาพสูง  
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การธํารงรักษาคุณคา 
องคกรสามารถธํารงรักษาคุณคาที่สรางขึ้นใหไดและไมใหผูอื่นมาครอบครองคุณคาเหลานี้  การปกปองการลงทุนใน

ผูมีศักยภาพสูงอาศัยกรอบการบริหารผูมีศักยภาพสูง โดยมีการกํากับดูแลผูมีศักยภาพสูง ประกอบดวย การบริหารจัดการและ

การลดความเสี่ยง การคนหาและเปดเผยความเสี่ยงที่มีอยูในธุรกิจ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใชแนวทางการแทรกแซง 
ดานทรัพยากรมนุษย เชน การปรับตําแหนง การลดอัตราการลาออกของผูมีความสามารถสูง เพื่อปองกันคุณคาที่สรางขึ้น

มาแลวไหลออกไปยังคูแขงและปกปองผลตอบแทนท่ีไดจากทุนมนุษย  

3. การดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ในสวนการศึกษาความตองการของผูใชระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหดานทุนมนุษย ประชากรที่ใชในการศึกษา

นี้ คือ องคกรของรัฐ ซึ่งจําแนกเปนประเภทหนวยงานของรัฐ ประกอบดวย 1) หนวยงานของรัฐประเภทสวนราชการซึ่งมีฐานะ

เปนกระทรวงหรือเทียบเทา จํานวน 20 กระทรวง ประกอบดวยสวนราชการซึ่งมีฐานะเปนกรมหรือเทียบเทากรม จํานวน 147 

แหง 2) หนวยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจ จํานวน 55 แหง 3) หนวยงานของรัฐประเภทองคการมหาชนที่จัดตั้งตาม

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 จํานวน 39 แหง และองคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 

(หนวยงานในกํากับ) จํานวน 16 แหง 4) หนวยงานของรัฐประเภทหนวยธุรการขององคการของรัฐที่เปนอิสระ จํานวน 7 แหง 

5) มหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 63 แหง และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 20 แหง 6) หนวยบริการรูปแบบพิเศษ 

จํานวน 2 แหง และ 7) สถาบันภายใตมูลนิธิซึ่งเปนกลไกของสวนราชการ จํานวน 13 แหง ท้ังนี้สวนราชการซึ่งมีฐานะเปนกรม

หรือเทียบเทากรมมีการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยอยูภายใตกระทรวง ดังนั้นจึงใชจํานวนประชาก รเฉพาะ 
สวนราชการซึ่งมีฐานะเปนกระทรวงหรือเทียบเทา ในการศึกษานี้ไมรวมมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยบริการรูปแบบ

พิเศษ และสถาบันภายใตมูลนิธิซึ่งเปนกลไกของสวนราชการ  
การเลือกตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ใชขนาดของกลุมตัวอยางโดยเทียบขนาดประชากรกับตารางประมาณขนาดกลุม

ตัวอยางของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ที่ไดจัดทําตารางระบุจํานวนกลุมตัวอยางที่จะสุมเมื่อทราบ

จํานวนประชากรตั้งแต 10 คนไปจนถึง 1 แสนคน ซึ่งเปนขนาดของกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดวามากเพียงพอที่ใชเปนตัวแทน

ของประชากรจํานวน 200 องคกร และไดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 127 องคกร  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยคําถามที่ ใชเปนคําถามแบบปลายปด 

ประกอบดวย (1) ขอคําถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามและองคกร ประกอบดวย ช่ือหนวยงานหรือองคกร พันธกิจ

และหนาที่หลักขององคกร ตําแหนงการบริหารของผูตอบแบบสอบถาม บทบาทหลักขององคกรของทานในโซอุปทานของ  
ผูมีศักยภาพสูง และประเภทของผูมีความสามารถสูงในองคกร (2) ขอคําถามเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในโซคุณคาของผูมี

ศักยภาพสูง ซึ่งพัฒนามาจากงานศึกษาของ Sparrow และ Makram (2015) โดยจําแนกระดับการประเมินออกเปน  
3 ตัวเลือก สําหรับคําถามเรื่องการดําเนินกิจกรรมในโซคุณคาของผูมีศักยภาพสูง คือ มี ไมมี และไมแนใจ แบบสอบถาม

เกี่ยวกับคุณคาที่สงมอบโดยผูมศีักยภาพสูง และ (3) ขอคําถามเกี่ยวกับคุณคาที่สงมอบโดยผูมศีักยภาพสงู โดยใชระดับคุณคาที่

สงมอบใชการจําแนกระดับการประเมินออกเปนระดับสูง หมายถึง ไดผลลัพธดีเลิศ ระดับกลาง หมายถึง ไดผลลัพธปานกลาง 

ระดับตํ่า หมายถึง ควรดําเนินการปรับปรุงอยางเรงดวน ตารางที่ 1 แสดงรายการขอคําถามในแบบสอบถาม 
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การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาและนําผลการวิเคราะหมาสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดการวิเคราะหศักยภาพ

ทุนมนุษยขององคกรตามแนวคิดโซคุณคา และนําเสนอตัวแบบการวิเคราะหศักยภาพทุนมนุษยขององคกร 

ตารางที่ 1 รายการขอคําถามในแบบสอบถาม 
ขอคําถามกจิกรรมในโซคุณคา (19 ขอ) 
กิจกรรมสรางคุณคา (4 ขอ) 
1.1 ประเมินความรูความสามารถของผูมีศักยภาพสูง

โดยผูประเมินท่ีมีความเช่ียวชาญ 
1.2 กําหนดกิจกรรมที่กอใหเกิดผลลัพธท่ีองคกรวางไว 

จากตนนํ้าไปจนถึงปลายนํ้า 
1.3 นําคุณคาของผูมีศักยภาพสูงไปใชจริง  
1.4 ปรับความรูที่ผูมีศักยภาพสูงมีใหสอดคลองกับ

รูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

กิจกรรมการทวีคุณคา (7 ขอ) 
1.1 ประเมินบุคลากรแบบองครวม ไมคัดเลือกผูมีศักยภาพ

สูงจากความตองการเพื่อการปฏิบตัิงานเพียงอยาง

เดียว 
1.2 ดําเนินกิจกรรมที่ชวยใหองคกรไดมาซึ่งผูมีศักยภาพสูง

ทีแ่ทจริง 
1.3 บริหารระหวางผูมีศักยภาพสูงดวยกัน เพื่อเพ่ิม

ความสามารถในการทํางาน 
1.4 ผสมผสานทักษะของแตละบคุคลเขากับความรูของ

องคกร 
1.5 เขาใจและสามารถระบุกิจกรรมที่เกี่ยวของกับตัว

ผลักดันคุณคาได 
1.6 ใหคําปรึกษาและพัฒนาเครือขายใหแกพนักงานรุน

ใหม 
1.7 สรางกระแสความรู การโอนถายความรู และการ

แพรกระจายความรูใหเกิดขึ้นจริง 
กิจกรรมการจับคุณคา (5 ขอ) 
2.1 พึ่งพาผูมีศักยภาพสูงในระดับบคุคลเปนหลัก 
2.2 ใชประโยชนจากสถานะของผูมีศักยภาพสูงใน

เครือขายสังคม หรือ ความสัมพันธของผูมี

ศักยภาพสูงกับผูอื่นภายในเครือขาย  
2.3 สรางและโอนถายคณุคาของผูมีศกัยภาพสูง  

ผานกระบวนการเสรมิตางๆ ที่องคกรพัฒนาขึ้น 
2.4 สรางกลไกในการใชประโยชนจากผูมีศักยภาพสูง

และทรัพยากรอื่นๆ ขององคกรเพือ่การสรางขีด

ความสามารถใหม  
2.5 สรางกลไกเพื่อสรางอํานาจการตอรองขององคกร 

เพื่อใหไดคณุคาตามตองการ 

กิจกรรมการธํารงรักษาคุณคา (3 ขอ) 
4.1 มีการใชแนวทางการแทรกแซงดานทรัพยากรมนุษย 

(เชน การปรับเลื่อนตําแหนง การลดอัตราการลาออก

ของผูมีความสามารถสูงเพื่อปองกันคุณคาที่สรางขึ้น

มาแลวไหลออกไปยังคูแขง เปนตน) 
4.2 ปกปองการลงทุนที่ลงไปในผูมีศักยภาพสูง (เชน มีการ

กํากับดูแลผูมีศักยภาพสูง มีการบริหารจดัการและการ

ลดความเสีย่ง การคนหาและเปดเผยความเสี่ยงท่ีมีอยู

ในองคกร) 
4.3 ประเมินจากคณุคาตลอดชวงชีวิตของพนักงาน  

(เชน ความเสี่ยงและตนทุนของการสูญเสยีผูมี

ศักยภาพสูง ระดับความสําเร็จดานความสัมพันธของ

องคกรกับผูมีศักยภาพสูง) 
ขอคําถามคุณคาที่สงมอบโดยผูมีศักยภาพสูง (9 ขอ) 
ผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง การมีสวนรวมกับองคกร ประสิทธิผลดานภาวะผูนํา 
วัฒนธรรมดานการเรียนรู การเปนท่ียอมรับ การยึดมั่นกับองคกร วัฒนธรรมดานนวัตกรรม การเปนผูสืบทอด 
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4. ผลการศึกษา  

ประเภทของหนวยงานของกลุมตัวอยางจํานวน 130 กลุมตัวอยาง จําแนกตามหลักการจําแนกประเภทหนวยงาน

ของรัฐในกํากับของฝายบริหาร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2558) ประกอบดวย สังกัดหนวยงานในสวน

ราชการ (รอยละ 39.8) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (รอยละ 21.5) และรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 10.8) ตามลําดับ อื่นๆ ไดแก องคกร

อิสระ (รอยละ 1.1) และไมระบุหนวยงาน (รอยละ 4.3) แสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ประเภทของหนวยงานของกลุมตัวอยาง 
ประเภทของหนวยงาน จํานวนกลุมตัวอยาง รอยละ 

สวนราชการ 52 39.78 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 28 21.51 
รัฐวิสาหกิจ 14 10.75 
องคการมหาชน 10 7.53 
สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 8 6.45 
หนวยงานในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
7 5.38 

สภาวิชาชีพ 3 2.15 
องคกรของรัฐที่เปนอิสระ 2 1.08 
อื่นๆ 6 5.37 

 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมากกวารอยละ 70 ดํารงตําแหนงในระดับบริหาร โดยแบงเปนผูบริหารระดับสูง  

รอยละ 29 และผูบริหารระดับอํานวยการ รอยละ 43 ตําแหนงงานท่ัวไปและงานวิชาการ รอยละ 12 และรอยละ 4 ตามลําดบั 

(ตารางที่ 3) ซึ่งจําแนกตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง พ.ศ. 2552 – 2555 โดยสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน ผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับนโยบาย ซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารโซคุณคาทั้งภายในและภายนอก

หนวยงาน ดังนั้นการใหขอมูลจากกลุมตัวอยางนี้จึงมีความนาเชื่อถือและสามารถสะทอนถึงประเด็นการบริหารทุนมนุษยและ

โซคุณคาผูมีศักยภาพสูงได ผลการวิเคราะหแบบสอบถามในสวนถัดไปสามารถสะทอนถึงการบริหารจัดการ ความรวมมือ

ระหวางหนวยงาน และการพัฒนาผูมีศักยภาพสูงในภาพรวม 
บทบาทหลักขององคกรในการบริหารทุนมนุษยและผูมีศักยภาพสูงสามารถเปนไดทั้งผูผลิต ผูจัดหา ผูใช  

และผูพัฒนา โดยองคกรกลุมตัวอยางสวนใหญมีบทบาทเปนผูพัฒนา (ปลายน้ํา) รอยละ 58.1 รองลงมาเปนผูผลิต (ตนน้ํา) 

รอยละ 51.6 โดยคิดเปนรอยละ 24.7 ที่มีบทบาทเปนทั้งผูผลิตและผูพัฒนา ซึ่งสวนใหญเปนสถาบันอุดมศึกษา องคกรจํานวน

รอยละ 46.2 มีบทบาทเปนผูใช (ปลายน้ํา) ทั้งนี้มีองคกรที่มีบทบาทครอบคลุมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําอยูจํานวนรอยละ 9.7 

องคกรรอยละ 1.1 มีบทบาทในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  
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ตารางที่ 3 ประเภทตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถาม 
ประเภทของตําแหนงงาน จํานวนกลุมตัวอยาง รอยละ 
อํานวยการ 56 43 
บริหาร 38 29 
ทั่วไป 16 12 
วิชาการ 5 4 
ไมระบ ุ 15 12 

 
องคกรรอยละ 97.8 ระบุถึงผูมีศักยภาพสูงในองคกรวาเปนพนักงานประจํา รองลงมา เปนพนักงานเกษียณแลว  

รอยละ 20.4 และพนักงานช่ัวคราว รอยละ 16.1 แสดงใหเห็นวาองคกรใหความสําคัญกับผูมีศักยภาพภายในองคกร 
(ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 ประเภทของแรงงานของกลุมตัวอยาง 
ประเภทของแรงงาน จํานวนกลุมตัวอยาง รอยละ 

พนักงานประจํา 127 97.8 
พนักงานช่ัวคราว 21 16.1 
ผูรับจางช่ัวคราว 6 4.3 
พนักงานฝกหัด 3 2.2 
พนักงานเกาที่ลาออกไป 4 3.2 
พนักงานท่ีเกษียณแลว 27 20.4 
บริษัทรับจาง/ ผูใหบริการ 4 3.2 
อื่นๆ 3 2.2 

  
จากผลสํารวจขางตนช้ีใหเห็นถึงการบริหารผูมีศักยภาพสูงขององคกรภาครัฐเปนกิจกรรมที่มุงไปที่บุคลากรที่องคกร 

มีอยูเปนสําคัญ บทบาทการบริหารทุนมนุษยขององคกรมีหลายบทบาท ซึ่งองคกรสวนใหญไดใหความสําคัญไปที่การพัฒนา

บุคลากรอยางเห็นไดชัด ทุนมนุษยอีกสวนหนึ่งที่องคกรภาครัฐเล็งเห็นถึงประโยชนในการพัฒนาและนํามาใช คือ บุคลากร  
ที่เกษียณไปแลว จากมุมมองดังกลาวสะทอนใหเห็นวาโซคุณคาของผูมีศักยภาพสูงจําเปนตองพิจารณาจากมุมมองเครือขาย

มากขึ้น กลาวคือ บุคลากรที่อยูในระบบ กระจายอยูในองคกรตางๆ ในชวงเวลาตางๆ ในการทํางาน สามารถนํามาเช่ือมโยง

และบูรณาการคุณคาใหเกิดคุณประโยชนสูงสุดตอการบริหารทุนมนุษยในภาครัฐ  

กิจกรรมการบริหารผูมีศักยภาพสูงตามแนวคิดโซคุณคาทุนมนุษย 
องคกรสวนใหญมีการบริหารและเช่ือมโยงโซคุณคาของผูมีศักยภาพสูงผานการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางเปน

รูปธรรม ประกอบดวย  
x กิจกรรมการสรางคุณคา มุงใหเกิดการนําคุณคาไปใชจริงและสรางคุณคาตอเพื่อใชสําหรับงานใหม  

(รอยละ 78.5) 
x กิจกรรมการจับคุณคา มุงใหเกิดการใชประโยชนจากสถานะของผูมีศักยภาพสูงในเครือขายสังคม 

ความสัมพันธของผูมีศักยภาพสูงกับผูอื่นภายในเครือขาย และมุมมองและความรูของผูมีศักยภาพท่ีเกี่ยวของ

กับงานและธุรกิจ (รอยละ 86.0) 
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x กิจกรรมการทวีคุณคา มุงใหเกิดการผสมผสานทักษะแตละบุคคลเขากับความรูองคกร (รอยละ 79.6) 
x กิจกรรมการธํารงรักษาคุณคา มีการสรางแรงจูงใจโดยใชแนวทางแทรกแซงดานทรัพยากรมนุษย เชน  

การปรับเลื่อนตําแหนง การลดอัตราการลาออกของผูทีความสามารถสูง เพื่อปองกันคุณคาที่สรางขึ้นมาแลว

ไหลออกไปยังคูแขง เปนตน (รอยละ 62.7) 
x กิจกรรมการบริหารโซอุปทานของผูมีศักยภาพสูง โดยการทบทวนวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร เนนย้ํา

เปาหมายระยะสั้นและระยะยาว (รอยละ 84.9) 
ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวา องคกรภาครัฐมีการปฏิบัติในกิจกรรมการจับคุณคา มีความตองการเพิ่มศักยภาพของทุน

มนุษยผานการเชื่อมโยงกับองคกรที่อยูในเครือขายสังคม และการทวีคุณคาเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรให

สอดคลองกับความรูขององคกร ทั้งสองกิจกรรมนี้ถือเปนการบริหารเชิงรุกที่อาศัยการวางแผนทุนมนุษยเชิงกลยุทธเปนสําคัญ 

นอกจากน้ีองคกรยังมีการทบทวนวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร เนนย้ําเปาหมายระยะสั้นและระยะยาวในโซอุปทานของผูมี

ศักยภาพสูง สิ่งเหลานี้ช้ีใหเห็นถึงการบริหารทุนมนุษยในลักษณะเชิงรุกที่อาศัยแนวทางการวางแผนและบริหารระดับกลยุทธ

ขององคกรภาครัฐ นอกเหนือไปจากกิจกรรมธํารงรักษาคุณคา ซึ่งเปนหนาที่หลักของฝายทรัพยากรมนุษยโดยทั่วไป 
แมวาองคกรสวนใหญมีกิจกรรมการบริหารและเช่ือมโยงโซคุณคาของผูมีศักยภาพสูง แตก็มีจํานวนไมนอยที่ระบุวา

ไมมีกิจกรรม (เฉลี่ยรอยละ 15) หรือไมแนใจวามีกิจกรรม (เฉลี่ยรอยละ 19) โดยเฉพาะอยางยิ่งไมมีหรือไมแนใจวามีกิจกรรม

การธํารงรักษาคุณคา เฉลี่ยมากกวารอยละ 20 ซึ่งมีอัตราสวนคอนขางสูง ทําใหมีความเสี่ยงในการสูญเสียผูมีศักยภาพสูงได

โดยงาย ดังนั้นเพื่อการบริหารและเช่ือมโยงโซคุณคาของผูมีศักยภาพสูงอยางมีประสิทธิภาพ องคกรควรพิจารณาการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของใหมีความสอดคลองตลอดชวงชีวิตของพนักงานท่ีอยูในองคกร 
 
ผลลัพธจากผูมีศักยภาพสูง 

ในการประเมินตนเองขององคกรภาครัฐ (ตารางที่ 5) 
x องคกรสวนใหญใหผลการประเมินถึงผลลัพธดานคุณคาที่ผูมีศักยภาพสูงสงมอบระดับดีเลิศในดานผลการ

ทํางาน/ปฏิบัติงาน รอยละ 68.8  
x รองลงมาในระดับดี คือ ดานการมีสวนรวมกับองคกร และ การพัฒนาขีดความสามารถ ในอัตราสวนรอย

ละ 60.2 เทากัน และประสิทธิผลดานภาวะผูนํา รอยละ 55.9  
x ในขณะที่ดานการผูสืบทอด ดานวัฒนธรรมนวัตกรรม ดานการเปนที่ยอมรับ ดานวัฒนธรรมการเรียนรู 

และดานการยึดมั่นกับองคกร ไดผลลัพธปานกลาง โดยมีอัตราสวนรอยละ 53.8, 49.5, 48.4 และ 46.2 

ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาผลลัพธดานคุณคาที่ผูมีศักยภาพสูงสงมอบในดานที่มีผลลัพธต่ํา ควรดําเนินการปรับปรุงอยางเรงดวน 

ไดแก ดานการเปนผูสืบทอด (รอยละ 8.6) วัฒนธรรมดานนวัตกรรม (รอยละ 7.5) และดานการยึดมั่นกับองคกร (รอยละ 5.4) 
แมจะมีสัดสวนท่ีไมสูงอยางมีนัยสําคัญ แตการสืบทอดถือเปนสวนสําคัญที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการทวีคุณคาขององคกรที่มีการ

ผลักดันใหเกิดการโอนถายและกระจายความรูใหเกิดขึ้นกับพนักงานรุนตอรุน รวมถึงการสรางนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งหลายองคกร

ใชเปนกลยุทธการเปนผูนํา สําหรับดานการยึดมั่นกับองคกร โดยยึดติดกับวัฒนธรรมองคกรแบบเดิมๆ อาจสงผลตอการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร ซึ่งประเด็นดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการพัฒนาองคกรในระยะยาว 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินผลลัพธดานคุณคาทีผู่มีศักยภาพสูงสงมอบ 
ประเด็นคุณคาท่ีผูมีศักยภาพสูงสง

มอบ 
ผลการประเมิน (รอยละของกลุมตัวอยาง) 

สูง กลาง ตํ่า 
ผลการปฏิบตัิงาน 73.58 26.42 0.00 
การพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 65.08 34.92 0.00 
การมีสวนรวมกับองคกร 64.32 34.51 1.17 
ประสิทธิผลดานภาวะผูนํา 59.09 39.75 1.16 
วัฒนธรรมดานการเรียนรู 46.57 51.11 2.32 
การเปนท่ียอมรับ 45.41 52.27 2.32 
การยึดมั่นกบัองคกร 44.81 49.91 5.28 
วัฒนธรรมดานนวตักรรม 34.51 57.48 8.01 
การเปนผูสืบทอด 33.33 57.48 9.19 

 
ความตองการเคร่ืองมือการบริหารผูมีศักยภาพสูง 

ในสวนผลการศึกษาความตองการตัวแบบและเครื่องมือในการบริหารผูมีศักยภาพสูง (ตารางที่ 6) พบวา องคกรสวน

ใหญตองการเครื่องมือการบริหารในดานการวางแผนกําลังคน (รอยละ 96.8) การวิเคราะหและการวัดผลกระบวนงานดาน

บริหารกําลังคน (รอยละ 88.2) การวิเคราะหและการวัดกระบวนงานดานบริหารบุคลากรผูมีศักยภาพสูง (รอยละ 87.1)  
การเปรียบเทียบเกณฑกําลังคน (รอยละ 83.9) และการวางแผนตนทุนดานกําลังคนและการจําลองเหตุการณ (รอยละ 80.6) 

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาองคกรสวนใหญใหความสําคัญกับกําลังคนเปนลําดับตนๆ ในการบริหารผูมีศักยภาพสูง  
ผลการบริหารในสวนน้ีนําไปสูผลลัพธของการลงทุนดานทุนมนุษยโดยตรง นอกจากน้ีการบริหารกําลังคนตองดําเนินการอยาง

เหมาะสมเพื่อใหเกิดประสิทธิสูงสุดตลอดโซคุณคาในแตละชวงวงจรชีวิตของผูมีศักยภาพสูง  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา

ขางตนที่องคกรภาครัฐเนนถึงกิจกรรมการสรางคุณคาและการจับคุณคา 

ตารางที่ 6 ความตองการเครื่องมอืในการบริหารผูมีศักยภาพสูง 

ประเด็นการบริหาร 
ลักษณะความตองการ (รอยละของกลุม

ตัวอยาง) 
ตองการ ไมตองการ ไมแนใจ 

การวางแผนกําลังคน 97.8 1.1 1.1 
การวิเคราะหและการวดักระบวนงานดานบริหารกําลังคน 88.2 2.7 9.1 
การวิเคราะหและการวดักระบวนการงานบริหารบุคลากรผูมี

ศักยภาพสูง 87.1 7.5 5.4 
การวัดเปรียบเทียบเกณฑกําลังคน 85.7 3.3 11 
การปรับปรุงสิทธิประโยชนและคาตอบแทน 83.1 4.5 12.4 
การพัฒนาบุคลากรกลุมเปาหมายผูมีความสามารถ 83.1 5.7 11.2 
ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 83.1 4.5 12.4 
การวางแผนตนทุนดานกําลังคนและการจําลองเหตุการณ 82.4 7.7 9.9 
การเขาใจในผลความสามารถของทรัพยากรมนุษย 81.1 11.1 7.8 
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การคนหามมุมองกําลังคน 76.4 7.9 15.7 
การวิเคราะหเชิงทํานายดานทุนมนุษยและตัวแบบการรักษา

พนักงาน 73 3.4 23.6 
การลาและการขาด 65.9 20.5 13.6 

 
5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา: กรอบวิธีการวิเคราะหทุนมนุษยตามแนวคิดโซคุณคาทุนมนุษย 

ผลการสังเคราะหกิจกรรมการบริหารผูมีศักยภาพสูง ผลลัพธจากผูมีศักยภาพสูง และความตองการเครื่องมือการ

บริหารผูมีศักยภาพสูง สามารถสรุปเปนแนวคิดการวิเคราะหศักยภาพทุนมนุษยขององคกรตามแนวคิดโซคุณคาที่ ขับเคลื่อน

คุณคาสงมอบของผูมีศักยภาพสูงได ดังนี้ 
จุดเริ่มของโซคุณคาผูมีศักยภาพสูงเริ่มจากการวิเคราะหระบบอุปทานผูมีศักยภาพสูงขององคกรวามีความเช่ือมโยง

ของหนวยงานที่อยูตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําในรูปแบบใด โดยการวิเคราะหระบบอุปทานจะชวยใหผูบริหาร เขาใจถึง

แหลงที่มาของผูมีศักยภาพสูง และใหมุมมองตั้งตนที่ใชในการบริหารจัดการคุณคาของผูมีศักยภาพสูง ระบบอุปทานผูมี

ศักยภาพสูงชวยใหผูบริหารเห็นถึงแนวทางในการวางแผนอัตรากําลังที่ตอบสนองสถานการณอุปสงคและอุปทาน ทั้งนี้ในการ

บริหารทุนมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพนั้น อาศัยการนําทรัพยากรหรือบุคลากรเขาสูโครงสรางขององคกรซึ่งมีรายละเอียดและ

ประเด็นที่ผูบริหารตองนํามาพิจารณา ไมเชนนั้นคุณคาของผูมีศักยภาพสูงจะไมไดรับการกํากับดูแลและในทายที่สุดจะทําให

บุคลากรลาออกหรือสงมอบคุณคาไดลดลง  
ในสวนถัดไปของการวิเคราะหจึงพิจารณาถึงระบบการเคลื่อนยายพนักงานขององคกร ซึ่งถือเปนโครงสรางองคกรที่

สําคัญ เนื่องจากองคกรตองมีการปรับเปลี่ยนคุณคาและเคลื่อนยายพนักงานใหสอดคลองไปกับคุณคา ระบบการเคลื่อนยาย

พนักงานมีองคประกอบที่สําคัญ ประกอบดวย (1) คุณลักษณะของบุคลากร (2) โครงสรางงานขององคกร (3) เกณฑและ

วิธีการการปรับตําแหนง เมื่อนําประเด็นดานโครงสรางองคกรเหลานี้มาพิจารณารวมกับนโยบายการเลือกบุคลากร จะชวยให

ทราบถึงผูสมัครทั้งจากภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับบทบาทของงาน องคกรจะไดรับคุณคาจากผูมีศักยภาพสูงไดอยาง

เต็มที่ เมื่อผลลัพธจากการสรรหาบุคลากรนี้ทําใหองคกรไดบุคลากรที่มีความสามารถตามที่ตองการ แบบจําลองเหตุการณ

ในชวงสรรหาบุคลากรชวยใหผูบริหารมีมุมมองผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณการเขามาของบุคลากร เกณฑการปรับ

ตําแหนง นโยบายการเลือกบุคลากร และโครงสรางงาน ทําใหผูบริหารเห็นถึงชองวางในการบริหารจัดการทุนมนุษยในสวนตน

ไดชัดเจนมากขึ้น 
 เมื่อผูมีศักยภาพสูงไดรับการคัดสรรและเขาสูกระบวนการทํางาน ปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการสงมอบคุณคาของ  
ผูมีศักยภาพสูง คือ ความเขากันไดของพนักงานในทีมและวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองทราบวาความเขากันไดนี้นําไปสู

ประสิทธิผลของทีมหรือไม เพื่อที่จะเห็นถึงชองวางแลวนําไปปรับปรุงทีมและองคกร ความเขากันไดของพนักงานในทีมและ

วัฒนธรรมองคกรสามารถพิจารณาโดยนําประวัติโดยยอของพนักงาน แบบทดสอบพฤติกรรมและคุณสมบัติของพนักงาน  
มาพิจารณารวมกับเกณฑคุณลักษณะของทีมและวัฒนธรรมองคกรที่องคกรกําหนดและวางองคประกอบไว  

ผูบริหารจําเปนตองติดตามสถานะในการทํางานของผูมีศักยภาพสูงตลอดชวงชีวิตที่อยูในองคกร ผลการปฏิบัติงาน

สามารถสะทอนคุณคาจากผูมีศักยภาพสูงได แตอยางไรก็ตามคุณคาที่องคกรไดรั บตองครอบคลุมอุปสงคทั้งในระยะสั้น  
ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงพิจารณาภายใตสถานการณของอุปทาน (เชน คุณลักษณะของโครงสรางองคกร กลยุทธ

ธุรกิจ)  ดวย เพื่อใหเกิดความสอดคลองเชิงกลยุทธจากการสรางคุณคาโดยผูมีศักยภาพสูง ประเด็นการติดตามการพัฒนาดาน

ผลการทํางานของผูมีศักยภาพสูงและการเติบโตในเสนทางอาชีพสามารถชวยใหผูบริหารเชื่อมโยงมุมมองคุณคาระหวางองคกร

และผูมีศักยภาพสูงได ซึ่งชองวางของคุณคาที่เกิดขึ้นจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานทุนมนุษยที่ผูมีศักยภาพสูงและ

เสนทางอาชีพของบุคลากรที่องคกรวางไวตองดําเนินไปดวยกันอยางสอดคลอง 
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ทายที่สุดองคกรจะสรางผูมีศักยภาพสูงที่ธํารงคุณคาผานกระบวนการขางตนในโซคุณคา  และองคกรสามารถใช

ประโยชนจากผูมีศักยภาพสูงเหลานี้ องคกรสามารถประเมินผูมีศักยภาพสูงในระบบโดยนําผลลัพธของผูมีศักยภาพสูงจากโซ

คุณคาทุนมนุษยท้ังหมดมาประเมนิรวมกัน เพื่อระบุผูมีศักยภาพสูงท่ีมีความพรอมสบืทอดตําแหนงตามเกณฑหรอืแผนท่ีองคกร

กําหนดไว  
กรอบวิธีการวิเคราะหศักยภาพทุนมนุษยดวยแนวคิดโซคุณคาของผูมีศักยภาพสูง สามารถประยุกตวิธีการหลักที่ใช  

4 วิธี ประกอบดวย (1) การวิเคราะหเครือขาย หรือ Network analysis ( 2 ( กําหนดการเชิงเปาหมาย หรือ Goal 
programming ( 3 ( การจําลองเหตุการณ หรือ Simulation modeling และ (4) การวิเคราะหชองวาง หรือ Gap analysis 
ซึ่งครอบคลุมฐานคิดการบริหารผูมีศักยภาพสูงและครอบคลุมโซคุณคาทุนมนุษย ซึ่งเริ่มตั้งแตการวางแผนอัตรากําลัง  
การออกแบบองคกร ไปจนถึงการเคลื่อนยายบุคลากรในลักษณะตางๆ เชน การเลื่อนตําแหนง การสืบทอดตําแหนง  
ดังนําเสนอในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ตัวแบบการวิเคราะหศกัยภาพทุนมนุษยตามแนวคิดโซคณุคา 
โซคุณคา

ทุนมนุษย 
ประเด็นวิเคราะหสําหรับผู

มีศักยภาพสูง 
ชองวางคุณคาที่ใช

ประเมินศักยภาพทุน

มนุษย 

ตัวแบบการวิเคราะห/ตัวแบบบริหาร

ทุนมนุษยจากผูมีศักยภาพสูง 

การวางแผน

อัตรากําลัง 
(การสราง

คุณคา) 

- ระบบอุปทานผูมี

ศักยภาพสูงขององคกร 
- อัตรากําลังผูมีศักยภาพสูง

ที่ตอบสนองความ

ตองการและ 
กลยุทธขององคกร 

- ชองวางดานกําลังคน 

(Manpower gaps) 
- ชองวางทักษะและ

สมรรถนะในระดับ

องคกร 
(Skill/competencies 
gaps) 

- ตัวแบบการวิเคราะหเครือขาย

สําหรับวเิคราะหระบบอุปทานผูมี

ศักยภาพสูง (Network analysis 
model for talent supply chain 
configuration) 

- กําหนดการเชิงเปาหมายสําหรับการ

วางแผนอัตรากําลังผูมีศักยภาพสูง 

(Goal programming for 
talent/workforce planning) 

- การวิเคราะหชองวางทักษะ (Skill 
gap analysis)  

การ

ออกแบบ

องคกร 
(การจับ

คุณคา และ 

การทวี

คุณคา) 

- โครงสรางองคกรที่ตอบ

ความตองการของธุรกิจ - 
แบบจํากัดดวยเงื่อนไข  

(Restricted) หรือแบบ

เปด (Open) 
- บทบาทในงานท่ีกําหนด

ตามระดับความสามารถ

ของบุคลากรทั่วไปและ

บุคลากรที่มศีักยภาพสูง 

- ชองวางดานโอกาสและ

ผลตอบแทน 

(Opportunities/ 
Incentive 
Gaps) 

- ความเหมาะสมใน

บทบาทหนาท่ี (Role 
fit)  

- กําหนดการเชิงเปาหมายสําหรับการ

จัดสรรบุคลากร (Goal 
programming for workforce 
allocation) 
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โซคุณคา

ทุนมนุษย 
ประเด็นวิเคราะหสําหรับผู

มีศักยภาพสูง 
ชองวางคุณคาที่ใช

ประเมินศักยภาพทุน

มนุษย 

ตัวแบบการวิเคราะห/ตัวแบบบริหาร

ทุนมนุษยจากผูมีศักยภาพสูง 

การสรรหา

บุคลากร 
(การจับ

คุณคา และ

การธํารง

รักษา

คุณคา) 

- ระบบการเคลื่อนยาย

พนักงานขององคกร 
- นโยบายการเลือก

บุคลากร 
- ผูสมคัรที่เหมาะสมกับ

บทบาทในงาน 

- ตําแหนงงานท่ีตองการ

เติมเต็ม (Position fill)  
- ชองวางทักษะและ

สมรรถนะในชวงเสร็จสิ้น

การสรรหา 

- การจําลองเหตุการณเพื่อใหได

บุคลากรผูมีศักยภาพสูงตามตองการ 

(Simulation modeling for talent 
on-demand capabilities) 

 
ตัวแบบการวิเคราะหศักยภาพทุนมนุษยตามแนวคดิโซคณุคาในตารางที่ 7 สามารถอธิบายในสวนหลกัๆ ได 

ดังตอไปนี ้
x สวนการวิเคราะหอัตรากําลังผูมีศักยภาพสูงที่ตอบสนองความตองการและกลยุทธขององคกร 

ผลลัพธที่ไดจากตัวแบบ คือ จํานวนบุคลากรในแตละหนวยงานที่ตรงกับความตองการและกลยุทธของ

องคกร เมื่อนําผลลัพธจํานวนบุคลากรดังกลาวมาเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรที่จัดสรรอยูในปจจุบัน สามารถ

ระบุชองวางดานกําลังคนไดวาขาดแคลนหรือมีจํานวนมากเกินไป และเมื่อนําขอมูลทักษะและสมรรถนะของ

บุคลากรมารวมพิจารณาดวย ผูบริหารสามารถทราบถึงชองวางดานทักษะและสมรรถนะที่องคกรขาดแคลนหรือไม 

เปนจํานวนมากนอยเพียงใด 
x สวนการวิเคราะหโครงสรางองคกรที่ตอบความตองการของธุรกิจและบทบาทในงานตามระดับ

ความสามารถของพนักงาน 
องคกรอาจวางโครงสรางของการปรับเปลี่ยนตาํแหนงเปนแบบมจีํากัดดวยเงื่อนไข  (Restricted) หรือแบบ

เปด (Open) ทั้งนี้เมื่อสามารถทําการวิเคราะหเชิงลึกมากขึ้น ผลลัพธของการวิเคราะหทําใหผูบริหารไดคําตอบวา 

บุคลากรแตละคนสามารถเคลื่อนยายไดหรือไม หากผลการวิเคราะหไมสามารถจัดสรรบุคลากรใหกับแผนกได  
แสดงวาเกิดชองวางทุนมนุษยขึ้น แผนกอาจจะกําหนดโครงสรางองคกรที่ไมเหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู หรือ 

บุคลากรในองคกรไมมีความสามารถตามที่แผนกตองการ  
x สวนการวิเคราะหระบบการเคลื่อนยายพนักงานขององคกร 

บุคลากรมีอัตราการเขามายังองคกรแตละองคกร แผนก และหนวยงาน ตามการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณในตลาดแรงงานและองคกรภายในโซอุปทาน โดยองคกร แผนก และหนวยงานมีการกําหนดเกณฑที่ใช

ในการรับบุคลากรเขามาทํางาน เมื่อแผนกและหนวยงานสามารถคัดเลือกบุคลากรที่ตรงตามเกณฑที่กําหนดไวได 

บุคลากรจะเขาสูการทํางานในองคกร หากบุคลากรมีคุณสมบัติที่ไมตรงตามความตองการของแผนกและหนวยงาน 

บุคลากรจะถูกสงไปพิจารณาคุณสมบัติตามแผนกและหนวยงานท่ีมีอยูในองคกร เมื่อไมสามารถคัดเลือกบุคลากรเขา

สูการทํางานได บุคลากรนั้นจะถูกดึงออกจากระบบทุนมนุษยขององคกร จากนั้นบุคลากรจะเคลื่อนเขาสูชวงการสง

มอบคุณคาใหกับองคกร ซึ่งสามารถจําแนกระดับคุณคาที่สงมอบของบุคลากรไดวาสอดคลองกับเปาหมายคุณคาที่

องคกรตองการหรือไม แตละองคกรจะกําหนดเกณฑเปาหมายเชิงคุณคาแตกตางกันไปตามภารกิจ พันธกิจและ

สถานการณขององคกร จากนั้นทําการจัดสรรบุคลากรเพื่อตอบสนองตอเปาหมายขององคกรที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยบุคลากรผูมีศักยภาพสูงจะเคลื่อนยายไปสูแผนกและหนวยงานใหมท่ีมีอยูแลวหรือท่ีเกิดขึ้นใหม  



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 216  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

x สวนการจัดสรรบุคลากรในตําแหนงงานตามทักษะและสมรรถนะ 
การจัดสรรบุคลากรในตําแหนงงาน ใชวิธีการจัดสรรตามคาความสอดคลองระหวางทักษะและ

ความสามารถของบุคลากรกับทักษะและความสามารถที่ตําแหนงงานตองการ ตัวอยางการจัดสรรบุคลากรใน

ตําแหนงงานตามทักษะและสมรรถนะ แสดงในตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 ตัวอยางการจัดสรรบุคลากรในตําแหนงงานตามทักษะและสมรรถนะ 

ผลคํานวณคาความสอดคลอง

ระหวางบุคลากรกับทักษะและ

ความสามารถ 

ตําแหนงงาน A ตําแหนงงาน B 
ทักษะ

ภาษา 
การ

ประสานงาน 
ทักษะ

ภาษา 
การ

ประสานงาน 
5 8 7 9 

พนักงาน 

A 
ทักษะภาษา 5 0 - -2 - 

การ

ประสานงาน 
8 - 0 - -1 

คาความสอดคลองเฉลี่ย 0 -1.5 
 

จากผลคํานวณคาความสอดคลองระหวางบุคลากรกับทักษะและความสามารถของพนักงาน A ในตําแหนงงาน A 
และ B มีคาเทากับ 0 และ -1.5 ตามลําดับ ดังนั้น พนักงาน A ควรจัดสรรลงในตําแหนงงาน A คาความสอดคลองนี้สามารถ

สะทอนใหเห็นถึงชองวางทักษะของพนักงานไดอีกดวย เชน เมื่อคาความสอดคลองเฉลี่ยของพนักงานมีคาต่ํา แสดงวาองคกรมี

ชองวางทักษะของพนักงานเกิดขึ้น เกิดสถานการณการขาดแคลนบุคลากรในการทํางาน และกระทบตอระดับการมีอยูของ

ทรัพยากรและผลลัพธดานทุนมนุษย  นอกจากการจัดสรรโดยพิจารณาจากทักษะและความสามารถ ผูบริหารสามารถ ใชคา

อื่นๆ มาใชในการจัดสรรได เชน คาความสอดคลองระหวางผลปฏิบัติงานของพนักงานกับผลปฏิบัติงานที่ตําแหนงงานใหม

คาดหวัง  

6. ขอเสนอแนะการวิจัย 

การศึกษานี้เปนการวิจัยขั้นสํารวจ งานวิจัยในอนาคตจึงควรทําการศึกษาความสัมพันธของกิจกรรมการบริหาร 
ผูมีศักยภาพสูงและผลลัพธจากผูมีศักยภาพสูง เพื่อยืนยันถึงความสําคัญของกิจกรรมในโซคุณคาทุนมนุษยวากิจกรรมใดมี

ความสัมพันธและอิทธิพลตอผลลัพธของผูมีศักยภาพสูง และเกิดความสัมพันธกับผลลพัธดานคุณคาดานใด เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะหศักยภาพทุนมนุษยในเชิงลึกตอไป 

บรรณานุกรม 

Blass, E. (2007). Talent Management: Maximising talent for future performance. London, UK: Chartered 
Management Institute. 

Brush, M. C., & Ruse, D. H. (2005). Driving strategic success through human capital planning: How Corning 
links business and HR strategy to improve the value and impact of its HR function. Human 
Resource Planning, 28, 49-60. 

Fitz-Enz, J. (2000). The ROI of human capital: Measuring the economic value of employee performance. 
New York: Amacom. 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 217  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

Fitz-enz, J. (2009). CEO’s Guide to Human Capital Value. Retrieved from 
https://www.hrexchangenetwork.com/hr-tech/articles/ceo-s-guide-to-human-capital-value 

Igbalajobi, T. (2015). Human capital as an asset and financial reporting. International Journal of Economics, 
Commerce and Management, 3(1), 1-10. 

Kannan, G., & Aulbur, W. G. (2004). Intellectual capital: measurement effectiveness. Journal of Intellectual 
Capital. 5(3), 389-413. 

Nicolaescu, S. S., Florea, A., Kifor, C. V., Fiore, U., Cocan, N., Receu, I., & Zanetti, P. (2020). Human capital 
evaluation in knowledge-based organizations based on big data analytics. Future Generation 
Computer Systems, 111, 654-667. 

Schultz, T. W. (1993). The economic importance of human capital in modernization. Education economics, 
1(1), 13-19. 

Sparrow, P. R., & Makram, H. (2015). What is the value of talent management? Building value-driven 
processes within a talent management architecture. Human resource management review, 25(3), 
249-263. 

Zula, K. J., & Chermack, T. J. (2007). Integrative literature review: Human capital planning: A review of 
literature and implications for human resource development. Human resource development 
review, 6(3), 245-262. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 218  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

ความฝงตรึงในงานของลูกจางชั่วคราวในสังกัด 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

Job Embeddedness of Temporary Employees in Research Institute for Health Sciences,  
Chiang Mai University. 

ปภาวดี ดํารงมณี* ศรัญญา กันตะบุตร** และกุลสิรี  โควสุวรรณ*** 

บทคัดยอ  

  การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods approach) โดยใชแนวทางการวิจัย

แบบพรอมกัน (Convergent Parallel Design)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความฝงตรึงในงานและปจจัยที่ยังคงสมัครใจทํางานอยู

ในองคกร  ของลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหมจําแนกตามประเภทลูกจางช่ัวคราว 

โดยเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมดคือ ลูกจางช่ัวคราวที่ทํางานในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 

122 คน การวิจัยแบบพรอมกันเปนวิจัยที่ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพพรอมกันกับเชิงปริมาณ โดยกระบวนการวิจัยเริ่มจากการ 
เก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความคิดเห็นตอปจจัยความฝงตรึงในงาน 3 ปจจัยคือ ความลงตัว พันธะ  
และสิ่งที่ตองสละ แตละปจจัยแบงออกเปน 2 ดาน รวมเปน 6 ดาน พรอมกับเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการสัมภาษณดวย

คําถามปลายเปด (Open-ended Question) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุที่ยังคงปฏิบัติงานอยู การวิเคราะหขอมูลเปนการวิจัยที่ให

ความสําคัญกับการวิจัยทั้งสองเทาๆกันและนําผลการวิจัยมาสรุปรวมกัน  

 ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความฝงตรึงในงานในภาพรวม 

ตามลําดับดังนี้  ดานความลงตัวกับชุมชน  ดานความลงตัวกับสถาบันฯ  ดานพันธะกับสถาบันฯ  ดานสิ่งที่ตองสละหากออกจาก

ชุมชนที่อาศัยอยู  ดานสิ่งที่ตองสละหากลาออกจากสถาบันฯ และดานพันธะกับชุมชน เมื่อพิจารณาแยกตามสายงานพบวา  
ลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสถาบันฯ ทั้งสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความฝงตรึงในงานแตกตางกัน  
4 ดาน คือ ดานความลงตัวกับชุมชน และดานพันธะกับสถาบันฯ สายวิชาชีพมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  สวนพนักสาย

ปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  สวนดานพันธะกับชุมชน และดานสิ่งที่ตองสละหากลาออกจากสถาบันฯ สายวิชาชีพมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  สวนพนักสายปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  สวนดานความลงตัวในสถาบันฯ และดานสิ่งที่

ตองสละหากออกจากชุมชนที่อาศัยอยู ลูกจางช่ัวคราวทั้งสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความฝงตรึง

ในงานไมแตกตางกัน จากผลการสัมภาษณพบวาลูกจางช่ัวคราวยังคงสมัครใจทํางานอยูในองคกร เนื่องจากปจจัยดังตอไปนี้คือ  
มีตารางการทํางานที่แนนอนทําใหสามารถทํากิจกรรมอื่นๆไดในวันหยุด  รูสึกปลอดภัยและพึงพอใจกับบานและสภาพแวดลอมที่

อาศัยอยู  ความสัมพันธกับหัวหนางานและเพื่อนรวมงานดีมาก  เพื่อนบานดีมาก ที่ตั้งสะดวก ภูมิลําเนาอยูมาตั้งแตเด็ก และใกล

เครือญาติ สวัสดิการความสะดวกในการรักษาและเขาพบแพทย และการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานและชุมชน และไมอยาก

ยายที่อยู เพราะจะสูญเสียสังคมและความสะดวกในการเดินทาง 
คําสําคัญ  ความฝงตรึงในงาน  การวิจัยแบบผสมผสาน  การวิจัยแบบพรอมกัน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
** ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยประจําภาควิชาการจัดการและการเปนผูประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
*** ผูชวยศาสตราจารย อาจารยประจําภาควิชาการจัดการและการเปนผูประกอบการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
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Abstract  
 This research was conducted in accordance with the mixed methods approach and focus on the 
convergent parallel design.  This paper aims to examine job embeddedness of temporary employees in 
Research Institute for Health Sciences which classified by types of temporary employees, Chiang Mai 
University.   Data were gathered from all research population:  122 temporary employees of the 
aforementioned organization.  The convergent parallel design is conducted quantitative with a qualitative 
research.  The research process started with quantitative data collection.  Questionnaires were used as the 
tool to measure level of agreement of the population towards 3 factors of job embeddedness i.e. Fit, Links, 
and Sacrifice. Each of which consisted of 2 sub-factors, so there were 6 sub-factors in total. In the meantime, 
the qualitative data collection was also concurrently conducted through the interview with the research 
population by using open- ended interview questions on causes of employee retention.   Then, the 
quantitative data were analyzed by the descriptive statistics; while the qualitative data were analyzed by 
the content analysis.  Results of quantitative and qualitative data analyses were merged and turned into 
the summary, accordingly.   
 The findings presented that the majority of respondents had the average level of agreement on 
job embeddedness in an overall view towards following sub- factors:  fit to community; fit to organization; 
links to organization, community- related sacrifice, organization- related sacrifice, and links to community, 
respectively.  In consideration of career fields, the results revealed that the temporary employees in both 
professional and operational fields had different levels of agreement on job embeddedness towards 4 
factors as follows; In fit to community and links to organization factor, the agreement level of employees 
in professional field was rated in moderate level; while the agreement level of employees in operational 
field was rated in high level.  In addition, links to community and organization- related sacrifice factor, the 
agreement level of employees in professional field was rated in high level; while the agreement level of 
employees in operational field was rated in moderate level. The results also suggested that the agreement 
level on job embeddedness of the temporary employees in both professional and operational fields 
towards fit to organization and community- related sacrifice were indifferent.  According to the interview’ s 
results, these temporary employees were willing to retain their jobs in the studied organization because of 
following factors: certain working schedule which allowed them to plan for other activities during their day-

off; feeling safe and satisfied with the residence and its environment; very good relations with superiors and 
co-workers; very good neighbors; convenient location; being located in familiar area where was regarded as 
their domicile since  they were young and was close to their relatives; having fringe benefits in receiving 
medical treatment and medical consultation; and being respected by co- workers and community.  The 
interview results also indicated that they did not want to move because they might lose their own society 
and faced with travel inconvenience. 
Keyword  Job embeddedness, Mixed methods approach, Convergent parallel design, Research Institute for 
Health Sciences, Chiang Mai University 
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บทนํา  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสวนงานวิชาการเทียบเทาคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มีภารกิจในการดําเนินงานวิจัยเกี่ยวกับปญหาสาธารณสุขในดานตางๆ ของประเทศโดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลายแหลง

ทุนท้ังในและตางประเทศ เพื่อนําผลที่ไดจากงานวิจัยมาใหบริการทางวิชาการดานวิทยาศาสตรสุขภาพแกประชาชน องคการ

บริหารสวนทองถิ่น และหนวยงานสาธารณสุข อีกทั้งยังเปนแหลงอบรมดานการดําเนินงานวิจัยใหกับหนวยงานตางๆ  
ทั้งในประเทศและตางประเทศ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2558)  

ปจจุบันสถาบันฯ มีลูกจางช่ัวคราวทั้งหมด 122 คน ทั้งหมดเปนลูกจางช่ัวคราวที่จางดวยเงินทุนวิจัย ปฏิบัติงานอยูใน

โครงการวิจัยที่ดําเนินงานภายใตสถาบันฯ  แมวาสถาบันฯ จะไดวางแนวทางการบริหารงานบุคคลเพื่อรักษาบุคลากรไวแต  
สถาบันฯ ยังคงประสบปญหาการลาออกของลูกจางช่ัวคราว ซึ่งมีการลาออกอยางตอเนื่อง โดยอัตราการลาออกในป 2559-2561 

คิดเปนรอยละ 26.06 รอยละ 23.53 และรอยละ 23.20 ตามลําดับ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

2561)  การลาออกของบุคลากรดังกลาว สงผลกระทบตอความตอเนื่องของงานวิจัยและงานในความรับผิดชอบของบุคลากรที่

ลาออก อยางไรก็ตาม จากขอมูลดานทรัพยากรบุคคลพบวายังมีลูกจางช่ัวคราวอีกสวนหนึ่งยังคงทํางานอยูกับองคกร  
โดยเปนลูกจางช่ัวคราวที่มีอายุงานมากกวา 6 ปคิดเปนรอยละ 48.4 (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

2562). ซึ่งแสดงใหเห็นวานาจะมีปจจัยที่ทําใหลูกจางช่ัวคราวดังกลาว ยินดีที่จะปฏิบัติงาน ณ สถาบันฯ ตอไป  ดังนั้น ผูศึกษาจึง

ตองการศึกษาความฝงตรึงในงานซึ่ งเปนปจจัยที่สงผลใหลูกจางช่ั วคราวในสังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมยังคงสมัครใจทํางานอยูในองคกร เพื่อนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการสรรหาตลอดจนรักษา

บุคลากรใหคงอยูกับองคกรตอไป 

วัตถุประสงคการศึกษา  
เพื่อศึกษาความฝงตรึงในงานและปจจัยที่ยังคงสมัครใจทํางานอยูในองคกร  ของลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหมจําแนกตามประเภทลูกจาง 

แนวคิดและทฤษฎี  
 Mitchell และคณะ (2001) ไดวิจัยเรื่อง Why People Stay: Using Job Embeddedness to Predict Voluntary 
Turnover มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอการคนพบทฤษฎีใหม คือ ความฝงตรึงในงาน ซึ่งเนนการศึกษา “แรงยึด” (Constraining 
forces) หรือใยแมงมุม (Spider web) ท่ียึดพนักงานไวไมใหออกจากงาน และแบงปจจัยความฝงตรึงในงานออกเปน 6 ดานไดแก 

1) ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) 2) ความผูกพันกับองคกร (Organizational commitment) 3) ทางเลือกในการ

ทํางาน (Job alternatives) 4) ดัชนีพฤติกรรมการหางาน (Job search behavior index) 5) ความตั้งใจที่จะลาออก (Intentions 
to leave) 6) การลาออกโดยสมัครใจ (Voluntary turnover)  

Holtom และ O’neill (2004) ไดอธิบายถึงความฝงตรึงในงานวาหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนตาขายหรือใยแมงมุมที่

โยงใยบุคคลใหมาติดบวง โดยนําเสนองานวิจัยที่สนับสนุนตัวแปรความฝงตรึงในงานเปนเรื่องแรกคือ Job Embeddedness : A 
Theoretical Foundation for developing a Comprehensive Nurse Retention Plan เปนงานวิจัยเชิงประจักษที่เก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยางของพนักงานโรงพยาบาล พบวาความฝงตรึงในงานเปนโครงสรางใหมที่ไดรับการพัฒนาใหมีเนื้อหาครอบคลุม

ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางมากกวาการวัดความพึงพอใจในงานหรือความผูกพัน ความฝงตรึงในงานมุงรักษาพนักงาน 

แตกตางจากโมเดลแบบเดิมที่เนนการลาออกของพนักงาน ดังนั้นจุดมุงหมายสําคัญของความฝงตรึงในงาน คือ การรักษาคนไวใน

องคกร  
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ทฤษฎีความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคกร สามารถนํามาใชอธิบายเรื่องการลาออกหรือตั้งใจจะลาออกไดใน

ระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม Mitchell และคณะ (2001) พบวาคนท่ีลาออกจากองคกรนั้น บางคนก็ไมไดมีความไมพึงพอใจในงาน 

(Job Dissatisfaction) แตลาออกเนื่องจากสาเหตุอื่น ซึ่งบางอยางก็ไมไดเกี่ยวของกับเรื่องงานเลยและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ  
2 ทฤษฎีดังกลาวก็นํามาใชอธิบายเรื่องการคงอยู ในงานไดไมดีนัก จึงไดนําเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับความฝงตรึงในงาน  
(Job Embeddedness) ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลยังสมัครใจทํางานเดิมของตนเองตอไป ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก  

1. ปจจัยดานองคกรหรืองาน (Organization หรือ On-the-Job Factors)  
2. ปจจัยที่ไมเกีย่วกับองคกรหรืองาน หรือเรียกวาปจจัยดานชุมชน (Community หรือ Off-the-Job Factors)  

แตละปจจัยแบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ  
1) ความลงตัว (Fit) หมายถึง การที่พนักงานรูสึกวาตนเองเหมาะสมและเขากันไดกับองคกรและ สภาพแวดลอม

โดยรอบ ประกอบดวย ความลงตัวในองคกร (Fit to Organization) เชน การเห็นอนาคตจากการยึดติดกับองคกร ความชอบใน

เพื่อนรวมงาน การมีโอกาสไดใชทักษะและความสามารถอยางเต็มที่ ตารางเวลาการทํางานที่เหมาะ และยืดหยุน ความภูมิใจที่มี

โอกาสไดชวยเหลือคนทุกระดับ การมีอํานาจในการบริหารงานและหนาที่ความรับผิดชอบ ความเขากันไดกับองคกร และองคกร

มองเห็นคุณคาของตัวเอง ความลงตัวในชุมชน (Fit to Community) เชน ความเขากันไดกับชุมชนที่อาศัย ความชอบใน

สภาพแวดลอมที่อยูกันอยางครอบครัวเดียวกัน ความรักในสถานที่พัก อาศัย ความรูสึกวาชุมชนเปนเหมือนบานของตนเอง  
และการมีกิจกรรมยามวางที่ช่ืนชอบในบริเวณที่อาศัย  

2) พันธะ (Links) หมายถึง การที่พนักงานที่รูสึกวาตนเองมีความสัมพันธกับบุคคลในองคกร ครอบครัว ชุมชน 

อยางเปนทางการและไมเปนทางการ ประกอบดวย พันธะในองคกร (Links to Organization) ไดแกการเปนสมาชิกในคณะทํางาน

หรือกรรมการหลายคณะ การเปนผูบริหารชุดปจจุบัน การมีเพื่อนรวมงานที่ตองพึ่งพาตนเองหลายคน การมีเพื่อนรวมงานที่ตนเอง

ศรัทธา ความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน และระยะเวลาที่ทํางานในองคกร พันธะในชุมชน (Links to Community) ไดแก  
การมีครอบครัวและญาติอยูในชุมชน การลงหลักปกฐานในชุมชนไปมากแลว การมีเพื่อนสนิทอาศัยอยูในชุมชน และการมี

ความเห็นทางการเมืองตรงกับชุมชน  
3) สิ่งที่ตองสละ (Sacrifice) หมายถึง พนักงานที่รูสึกวาตนเองจะตองสูญเสียดานวัตถุหรือจิตใจ เมื่อลาออกจากงาน 

สิ่งที่ตองสละเกี่ยวกับองคกร (Organization-Related Sacrifice) ไดแก ความรูสึกมั่นคง จากการทํางานใหแกองคกร การมีโอกาสเขา

รวมการฝกอบรม คาตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงานที่ทํา ความรูสึกสูญเสีย ที่ตองยายออกไปจากองคกร การมีโอกาสสูงในการเลื่อน

ตําแหนง การมีอิสระที่จะเลือกวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ความเสียดายสวัสดิการตาง ๆ ในปจจุบัน การไดรับการยอมรับใน

สังคมจากหนาที่การงานในปจจุบัน และการไดรับเกียรติจากเพื่อนรวมงาน สิ่งที่ตองสละเกี่ยวกับชุมชน (Community-Related 
Sacrifice) ไดแก การเปนชุมชนที่มีความปลอดภัย การไดรับความเคารพนับถือจากผูคนในชุมชน สภาพแวดลอมในชุมชนไมเปน

มลพิษ และชุมชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการศึกษา  
  การศึกษาเรื่องความฝงตรึงในงานของลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ใชแนวคิดเกี่ยวกับการฝงตรึงในงาน (Job Embeddedness) ของ Mitchell และคณะ (2001) ซึ่งประกอบองคประกอบ6 ดาน คือ 

1) ดานความลงตัวในองคกร (Fit to Organization) 2) ดานความลงตัวในชุมชน (Fit to Community) 3) ดานพันธะในองคกร 
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(Links to Organization) 4) ดานพันธะในชุมชน  (Links to Community) 5) ดานสิ่งที่ตองสละเกี่ยวกับองคกร (Organization-

Related Sacrifice) 6) ดานสิ่งที่ตองสละเกี่ยวกับชุมชน (Community-Related Sacrifice)  
ขอบเขตประชากรในการศึกษาครั้ งนี้ คื อ ลูกจ างช่ัวคราวที่ทํ างานในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งหมด จํานวน 122 คน  โดยมีกลุมที่เปนสายวิชาชีพ จํานวน 38 ราย และกลุมที่ที่เปนสายปฏิบัติการ  
84 ราย (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2561) ซึ่งการศึกษานี้จะเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมด 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยนี้ใชแนวทางการวิจัยแบบพรอมกัน การเก็บขอมูลจึงใชแบบสอบถามและผูวิจัยทํา

การสัมภาษณไปพรอมๆกันและเวลาเดียวกัน ในสวนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) โดยใชแบบสอบถาม  จากลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพท้ังหมด จํานวน 122 คน ในสวนของ

การวิจัยเชิงคุณภาพ  ใชการสัมภาษณจากคําถามปลายเปด (Open-ended Question) จากกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ  

(Key information) ที่เปนลูกจางช่ัวคราวและมีอายุงานตั้งแต 1 ปขึ้นไป และจากผลจากการสัมภาษณไมมีการเพิ่มเติมขอมูล

ใดๆ  จึงเกิดการอิ่มตัวจากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ  จึงหยุดสัมภาษณพนักงานช่ัวคราวท่ีจํานวน 16 ราย โดยมีกลุมที่

เปนสายวิชาชีพจํานวน 3 ราย และกลุมที่ท่ีเปนสายปฏิบัติการจํานวน 13 ราย 
 2.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพในการทํางาน ตําแหนงงาน อายุงาน รายไดตอเดือน เปนตน สวนท่ี 2 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับความฝงตรึงในงานจากแนวคิดของ ของ Mitchell และคณะ (2001) โดยใชมาตรวัดแบบ Likert  5 ระดับ โดย  
1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 4 หมายถึง เห็นดวยมาก และ  
5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด เครื่องมือที่ใชในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ จะใชแบบสัมภาษณซึ่งเปนคําถามปลายเปด 

(Open-ended Question) แบงเปน 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ทานยังคงปฏิบัติงานอยู ณ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรสุขภาพ สวนที่ 2 เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับสาเหตุที่ยังคงทํางานอยู ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

สุขภาพ  
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษานี้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงปรากฏ (Face Validity) ของแบบสอบถามจาก 

รอยละ 5-10 ของจํานวนบุคลากรซึ่งเปนลูกจางช่ัวคราวโครงการวิจัยในสังกัดสถาบันวิจัยสังคมทั้งหมด (Roopa and Rani, 
2012) ดวยการทํา Pilot test จํานวน 10 คน  เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความชัดเจนของขอคําถาม โดยหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach) โดยคาความเชื่อมั่น

ของคําถามคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของแตละคําถามมีคาระหวาง 0.953-0.959 ซึ่งอยูในระดับดีมาก  
สวนแบบสัมภาษณมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบเนื้อหาของขอคําถามได

ครอบคลุมตามกรอบทฤษฏีเกี่ยวกับความฝงตรึงในงาน  โดยผูเชียวชาญทางเนื้อหา  ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูในเรื่อง

ความฝงตรึงในงาน จํานวน 2 ราย (ประสพชัย พสุนนท, 2558)   
3. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)  
และคาเฉลี่ย (Mean) สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยวิเคราะหผล

การศึกษาจากการสัมภาษณแบบคําถามปลายเปด โดยหลังจากการเตรียมขอมูลและนําขอมูลมาจัดระเบียบ (Classification)  
และแตกขอมูล (Segmenting) นั้นออกเปนหนวยยอยๆ ตามความหมายเฉพาะขององคประกอบความฝงตรึงในงาน 6 ดาน   
แลวทําการวิเคราะหขอมูล จากการใหรหัสขอมูล (Coding) หรือการทําดัชนีขอมูล (Indexing) โดยจัดทําดัชนีขอมูลแบบนิรนัย 

(deductive coding) ที่ไดพิจารณากรอบแนวคิดทฤษฎีความฝงตรึงในงาน เปนแนวทางในการกําหนดประเด็นคําถามในการ

สัมภาษณ และลดทอนขอมูลตามประเด็นที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อการจัดหมวดหมูขอมูล (Categorizing)  
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แลวนําขอมูลที่ไดมารวมกันใหมเพื่อใหไดขอมูลที่เปนกลุมๆ ตามลักษณะความสัมพันธขอมูลที่เปนหนวยยอยๆ มีตอกัน จากนั้นจึง

หาประเด็นหลัก (Themetizing) ของขอมูล โดยการจัดกลุมรหัสขอมูลที่มีลักษณะรวมหรือความสัมพันธระหวางกัน จะทําใหเกิด

ประเด็นหลักของสิ่งที่คนพบขึ้น (วนินทร สุภาพ, 2556, หนา 126) จากนั้นใชการวิเคราะหแบบผสมรูปแบบการสอดคลองขอมูล

พรอมกัน  (Convergent Parallel Design) โดยสรุปผลการวิเคราะหขอมูล และทําการสอดคลองขอมูลระหวางขอมูล 
เชิงปริมาณกับขอมูลเชิงคณภาพ แลวหาขอสรุปรวมกัน เพื่อเติมเต็มและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหมีความสมบูรณ

มากยิ่งขึ้น (อโณทัย งามวิชัยกิจ, 2558)  โดยผลการศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณจะนําเสนอขอมูลรายบุคคล โดยมีการรักษา

ขอมูล และความลับของขอมูลที่ไดจากผูสัมภาษณโดบไมระบุตัวตนของผูใหขอมูลเชน ไมระบุ ช่ือ ภูมิลําเนา สายงาน  
และตําแหนงของผูใหขอมูล 

ผลการศึกษา 

ประกอบดวย 6 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามหรือผูใหขอมูลสําคัญ  (Key information)  
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 84.4 อายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 47.5 สถานภาพโสด รอยละ 

54.1  ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 79.5  เปนลูกจางช่ัวคราวสายปฏิบัติการ 84 คน รอยละ 68.9 สายวิชาชีพ 38 คน 

รอยละ 31.1 รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 58.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา  
6 ป คิดเปนรอยละ 48.4 สวนใหญสังกัดศูนยวิจัยดานโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ คิดเปนรอยละ 36.9  

ตารางที่ 1 สรุปขอมูลทั่วไปของบุคลากร 
ขอมูลทั่วไป ผลการศึกษา 

เพศ เพศหญิง (รอยละ 84.4) 
อาย ุ 31 – 40 ป (รอยละ 47.5) 
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (รอยละ 79.5) 
สถานภาพสมรส โสด (รอยละ 54.1) 
สายงาน สายปฏิบัติการ (รอยละ 68.9) 
สังกัด ศูนยวิจัยดานโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (รอยละ 36.9) 
รายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท (รอยละ 58.2) 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากกวา 6 ป (รอยละ 48.4) 

 
สวนที่ 2 ขอมูลดานความฝงตรึงในงาน 

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตอความฝงตรึงในงานดานความลงตัวกับชุมชนในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.85 

รองลงมาคือดานความลงตัวกับสถาบันฯ คาเฉลี่ย 3.71 ดานพันธะกับสถาบันฯ  คาเฉลี่ย 3.61 ดานสิ่งที่ตองสละหากออกจาก

ชุมชนที่อาศัยอยู คาเฉลี่ย 3.50  ดานสิ่งที่ตองสละหากลาออกจากสถาบันฯ คาเฉลี่ย 3.09 และดานพันธะกับชุมชน คาเฉลี่ย 

2.88 
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยภาพรวม และระดับความเห็นเกี่ยวกับความฝงตรึงในงาน 

องคประกอบของความฝงตรึงในงาน คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ความลงตัวกับชุมชน 3.85 เห็นดวยมาก 

ความลงตัวในสถาบันฯ 3.71 เห็นดวยมาก 

พันธะกับสถาบันฯ 3.61 เห็นดวยมาก 

สิ่งที่ตองสละหากออกจากชุมชนที่อาศัยอยู 3.50 เห็นดวยมาก 

สิ่งที่ตองสละหากลาออกจากสถาบันฯ 3.09 เห็นดวยปานกลาง 

พันธะกับชุมชน 2.88 เห็นดวยปานกลาง 
 
สวนที่ 3 ระดับความเห็นเกี่ยวกับปจจัยความฝงตรึงในงานของลูกจางชั่วคราวจําแนกตามสายงาน 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาแยกตามสายงาน ลูกจางช่ัวคราวสายวิชาชีพมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ฝงตรึงในงานดานความลงตัวกับชุมชนมากที่สุด คือ 3.82 รองลงมาคือ ดานความลงตัวในสถาบันฯ คาเฉลี่ย 3.71 ดานสิ่งที่

ตองสละหากออกจากชุมชนที่อาศัยอยู คาเฉลี่ย 3.59 ดานพันธะกับสถาบันฯ คาเฉลี่ย 3.57 ดานสิ่งที่ตองสละหากลาออกจาก

สถาบันฯ คาเฉลี่ย 3.23 และดานพันธะกับชุมชน คาเฉลี่ย 3.05 สวนลูกจางช่ัวคราวสายปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความฝงตรึงในงานดานความลงตัวกับชุมชนมากที่สุด คือ 3.86 รองลงมาคือ ดานความลงตัวในสถาบันฯ  

คาเฉลี่ย 3.71 ดานพันธะกับสถาบันฯ คาเฉลี่ย 3.46 ดานสิ่งที่ตองสละหากออกจากชุมชนที่อาศัยอยู คาเฉลี่ย 3.63 ดานสิ่งที่

ตองสละหากลาออกจากสถาบันฯ คาเฉลี่ย 3.03  และดานพันธะกับชุมชน คาเฉลี่ย 2.81 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยระดับความเห็นเกี่ยวกับปจจัยหลักของความฝงตรึงในงานจําแนกตามประเภทของสายงาน 

องคประกอบของความฝงตรึงในงาน 
สายวิชาชีพ สายปฏิบัติการ 

คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
ดานความลงตัวกับชุมชน 3.82 เห็นดวยมาก 3.86 เห็นดวยมาก 
ดานความลงตัวในสถาบันฯ 3.71 เห็นดวยมาก 3.71 เห็นดวยมาก 
ดานสิ่งที่ตองสละหากออกจากชุมชน

ที่อาศัยอยู 3.59 เห็นดวยมาก 3.46 เห็นดวยมาก 
ดานพันธะกับสถาบันฯ 3.57 เห็นดวยมาก 3.63 เห็นดวยมาก 
ดานสิ่ งที่ตองสละหากลาออกจาก

สถาบันฯ 3.23 เห็นดวยปานกลาง 3.03 เห็นดวยปานกลาง 
ดานพันธะกับชุมชน 3.05 เห็นดวยปานกลาง 2.81 เห็นดวยปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาแยกตามสายงานพบวา ลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสถาบันฯ ทั้งสายวิชาชีพและ 

สายปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความฝงตรึงในงานแตกตางกัน 4 ดานดังนี้ 1)ดานความลงตัวกับชุมชน ลูกจาง
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ช่ัวคราวสายวิชาชีพมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  สวนสายปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากในเรื่องการมีกิจกรรมยามวาง

ที่ ช่ืนชอบในบริเวณที่อาศัย  2)ดานพันธะกับสถาบันฯ ลูกจางช่ัวคราวสายวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับปานกลาง   
สวนสายปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากในเรื่องการมีเพื่อนรวมงานที่ตองพึ่งพาตนเองหลายคน  3)ดานพันธะกับชุมชน 

ลูกจางช่ัวคราวสายวิชาชีพมีระดับมาก  สวนสายปฏิบัติการมีการฝงตรึงในงานอยูในระดับปานกลางในเรื่องการมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่จําเปนอยูในชุมชน 4)ดานสิ่งที่ตองสละหากลาออกจากสถาบันฯ ลูกจางช่ัวคราวสายวิชาชีพมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก  สวนสายปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางในเรื่องโอกาสใหพัฒนาความเช่ียวชาญและใหการสนับสนุนใน

การศึกษา  อีกทั้งลูกจางช่ัวคราวสายวิชาชีพมีระดับปานกลาง  สวนสายปฏิบัติการมีการฝงตรึงในงานอยูในระดับนอยในเรื่อง

การมีโอกาสสูงในการเลื่อนตําแหนง   
จากตารางที่ 4 ลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสถาบันฯ ทั้งสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความฝงตรึงในงานไมแตกตางกัน 2 ดานดังนี้ องคประกอบความฝงตรึงในงานดานความลงตัวในสถาบันฯ และดานสิ่งที่ตอง

สละหากออกจากชุมชนที่อาศัยอยู ลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสถาบันฯ ทั้งสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับความฝงตรึงในงานไมแตกตางกัน  

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยยอยของความฝงตรึงในที่งานแตกตางกัน จําแนกตามประเภทของ 
             สายงาน 

องคประกอบของความฝงตรึงในงาน 
สายวิชาชีพ สายปฏิบัติการ 

คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
ดานความลงตัวกับชุมชน 
-กิจกรรมยามวางที่ช่ืนชอบในบริเวณ 
ที่อาศัย 

3.37 เห็นดวยปานกลาง 3.57 เห็นดวยมาก 

ดานพันธะกับสถาบันฯ 
-การมีเพื่อนรวมงานท่ีตองพึ่งพาตนเอง

หลายคน  
3.18 เห็นดวยปานกลาง 3.57 เห็นดวยมาก 

ดานพันธะกับชุมชน 
-การมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี 
จําเปนอยูในชุมชน  

3.42 เห็นดวยมาก 3.15 เห็นดวยปานกลาง 

ดานสิ่งที่ตองสละหากลาออกจาก

สถาบันฯ 
-โอกาสใหพัฒนาความเชี่ยวชาญและให

การสนับสนุนในการศึกษา   
-การมีโอกาสสูงในการเลื่อนตําแหนง 

3.35 
2.69 

เห็นดวยมาก 
เห็นดวยปานกลาง 

3.23 
2.39 

เห็นดวยปานกลาง 
เห็นดวยนอย 

 
 สวนที่ 4 ปจจัยท่ียังคงสมัครใจทํางานอยูในองคกร  ของลูกจางชั่วคราวในสังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ จําแนก

ตามกลุมที่เปนสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ   
จากการสัมภาษณความคิดเห็นลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสถาบันฯ ทั้งสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ พบวาปจจัย  

ที่ยังคงสมัครใจทํางานอยูในองคกรแยกตามองคประกอบของความฝงตรึงในงาน 6 ดาน มี ดังน้ี 
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1) ดานความลงตัวในสถาบันฯ ไดแก มีตารางการทํางานที่แนนอน (จันทร-ศุกร หยุดเสาร-อาทิตยและนักขัตฤกษ) 

ทําใหสามารถทํากิจกรรมอื่นๆไดในวันหยุดได เชน ดูแลครอบครัว และทํางานเสริมเพื่อหารายไดพิเศษ    
“สถาบันฯ มีเวลาทํางานที่แนนอน ทําใหมีเวลาดูแลครอบครัว คือพอแม และลูกชาย ไดอยางเต็มที่  

ตอนเย็นก็ไปขายอาหาร........ทุกวัน และโชคดีที่สถาบันฯ อยูในบริเวณ รพ. สวนดอก เลยสะดวกในการพาพอ

แมมาหาหมอ ถาตองนอน รพ. ก็นอนเฝา สงขาว สงน้ําไดสะดวก” 
“มีเวลาในการทํางานที่แนนอน ทําใหมีเวลาดูแลพอแมซึ่งอายุมากแลว กับลูกสาววัยรุน และเนื่องจาก  

ที่ทํางานอยูในบริเวณ รพ. มหาราชฯ จึงสะดวกในการพาพอแมมาหาหมอ หากมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับ

สุขภาพ การรักษา ก็สามารถปรึกษาเพื่อนรวมงานหรืออาจารยหมอได” 
2) ดานความลงตัวในชุมชน ไดแก สิ่งแวดลอมดี ปลอดภัย เพื่อนบานดี และใกลกับบานเครือญาติ  

“ที่บานอยูในสิ่งแวดลอมที่เปนเครือญาติกันทั้งนั้น อยู แบบครอบครัวเดียวกัน รักบานที่อยูตอนนี้  
สวนชุมชนเปนเหมือนบานของตัวเอง สวนตัวชอบทํากิจกรรมยามวางแถวบาน ที่ชอบไปบอยๆ คือ ปน

จักรยานกับญาติๆ”  
“ไดซื้อที่ดินอยูใกลบานพอแม การเดินทางมาทํางานมีความสะดวกสบาย มีญาติพี่นองอยูรายลอม” 

3) ดานพันธะในสถาบันฯ ไดแก ความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก เชน ดูแล แนะนํา ปรึกษาได รับฟงปญหา  
และเพื่อนรวมงานดีมาก เชน ความรวมมือในการทํางาน ชวยเหลือกัน ไมแบงแยก  

“หัวหนาทําใหรูสึกวา หนูมีความสําคัญกับหนวยงาน หากขาดหนูไปจะทําใหงานหลายอยางไมบรรลุผล

สําเร็จ ท้ังงานในหนวยและงานสวนรวมของสถาบันฯ และยังใหโอกาสหนู ในการใชทักษะและความสามารถ  
ในการทํางานอยางเต็มที่ เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและความคิดสรางสรรคอยางเปดกวาง ยอมรับ

ขอคิดเห็นและนําไปปรับปรุงการทํางาน”  
“อยูมาสิบกวาปรูสึกโอเคทุกอยาง เขากับเพื่อนรวมงานไดทุกระดับ หัวหนางานดูแลเหมือนครอบครัว  

ใหคําปรึกษาไดทุกเรื่อง คนในที่ทํางานมีน้ําใจแบงปนกันไดทุกๆ อยาง มีความเอื้ออาทรตอกัน .............มีการ

เปดโอกาสใหบุคลากรที่มีความสามารถแบงปนความรูในด านที่มีประโยชนตอผูอื่น หรือมีประโยชนใน

สถานการณ เชน สอนทําแมสก และแอลกอฮอลลเจล ในชวงเวลาที่คาฝุนสูง และไวรัสระบาด หรือสอน

โปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานในการทํางาน มีโอกาสเพิ่มพูนความรูในการทํางาน” 
4) ดานพันธะในชุมชน ไดแก เพื่อนบานดีมาก (เชน มีการแบงปน) ท่ีตั้งสะดวก (เชน ใกลสิ่งอํานวยความสะดวก ใกล

ที่ทํางาน) ภูมิลําเนาอยูมาตั้งแตเด็ก และใกลเครือญาติ  
“ชุมชนที่อยู เปนชุมชนที่อยูมาตั้งแตรุนพอแม ทําใหความสัมพันธกับคนในชุมชนดีมาก สวนใหญก็เปน

เครือญาติกัน การเดินทางมาทํางานมีความสะดวกสบาย ไมอยากยายเพราะความสะดวกสบายตรงนี้  
อยูใกลเมือง ใกลหมอ ใกล รพ. เซเวน ปมน้ํามัน หางสรรพสินคา แมคโคร บิ๊กซี มีนัดตลาดนัด มีตลาด โตรุง 

ขายอาหาร สะดวกตอการใชชีวิต” 
“เพื่อนบานเปนมิตร มีการแบงปนอาหารการกิน บางทีหนูก็ไปกินหมูกะทะที่บานเพื่อนบานบางทีเขาก็มา

บานเรา เคยลืมจายคาไฟ คนขางบานก็ดูแลให คนในชุมชนชวยเปนหูเปนตาในการดูความปลอดภัยใหกันและ

กัน”  
“บานนี้เหมาะสมกับฐานะปจจุบัน ก็เลยไมอยากยาย การเดินทางมาทํางานสะดวก กลับบานที่........  

ก็สะดวก ซื้อของกินของใชสะดวก มีตลาด คลินิก เซเวน ป มน้ํามัน ถามวาเกี่ยวกับวาเพื่อนบานดีไหม  
ก็มีสวนมากท่ีไมคิดจะยาย เพราะดูแลกันมาตลอด” 
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5) ดานสิ่งที่ตองสละเกี่ยวกับสถาบันฯ ไดแก สวัสดิการ(เงินสมทบที่จะไดจากสถาบันฯและประกันสังคม)  
ความสะดวกในการรักษาและเขาพบแพทย รวมทั้งการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานและชุมชน  

“แนนอนวาจะสูญเสียรายได เงินสมทบที่สถาบันฯ ใหทุกเดือน สูญเสียความภาคภูมิใจที่วาไดทํางาน  
ที่สถาบันฯ สังกัด มช. เสียดายสังคมในที่ทํางาน ชวงที่คุณตาและคุณแมปวย แลวมานอนรักษาตัวที่ศรีพัฒน 

ชวงนั้นรูสึกวา โชคดีที่ทํางานอยูใน บริเวณ รพ. สวนดอก  เพราะทําใหงายตอกับดูแลผูสูงอายุท่ีบาน” 
“สูญเสียรายไดกับเงินสมทบที่สถาบันฯ ใหทุกเดือน หากไปทํางานที่ใหมไมแนใจวาจะไดแบบนี้หรือไม  

ทั้งรายไดและความสะดวกสบาย มีความกลัวที่จะสูญเสียความรูสึกมั่นคงที่สถาบันมีให” 
“เสียเงินเดือน สวัสดิการคือเงินสมทบที่จะไดจากสถาบันฯ เพื่อนรวมงาน สูญเสียความรูสึกวาตัวเองมีท่ีพึ่ง

หากตัวเองหรือคนในครอบครัวเจ็บปวย ยอมรับวากลัวท่ีจะสูญเสียความยอมรับนับถือจากชุมชน เพราะคนอ่ืน

มองวา ไดทํางานในสวนดอก (มช.) คือ มีความนาเช่ือถือ” 
6) ดานสิ่งที่ตองสละเกี่ยวกับชุมชน ไดแก ไมอยากยายที่อยู  สูญเสียสังคม  สูญเสียความสะดวกในการเดินทาง 

“สูญเสียเพื่อนบานที่ดี รูสึกไมปลอดภัยในที่อยูใหม ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกเชน ตลาดใกลบาน  
เดิน 100 ม. ก็ถึง .......... หางที่ไปซื้อของประจํา รานอาหารใกลบาน เซเวน ตูเอทีเอ็ม ปมน้ํามัน” 

“ชุมชนที่อาศัยอยู มีความปลอดภัยอยูแลว เพราะแวดลอมไปดวยเครือญาติ เพราะฉะนั้น หากตองออก

จากชุมชนนี้ไป ยอมจะรูสึกสูญเสียความปลอดภัยหากตองไปอยูชุมชนที่ไมคุนเคย ชุมชนที่อาศัยมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่อยูใกลบานมาก มีเยอะเลยเชน รานขายของ รานอาหาร ตลาด ปมน้ํามัน รานขายยา  
รพ. สวนสาธารณะ” 

“สูญเสียสิ่งอํานวยความสะดวกแถวบาน ที่บานกับท่ีทํางานปจจุบันอยูในโซนเดียวกัน ....... เดินทางสะดวก 

ที่ทํางานใกลโรงเรียนลูกดวย ทําใหมีเวลารับสงลูก จึงไมอยากจะยายที่อยูเพราะจะสูญเสียความสะดวกตรงนี้

ไป” 
“ถายายออกคือ ทุกวันนี้อยูใกล รพ.ชุมชน ตอนนี้คุณยายตองใสสาย........ มี อสม. คอยมาเยี่ยม หากตอง

เปลี่ยนสายฯ ก็งายตอการไป รพ. เทศบาล........ ไมอยากยายเพราะความสะดวกสบายตรงนี้ อยูใกลเมือง  
ใกลหมอ ใกล รพ. เซเวน ปมน้ํามัน หางสรรพสินคา แมคโคร บิ๊กซี มีนัดตลาดนัด มีตลาด โตรุง ขายอาหาร 

สะดวกตอการใชชีวิต” 

สวนที่ 5 ปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับสาเหตุที่ทานยังทํางานอยู ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ  
 จากการสัมภาษณในสวนของปญหา  พบวา  ลูกจางช่ัวคราวสวนใหญ มีอุปสรรคในดานการสื่อสาร ทั้งดานการ

สื่อสารที่ไมเขาใจตรงกัน ทําใหเกิดความผิดพลาด และการสื่อสารขอมูลขาวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทน  
การพัฒนาพนักงาน และการฝกอบรม  อีกท้ังดานความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน  ในสวนของผลของการสัมภาษณที่เปน

ขอเสนอแนะของลูกจางช่ัวคราวจําแนกตามกลุมที่เปนสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ มีดังน้ี 
กลุมที่เปนสายวิชาชีพ  
จากการสัมภาษณลูกจางช่ัวคราวสายวิชาชีพ มีความเห็นเพิ่มเติมดานความลงตัวกับสถาบันฯ คือ อยากใหสถาบันฯ 

เปนที่รูจักมากกวานี้ เนื่องจากสถาบันฯ มีผลงานมากมายและเปนผลงานที่ชวยเหลือประชาชนอยางเต็มที่ เพื่อที่จะไดเปน

จุดเดน จุดสนใจ  
“อันที่จริง สถาบันฯ มีผลงานวิจัยมากมายที่สามารถนําไปชวยเหลือประชาชนได แตดูเหมือนกับวา 
สถาบันฯ ยังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลายโดยทั่วไป”  
“ถาสถาบันฯ เปนที่รูจักมากกวานี้ ก็คงจะมีคนเกงคนดีอยากมารวมงานดวย จะไดชวยกันพัฒนางานวิจัย

ใหดีขึ้นไปอีก ตอนนี้ถาพูดถึงสถาบันฯ ก็เปนท่ีรูจักกันเฉพาะแวดวงที่ทํางานวิจัยเทานั้น” 
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และไดรับการสนับสนุนจากผูใหญหรอืองคกรตางๆ ทําใหมีงบประมาณเขามาพัฒนางาน บุคลากรและองคกร ยิ่งมีคาตอบแทน

และสวัสดิการที่ดีก็ยอมมีคนเกงอยากรวมงานดวยมากข้ึน องคกรก็จะไดคนเกงมาพัฒนาองคกรเหมือนบริษัทใหญๆ ที่ประสบ

ผลสําเร็จ นอกจากนี้ ชวงเวลาในการทํางานท่ีมีความเหมาะสม บุคลากรมีเวลาทํางานปกติไมตองขึ้นเวร และสถาบันฯ อยูใกล

บานทําใหสะดวกในการเดินทางมาทํางานก็เปนสาเหตุสําคัญที่ยังคงทํางานอยู ณ สถาบันฯ  
กลุมที่เปนสายปฏิบัติการ 
จากการสัมภาษณลูกจางช่ัวคราวสายปฏิบัติการมีความเห็นเพิ่มเติมดานความลงตัวกับสถาบันฯ คือ ที่ทํางานใกลกับ

ภูมิลําเนาที่พอกับแมอาศัยอยู ทําใหเดินทางสะดวก ยังหาตําแหนงงานท่ีมั่นคงตอหนาที่การงานไมได ยังมีภาระคาใชจายที่ตอง

รับผิดชอบ คาตอบแทนและช่ัวโมงทํางานเหมาะสม มีความสบายใจ งานและคาตอบแทนพอดีกับความตองการ มีความสุขกับ

สถานที่ทํางานและเพื่อนรวมงานมาก มีความมั่นคงและมีสภาพแวดลอมที่ดี สะดวกในการรับ-สง ลูกสาวไปโรงเรียน มี OT 
เสริมถึงเงินเดือนนอยแตยังมีรายไดอื่นมาทดแทน ดานพันธะกับชุมชน คือ ยังตองหารายไดมาจุนเจือครอบครัว และยัง

ตองการมีรายไดเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

สวนที่ 6 ขอสรุปรวมกันระหวางขอมูลเชิงปริมาณกับขอมูลเชิงคณภาพ   
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลระหวางขอมูลเชิงปริมาณกับขอมูลเชิงคณภาพ แลวหาขอสรุปรวมกัน พบวาลูกจาง

ช่ัวคราวมีระดับความคิดเห็นตอความฝงตรึงในงาน 3 อันดับแรกคือ 1) ดานความลงตัวกับชุมชนในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.85 

ซึ่งปจจัยที่ยังคงสมัครใจทํางานอยูในองคกรคือสิ่งแวดลอมดี ปลอดภัย เพื่อนบานดี และใกลกับบานเครือญาติ  แตมีความ

แตกตางระหวางลูกจางช่ัวคราวสายวิชาชีพมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.37  สวนสายปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.57  ในเรื่องการมีกิจกรรมยามวางที่ช่ืนชอบในบริเวณที่อาศัย  2) ดานความลงตัวกับสถาบันฯ คาเฉลี่ย 

3.71 ซึ่งปจจัยที่ยังคงสมัครใจทํางานอยูในองคกรคือตารางการทํางานที่แนนอน (จันทร -ศุกร หยุดเสาร-อาทิตยและนักขัต

ฤกษ) ทําใหสามารถทํากิจกรรมอื่นๆไดในวันหยุดได เชน ดูแลครอบครัว และทํางานเสริมเพื่อหารายไดพิเศษ สวนลูกจาง

ช่ัวคราวในสังกัดสถาบันฯ ทั้งสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความฝงตรึงในงานไมแตกตางกัน   
3)ดานพันธะกับสถาบันฯ  คาเฉลี่ย 3.61 ซึ่งปจจัยที่ยังคงสมัครใจทํางานอยูในองคกรคือความสัมพันธกับหัวหนางานดีมาก 

เชน ดูแล แนะนํา ปรึกษาได รับฟงปญหา  และเพื่อนรวมงานดีมาก เชน ความรวมมือในการทํางาน  ชวยเหลือกัน ไมแบงแยก 

แตมีความแตกตางระหวางลูกจางช่ัวคราวสายวิชาชีพมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.55 สวนสายปฏิบัติการมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.73 ในเรื่องการมีเพื่อนรวมงานท่ีตองพึ่งพาตนเองหลายคน   

อภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษานี้พบวาลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสถาบันฯ มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยความฝงตรึ งในงานดานความ 

ลงตัวกับชุมชนในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของสายงานคือ กลุมวิชาชีพและกลุมปฏิบัติการ ระดับความเห็น

เกี่ยวกับความฝงตรึงในงานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของลูกจางช่ัวคราวทั้งสองสายงานก็ยังคงเปนดานความลงตัวกับชุมชน แสดงให

เห็นวาบุคลากรไมไดทํางานใหกับองคกรอยางตอเนื่องดวยเหตุผลดานองคกรหรืองานเพียงอยางเดียว แตยังมีปจจัยดานอ่ืนๆ 

ซึ่งไมเกี่ยวของกับองคกรหรืองาน ท่ีทําใหบุคลากรในการศึกษาในครั้งนี้ยังคงทํางานใหกับสถาบันฯ ตอไป สอดคลองกับ

การศึกษาของ Mitchell และคณะ (2001) และอรยา  วิศวไพศาล (2558)  ที่พบวาบุคลากรไมไดทํางานใหกับองคกรอยาง

ตอเนื่องดวยเหตุผลดานองคกรหรืองานเพียงอยางเดียว แตยังมีปจจัยดานอื่นๆ ซึ่งไมเกี่ยวของกับองคกรหรืองาน ที่มีผลให

บุคลากรในการศึกษาในครั้งนี้ยังคงทํางานใหกับสถาบันฯ ตอไป  
ลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสถาบันฯ ทั้งสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความฝงตรึงในงาน

ไมแตกตางกัน 2 ดานดังนี้ องคประกอบความฝงตรึงในงานดานความลงตัวในสถาบันฯ และดานสิ่งที่ตองสละหากออกจาก

ชุมชนที่อาศัยอยู ซึ่งถือวาเปนจุดแข็งของสถาบันที่ทําใหมีความฝงตรึงในงานของพนักงานช่ัวคราว ในการวิเคราะห
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องคประกอบของความฝงตรึงในงานดานความลงตัว (Fit) ลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสถาบันฯ ทั้งสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ 

มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความฝงตรึงในงานไมแตกตางกัน คือเห็นดวยสูงสุดในเรื่องตารางการทํางานที่มีความ เหมาะสม

และยืดหยุน ซึ่งไมสอดคลองกับพันธพงศ  ตาเรืองศรี(2552) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตออายุรแพทยในการคง

รับราชการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาปจจัยที่อายุรแพทยมีความเห็นดวยมากท่ีสุดในดานความลงตัวกับ

องคกร คือ ความภูมิใจท่ีมีโอกาสชวยเหลือคนทุกระดับ และอรยา วิศวไพศาล(2558) ที่ศึกษาความฝงตรึงในงานของพนักงาน

ฝายวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยขององคการรับทําวิจัยตามสัญญา ซึ่งพบวาระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานความลงตัวใน

องคการ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ความเขากันไดกับองคการ ท้ั งนี้อาจเนื่องจากผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพแตกตางกัน  
และมีสถานภาพเปนพนักงานประจํา ไมใชลูกจางช่ัวคราว และในการวิเคราะหสิ่งที่ตองสละหากออกจากชุมชน ฯ  
ผลการศึกษานี้ พบวาลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสถาบันฯ ไมวาจะปฏิบัติงานในสายวิชาชีพหรือสายปฏิบัติการ ตางก็มีระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความฝงตรึงในงานดานสิ่งที่ตองสละหากออกจากชุมชนที่อาศัยอยูมากกวาสิ่งท่ีตองสละหากลาออกจากสถาบนั

ฯ โดยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยยอยสูงสุดคือ  ชุมชนที่อาศัยอยูมีความปลอดภัยอยูแลว สอดคลองกับปยะ  
ปยะวรรณศิริกุล(2553) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงการทํางานของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลเทพปญญา 

ซึ่งพบวา ปจจัยความฝงตรึงในงานดานสิ่งที่ตองสละเกี่ยวกับชุมชน ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปนชุมชนที่มีความปลอดภัย 
 อยางไรก็ตามยังมีปจจัยที่มีความนาสนใจ เกี่ยวกับสาเหตุที่ลูกจางช่ัวคราวยังคงทํางานอยูกับสถาบันฯ โดยพบวาใน

ดานสิ่งที่ตองสละหากลาออกจากสถาบันฯ มีปจจัยยอยที่บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ การไดรับมอบหมายงานท่ี

ตองใชความรู ความสามารถเต็มศักยภาพที่มี การไดรับการยอมรับในสังคมจากหนาที่การงานในปจจุบันและการไดรับโอกาส

ใหพัฒนาความเช่ียวชาญในอาชีพและใหการสนับสนุนในการศึกษาอยูเสมอ ซึ่งแสดงใหเห็นวา แมวาลูกจางช่ัวคราวในสังกัด

สถาบันฯ จะมีโอกาสนอยที่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจํา แตยังคงทํางานอยูกับสถาบันฯ เพราะสถาบันฯ ไดมอบสิ่งที่

นอกเหนือจากความมั่นคง เพื่อใหลูกจางช่ัวคราวในสังกัดเกิดความฝงตรึงในงาน และทํางานอยูกับสถาบันฯ ตอไป 

ขอเสนอแนะ 

   การศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบถึงระดับความฝงตรึงในงานของลูกจางช่ัวคราวสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการในสถาบันฯ 

และเพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการสรรหาและการรักษาลูกจางช่ัวคราวของสถาบันฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ดานความลงตัวในสถาบันฯ (Fit to Organization) 
  จากผลการศึกษาพบวาปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของลูกจางช่ัวคราวสายวิชาชีพ เชน แพทย พยาบาล เภสัชกร 

และนักเทคนิคการแพทย ซึ่งเปนสาขาขาดแคลน คือ ชอบเพื่อนรวมงานในสถาบันฯ และตารางการทํางานมีความเหมาะสม

และยืดหยุน ประกอบกับคาตอบแทนอาจจะนอยกวา รพ. เอกชน สถาบันฯ จึงควรจะนําเอาจุดแข็งเกี่ยวกับเวลาทํางานที่

สามารถยืดหยุนได และไมตองขึ้นเวรเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร เพื่อจูงใจใหมีผูสนใจมาสมัครงาน 
 2. ดานความลงตัวกับชุมชน (Fit to Community)  

 จากผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของลูกจางช่ัวคราวสายวิชาชีพ คือ รักในสถานที่ที่พักอาศัยเปนอยาง

มาก สวนลูกจางช่ัวคราวสายปฏิบัติการ คือ เขากับชุมชนที่อาศัยอยูไดดี แสดงใหเห็นวาบุคลากรไมตองการย ายที่อยูอาศัย 

ดังนั้น การใหบุคลากรและสมาชิกในครอบครัว ไดเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมของสถาบันฯ และสถาบันฯ ออกไปจัดกิจกรรม

ที่เปนประโยชน เชน สนับสนุนใหบุคลากรในสังกัด เปนผูใหคําปรึกษาแนะนําดานสุขภาพแกคนในชุมชนที่บุคลากรอาศัยอยู 

จะเปนการสงเสริมใหบุคลากรมีความลงตัวในชุมชนมากขึ้น  
 3. ดานพันธะกับสถาบันฯ (Links to Organization) 

 จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของลูกจางช่ัวคราวทั้งสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ คือ ยังคงทํางานกับ 

สถาบันฯ เพราะรูสึกวามีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน สถาบันฯ จึงควรสงเสริมกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธอันดี
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ระหวางเพื่อนรวมงาน เชน การจัดกิจกรรม CSR นอกสถานที่ จัดลานกิจกรรม สันทนาการ เชน โตะปงปอง และบริเวณที่น่ัง

ทานอาหาร เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสทํากิจกรรมนอกเหนือจากการทํางานรวมกัน 
  4.ดานพันธะกับชุมชน (Links to Community)  
  จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของทั้งลูกจางช่ัวคราวสายวิชาชีพ และลูกจางช่ัวคราวสายปฏิบัติการคือ 

บริเวณที่อาศัยอยู มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนตอทานและครอบครัว สถาบันฯ ควรหาแนวทางที่จะใหบุคลากรมีความ

สบายใจหรือความสะดวกสบายที่จะอยูในชุมชนเดิมตอไป เชน หากมีหนวยวิจัยภาคสนามของโครงการวิจัยอยูในบริเวณ

ใกลเคียง ก็มอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบัติงาน  เปนตน  
 5.ดานสิ่งที่ตองสละหากลาออกจากสถาบันฯ (Organization-Related Sacrifice) 
 จากการศึกษาพบวาปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของลูกจางช่ัวคราวทั้งสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ คือ การไดรับ

มอบหมายงานที่ตองใชความรู ความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มี เนื่องจากสถาบันฯ ไมสามารถจะบรรจุลูกจางช่ัวคราว  
ทุกคนในตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยได ดังนั้น ลูกจางช่ัวคราวจึงไมรูสึกวา จะสูญเสียความมั่นคงในการทํางานหากลาออก

จากสถาบันฯ แตรูสึกวาหากลาออกจากสถาบันฯ จะสูญเสียงานที่ไดใชความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มี สถาบันฯ 

ควรจะใหความสําคัญกับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากร การสํารวจความพึ งพอใจเกี่ยวกับหนาที่ที่

ไดรับมอบหมายในปจจุบันและหนาท่ีที่คาดหวังในอนาคต  
 6. ดานสิ่งที่ตองสละหากออกจากชุมชน (Community-Related Sacrifice) 
 จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดของลูกจางช่ัวคราวทั้งสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ คือ ชุมชนที่อาศัยอยู

มีความปลอดภัยอยูแลว การจัดใหมีกิจกรรมที่สรางประโยชนแกชุมชนที่บุคลากรอาศัยอยู เชน การจัดการตรวจสุขภาพ

เบื้องตน การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพในดานตางๆ ที่สถาบันฯ มีศักยภาพ จึงควรไดรับการสงเสริมเพื่อสรางความสัมพันธ

ที่ดีระหวางสถาบันฯ บุคลากรและชุมชน 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในกลุมลูกจางช่ัวคราวซึ่งจางจากเงินโครงการวิจัยในสังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 122 คน ซึ่งเปนบุคลากรสวนใหญของสถาบันฯ ในการศึกษาครั้งตอไป ควรจะศึกษาใน

กลุมพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา เพื่อคนหาวานอกจากความมั่นคงที่ไดบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยประจําแลว อะไรคือ

ความฝงตรึงในงานที่ทําใหยังคงทํางานอยูกับสถาบันฯ   และพิจารณาการทดสอบสมมติฐานระหวางกลุมสายวิชาขีพและสาย

ปฎิบัติการวามีองคประกอบของความฝงตรึงในงานท่ีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในการศึกษาครั้งตอไป 
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อิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ:  
บทบาทการเปนตัวแปรสื่อแบบอนุกรมของความสมดุลระหวางงานกับชีวิตและสุขภาวะในการทํางาน 

Influence of Ethical Leadership on Organizational Commitment of Operational 
Employees: Serial Mediating Roles of Work-Life Balance and Workplace Well-Being 

ทราย อภัยโส* และชูชัย สมิทธิไกร** 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน และ (2) ศึกษาบทบาทการเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลแบบอนุกรม(serial 
mediating roles) ของความสมดุลระหวางงานกับชีวิตและสุขภาวะในการทํางาน ในความสัมพันธ ระหวางภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมและความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการในหนวยงานภาครัฐและเอกชน กลุมตัวอยาง คือ พนักงาน

ระดับปฏิบัติการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน 216 คน ผลการวิจัยพบวา (1) ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 
มีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และ (2) ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตและสุขภาวะ

ในการทํางานมีบทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลแบบอนุกรม (serial mediating roles) ในความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา 
เชิงจริยธรรมและความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
คําสําคัญ: ความผูกพันตอองคการ, ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม, ความสมดลุระหวางงานกับชีวิต, สุขภาวะในการทํางาน 

Abstract 

The objectives of this study were (1) to study the influence of ethical leadership on organizational 
commitment of operational employees in governmental and private organizational; and (2) to study the 
serial mediating roles of work-life balance and workplace well-being in the relationship between ethical 
leadership and organizational commitment. The sample was comprised of 216 persons working in 
governmental and private sectors. Results showed that: ( 1)  ethical leadership had a positive effect on 
organizational commitment; and ( 2)  work-life balance and workplace well- being serially mediated the 
effect of ethical leadership on organizational commitment. 
Key words: organizational commitment, ethical leadership, work-life balance, workplace well-being 

1. บทนํา  

 การที่องคการจะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองอาศัยปจจัยที่สําคัญหลายประการดวยกัน และหนึ่งในปจจัยที่สําคัญ

ประการหนึ่ง  คือ ปจจัยดานทรัพยากรมนุษย ซึ่งถือเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคการไปสูเปาหมาย ในปจจุบันการ

จัดการทรัพยากรมนุษยไมไดมีเพียงแคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ทักษะ และความสามารถเขามาปฏิบัติงาน

ภายในองคการเทานั้น แตยังจําเปนตองเสริมสรางใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคการดวย โดยเฉพาะพนักงานระดับ

ปฏิบัติการถือเปนกําลังสําคัญที่จะชวยองคการใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ทั้งนี้เพราะพนักงานในระดับนี้มีจํานวน

                                                           
* ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
** ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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มากที่สุดในองคการ และมีหนาที่รับผิดชอบงานดานการผลิตหรือการบริการโดยตรง ซึ่งจะสงผลอยางมากต อคุณภาพสินคา

หรือบริการ ฉะนั้นหากผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการมีคุณภาพสูง ก็จะสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของ

องคการ อยางไรก็ตาม การที่พนักงานระดับปฏิบัติการจะปฏิบัติงานไดดีนั้น สวนหนึ่งก็เนื่องจากการมีความผูกพันตอ 
องคการ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2563)       
              ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกเปนสวนหนึ่ง และตองการมีสวนรวมในองคการ ซึ่งแสดงออกมาใน  
3 ดาน ไดแก (1) ความเช่ือ และการยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคการ (2) ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายาม

ใหแกองคการ และ (3) ความปรารถนาที่จะคงอยูกับองคการ (Porter, Steers, Mowday, & Boulian, 1974) การที่บุคคลจะ

มีความผูกพันตอองคการไดนั้นเกิดจากปจจัยหลายประการ Meyer, Allen, and Smith (1993) ไดเสนอวา ปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอความผูกพันตอองคการ ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางาน และความคาดหวังที่ไดรับการตอบสนอง หากพนักงานมีความ

ผูกพันตอองคการแลว จะกอใหเกิดผลทางบวกตามมาหลายประการ งานวิจัยในอดีตพบวา ความผูกพันตอองคการมี

ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน และมีความสัมพันธทางลบกับความตั้งใจ

ลาออกจากงาน (Haar & Brougham, 2020)  
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานปฏิบัติการ โดยเลือก

ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ซึ่งหมายถึง ภาวะที่ผูนํามีการปฏิบัติตน

ตอผูใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม ทั้งในดานการกระทําสวนบุคคลและความสัมพันธกับผูอื่น อีกทั้งสงเสริมผูใตบังคับบัญชา

ใหมีความประพฤติที่เหมาะสม ผานการสื่อสารสองทาง การเสริมแรงและการตัดสินใจ (Brown, Trevino, & Harrison, 2005) 

โดยผูนําเชิงจริยธรรมจะแสดงพฤติกรรมที่ดีตาง ๆ เชน รับฟงความคิดเห็นของพนักงานมีความยุติธรรมในการตัดสินใจ  
และมีความนาไววางใจ งานวิจัยในอดีตพบวาหากผูใตบังคับบัญชารับรูวาผูบังคับบัญชามีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม จะสงผลใหมี

ความพึงพอใจและผูกพันตองาน มีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีความผูกพันตอองคการ (Brown & Trevino, 2005) อยางไรก็ตาม 

มีความเปนไปไดวานอกจากภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะมีอิทธิพลโดยตรงตอความผูกพันตอองคการแลว ยังสงอิทธิพลผานตัว

แปรอื่นไปสูความผูกพันตอองคการ ซึ่งในการวิจัยนี้เสนอวาความสมดุลระหวางงานกับชีวิตและสุขภาวะในกา รทํางาน  
อาจเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลแบบอนุกรม (serial mediators) ในความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรม และความผูกพัน

ตอองคการ 
 ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต หมายถึง การประเมินของบุคคลวากิจกรรมการทํางาน  กิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับ

งาน และชีวิตสวนตัวมีความสมดุล (Brough et al., 2014) การวิจัยในอดีตพบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลตอความ

สมดุลระหวางงานกับชีวิต (Gerstner & Day, 1997) นอกจากน้ัน บุคคลที่มีความสมดุลระหวางงานกับชีวิตจะมีความพึงพอใจ

ในงาน มีแรงจูงใจ มุงมั่นทุมเทใหกับการทํางาน  (Allen, 2001) มีสุขภาวะในการทํางาน และมีความผูกพันตอองคการ  
(Jain et al., 2009) นอกจากภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและความสมดุลระหวางงานกับชีวิตแลว สุขภาวะในการทํางานก็อาจมี

อิทธิพลตอความผูกพันตอองคการดวยเชนกัน สุขภาวะในการทํางาน หมายถึง  สภาวะทางจิตที่เปนสุขของบุคคลในบริบทของ

การทํางาน โดยบุคคลที่มีสุขภาวะในการทํางานจะมอีารมณเชิงบวก มีความผูกพันตองาน มีความสัมพันธที่ดี มีจุดหมายในชีวติ 
และ รูสึกประสบความสําเร็จในการทํางาน (Seligman, 2011) การวิจัยในอดีตพบวาภาวะผูนําสงผลใหบุคคลมีสุขภาวะในการ

ทํางาน และยังพบวาบุคคลที่มีสุขภาวะในการทํางานจะมีความพึงพอใจในชีวิต (Diener et al., 1985) มีความพึงพอใจในงาน 

และมีความผูกพันตอองคการ (Jain et al., 2019)  
  กลาวโดยสรุป การวิจัยนี้เสนอวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะชวยสงเสริมความสมดุลระหวางงานกับชีวิต ซึ่งนําไปสู

สุขภาวะในการทํางาน และสงผลใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคการ การวิจัยครั้งนี้จะมีสวนสรางองคความรูใหม ซึ่งจะเปน

ประโยชนตอวงการวิชาการ หนวยงานในภาครัฐและเอกชน และสามารถนําไปใชประโยชนดานการจัดการทรัพยากรมนุษยใน



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 234  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

ดานการสงเสริมความผูกพันตอองคการ ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต และสุขภาวะในการทํางาน รวมทั้งการสงเสริมใหผูนํา

มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม  

2. การทบทวนและการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ        
            ความผูกพันตอองคการ หมายถึง ความรูสึกเปนสวนหนึ่ง เเละการมีสวนรวมในองคการ ซึ่งแสดงออกมาใน 3 ดาน  
ไดแก (1) ความเช่ือ และการยอมรับตอเปาหมายและคานิยมขององคการ (2) ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามใหแก

องคการ และ (3) ความปรารถนาที่จะคงอยูกับองคการ (Porter et al, 1974) โดยความผูกพันตอองคการเปนสิ่งที่เช่ือมโยง

ระหวางบุคคลกับองคการไวดวยกัน  ซึ่งความผูกพันตอองคการเปนปจจัยสําคัญอยางมากในการกําหนดพฤติกรรมของ

พนักงาน (Locke & Latham, 2004) กลาวคือพนักงานท่ีมีความผูกพันตอองคการสูง จะผูกพันตอเปาหมาย และแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตอองคการในระดับที่สูงกวาปกติ เพราะความผูกพันตอองคการเปนสภาวะทางจิตใจ ทัศนคติ และอารมณ

ความรูสึกของบุคคลที่มีตอองคการ สิ่งเหลานี้จะเปนแรงขับใหบุคคลมีแรงจูงใจ และพรอมอุทิศตนใหกับการทํางานอยางเต็มที่ 
เพื่อขับเคลื่อนใหองคการเจริญกาวหนาตอไป (Caught & Shadur, 2000) นอกจากน้ีบุคคลที่มีความผูกพันตอองคการจะมีผล

การปฏิบัติงาน สุขภาวะในการทํางาน สุขภาพกายที่ดี (Jain et al., 2019) การวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอ

องคการ ไดแก ลักษณะของงาน การใหขอมูลยอนกลับ อิสระในงาน การมีสวนรวม การทํางานเปนทีม โอกาสในการเรียนรู 

และทรัพยากร (Firestone & Pennell, 1993) ความชัดเจนในงาน คาตอบแทนและผลประโยชนที่ไดรับมีความเหมาะสม 

ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม เสนทางอาชีพ และการทํางานเปนทีม  (Joshi and 
Sodhi, 2011)  
 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรม  
  ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม หมายถึง ภาวะที่ผูนํามีการปฏิบัติตนตอผูอื่นไดอยางเหมาะสม ทั้งในดานการกระทําสวน

บุคคลและความสัมพันธกับผูอื่น อีกทั้งสงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหมีความประพฤติที่เหมาะสม ผานการสื่อสารสองทาง  
การเสริมแรงและการตัดสินใจ (Brown, Trevino, & Harrison, 2005) รวมทั้งสามารถโนมนาว จูงใจ และรับมือกับแรงกดดัน

ภายนอกได (Cha & Edmondson 2006) นอกจากนี้หนาที่ที่สําคัญอีกประการของภาวะผูนํา  คือ การสรางวัฒนธรรม 
เชิงจริยธรรมภายในองคการ (Bass & Steidlmeier, 1999) เนื่องจากผูนําเปนบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมขององคการ (Basu & Palazzo, 2008) และสามารถผลักดันพฤติกรรมของผูตามใหมีสวนรวมตอองคการ  
(Zhou et al., 2020) ดังนั้นพฤติกรรมของผูนําจึงมีผลตอทัศนคติ พฤติกรรมของพนักงาน ( Judge & Piccolo, 2004)  
ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ ผลการปฏิบัติงาน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ (Walumbwa et 
al., 2011) ความสัมพันธระหวางบุคคล (Ahmad et al., 2012) สุขภาวะที่ดี (Judge & Piccolo 2004) การวิจัยครั้งนี้ศึกษา

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม จากการรับรูของพนักงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนํา โดยอาศัยแนวคิดของ Brown et al. (2005)    
  บุคคลที่มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมผานการปฏิบัติที่เปนธรรม ซื่อสัตย และนาเช่ือถือ 

นอกจากน้ีมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสรางบรรยากาศเชิงจริยธรรมภายในองคการตลอดจนสงเสริมพฤติกรรม

เชิงจริยธรรมใหแกผูตามอีกดวย (Brown & Trevino, 2005) เมื่อผูตามรับรูวาผูนําของตนมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะชวยให 
ผูตามเกิดความพึงพอใจในงาน มีทัศนคติที่ดีในท่ีทํางาน เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางผูนําและผูตาม รูสึกถึงความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน และเกิดความผูกพันตอองคการ อยางไรก็ดีการที่ผูตามมีระดับความผูกพันตอองคการมากหรือนอย ขึ้นอยูกับการ

รับรูของผูตามที่มีตอผูนําของตน และยังผลตอความตั้งใจที่จะลาออกจากงานอีกดวย (Walumbwa et al., 2011) งานวิจัย

ของ Celik, Dedeoglu, & Inanir (2015) พบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการ   
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ความพึงพอใจในงาน และงานวิจัยของ Rizwan, Zeeshan, & Mahmood (2017) พบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพล

ทางบวกตอความผูกพันตอองคการ ความพึงพอใจในงาน และวัฒนธรรมองคการ การวิจัยนี้จึงไดตั้งสมมุติฐาน ดังนี้ 
     สมมุติฐานที่ 1 ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการ 
 แนวคิดเกี่ยวกับความสมดุลระหวางงานกับชีวิต  
     ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต หมายถึง การประเมินตามการรับรูของบุคคลวากิจกรรมการทํางาน กิจกรรมที่ไม 
เกี่ยวของกับงาน และชีวิตสวนตัวมีความสมดุล (Brough et al., 2014) ซึ่งบุคคลจะแสดงออกถึงแนวทางการปฏิบัติ  
6 ประการ ไดแก (1) บุคคลสามารถจัดการกับบทบาทหนาที่ท่ีหลากหลายไดเปนอยางดี (2) บุคคลใหความสําคัญกับความเทา

เทียมในแตละบทบาทหนาท่ี โดยมุงเนนไปที่เวลา และความพึงพอใจของบุคคล อันไดแก ความสมดุลดานเวลา   
ความสมดุลดานบทบาทการมีสวนรวม และความสมดุลดานความพึงพอใจ (3) บุคคลมีความพึงพอใจกับบทบาทหนาที่ 
ที่หลากหลาย (4) บุคคลสามารถจัดการกับบทบาทหนาที่ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากลําดับความสําคัญ

ของบทบาทตาง ๆ ในขณะนั้น (5) บุคคลสามารถจัดการใหความขัดแยงระหวางบทบาทอยูในระดับต่ํา และมีระดับความ

เกื้อกูลระหวางบทบาทอยูในระดับสูง และ (6) บุคคลรูสึกมีอิสระและสามารถควบคุมบทบาทหนาที่ของตนเองไดตามที่

ปรารถนา (Kalliath & Brough, 2008) บุคคลที่มีความสมดุลระหวางงานกับชีวิตจะสามารถจัดการกับงาน ครอบครัว และ

กิจกรรมสวนตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ (Greenhaus & Allen, 2011) มีความคิดสรางสรรค มีประสิทธิภาพในการทํางาน 

(Kruse, 2017) และมีคุณภาพชีวิตการเปนอยูที่ดี (De Cieri et al., 2002) งานวิจัยของ Cowart et al. (2014) พบวาภาวะ

ผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความสมดุลระหวางงานกับชีวิต สอดคลองกับงานวิจัยของ Goswami (2020) พบวา

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความสมดุลระหวางงานกับชีวิต และความผูกพันของพนักงาน การวิจัยนี้จึงไดตั้ง

สมมุติฐาน ดังนี้ 
  สมมุติฐานที่ 2 ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความสมดุลระหวางงานกับชีวิต 
 องคการที่มีนโยบายเกี่ยวกับความสมดุลระหวางงานกับชีวิต จะสงผลใหพนักงานรับรูถึงการสนับสนุนจากองคการ 

ซึ่งสงผลใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอองคการ เกิดความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต การทํางานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความจงรักภักดีตอองคการ ตลอดจนมีความผูกพันตอองคการในท่ีสุด ในขณะเดียวกันชวย

ลดความเครียดจากการทํางาน และความตั้งใจในการลาออกของพนักงานอีกดวย งานวิจัยของ Arif & Farooqi (2014) พบวา

ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการ และความพึงพอใจในงาน ซึ่งสอดค ลองกับ

งานวิจัยของ Haar & Brougham (2020) พบวาความความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอ

องคการเชิงอารมณ ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และความสามารถในการควบคุมงาน 
ในทางตรงกันขามมีอิทธิพลทางลบตอความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน การวิจัยนี้จึงไดตั้งสมมุติฐาน ดังนี้ 
 สมมุติฐานที่ 3 ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการ 
    นอกจากการมีอิทธิพลโดยตรงตอความผูกพันตอองคการแลว ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตยังอาจเปนตัวแปรสื่อ

ในความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและความผูกพันตอองคการ งานวิจัยของ Haar, Russo, Sune, & Ollier-
Malaterre (2014) ไดพบวาการที่ผูตามรับรูถึงการสนับสนุนจากผูนํา จะชวยเพิ่มการรับรูการสนับสนุนในท่ีทํางาน ซึ่งจะชวย

สรางความสมดุลระหวางงานกับชีวิตของผูตาม ยิ่งไปกวานั้นเมื่อบุคคลมีความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมากขึ้น จะสงผลให

พนักงานใหเวลาและจดจอกับงาน เพื่อปรับปรุงการทํางานที่เกี่ยวของกับอารมณและแรงจูงใจใหดีมากยิ่งขึ้น  (Schaufeli & 
Bakker, 2004) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Smithikrai & Phetkam (2019) พบวาสัมพันธภาพของผูนําและ 
ผูตามมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอความตั้งใจที่จะคงอยูในองคการ โดยความสมดุลระหวางงานกับชีวิต การเสริมสราง

พลังอํานาจทางจิตใจ และความพึงพอใจในอาชีพมีบทบาทเปนตัวแปรสื่อแบบอนุกรม  (serial mediating roles) ดังนั้นการ

วิจัยนี้จึงตั้งสมมุติฐาน ดังนี้ 
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   สมมุติฐานที่ 4 ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีบทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอ

ความผูกพันตอองคการ 
   แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะในการทํางาน 
   บุคคลที่มีสุขภาวะที่ดีจะเเสดงออกถึงความพึงพอใจในชีวิต มีอารมณเชิงบวกมากกวาอารมณเชิงลบตอสถานการณ 
ที่เกิดขึ้น สวนสุขภาวะในการทํางาน หมายถึง การที่บุคคลมีสภาวะทางจิตใจและอารมณในเชิงบวกที่เกี่ยวของกับความสุข  

ความหมายในการทํางาน และการมีความสัมพันธท่ีมีคุณภาพ (Diener & Seligman, 2002) รวมไปถึงการมีความพึงพอใจใน

ชีวิต นอกจากนี้บุคคลที่มีสุขภาวะในการทํางานจะมีอารมณทางบวกในการทํางาน มีสภาวะไหลลื่นในงาน มีแรงจูงใจภายใน 

ทํางานอยางกระฉับกระเฉง มีสวนรวมในการทํางาน มีความผูกพันตอองคการ และทุมเทการทํางานเพิ่มมากขึ้น สงผลใหงานมี

ประสิทธิผล และมีความสุขมากกวาบุคคลที่มีที่มีสุขภาวะในการทํางานที่ต่ํากวา ตลอดจนสงผลตอประสิทธิผลขององคการ 

(Fisher, 2010)  
   ตามทฤษฎีสุขภาวะ (Seligman, 2011) สุขภาวะประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ (1) อารมณเชิงบวก หมายถึง 

การที่บุคคลมีอารมณ และความรูสึกในเชิงบวก เชน ความพึงพอใจ ความหวัง ฯลฯ (2) ความผูกพัน หมายถึง การที่บุคคลรูสึก

เปนสวนหนึ่งกับงานหรือกิจกรรมใดๆ (3) ความสัมพันธที่ดี หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลรอบขาง  
ซึ่งกอใหเกิดความรูสึกที่ดี เห็นคุณคาของตนเองและคนรอบขาง ยอมรับความแตกตาง (4) การมีจุดหมายในชีวิต หมายถึง 

บุคคลรูสึกวาสิ่งที่ตนกระทําหรือเปนอยู มีคุณคา มีความหมาย และสําคัญ (5) ความรูสึกประสบความสําเร็จ หมายถึง  
การที่บุคคลตั้งเปาหมาย และไดเพียรพยายามกระทําสิ่งนั้นจนประสบความสําเร็จ จะทําใหบุคคลรับรูถึงความพึงพอใจ  
ความภาคภูมิใจ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนแรงผลักดันในการดําเนินชีวิตใหกาวหนายิ่งขึ้นตอไป สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ใช ทฤษฎีสุข

ภาวะของ Seligman (2011) เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา  
    การวิจัยไดพบวาปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอความสมดุลระหวางงานกับชีวิต ไดแก การจัดการใหงานกับชีวิตมีความ

สมดุล งานวิจัยของ Anagha & Kanchan (2019) พบวาความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีอิทธิพลทางบวกตอสุขภาวะในการ

ทํางาน การพัฒนาตนเอง จุดมุงหมายในชีวิต และความสัมพันธเชิงบวก ในทํานองเดียวกับงานวิจัยของ Jafri & Batra (2014) 
พบวาความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีอิทธิพลทางบวกตอสุขภาวะในการทํางาน ความพึงพอใจใน ชีวิต และการสนับสนุนทาง

สังคม และงานวิจัยของ Jang (2009) พบวาความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีอิทธิพลทางตรงตอสุขภาวะในการทํางาน 

งานวิจัยจึงตั้งสมมุติฐาน ดังนี้ 
   สมมุติฐานที่ 5 ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีอิทธิพลทางบวกตอสุขภาวะในการทํางาน   
   ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีสงผลตอสุขภาวะของพนักงาน คือพฤติกรรมและรูปแบบของการเปนผูนํา ไมวาจะเปน

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือภาวะผูนําเชิงจริยธรรม (Kalshoven & Boon, 2012) งานวิจัยของ Avey, Wernsing, and 
Palanski (2012) พบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอสุขภาวะในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน  
และพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น สอดคลองกับงานวิจัยของ Bahar & Minka (2019) พบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมี

อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาวะในการทํางาน โดยการปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานมีบทบาทเปนตัวแปรสื่อ นอกจากนี้

ยังพบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอผลการปฏิบัติงาน ความยุติธรรมเชิงปฏิสัมพันธ การวิจัยจึงไดตั้ง

สมมุติฐาน ดังนี้ 
              สมมุติฐานที่ 6 ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอสุขภาวะในการทํางาน 
   เมื่อพนักงานมีความสมดุลระหวางงานกับชีวิตก็จะสงผลใหสามารถทํางานไดอยางราบรื่นและบรรลุเปาหมายได  
ซึ่งจะสงผลทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ งานวิจัยของ Iqbal, Fatima, & Naveed (2019) 

พบวาสุขภาวะในการทํางานของพนักงานมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ Jain, Giga, 
& Cooper (2009) พบวาสุขภาวะในการทํางานของพนักงานมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการ และงานวิจัยของ 
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Xu, Choi, & Lv (2014) พบวาสุขภาวะในการทํางานของพนักงานมีอิทธิทางบวกตอความผูกพันตอองคการ การเพิ่มคุณคาใน

งาน และแรงจูงใจท่ีจะลิขิตตนเอง จึงตั้งสมมุติฐาน ดังนี้ 
       สมมุติฐานที่ 7 สุขภาวะในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการ 
           นอกจากน้ีการมีอิทธิพลโดยตรงตอความผูกพันตอองคการแลว สุขภาวะในการทํางานยังอาจมีบทบาทเปนตัวแปรสื่อ

ในความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและความผูกพันตอองคการ กลาวคือ บุคคลที่มีภาวะผูนําจริยธรรมนั้นจะ

สามารถจัดสรร จัดการ และสงเสริมทรัพยากรในการทํางานใหแกพนักงานไดอยางเพียงพอ ไมวาจะเปนการช้ีแจงบทบาท

หนาที่ หรือการสนับสนุนทางอารมณ โดยจะสามารถผสมผสานระหวางความตื่นตัวและความสุข รวมไปถึงแสดงใหเห็นถึง

สภาวะทางอารมณในเชิงบวกตอการทํางาน (Salanova, Agut, & Peiro, 2005) ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมสามารถยกระดับสุข

ภาวะในการทํางานของพนักงานไดเปนอยางดี (Purcell & Hutchinson, 2007) ฉะนั้นยิ่งผูตามรับรูถึงภาวะผูนําเชิงจริยธรรม

ของผูนําตนเองมากเพียงใดจะสงผลตอสุขภาวะในการทํางานของผูตามมากเทาน้ัน และจะสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคการ

ตามมาในที่สุด งานวิจัยของ Jain, Duggal, & Ansari (2019) พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ

ทางออมตอความผูกพันตอองคการ โดยมีสุขภาวะในการทํางานเปนตัวแปรสื่อ ในทํานองเดียวกันงานวิจัยของ Prilianti et al. 

(2020) พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอความผูกพันตอองคการ โดยมีสุขภาวะในการ

ทํางาน ความไววางใจ และวัฒนธรรมองคการเปนตัวแปรสื่อ ดังนั้นจึงอาจสันนิษฐานไดวา ดังนี้ 
             สมมุติฐานที่ 8 สุขภาวะในการทํางานมีบทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความ

ผูกพันตอองคการ 
           การสื่ออิทธิพลแบบอนุกรมของความสมดุลระหวางงานกับชีวิตและสุขภาวะในการทํางาน ในความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรม และความผูกพันตอองคการ 
              ความผูกพันตอองคการเปนผลมาจากปจจัยสาํคัญ 2 ประการ คือ สภาพการทํางานท่ีเหมาะสมและคาดหวังท่ีไดรบั

การตอบสนอง (Meyer, Allen, & Smith, 1993) ดังนั้นการวิจัยนี้จึงเสนอวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ความสมดุลระหวางงาน

กับชีวิต และสุขภาวะในการทํางาน นาจะมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการ โดยภาวะผูนําเชิงจริยธรรม สงผลใหเกิดความ

สมดุลระหวางงานกับชีวิต ซึ่งกอใหเกิดสุขภาวะในการทํางาน และทายที่สุดนําไปสูความผูกพันตอองคการ การวิจัยในอดีต

พบวา ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอความตั้งใจที่จะคงอยูในองคการ นอกจากนั้น

การเสริมสรางพลังอํานาจทางจิตใจ ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต และความพึงพอใจในอาชีพ  มีบทบาทเปนตัวแปรสื่อ

อิทธิพลแบบอนุกรมของความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม และความตั้งใจที่จะคงอยูในองคการ (Smithikrai & Phetkam, 
2019) ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีสมมุติฐาน ดังนี้ 
        สมมุติฐานที่ 9 ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตและสุขภาวะในการทํางานมีบทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลแบบ

อนุกรมในความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและความผูกพันตอองคการ 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 
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3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

      3.1 กลุมตัวอยาง  
         กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  จํานวน 216 

คน เนื่องจากการวิจัยนี้จะวิเคราะหขอมูลโดยวิธีบูตสแตรป (bootstrapping) เปนการสุมกลุมตัวอยางซ้ํา (resampling)  
โดยกําหนดใหคาความผิดพลาดครั้งที่ 1 (type I error : D) = .05  และอํานาจการทดสอบ (power of the test) = .80  
ซึ่งขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมในงานวิจัยคือ 148 คน (Fritz, & Mackinnon, 2007) สวนการคัดเลือกกลุมตัวอยางกระทํา

โดยการสุมตัวอยางตามสะดวก (convenience sampling) สําหรับการเก็บขอมูลกระทําโดยการแจกแบบสอบถามใหกลุม

ตัวอยางโดยตรง และการเก็บขอมูลผานระบบออนไลน 
 หมายเหตุ: ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานระดับปฏิบัติการของหนวยงานภาครัฐ 

และเอกชน โดยมีหนาท่ีดานการผลิตหรือการบริการ ภายใตการบังคับบัญชาของหัวหนางาน และมีอายุการทํางานตั้งแต  
1 ปขึ้นไปท่ัวประเทศไทย โดยกระจายการเก็บแบบสอบถามแบบแบบฟอรม และออนไลนใหครอบคลุมกลุมตัวอยางท่ีกลาวมา

ขางตน 
      3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือรวมทั้งหมด 5 ชุด ประกอบดวย  

             1. แบบสอบถามลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของหนวยงานท่ีสังกัด และอายุการ

ทํางาน  
   2. แบบวัดความผูกพันตอองคการ ผูวิจัยใชแบบวัดของชูชัย สมิทธิไกร และพงษจันทร ภูษาพาณิชย  (2559)  
ซึ่งแปลมาจากแบบวัดของ Monday, Steers, & Poster (1979) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอคําถาม แบบวัดนี้มี

ลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ 0 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) จนถึง 4 (เห็นดวยอยางยิ่ง) ในการวิจัยครั้งนี้มีคาความเที่ยง

ของแบบวัด เทากับ .93  
             3. แบบวัดภาวะผูนําเชิงจริยธรรม แปลมาจากแบบวัดของ Brown et al. (2005) โดยผูวิจัยใชการกระบวนการ

แปลยอนกลับ (translation-back translation) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 10 ขอคําถาม แบบวัดนี้มีลักษณะเปนมาตร

ประเมินคา 5 ระดับ คือ 0 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) จนถึง 4 (เห็นดวยอยางยิ่ง) ในการวิจัยครั้งนี้มีคาความเที่ยงของแบบวัด 
เทากับ .93  
            4. แบบวัดความสมดุลระหวางงานกับชีวิต เปนแบบวัดของของธนัชพร เพชรคํา (2563) ซึ่งแปลมาจากแบบวัด

ของ Brough, et al. (2013) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 4 ขอ แบบวัดนี้มีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ 0 

(ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) จนถึง 4 (เห็นดวยอยางยิ่ง) ในการวิจัยครั้งนี้มคีาความเที่ยงของแบบวัด เทากับ .75 
       5. แบบวัดสุขภาวะในการทํางาน เปนแบบวัดที่แปลจากแบบวัด The Workplace PERMA Profiler ของ Kern 
(2014) โดยผูวิจัยใชการกระบวนการแปลยอนกลับ (translation-back translation) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 16 ขอ 
โดย 15 ขอ วัดสุขภาวะในการทํางานทั้ง 5 ดาน และ 1 ขอ วัดสุขภาวะในการทํางานโดยภาพรวม แบบวัดนี้มีลักษณะเปน

มาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ 0 (ไมเคย/ไมเลย) จนถึง 4 (เสมอๆ/มากที่สุด) ในการวิจัยครั้งนี้มีคาความเที่ยงของแบบวัด 
เทากับ .93 
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4. ผลการวิเคราะหขอมูล          

 คาสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหสหสัมพันธ    

           ตารางที่ 1 คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย  
        

 หมายเหตุ: n = 216, **p < .01; ตัวเลขในวงเล็บในแนวทแยง คือ คาความเที่ยง (reliability) ของแตละแบบวดัในงานวิจัย

ครั้งนี ้
      จากตารางที่ 1 พบวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (r = .57, p < .01) ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมคีวามสมัพันธทางบวกกับความสมดุลระหวางงานกับชีวิตอยางมีนัยสาํคญั

ทางสถิติ (r = .21, p < .01) ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับสุขภาวะในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 
(r = .50, p < .01) ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ 
(r = .47, p < .01) ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีความสัมพันธทางบวกกับสุขภาวะในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(r = .58, p < .01) และสุขภาวะในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับ 
ความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .74, p < .01) 
    ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1-9 ไดกระทําการวิเคราะหขอมลูโดยการวิเคราะหการสื่อแบบอนุกรม โดย

วิธีบูตสแตรป (bootstrapping) ดวยโปรแกรม PROCESS (model 6) เพื่อหาคาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม  
และอิทธิพลรวม ดังแสดงในตารางที่ 2  

  ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหการสือ่อิทธิพลของตัวแปร 

 

 

ตัวแปร M SD 1 2 3 4 
1. ความผูกพันตอองคการ 2.72 .75 (.93)    
2. ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 2.82 .71 .57** (.93)   
3. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต  2.36 .71 .47** .21** (.75)  
4. สุขภาวะในการทํางาน 2.81 .57 .74** .50** .58** (.93) 

 WLB WWB OC 

β SE 
BC 95% CI 

β SE 
BC 95% CI 

β SE 
BC 95% CI 

Lower Upper Lower Upper Lower Upper 
EL .21** .07 .08 .34 .38** .05 .29 .48 .27** .05 .18 .37 
WLB     .50** .05 .40 .60 .09 .05 -.02 .20 
WWB         .54** .06 .43 .66 
 R2 = .15** R2 = .54** R2 = .66** 

 
β SE 

BC 95% CI 
Lower Upper 

อิทธิพลทางตรง จาก EL ไป OC .27** .06 .45 .66 
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 หมายเหตุ: n = 216, **p < .01; β = คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพล, SE = คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, CI = ชวงความ

เชื่อมั่น;  
          ตัวแปรที่ควบคุม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของหนวยงานท่ีสังกัด และอายุการทํางาน; EL =  
ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม,                                             
          WLB = ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต, WWB = สุขภาวะในการทํางาน, OC= ความผูกพันตอองคการ 
 
 จากตารางที่ 2 พบวา (1) ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (β = .27, p < .01) ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 (2) ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความสมดุลระหวางงาน

กับชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .21, p < .01) ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐานที่ 2 (3) ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตไมมี

อิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .09, ns) ซึ่งไมสนับสนุนสมมุติฐานที่ 3  เนื่องจาก

ผลการวิเคราะหชวงคาความเช่ือมั่นไดคาขอบเขตลาง (lower) เทากับ -.02 และคาขอบเขตบน (upper) เทากับ .02  
ซึ่งครอบคลุมคา 0 อยางไรก็ตามชวงความเช่ือมั่น (Confidence Interval: CI) ที่คํานวณไดตองไมครอบคลุมคา 0  (Cook et 
al., 2003) (4) ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตไมมบีทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพนั

ตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .02, ns) ซึ่งไมสนับสนุนสมมุติฐานที่ 4 เนื่องจากผลการวิเคราะหชวงคาความ

เชื่อมั่นไดคาขอบเขตลาง (lower) เทากับ -.002 และคาขอบเขตบน (upper) เทากับ .05 ซึ่งครอบคลุมคา 0 อยางไรก็ตามชวง

ความเช่ือมั่น (Confidence Interval: CI) ที่คํานวณไดตองไมครอบคลุมคา 0 (Cook et al., 2003) (5) ความสมดุลระหวาง

งานกับชีวิตมีอิทธิพลทางบวกตอสุขภาวะในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .50, p < .01) ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐานที่ 

5 (6)  ภาวะผูนํา เ ชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอสุขภาวะในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (β = .38,  
p < .01) ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐานที่ 6 (7) สุขภาวะในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ      (β = .54, p < .01) ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐานที่ 7 (8) สุขภาวะในการทํางานมีบทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลของ

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .21, p < .01) ซึ่งสนับสนุนสมมุติฐานที่ 8 

และ  

 
β SE 

BC 95% CI 
Lower Upper 

อิทธิพลทางออม จาก EL ไป OC  
ผลรวมของอิทธิพลทางออม .29 .05 .18 .37 
Indirect EL -> WLB -> OC .02 .01 -.002 .05 
Indirect EL -> WWB -> OC .21 .04 .14 .28 
Indirect EL -> WLB -> WWB -> OC .06 .02 .02 .10 
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(9) ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตและสุขภาวะในการทํางานมีบทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิแบบอนุกรมในความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .06, p < .01) ซึ่งสนับสนุน

สมมุติฐานที่ 9 
หมายเหตุ: คาที่แสดง คือ คาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐาน (β), คาอิทธิพลโดยรวมของภาวะผูนาํเชิงจริยธรรม แสดงอยูใน

วงเล็บ, **p < .01 

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหการสื่ออิทธิพลแบบอนุกรม 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ  

    ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนสมมุติฐานที่ 1 กลาวคือภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอ

องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .27, p < .01) ซึ่งอธิบายไดวาการที่องคการมีผูนําเชิงจริยธรรม และผูตามรับรูไดวา

ผูบังคับบัญชาของตนมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะสงผลทางบวกตอพฤติกรรม และทัศนคติของบุคคล งาน และองคการ 

เนื่องจากผูนํามีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูตาม โดยผูตามจะเรียนรูผานการสังเกตตัวแบบ  (modeling) โดยกระบวนการนี้

ครอบคลุมตั้งแตการสังเกต การเลียนแบบ การซึมซับไวภายในตน (Brown et al., 2005) ดังนั้นผูนําจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง

ในการเปนแบบอยางที่ดี เนื่องจากบทบาทหนาที่ สถานภาพ และพลังอํานาจที่มีของผูนําจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูตาม 

นอกจากนี้ผูนํายังมีบทบาทในการสรางสภาพแวดลอมเชิงบวกในการทํางาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสรางความผูกพันตอ

องคการดวย ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Celik, Dedeoglu, & Inanir (2015) ซึ่งพบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรม

มีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการ และความพึงพอใจในงาน 
    ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนสมมุติฐานที่ 2 กลาวคือภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความสมดุลระหวาง

งานกับชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .21, p < .01) ซึ่งอธิบายไดวาผูนําเชิงจริยธรรมเปนผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต  
นาไววางใจ เอาใจใสผูตาม เห็นแกประโยชนของผูอื่น  นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับความสมดุลระหวางงานกับชีวิตของ

พนักงานอีกดวย ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้จะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมของผูตาม (Brown, et al., 2003) เมื่อพนักงานรับรูวา

ผูนําของตนมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม และยังสงเสริมความสมดุลระหวางงานกับชีวิต จะสงผลใหพนักงานแสดงออก ถึง

พฤติกรรมที่มีความสมดุลระหวางงานกับชีวิต ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Cowart Gilley, Avery, Barber, & 
Gilley (2014) ซึ่งพบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความสมดุลระหวางงานกับชีวิต ความไววางใจ และการ

ปฏิบัติตอบุคคลโดยคํานึงถึงเอกลักษณของบุคคล 
      ผลการวิจัยครั้งนี้ไมสนับสนุนสมมุติฐานท่ี 3 โดยไมพบวาความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีอิทธิพลทางบวกตอ 
ความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .09, ns)  สามารถอธิบายไดวาระดับความสมดุลระหวางงานกับชีวิต

ของกลุมตัวอยางนี้ยังไมมีอิทธิพลมากเพียงพอที่จะสรางความผูกพันตอองคการ Meyer, Allen, and Smith (1993) ไดกลาว

ไววาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการเชิงอารมณประกอบดวย สภาพแวดลอมของการทํางาน และความคาดหวังท่ี
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ไดรับการตอบสนอง ในทํานองเดียวกัน Joshi & Sodhi (2011) ไดกลาวไววาปจจัยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ ไดแก 

ลักษณะงานมีความชัดเจน คาตอบแทนและผลประโยชนที่ไดรับ ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม เสนทางอาชีพ และการ

ทํางานเปนทีม อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีคาเฉลี่ยความสมดุลระหวางงานกับชีวิตเทากับ 2.36 ซึ่งแสดง

ใหเห็นวากลุมตัวอยางในการวิจัยมีความสมดุลระหวางงานกับชีวิตอยูในระดับปานกลางเทานั้น ซึ่งไมมากพอที่จะมีอิทธิพล

ทางบวกตอความผูกพันตอองคการของกลุมตัวอยาง อาจกลาวอีกนัยหนึ่งวาบุคคลมีทรัพยากรอยางจํากัด ที่จะตองจัดสรร

ใหกับบทบาทหนาที่ตาง ๆ ทั้งบทบาทในการทํางาน การเรียน เเละครอบครัว เมื่อไมสามารถจัดการกับบทบาทหนาที่ที่

หลากหลายได จึงสงผลทางลบตอตัวบุคคล ในทางตรงกันขามหากบุคคลสามารถจัดการกับบทบาทหนาที่ท่ีหลากหลายได หรือ

ไดรับความกดดันดานเวลานอยลง จะสงผลใหบุคคลมีความผูกพันตอองคการมากข้ึน (Kalliath & Brough, 2008)   
 ผลการวิจัยครั้งนี้ไมสนับสนุนสมมุติฐานท่ี 4 โดยไมพบวาความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีบทบาทเปนตัว 
แปรสื่ออิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .02, ns)  
จากสมมุติฐานท่ี 3 ผลการวิจัยไมพบวาความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติ จึงสงผลใหภาวะผูนําเชิงจริยธรรมไมมีอิทธิพลทางออมตอความผูกพันตอองคการ โดยมีความสมดุลระหวาง

งานกับชีวิตเปนตัวแปรสื่อดวยเชนกัน กลาวคือภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางตรงตอความผูกพันตอองคการและความ

สมดุลระหวางงานกับชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบวาความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีอิทธิพลทางตรงตอความ

ผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวาความสมดุลระหวางงานกับชีวิตไมมีบทบาทเปนตัวแปรสื่อ  
ในความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมกับความผูกพันตอองคการ อธิบายไดวาเสนทางความสัมพันธของตัวแปรอิสระ 
(X) ตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรสื่อ (M) คาที่ไดจากทุกเสนทางตองมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ถาคาของเสนทาง

ใดเสนทางหนึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาตัวแปรสื่อไมมีบทบาทของการเปนตัวแปรสื่อ  (Hair, Black, Babin, & 
Anderson, 2010)  

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 3  ความสัมพันธของ X (ภาวะผูนําเชิงจรยิธรรม) กับ Y (ความผูกพันตอองคการ) 

                                และมี M (ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต) เปนตัวแปรสื่อ (mediator) 

  ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนสมมุติฐานที่ 5 กลาวคือความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีอิทธิพลทางบวกตอสุขภาวะใน

การทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .50, p < .01) ซึ่งอธิบายไดวาความสมดุลระหวางงานกับชีวิตเปนกระบวนการ 
ที่บุคคลพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ตามลําดับความสําคัญของตนเอง ทั้งทางรางกายและจิตใจ บุคคลที่มีความสมดุล

ระหวางงานกับชีวิตจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความสัมพันธที่ดีกับผูนํา ไมนําปญหาในที่ทํางานกลับมาบาน มีเวลาใสใจกับ

ชีวิตนอกเหนือจากงานมากขึ้น และสามารถควบคุมชีวิตการทํางานไดดีขึ้น ยิ่งไปกวาน้ันบุคคลมีแรงจูงใจ ทํางานมีประสิทธิผล 

และมีความเครียดในการทํางานนอยลง (Byrne, 2005) บุคคลมีความสมดุลระหวางงานและชีวิต บุคคลจะมีอารมณเชิงบวก

มากกวาเชิงลบ งานมีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจในชีวิต (Greenhaus & Powell, 2006) ซึ่งสิ่งเหลานี้ชวยเสริมสราง

สุขภาวะของบุคคล ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Anagha & Kanchan (2019) ซึ่งพบวาความสมดุลระหวาง

งานกับชีวิตมีอิทธิพลทางบวกตอสุขภาวะในการทํางาน การพัฒนาตนเอง จุดมุงหมายในชีวิต และความสัมพันธเชิงบวกของ
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พยาบาล เชนเดียวกับงานวิจัยของ Jafri and Batra (2014) ซึ่งพบวาความสมดุลระหวางงานกับชีวิตมีอิทธิพลทางบวกตอสุข

ภาวะในการทํางาน ความพึงพอใจในชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมของอาจารยมหาวิทยาลัย  
   ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนสมมุติฐานที่ 6 กลาวคือภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอสุขภาวะในการทํางาน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .38, p < .01) สุขภาวะในการทํางานและสภาพแวดลอมในองคการ เปนการรับรูและการ

ประเมินคุณภาพชีวิตในการทํางาน สังคม และสภาพจิตใจในสภาพแวดลอมนั้น ๆ ซึ่งปจจัยสําคัญที่สงผลตอสุขภาวะของ

พนักงาน คือพฤติกรรมและรูปแบบของการเปนผูนํา หากพนักงานรับรูวาผูนําของตนมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม กลาวคือ

พนักงานรับรูไดวาผูนําของตนมีความเปนธรรม ซื่อสัตย และนาเช่ือถือ ตลอดจนชวยเหลือ ดูแล และสนับสนุนทางอารมณ 

พนักงานก็จะรูสึกมีสุขภาวะในการทํางาน ฉะนั้นผูนําเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอสุขภาวะของพนักงาน (Kalshoven & Boon, 
2012) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Avey, Wernsing, & Palanski (2012)  พบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวก

ตอสุขภาวะในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และความรูสึกเปนเจาของทางจิตใจ 

เชนเดียวกับงานวิจัยของ Kalshoven & Boon (2012) ซึ่งพบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอสุขภาวะในการ

ทํางาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย  
   ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนสมมุติฐานท่ี 7 กลาวคือสุขภาวะในการทํางานมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอ 
องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .54, p < .01) ซึ่งอธิบายไดวาสุขภาวะในการทํางานเปนการตอบสนองทางอารมณ  
ที่แสดงออกถึงความพึงพอใจและไมพึงพอใจ เชน ความพึงพอใจตองาน และความพึงพอใจในชีวิต ปจจัยเหลานี้จะสงผลตอ

ความผูกพันตอองคการของพนักงาน (Diener et al., 2003) บุคคลที่มีสุขภาวะในการทํางานจะมีอารมณเชิงบวกในการทํางาน 

มีสภาวะไหลลื่นในงาน มีแรงจูงใจภายใน ทํางานอยางกระฉับกระเฉง มีสวนรวมในการทํางาน และทุมเทการทํางานเพิ่มมาก

ขึ้น สงผลใหงานมีประสิทธิผล มีความสุข และมีความผูกพันตอองคการมากกวาบุคคลที่มีที่มีสุขภาวะในการทํางานที่ต่ํากวา  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Xu, Choi, & Lv (2014) ซึ่งพบวาสุขภาวะในการทํางานของพนักงานมีอิทธิพลทางบวกตอความ

ผูกพันตอองคการ การเพิ่มคุณคาในงาน และแรงจูงใจท่ีจะลิขิตตนเอง ของพนักงานตอนรับสวนหนาของโรงแรม เชนเดียวกับ

งานวิจัยของ Iqbal et al. (2019) ซึ่งพบวาสุขภาวะในการทํางานของพนักงานมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตอองคการ  
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และพลังอํานาจทางดานจิตใจของพยาบาล และงานวิจัยของ Prilianti et al. (2020) กลาวไววา

เมื่อพนักงานมีระดับสุขภาวะในการทํางานสูง จะสงผลตอความผูกพันตอองคการสูงขึ้นมากขึ้นตามไปดวย 
   ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนสมมุติฐานที่ 8 กลาวคือสุขภาวะในการทํางานมีบทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลของภาวะ

ผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตอองคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .21, p < .01) สามารถอธิบายไดวาเมื่อ

พนักงานรับรูวาผูนําของตนมีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและมีนโยบายสงเสริมสขุภาวะในการทํางานของพนักงาน พนักงานจะรับรู

ถึงการสนับสนุน ซึ่งจะสงผลใหพนักงานมีสุขภาวะในการทํางานตามมา บุคคลที่มีสุขภาวะในการทํางานจะมีอารมณในการ

ทํางาน มีสภาวะไหลลื่นในงาน มีแรงจูงใจภายใน ทํางานอยางกระฉับกระเฉง มีสวนรวมในการทํางาน มีความผูกพันตอ

องคการเชิงอารมณ และทุมเทการทํางานเพิ่มมากขึ้น สงผลใหงานมีประสิทธิผล และมีความสุขมากกวาบุคคลที่มีที่มีสุขภาวะ

ในการทํางานที่ต่ํากวา ตลอดจนสงผลตอประสิทธิผลขององคการ (Harnois & Gabriel, 2000) สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Jain, Duggal, & Ansari (2019) ซึ่งพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอความผูกพันตอ

องคการ โดยมีสุขภาวะในการทํางานเปนตัวแปรสื่อ  เชนเดียวกับงานวิจัยของ ของ Prilianti et al. (2020) ซึ่งพบวาภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอความผูกพันตอองคการ โดยมีสุขภาวะในการทํางาน ความไววางใจ  
และวัฒนธรรมองคการเปนตัวแปรสื่อ  
 ผลการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนสมมุติฐานที่ 9 กลาวคือความสมดุลระหวางงานกับชีวิตและสุขภาวะในการทํางานมี

บทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลแบบอนุกรมในความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและความผูกพันตอองคการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (β = .06, p < .01) สามารถอธิบายไดวาความผูกพันตอองคการเปนผลมาจากท่ีผูตามรบัรูวาผูนําของตนมี
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ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม จะสงผลใหผูตามเกิดความพึงพอใจในงาน มีทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมเชิงบวกในที่ทํางาน  
เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางผูนําและผูตาม และรูสึกถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Testa, 2001) นําไปสูความสมดุล

ระหวางงานกับชีวิต หากบุคคลมีความสมดุลระหวางงานและชีวิต จะมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความสัมพันธที่ดีกับผูนํา  
มีเวลาใสใจกับชีวิตนอกเหนือจากงานมากข้ึน และควบคุมชีวิตการทํางานไดดีขึ้น ยิ่งไปกวาน้ันมีแรงจูงใจ ทํางานมีประสิทธิผล 

และมีความเครียดในการทํางานนอยลง กอใหเกิดสุขภาวะในการทํางาน (Byrne, 2005) บุคคลที่มีสุขภาวะในการทํางานจะมี

อารมณในการทํางาน มีสภาวะไหลลื่นในงาน แรงจูงใจภายใน ทํางานกระฉับกระเฉง และทุมเทกับงานเพิ่มมากขึ้น  สงผลให

งานมีประสิทธิผล และทายที่สุดนําไปสูความผูกพันตอองคการ (Fisher, 2010) สอดคลองกับงานวิจัยของ Smithikrai and 
Phetkam (2019) พบวาความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอความตั้งใจท่ีจะคงอยูใน 
องคการ นอกจากน้ันการเสริมสรางพลังอํานาจทางจิตใจ ความสมดุลระหวางงานกับชีวิต และความพึงพอใจในอาชีพ   
มีบทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลแบบอนุกรมของความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามและความตั้งใจที่จะคงอยูในองคการ  
    ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชในองคการ ไดดังนี้  
    ประการแรก องคการควรมีนโยบายที่สนับสนุนและสงเสริมภาวะผูนําเชิงจริยธรรมใหแกผูนําในองคการ 

ตัวอยางเชน องคการอาจมีการจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเฉพาะหัวหนาฝายงานตาง ๆ ภายในองคการเพื่อที่จะสงเสริมให

หัวหนาตระหนักและเขาใจถึงพฤติกรรมและจริยธรรมที่หัวหนาพึงมีและพึงปฏิบัติตอผูตาม เพื่อนรวมงาน หรือบุคคลอื่น ๆ 

รวมทั้งสอดแทรกสอดแทรกกิจกรรมเชิงปฏิบัติในการอบรม เพื่อกระตุนและทบทวนความเขาใจใหกับผูเขารวมการอบรม  
และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้อาจมีการประเมินผลเปนระยะตามความเหมาะสม โดยบุคคล(หัวหนา)  
เพื่อนรวมงาน หรือผูตามประเมินพฤติกรรมผูนําของตนเอง เพื่อเปนการสํารวจ ติดตาม และประเมินผลพฤติกรรมของผูนํา

ภายในองคการ การสงเสริมใหผูนํามีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  จะสงผลทางบวกตอผูตามและองคการในระยะยาว กลาวคือ  
ผูตามจะเรียนรูพฤติกรรมของผูนําของตนเอง หากผูตามรับรูพฤติกรรมเชิงบวกจากผูนํา จะสงผลใหผูตามเกิดพฤติกรรม  
และทัศนคติเชิงบวกตองาน องคการ และสงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคการในที่สุด ยิ่งไปกวานั้นอาจเกิดเปน

วัฒนธรรมองคการที่ดีในอนาคตอีกดวย   
              ประการที่ 2 องคการควรปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการทํางาน เพื่อสรางความสมดุลระหวางงานกับชีวิต                     
โดยคํานึงถึงความตองการ ความคาดหวัง และพฤติกรรมการทํางานของบุคคลและคนในแตกลุมวัย ตัวอยางเชน องคการควรมี

นโยบายใหพนักงานมีสวนรวมในการออกแบบงาน จัดตารางการทํางาน จัดสรรสวัสดิการและคาตอบแทน นอกจากน้ีควรระบุ

ลักษณะงานและบทบาทหนาที่ใหชัดเจน และจัดหาทรัพยากรในการทํางานใหเพียงพอแกพนักงาน ยิ่งไปกวานั้นควรสราง

สภาพแวดลอมในที่ทํางานใหเอื้อตอการทํางาน นโยบายขององคการควรเอื้อใหพนักงานเกิดความสมดุลระหวางงานกับชีวิต

และควรใหความสําคัญกับพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน ผูกพันตองาน ผูกพันตอองคการ และรักษา

บุคคลากรใหอยูกับองคการใหไดนานที่สุด  
    ประการที่ 3 การมีสุขภาวะในการทํางานที่ดี ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความเปนอยูที่ดีในขอบเขตอื่น ๆ  
ของชีวิต ทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ และสุขภาวะทางสังคม เมื่อพนักงานมีสุขภาวะในการทํางานที่ดี สงผลให

พนักงานมีความรูสึกท่ีดีตอตนเอง ตองาน และตอองคการ ฉะนั้นองคการควรสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมในองคการที่

เอื้อใหเกิดสุขภาวะในการทํางาน ตัวอยางเชน องคการหรือหัวหนางานควรเป ดโอกาสใหผูตามไดแสดงศักยภาพและ

ความสามารถที่มีออกมาใชในงาน รับฟงความคิดเห็น ใหอิสรภาพในการทํางาน มีการทํางานที่มีความยืดหยุน สงเสริมการ

ทํางานเปนทีม และมีนโยบายใหพนักงานไดพัฒนาความรูความสามารถ นอกจากนี้ควรสรางการรับรูวางานของแตละบุคคลมี

ความสําคัญ มีความชัดเจน มีความหลากหลายของทักษะ มีอิสระในการทํางาน และไดรับขอมูลยอนกลับทางบวก อยางไรก็

ตามงานที่มอบหมายนั้นหัวหนางานควรประเมินปริมาณ ระดับความยาก และความทาทายในงานใหเหมาะสมกับ
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ความสามารถและศักยภาพของผูตาม และเมื่อผูตามปฏิบัติงานสําเร็จ ควรกลาวยกยอง ชมเชย เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจ

ใหแกผูตามในการปฏิบัติงาน 
    ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต มีดังนี ้
    (1) ควรศึกษาเพิ่มเติมวามีปจจัยใดบางที่มีผลทั้งทางบวกและทางลบตอความผูกพันตอองคการ เชน ภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง ลักษณะงาน คาตอบแทนและผลประโยชนท่ีไดรับ ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม บรรยากาศและ 
วัฒนธรรมองคการ เปนตน  
    (2) ควรศึกษาเพิ่มเติมวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีผลทั้งทางบวกและทางลบตอปจจัยใดบาง เชน ความสัมพันธ 
ระหวางผูนํากับสมาชิก พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ความไววางใจ ประสิทธิภาพการทํางาน ผลการปฏิบัติงาน  
และบรรยากาศเชิงจริยธรรม เปนตน  
 (3) ควรศึกษาเพิ่มเติมวามีปจจัยใดท่ีสามารถเปนตัวแปรสื่อแบบอนุกรมในความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิง 
จริยธรรมที่มีตอความผูกพันตอองคการ เชน ความพึงพอใจในงาน การรับรูความไววางใจ ความสัมพันธระหวางผูนํากับ 
สมาชิก และพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น เปนตน 

เอกสารอางอิง 

ชูชัย สมิทธิไกร, และพงษจันทร ภษูาพานิชย. (2559). ความผูกพันตองานและความผูกพันตอองคการของบุคลากร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม. เชียงใหม: คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม.   
ธนัชพร  เพชรคํา. (2563). อิทธิพลของการเสริมสรางพลังอํานาจเชิงจิตใจที่มีตอความพึงพอใจในอาชีพและความตั้งใจคงอยูใน

องคการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน: บทบาทการเปนตัวแปรสื่อของความสมดลุระหวางงานกับชีวิต. 
(ปริญญานิพนธวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม). 

Allen T. D. (2001). Family-supportive work environments: The role of organizational perceptions. 
Vocational Behavior, 58(3), 414-435.  

Anagha, L. L., & Kanchan, D. P. (2019). A study of psychological well-being and work–life balance of 
female nurses. Nursing Sciences, 4(1), 9-14. 

Arif, B., & Farooqi, Y. A. (2014). Impact of work life balance on job satisfaction and organizational 
commitment among university teachers: A case study of university of Gujrat, Pakistan. 
Multidisciplinary Sciences and Engineering, 5(9), 2045-7057.  

Avey, J. B., Wernsing, T. S., & Palanski, M. E. (2012). Exploring the process of ethical leadership: The 
mediating role of employee voice and psychological ownership. Business Ethics, 107(1), 21-34.  

Bahar, B., & Minga, R. (2019). The impacts of ethical leadership on the employee psychological well-being: 
The mediating role of interactional justice. Economic, 34(3), 1308-8173.  

Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior 
Leadership Quarterly, 10(2), 181–218.  

Brough, P., Timms, C., O’Driscoll, M. P., Kalliath, T., Siu, O.-L., Sit, C., & Lo, D. (2014). Work–life balance: A 
longitudinal evaluation of a new measure across Australia and New Zealand workers. Human 
Resource Management, 25(19), 2724–2744.  



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 246  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

Brough, P., Timms, C., Siu, O.L., Kalliath, T., O’Driscoll, M., Sit, C., Lo, D., & Lu, C.Q. (2013). Longitudinal 

application of the job demands-resources model to psychological strain and engagement in 
cross-national samples. Human Relations, 66(10), 1311–1335. 

Brown, M. E., Trevino, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for 
construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 
97(2),117-134. 

Cook, D., Duckworth, W.M., Kaiser, M.S., Meeker W.Q., & Stephenson, W. R. (2003). Principles of maximum 
likelihood estimation and the analysis of censored data. Retrieved from 
http://www.public.iastate.edu/~stat415/meeker/ml_esti mation_chapter.pdf  

Celik, S., Dedeoglu, B. B., & Inanir, A. (2015). Relationship between ethical leadership, organizational 
commitment and job satisfaction at hotel organizations. Ege Academic Review, 15(1), 55-63.  
De Cieri, H., Holmes, B., Abbott, J., & Pettit, T. J. (2002). Work life balance strategies: Progress and 

problems in Australian organisations. Melbourne: Monash university. Department of Management, 
58(2), 1327-5216. 

Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Personal Assess, 
49(1), 71–75.  

Diener, E., & Seligman, M. (2002). Very happy people. Psychological Science, 13(1), 81–84.   
Fisher, D. C. (2010). Happiness at Work. Management Reviews, 12(4), 384-412.  
Fritz, M. S., & Mackinnon, D. P. (2007). Required Sample Size to Detect the Mediated Effect. Psychological 

Science, 18(3), 233-239.  
Gerstner, C. R., & Day, D. V. (1997). Meta-Analytic review of leader–member exchange theory: Correlates 

and construct issues. Applied Psychology, 82(6), 827–844.  
Goswami, B. K. (2020). Empirical exploration of relationship between work life balance and employee 

engagement with the moderating role of ethical leadership. Archaeology of Egypt / 
Egyptology, 17(6), 11104-11118.  

Greenhaus, J. H., & Allen, T. D. (2011). Work-family balance: A review and extension of the literature. In J. 
C. Quick, & L. E. Tetrick (Eds.), Handbook of Occupational Health Psychology (2nd ed.). 2, 165-183. 
Washington, DC: American Psychological Association.  

Haar, J., & Brougham, D. (2020). Work antecedents and consequences of work-life balance: A two sample 
study New Zealand. Human Resource Management, 1(1), 1-24.  

Hair, Jr. J. F., Black, W. C., Babin, B. J.,&  Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). Upper 
Saddle River, NJ: Pearson. 

Iqbal, K., Fatima, T., & Naveed, M. (2019). The impact of transformational leadership on nurses’ 
organizational commitment: A multiple mediation model. Investigation in Health, Psychology and 
Education,10(1), 262-275.  

Jafri, M. H., & Batra, M. (2014). Work-life balance and subjective well-being: Role of social support and 
psychological detachment. Management, 2(4), 133-150.  



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 247  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

Jain, A. K., Giga, S. I., & Cooper, C. L. (2009). Employee well-being, control and organizational 
 commitment. Leadership and Organization Development, 30(3), 256-273.  

Jang, S. J. (2009). The relationships of flexible work schedules, workplace support, supervisory 
 support, work-life balance, and the well-being of working parents. Social Service Research, 35(2), 
93-104 

Joshi, R. J., & Sodhi, J. S. (2011). Drivers of employee engagement in Indian organizations. Industrial 
Relations, 47(1), 162-182. 

Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004). Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of 
their relative validity. Applied Psychology, 89(5), 755–768.  

Kalshoven, K., & Boon, C. T. (2012). Ethical leadership, employee well-being, and helping: The 
 moderating role of human resource management.  Personnel Psychology, 11(1), 60-68. 

 
Kalliath, T., & Brough, P. (2008). Work life balance: A review of the meaning of the balance construct. 

Management & Organization, 14(3), 323–327.  
Kern M. L. (2014). The Workplace PERMA Profiler. Retrieved from 

http://www.peggykern.org/uploads/5/6/6/7/56678211/workplace_perma_profiler_102014.pdf 
Kuoppala, J., Lamminpaa, A., Liira, J., & Vainio, H. (2008). Leadership, job well-being, and health effects: A 

systematic review and a meta-analysis. Occupational and Environmental Medicine, 50(8), 904-915. 
Locke, E. A., & Latham, G. P. (2004). What should we do about motivation theory? six recommendations 

for the twenty-first century. Management Review, 29(3), 388-403. 
Meyer, J. P., Allen N. J., & Smith C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension 

and test of a three-component conceptualization. Applied Psychology, 78(4), 538-551.  
Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. 

Vocational Behavior, 14(2), 224–247.  
Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job 

satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Applied Psychology, 59(5), 603-609. 
Prilianti, R., Sutarto, J., Heriyanto, Prihatin, T., & Kardoyo (2020). Did transformational leadership, trust, 

psychological well-being and organizational culture influence organizational commitment? 
Evidence form government education and training centers in Semarang. Molecular & Clinical 
Medicine, 7(1). 4245- 4262. 

Rizwan, M., Zeeshan, C., & Mahmood, S. (2017). The impact of perceived ethical leadership and 
organizational culture on job satisfaction with the mediating role of organizational commitment in 
private educational sector of Islamabad, Pakistan. Intercultural Management, 9(1), 75-100. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and 
eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52(1), 141-166.  



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 248  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

Salanova, M., Agut, S., & Peiro, J. (2005). Linking organizational resources and work engagement to 
employee performance and customer loyalty: The mediation of service climate. Applied 
Psychology, 90(6),1217–1227.  

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout 
and engagement: A multi-sample study. Organizational Behavior, 25(3), 293-315.  

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: 
Free Press.  

Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership: A self- 
concept based theory. Organization Science, 4(4), 577–594.  

Smithikrai, C., & Phetkam, T. (2019). How leader-follower relations influence nurses' intention to stay: An 
investigation in a Thai sample. Social Sciences Research, 5(1), 183-189. 

Walumbwa, F. O., Mayer, D. M., Wang, P., Wang, H., Workman, K., & Christensen, A. L. (2011). Linking ethical 
leadership to employee performance: The roles of leader–member exchange, self-efficacy, and 
organizational identification. Organizational Behavior, 115(2), 204-213.  

Xu, S., Choi, Y., & Lv, Q. (2014). Subjective well-being, work motivation and organizational commitment of 
Chinese hotel frontline employees: A moderated mediation study. Tourism Research & 
Hospitality, 3(2), 1-9. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 249  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

อิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย: 
แบบจําลองการสื่ออิทธิพลที่มีตัวแปรกํากับ 

Influence of Ethical Leadership on Work Engagement of Montfort College Teachers: 
A Moderated Mediation Model 

ศักดิ์บดินทร กันมะโน* และชูชัย สมิทธิไกร** 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตองานของครูโรงเรียน

มงฟอรตวิทยาลัยและเพื่อศึกษาบทบาทการเปนตัวแปรสื่อของการปรับตัวดานอาชีพและบทบาทการเปนตัวแปรกํากับของ

ลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบในความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและความผูกพันตองานของครู

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ประชากรของการวิจัยเปนครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย จํานวน 220 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ไดแก แบบวัดความผูกพันตองาน แบบวัดภาวะผูนําเชิงจริยธรรม แบบวัดการปรับตัวดานอาชีพ แบบวัดลักษณะบุคลิกภาพ

ดานความสํานึกผิดชอบและแบบสอบถามขอมูลลักษณะสวนบุคคล  การทดสอบสมมติฐานกระทําโดยใชการวิเคราะห

การสื่ออิทธิพลที่มีตัวแปรกํากับดวยโปรแกรม PROCESS macro  ผลการวิจัยพบวา (1) ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวก

ตอความผูกพันตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย (2) ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอการปรับตัวดาน

อาชีพของครูโรง เรียนมงฟอรตวิทยาลัย   (3) การปรับตัวดานอาชีพมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตองานของครู

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  (4) การปรับตัวดานอาชีพมีบทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีตอความ

ผูกพันตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (5) ลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบไมมี

บทบาทเปนตัวแปรกํากับอิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตองาน (6) ลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิด

ชอบมีบทบาทเปนตัวแปรกํากับอิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอการปรับตัวดานอาชีพอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ  
คําสําคัญ: ความผูกพันตองาน, ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม, การปรับตัวดานอาชีพ, ลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบ 

Abstract 
The purposes of this study were to examine the influence of ethical leadership on work 

engagement of Montfort College teachers; and to investigate the mediating role of career adaptability and 
the moderating role of conscientiousness in the relationship between ethical leadership and work 
engagement of Montfort College teachers. Data were collected from 220 Montfort College teachers. 
Research instruments consisted of the Utrecht Work Engagement Scale, the Ethical Leadership Scale, the 
Career Adapt-Abilities Scale-Short Form, the Conscientiousness scale, and personal data sheet. The 
PROCESS macro was used to test the hypotheses regarding the mediation and moderation effects. The 
results were as follows: (1) ethical leadership positively influenced work engagement; (2) ethical 
leadership positively influenced career adaptability; (3) career adaptability positively influenced work 
engagement; (4) career adaptability mediated the relationship between ethical leadership and work 
engagement; (5) conscientiousness did not moderate the relationship between ethical leadership and work 

                                                           
* ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 
** ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 
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engagement; and (6) conscientiousness moderated the relationship between ethical leadership and career 
adaptability significantly. 
Keyword: work engagement, ethical leadership, career adaptability, conscientiousness 

1. บทนํา 

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยเปนโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ซึ่งไดรับการรับรอง

วิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2489 แผนยุทธศาสตรมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2559-2564 ไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต

ค า เบรียลแหงประ เทศไทย ใหเ ปน ระบบและมีประสิทธิภาพ  โ ด ย ใหความสําคัญแกความผูกพันของบุคลากร   
เพราะเ ปน ป จ จั ย สํา คัญ ที ่ จ ะ ช ว ย ใ ห โ ร ง เ รี ย น ม ง ฟ อ รต วิท ย า ลั ย ส า ม า ร ถ บ ร ร ลุ วิ สั ย ทัศ น  พัน ธ กิ จ แ ล ะ

วัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตรมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย   
ความผูกพันตองาน (work engagement) เปนภาวะทางจิตที่อิ่มเอมกับงาน โดยแสดงออกมาใน 3 ดาน ไดแก 

ความขยันขันแข็งในการทํางาน (vigor) การอุทิศตนในงาน (dedication) และการซึมซาบกับงาน (absorption) (Schaufeli 
& Bakker, 2004) การวิจ ัยด านจิตว ิทยาอุตสาหกรรมและองคการ พบวา ค ว ามผูกพันต อ ง านของบุค ล ากรมี

ความสําคัญตอความยั่งยืนและการเติบโตขององคการ ดังนั้น  การศึกษาเพื่อคนควาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอ

งานของบุคลากรจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากความผูกพันตองานสามารถพยากรณผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได  
(Alfes, Shantz, Truss, & Soane, 2013) สําหรับการวิจัยนี้จึงมุงศึกษาปจจัยสําคัญในองคการที่คาดวาน าจะมีอิทธิพลตอ

ความผูกพันตองาน ไดแก ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม (ethical leadership) ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติตนของผูนําอยางเหมาะสม

ตามบรรทัดฐานทั้งการกระทําสวนบุคคลและความสัมพันธระหวางบุคคล อีกทั้ง สงเสริมใหผูตามมีความประพฤติดังกลาว

ผานการสื่อสารสองทาง การเสริมแรง และการตัดสินใจ (Brown, Treviño, & Harrison, 2005) การวิจัยในอดีตไดพบวาภาวะ

ผูนําเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตองานของผูใตบังคับบัญชา  (Adnan, Khalid, & Farooq, 2020)  
การวิจัยนี้จึงมุ งคนควาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอง านของบุคลากร   อีกทั้งปรัชญาของโรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัยที่ตามรอยคณะภราดาผูกอตั้งและยึดมั่นในคติธรรมของนักบุญมงฟอรต ทั้งนี้ ผูนําสูงสุดของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

คือ ภราดา ซึ่งเปนนักบวชคาทอลิก โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยจึงเหมาะที่จะเปนแหลงขอมูลในการศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนาํ

เชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
อยางไรก็ตาม แมวาผลการวิจัยในอดีตจะบงชี้ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและความผูกพันตอ

งานของบุคลากร แตยังขาดการศึกษากระบวนการทางจิตวิทยาที่อธิบายวาภาวะผูนําเชิง จริยธรรมมีอิทธิพลตอความ

ผูกพันตองานของบุคลากรอยางไร ทั้ งนี้  การวิจัยในอดีตไดพบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมี ความสัมพันธทางบวก

กับการปรับตัวดานอาชีพ (Xu & Yu, 2019)  และการปรับตัวดานอาชีพมีอิทธิพลและสามารถพยากรณความผูกพันตองาน

ได (Tladinyane & Merwe, 2016) อยางไรก็ตาม สถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน (disruption) ในสถานที่ทํางาน  หลายองคการไดนําแนวทาง “Work from Home 
(WFH)” มาใชในการจัดการกับสถานการณเหลานี้ (Jean-Victor et al., 2020) นอกจากน้ีเทคโนโลยียังมีบทบาทมากข้ึนอยาง

ชัดเจนในการทํางาน บุคลากรในองคการจําเปนตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวดานอาชีพจึงเปน

คุณลักษณะเชิงจิตสังคมที่จําเปนตอบุคลากรสําหรับการทํางานในปจจุบัน ดังนั้น การวิจัยนี้จึงเสนอวาการปรับตัวดาน

อาชีพ (career adaptability) อาจมีบทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตองาน   
การปรับตัวดานอาชีพ หมายถึง คุณลักษณะเชิงจิตสังคมที่สะทอนถึงทรัพยากรของแตละบุคคลในการจัดการกับ

งานในปจจุบันและอนาคต การเปลี่ยนตําแหนงงานและความยากลําบากในการประกอบอาชีพ การปรับตัวดานอาชีพ
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ป ร ะ ก อบ ไ ป ด ว ยค ว าม ส าม า ร ถ ใน ก า ร กํ า กั บต น เ อ ง  ( self-regulatory) ก า ร ติ ด ต อ สั มพั น ธ  (transactional)  
และความสามารถในการปรับตัว (malleable competency) ซึ่งชวยใหพนักงานสามารถแกไขปญหาดานอาชีพที่ไมคุนเคย  
มีความซับซอนและไมชัดเจนได (Savickas & Porfeli, 2012) ทั้งนี้ การวิจัยไดพบวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ

ทางบวกกับการปรับตัวดานอาชีพ (Xu & Yu, 2019)  และการปรับตัวดานอาชีพมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ

งาน (Chen, Liu, & Chen, 2018; Gupta, 2019; Tladinyane & Merwe, 2016; Yang, Feng, Meng, & Qiu, 2019; Yoo & 
Lee, 2019)  นอกจากนี้การวิจัยยังพบวาการปรับตัวดานอาชีพมีบทบาทเปนตัวแปรสื่อ  (Saraswati, Nugraheni, Putra, 
Wibowo, Mulawarman, & Soesanto, 2020) ดังนั้น จึงเปนไปไดวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอการ

ปรับตัวดานอาชีพ ซึ่งสงผลใหบุคลากรมีความผูกพันตองานตามมา   
อยางไรก็ตาม อิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตองานและการปรับตัวดานอาชีพ อาจมีความ

แตกตางกันไปตามลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล โดยเฉพาะลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบ (conscientiousness) 
ซึ่งเปนลักษณะบุคลิกภาพที่แสดงถึงการมุงสําเร็จ มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ  บุคคลที่มี

บุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบสูงมักจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดีกวาบุคค ลที่มีบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบ

ต่ํา (Barrick & Mount, 1991)  การวิจัยนี้จึงเสนอวา ลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบมีบทบาทเปนตัวแปร

กํากับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและความผูกพันตองาน และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมและการปรับตัวดานอาชีพ กลาวคือ ลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบจะสงผลใหความสัมพันธดังกลาวมี

ความเขมแข็งมากขึ้น  
ดังนั้น  อาจกลาวไดว าการวิจัยนี้จะมีสวนชวยสรางองคความรู ใหมใหแกวงการวิชาการ  นอกจากนี้

ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการจัดการทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพ

ผูบังคับบัญชา การสรางความผูกพันตองานและการสงเสริมการปรับตัวดานอาชีพของบุคลากร และสนับสนุนการ

ดําเนินงานของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น   

2. การทบทวนเอกสารและการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันตองาน 

นักวิชาการไดนิยามความผูกพันตองานไวหลากหลาย สําหรับการวิจัยนี้ใหคําจํากัดความของความผูกพันตองานตาม

แนวคิดของ Schaufeli and Bakker (2004) กลาวคือ ความผูกพันตองาน หมายถึง สภาวะทางจิตของบุคคลที่อิ่มเอมกับงาน 

และประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้ 
1. ความขยันขันแข็งในการทํางาน (vigor)  หมายถึง ความมีพลังและความยืดหยุนทางจิตใจสูงในการทํางาน 

ทุมเทในการทํางาน มีความอดทนและความพยายามในการทํางานแมวาจะตองเผชิญอุปสรรคที่ ยากลําบากหรือทาทาย  
2. การอุทิศตนในงาน (dedication)  หมายถึง การมีความทุมเทในการทํางานสูง  มีความกระตือรือรน มองเห็น

คุณคาและภาคภูมิใจในงานของตน มีมุมมองวางานของตนมีความทาทาย 
3. การซึมซาบกับงาน (absorption) หมายถึง การมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งในงาน มีความสุขในการทํางาน  

มุงงานอยางเต็มที่โดยอาจจะลืมสิ่งรอบขางและยากตอการถอนตัวออกจากงาน 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 
Brown, Treviño, and Harrison (2005) ไดนิยามภาวะผูนําเชิงจริยธรรมไววาเปนการปฏิบัติตนของผูนําอยาง

เหมาะสมตามบรรทัดฐานทั้งการกระทําสวนบุคคลและความสัมพันธระหวางบุคคล อีกทั้งสงเสริมใหผูตามมีความประพฤติ

ดังกลาวผานการสื่อสารสองทาง การเสริมแรงและการตัดสินใจ   
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและความผูกพันตองาน    
เมื่อผูนําแสดงพฤติกรรมที่มีจริยธรรมตอพนักงาน เชน การปฏิบัติของผูนําตอผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม  

การใหรางวัลอยางเปนธรรมจะกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีความผูกพันตองานมากยิ่งขึ้น ผูนําที่มีจริยธรรมจะทําหนาที่เปน

แบบอยางและผูใตบังคับบัญชาจะเรียนรูจากผูนําโดยสังเกตพฤติกรรมเชิงบวกของผูนํา ซึ่งจะชวยเพิ่มความเชื่อในสมรรถภาพ

แหงตนอันจะนําไปสูความผูกพันตองานของพนักงานตอไป (Zhu, May, & Avolio, 2004) 
นอกจากน้ี งานวิจัยในอดีต เชน Naeem, Weng, Hameed, & Rasheed (2020) พบวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมี

ความสัมพันธ เชิงบวกกับความผูกพันตองานของพนักงานในประเทศปากีสถาน ในทํานอง เดียวกัน Adnan, 
Khalid, & Farooq (2020) ไดพบวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตองาน นอกจากน้ันงานวิจัยของ 
Asif, Qing, Hwang, & Shi (2019) ก็ไดพบวาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธทางบวกและสงอิทธิพลโดยตรงตอความ

ผูกพันตองานของเจาหนาท่ีรัฐบาลในประเทศจีน 
จากการทบทวนทฤษฎีและการวิจัยขางตนการศึกษาครั้งนี้จึงตั้งสมมติฐานวา 
สมมต ิฐานที ่ 1 : ภาวะผู นํา เช ิงจร ิยธรรมม ีอ ิทธ ิพลทางบวกต อความผ ูกพ ันต องานของคร ูโรง เร ียน 

มงฟอรตวิทยาลัย  

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวดานอาชีพ 
Savickas and Porfeli (2012) ไดนิยามการปรับตัวดานอาชีพวาเปนคุณลักษณะเชิงจิตสงัคมที่สะทอนถึงทรัพยากร

ของแตละบุคคลในการจัดการกับงานในปจจุบันและอนาคต  การเปลี่ยนตําแหนงงานและความยากลําบากในอาชีพ 

โดยประกอบดวยความสามารถในการกํากับตนเอง (self-regulatory) การติดตอสัมพันธ (transactional) และความสามารถ

ในการปรับตัว (malleable competency) ซึ่งชวยใหพนักงานสามารถแกไขปญหาดานอาชีพท่ีไมคุนเคย มีความซับซอนและ

ไมชัดเจนได   
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและการปรับตัวดานอาชีพ     
ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (social learning perspective) (Bandura, 1977) ผูนําที่มีจริยธรรมจะทํา

หนาที่เปนแบบอยางที่ชัดเจนซึ่งพนักงานสามารถเรียนรูไดจากผูนํา และจะชวยใหพนักงานสรางสภาวะทางจิตใจเชิงบวก

และทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางาน  
การวิจ ัย ในอดีตไดพบวาระดับจร ิยธรรมของผู นํามีอิทธ ิพลตอการปรับต ัวดานอาชีพของพนัก งาน

ตัวอยางเชน  Xu and Yu (2019) พบวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมคีวามสมัพันธทางบวกกับการปรบัตัวดานอาชีพของพนักงาน

เขาใหม (junior-level employees) ในประเทศจีน    
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําประเภทอื่นๆ ที่มีความใกลเคียงกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 

ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership)  ซึ่งมีองคประกอบดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
(idealized influence) โดยผูนําเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูตาม (Bass, 1997) ซึ่งมีความใกลเคียงกับการแสดงพฤติกรรมที่เปน

แบบอยางที่ดีของภาวะผูนําเชิงจริยธรรม การวิจัยของ Lan and Chen (2020) ไดพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมี

ความสัมพันธและอิทธิพลทางบวกตอการปรับตัวดานอาชีพ  
จากการทบทวนทฤษฎีและการวิจัยขางตน การศึกษาครั้งนี้จึงตั้งสมมติฐานวา 
สมมติฐานที่  2 : ภาวะผูนํา เ ชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอการปรับตัวดานอาชีพของครู โรงเรียน 

มงฟอรตวิทยาลัย 
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ความสัมพันธระหวางการปรับตัวดานอาชีพและความผูกพันตองาน   
แบบจํ าลองขอ เ รี ยกร อง ในงานและทรัพยากรในการทํ า งาน (Job Demands and Resource Model:  

JD-R Model) เสนอวา ความผูกพันของพนักงานไดรับอิทธิพลจากทรัพยากรสวนบุคคล เชน ความเช่ือในสมรรถภาพแหงตน 

การมองโลกในแงดี และการจัดการดานอาชีพ ดังนั้น การปรับตัวในอาชีพจึงสงผลตอความผูกพันของพนักงาน (Bakker, 
2011) นอกจากน้ัน Rossier et al. (2012) ยังไดพบความสัมพันธระหวางการปรับตัวดานอาชีพและความผูกพันของพนักงาน 

โดยพบวาการปรับตัวดานอาชีพสามารถทํานายผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมทางดานอาชีพและความผูกพันของพนักงานได  
การวิจัยในอดีตหลายเรื่อง ไดพบความสัมพันธระหวางการปรับตัวดานอาชีพและความผูกพันตองาน 

ตัวอยางเชน Tladinyane and Merwe (2016) พบวา การปรับตัวดานอาชีพมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตองาน

ของบุคลากรจากสถาบันทางการเง ิน  ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจ ัยของ  Saraswati, Nugraheni, Putra, Wibowo, & 
Soesanto (2020) ซึ่งพบวา การปรับตัวดานอาชีพมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตองาน นอกจากนั้น งานวิจัยของ 

Yang, Feng, Meng, & Qiu (2019) ก็ไดพบวา การปรับตัวดานอาชีพมีความสัมพันธทางบวกและสามารถพยากรณความ

ผูกพันตองานของพนักงานในประเทศจีน 
จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยขางตน การศึกษาครั้งนี้จึงตั้งสมมติฐานวา 
สมมติฐานที่ 3: การปรับตัวดานอาชีพมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบ 
ลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบ คือ ลักษณะบุคลิกภาพที่แสดงถึงการมุงสําเร็จ ความมีสมรรถนะ  

ความมีระบบระเบียบ การยึดมั่นในหนาที่และความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเอง มุงความสําเร็จและความสุขุมรอบคอบ 

(Lee & Ashton, 2004)  
บทบาทการเปนตัวแปรสื่อของการปรับตัวดานอาชีพ   
สําหรับงานวิจัยที ่ศึกษาบทบาทการเปนตัวแปรสื ่อของการปรับตัวดานอาชีพ สามารถสรุปได ดังนี ้  

Saraswati, Nugraheni, Putra, Wibowo, Mulawarman, & Soesanto (2020) ไดพบวาการปรับตัวดานอาชีพมีบทบาท

เปนตัวแปรสื่อในความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความผูกพันตองาน ซึ่งบุคคลที่มภีาวะผูนํา เ ชิงจริยธรรม

นั้นนาจะมีความฉลาดทางอารมณ เนื่อ งจากภาวะผูนํา เชิ งจริยธรรม เ ปนการที่ผูนํา ประพฤติและปฏิบัติตน

เชิงจริยธรรมตอผู ใตบังคับบัญชาอยางมีมาตรฐาน ซึ่ งสะทอนถึงความฉลาดทางอารมณเนื่องจากผูนําที่มีภาวะ

ผูนําเ ชิงจริยธรรมตองแสดงออกถึงการกระทําที่ เปนแบบอยางที่ดี  ดังนั้น การควบคุมอารมณ ( regulation of 
emotion) ซึ่งเปนหนึ่งในองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ  (Mayer & Salovey, 1997) จึงเปนสิ่งที่จําเปน

สําหรับผูนําที่มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรม  
ดังนั้น การศึกษาครั้งน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา 
สมมติฐานที่ 4: การปรับตัวดานอาชีพมีบทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพัน

ตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
บทบาทการเปนตัวแปรกํากับของลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบ   
การวิจัยในอดีตไดศึกษาบทบาทการเปนตัวแปรกํากับของลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบ ตัวอยางเชน   

Smithikrai & Suwannadet (2018) ไดทําการวิจัยพนักงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาลักษณะบุคลิกภาพดานความ

สํานึกผิดชอบมีบทบาทเปนตัวแปรกํากับในความสัมพันธระหวางภาวะผูนําท่ีแทจริง  (authentic leadership) และพฤติกรรม

การทํางานเชิงรุก ซึ่งภาวะผูนําที่แทจริงมีความใกลเคียงกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ไดแก การเปนตัวอยางที่ดีดานจริยธรรม

ใหกับผูตาม และพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ซึ่งบุคคลที่มีความผูกพันตองานนั้นมักจะมีพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ไดแก  
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การทุมเทในการทํางานและความพยายามในการทํางานแมวาจะตองเผชิญอุปสรรคที่ยากลําบากหรือทาทาย (Schaufeli & 
Bakker, 2004)   

ดังนั้น  จึง เปนไปไดวาลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบจะมีบทบาทเปนตัวแปรกํากับ ใ น

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและความผูกพันตองาน การวิจัยนี้จึงมีสมมติฐานดังนี้ 
สมมติฐานที่ 5: ลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบมีบทบาทเปนตัวแปรกํากับอิทธิพลของภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมที่มีตอความผูกพันตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
ทั้งนี้ ผลการวิจัยของ Smithikrai & Suwannadet (2018) ที่พบวาลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบ 

มีบทบาทเปนตัวแปรกํากับในความสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่แทจริงและพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ซึ่งเปนพฤติกรรมการ

ทํางานท่ีมีความใกลเคียงกับการปรับตัวดานอาชีพ ไดแก ความสามารถในการจัดการกับงานในปจจุบันและอนาคตรวมถึงการ

จัดการกับความยากลําบากในงานไดและความพรอมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การวิจัยจึงมีสมมติฐาน ดังนี้   
สมมติฐานที่ 6: ลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบมีบทบาทเปนตัวแปรกํากับอิทธิพลของภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมที่มีตอการปรับตัวดานอาชีพของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
   กลาวโดยสรุป ความสัมพันธของสมมติฐานทั้งหมด สามารถสรุปไดดังภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 

 

 

 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

  3.1 รูปแบบของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเชิงสหสัมพันธ (correlational research) ซึ่งมุงตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัว

แปรรวมถึงบทบาทการเปนตัวแปรกํากับและตัวแปรสื่อของตัวแปรที่ศึกษา  
   3.2 ประชากร  

ประชากรของการศึกษา ไดแก ครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยแผนกประถมและแผนกมัธยมที่ไดรับการบรรจุ จํานวน 

220 คน ซึ่งเปนการเก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมดและเปนจํานวนที่มากเพียงพอสําหรับการวิเคราะหตัวแปรกํากับและตัว

แปรสื่อ  
   3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

(1) แบบวัดความผูกพันตองาน เปนแบบวัดที่ภคินี ตันติเวทย (2558) แปลมาจากแบบวัด The Utrecht Work 
Engagement Scale (UWES) ซึ่งพัฒนาโดย Schaufeli et al. (2002) ประกอบดวยขอคําถาม 9 ขอ คาความเที่ยงของแบบ

วัดเทากับ .93 สวนคาความเที่ยงในการวิจัยนี้เทากับ .97 ลักษณะเปนมาตรวัดแบบประเมินคา 7 ระดับ แบงเปน 7 ระดับ  
โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ “เปนประจํา/ทุกวัน” เทากับ 6 คะแนน ไปจนถึง “ไมเคยเกิดขึ้น/ไมเคย” เทากับ 0 คะแนน        

  แบบวัดภาวะผูนําเชิงจริยธรรม เปนแบบวัดที่แปลจากแบบวัดของ Brown et al. (2005) โดยผูวิจัย 
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ไดใชกระบวนการแปลยอนกลับ (back-translation method) ประกอบดวยขอคําถาม 10 ขอ คาความเที่ยงในการวิจัยนี้

เทากับ .96 ลักษณะเปนมาตรวัดแบบประเมินคา 5 ระดับ แบงเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ  “เห็นดวยอยาง

ยิ่ง” เทากับ 4 คะแนน ไปจนถึง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” เทากับ  0  คะแนน                                                                        
(2) แบบวัดการปรับตัวดานอาชีพ เปนแบบวัดที่แปลจากแบบวัด The Career Adapt-Abilities Scale- 

Short Form (CAAS-SF) ซึ่งพัฒนาโดย Maggiori, Rossier, & Savickas (2017) ตามแนวคิดของ Savickas & Porfeli (2012) 

โดยผูวิจัยไดใชกระบวนการแปลยอนกลับ (back-translation method) แบบวัดประกอบดวยขอคําถาม 12 ขอ คาความ

เที่ยงในการวิจัยนี้เทากับ .86 แบบวัดลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ แบงเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ 
“เห็นดวยอยางยิ่ง” เทากับ 4 คะแนน ไปจนถึง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” เทากับ 0 คะแนน                                         

(3) แบบวัดลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบ เปนแบบวัดที่จีราพร สุวรรณเดช (2561) แปล 
มาจากแบบวัดของ Lee & Ashton (2004) ประกอบดวยขอคําถาม 10 ขอ คาความเที่ยงของแบบวัดเทากับ .85   สวนคา

ความเที่ยงในการวิจัยนี้เทากับ .80 ขอคําถามเปนขอคําถามเชิงบวกจํานวน 4 ขอ  และขอคําถามเชิงลบจํานวน 6 ขอ แบบวัด

ลักษณะเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ แบงเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ “เห็นดวยอยางยิ่ง” เทากับ 4 คะแนน 

ไปจนถึง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” เทากับ 0  คะแนน      
(4) แบบสอบถามขอมูลลักษณะสวนบุคคล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล เชน เพศ อายุ  

อายุงาน ระดับการศึกษา ฯลฯ 
 3.4 วิธีการทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 (1) การวเิคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปร กระทําโดยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
product moment-correlation coefficient) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร               
 (2) การวิ เคราะหการสื่ออิทธิพล (mediation analysis) กระทําโดยการใช โปรแกรม PROCESS (model  
4) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1-4 โดยกอนการวิเคราะหมีการแปลงคาคะแนนดิบเปนคามาตรฐาน                                       
 (3) การวิเคราะหการสื่ออิทธิพลที่มีตัวแปรกํากับ (moderated mediation analysis) กระทําโดยการใชโปรแกรม 

PROCESS (model 8) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 5 และ 6 โดยกอนการวิเคราะหมีการแปลงคาคะแนนดิบเปนคามาตรฐาน                   

4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

คาสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใชในการวิจัย    
ตารางที่ 1  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการวิจัย  (n = 220) 

ตัวแปร                                                       M         SD         (1)          (2)          (3)      (4) 
(1) ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม                                 3.43       .61         (.96) 
(2) การปรับตัวดานอาชีพ                                   3.87       .26        .30**       (.86) 
(3) ลักษณะบุคลิกภาพดานสํานึกผิดชอบ            3.11       .52        .24**       .23**       (.80) 
(4) ความผูกพันตองาน                                      4.87      1.01       .32**        .70**        .03        

(.97) 
หมายเหตุ *p < .05, **p < .01, n = 220; ตัวเลขในวงเล็บท่ีตรงกับตัวแปร คือ คาความเที่ยงของแบบวัด 
 จากตารางที่ 1 พบวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวดานอาชีพอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (r = .30, p < .01)  ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (r = .24, p < .01) และภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตองานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (r = .32, p < .01)  การปรับตัวดานอาชีพมีความสัมพันธทางบวกกับลักษณะบุคลิกภาพดานความ
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สํานึกผิดชอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .23, p < .01) การปรับตัวดานอาชีพมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอ

งานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( r = .70, p < .01)  และ ไม พบวา  ล ักษณะบุคล ิกภาพด านความสํานึกผ ิดชอบมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตองานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 1-4 ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหการสื่ออิทธิพล (mediation analysis) โดยใชวิธี Bootstrap 
ดวยโปรแกรรม Process Macro (Model 4) ของ Preacher & Hayes (2004) ซึ่งมีตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 

สวนตัวแปรสื่อ คือ การปรับตัวดานอาชีพ และตัวแปรตามคือ ความผูกพันตองาน มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ

ประสบการณการทํางานเปนตัวแปรควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 2  

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหการสื่ออิทธิพล (Mediation Analysis)  

                                                                          E                   SE                  t                     R2   
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลโดยรวม 

x อิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอ           .31**                .07                4.63               .12** 
ตอการปรับตัวดานอาชีพ (เสนอิทธิพล a) 

x อิทธิพลของการปรับตัวดานอาชีพท่ีมีตอ            .67**                .05               13.34              .53**  
ความผูกพันตองาน (เสนอิทธิพล b) 

x อิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอ           .29**                .07                4.38          
ความผูกพันตองาน (เสนอิทธิพล c) 

อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลโดยรวม 

x อิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอ       .08                    .05               1.62         
ความผูกพันตองาน โดยควบคุมการปรับตัว 
ดานอาชีพ เพศ อายุ การศึกษาและ 
ประสบการณการทํางาน (เสนอิทธิพล C’) 

 
                   อิทธิพลทางออม           BootSE        BootLLCI      BootULCI 
                   คํานวณดวยวิธี 

                                                       Bootstrapped 
ผลการทดสอบ Bootstrap สําหรับอิทธิพล               .20                          .04                .12                 .29 
ทางออมที่มีตอความผูกพันตองาน 

หมายเหตุ E = คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน , LLCI คือ ชวงความเช่ือมั่น ระดับลาง, ULCI คือ ชวงความเช่ือมั่น 

ระดับบน, Bootstrap sample size = 5,000, *p < .05, **p < .01 
จากตารางที่ 2 พบวา 
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1. ภาวะผู นํา เช ิงจร ิยธรรม ม ีอ ิทธ ิพลทางบวกต อความผูกพ ันต องานอยางม ีน ัยสําค ัญทางสถ ิต ิ (E = . 29 ,  
p < .01)  ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 1  

2. ภาวะผู นํา เช ิงจร ิยธรรม ม ีอ ิทธ ิพลทางบวกตอการปร ับต ัวดานอาชีพอยางมีน ัยสําค ัญทางสถิต ิ (E = .31 ,  
p < .01)  ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 

3. การปร ับต ัวด านอาช ีพ  ม ีอ ิทธ ิพลทางบวกต อความผ ูกพ ันต องานอย า งม ีน ัยสําค ัญทางสถ ิต ิ (E = . 67 ,   
p < .01) ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 

4. การปรับตัวดานอาชีพมีบทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตองาน เนื่องจาก  
ผลการทดสอบ Bootstrap สําหรับอิทธิพลทางออมของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตองาน โดยมีการ

ปรับตัวดานอาชีพเปนตัวแปรสื ่อ มีคานัยสําคัญทางสถิติ (E = .20 , SE = .04) ชวงความเช่ือมั่นที่ระดับ 95%  
ไมครอบคลุมคาศูนย (.12, .29) จึงสรุปไดวา ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ 4  
 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหการสื่ออิทธิพลที่มีตัวแปรกํากับ (Moderated Mediation Analyses)  
ตัวแปรอิสระ                                    WE                                         CA  

                                                 E        SE       LLCI       ULCI             E         SE       LLCI      ULCI 
EL                              .11*       .05       .02        .21             .25**      .07        .11        .38   
C                             -.17**     .05      -.27       -.08             .16*       .07         .03        .29 
CA                              .72**     .05       .62         .82 
EL X C                              .09       .05      -.01        .18            -.19**      .06        -.32      -.07 
R2                                               .56**                                              .18** 
                                                              อิทธิพลทางออม (Indirect effect) 
อิทธิพลทางออม ณ ระดับตางๆของ C (M ± 1SD)   Bootstrapped indirect effect      Boot SE      Boot LLCI             Boot  ULCI 

-1 SD                                                          .32                              .07                  .18                   .47 
 M                                                                .18                              .05                  .08                   .28 
 +1 SD                                                         .04                              .07                 -.10                   .18 

หมายเหตุ EL = ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม, C = ลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบ, CA = การปรับตัวดานอาชีพ, WE 
= ความผูกพันตองาน, E = คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน, n = 220, LLCI = lower level confidence interval; ULCI 
= upper level confidence interval; EL = Ethical Leadership; WE = Work Engagement; CA = Career Adaptability; 
C = conscientiousness. Bootstrap sample size = 5,000, *p < .05, **p < .01 
 การทดสอบสมมติฐาน ขอ 5-6 กระทําโดยวิธี Bootstrap ดวยโปรแกรม PROCESS (model 8) ผลการวิเคราะห 
ในตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาปฏิสัมพันธระหวางลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบ และภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 

สงผลตอความผูกพันตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ผลการทดสอบ  Bootstrap ที่ชวงความเช่ือมั่น 95% 
ครอบคลุมคาศูนย (-.01, .18) และคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (E = .09, SE = .05)  ดังนั้น จึงไมสามารถ

สรุปไดวาลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบมีบทบาทเปนตัวแปรกํากับอิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความ

ผูกพันตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 5   และจากตารางที ่ 3  แสดงใหเห็นวา

ปฏิสัมพันธระหวางลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบและภาวะผูนําเชิงจริยธรรมสงผลตอการปรับตัวดานอาชีพของ
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ครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย     ผลการทดสอบ Bootstrap ที่ชวงความเช่ือมั่น 95% ไมครอบคลุมคาศูนย (-.32, -.07)  
และคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมนีัยสําคญัทางสถิต ิ(E = -.19, SE = .06)   จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหสนับสนุนสมมติฐานที่ 6 

5. อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา 
สมมติฐานที่ 1: ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

สมมติฐานนี้ไดรับการยอมรับและคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมีคาเปนบวก (E = .29)  หมายความวา ครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย

ที่มีการรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของหัวหนางานสูงจะมีความผูกพันตองานสูงเชนกัน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการวิจัยใน

อดีตของ Adnan et al. (2020) Asif et al. (2019) และ  Naeem et al. (2020) ซึ่งสามารถอธิบายไดตามแนวคิดของ 

Brown & Treviño (2005) ที่กลาววา ผูนําท่ีมีจริยธรรมจะใสใจผูใตบังคับบัญชา อีกทั้งยังมีการสื่อสารแบบเปดและการสื่อสาร

แบบสองทาง การสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจจะนําไปสูความผูกพันตองาน ทั้งนี้การที่พนักงานไดรับการ

ชวยเหลืออยางเพียงพอจากผูบังคับบัญชาจะทําใหพนักงานเกิดความผูกพันตองานดวยเชนกัน   อีกทั้งยังสอดคลองกับทฤษฎี

ปญญาทางสังคม (social cognitive theory)  (Bandura, 1986) กลาวคือ ผูนําที่มีจริยธรรมจะทําหนาที่เปนแบบอยางที่ดี

และผูใตบังคับบัญชาจะเรียนรูจากผูนําโดยสังเกตพฤติกรรมเชิงบวกของผูนํา ซึ่งจะชวยเพิ่มความเชื่อใน สมรรถภาพ

แหงตน (self-efficacy) อันจะนําไปสูความผูกพันตองาน (Zhu et al. 2004)  
สมมติฐานที่ 2: ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอการปรับตัวดานอาชีพของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

สมมติฐานนี้ไดรับการยอมรับและคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลมีคาเปนบวก (E = .31)  หมายความวา ครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย

ที่มีการรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของหัวหนางานสูงจะมีการปรับตัวดานอาชีพสูงเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Xu 
and Yu (2019) ที่พบวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวดานอาชีพ   ผลการวิจัยนี้สามารถ

อธิบายไดตามแนวคิดทฤษฎีปญญาทางสังคมของ Bandura (1986) กลาวคือ ผูนําที่มีจริยธรรมจะทําหนาที่เปนแบบอยางที่

ชัดเจนซึ่งพนักงานสามารถเรียนรูไดจากผูนํา และจะชวยใหพนักงานสรางสภาวะทางจิตใจเชิงบวกและทรัพยากร

ที่จํา เปนสําหรับการรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงในที่ทํางาน เมื่อพนักงานรับรูวาผูนํามีจริยธรรมในระดับสูง พนักงานจะ

เรียนรูจากผูนําและสรางสภาวะทางจิตใจเชิงบวกและทรัพยากรที่จําเปนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวดานอาชีพของ

ตน   
สมมติฐานที่ 3: การปรับตัวดานอาชีพมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  

สมมติฐานนี้ไดรับการยอมรับและคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมีคาเปนบวก (E = .67)    หมายความวา ครูโรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัยที่มีการปรับตัวดานอาชีพสูงจะมีความผูกพันตองานสูงเชนกัน  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ  Tladinyane & 
Merwe (2016) Yang et al. (2019) และ Saraswati et al. (2020) ที่พบวา  การปรับตัวดานอาชีพมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความผูกพันตองาน ผลการวิจัยนี้อาจอธิบายไดตามแนวคิดแบบจําลองขอ เ รียกรอง ในงานและ

ทรัพยากรในการทํา งาน  (Job Demands and Resource Model: JD-R Model) ที่เสนอวา ความผูกพันของพนักงาน

ไดรับอิทธิพลจากทรัพยากรสวนบุคคล เชน การจัดการดานอาชีพ ดังนั้น การปรับตัวในอาชีพจึงสงผลตอความผู กพันของ

พนักงาน  เนื่องจากการปรับตัวดานอาชีพเปนความสามารถในการกํากับตนเองและการปรับตัว เมื่อพนักงานตองเผชิญกับ

สถานการณที่ไมไดคาดการณไว  การปรับตัวดานอาชีพจะชวยใหพนักงานเพิ่มความเชื่อในสมรรถภาพแหงตน ทําใหพนักงานมี

ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น มีความพึงพอใจในงานและในชีวิตมากขึ้นอีกทั้งยังสงผลทําใหเกิดความผูกพันตองานมากขึ้นอีกดวย 

(Bakker, 2011) 
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สมมติฐานที่ 4: การปรับตัวดานอาชีพมีบทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพัน

ตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย   สมมติฐานนี้ไดรับการยอมรับ หมายความวา เมื่อครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยที่มี

การรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของหัวหนางานในระดับสูง จะสงผลใหมีการปรับตัวดานอาชีพเพิ่มมากขึ้น มีความพรอมในการ

ปรับตัวกับงานในปจจุบันและอนาคต สามารถแกไขปญหาดานอาชีพที่ไมคุนเคย ซึ่งการปรับตัวดานอาชีพที่เพิ่มมากขึ้นนี้ 

จะสงผลใหครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยมีความผูกพันตองานมากขึ้น ผลการวิจัยนี้สอดคลองงานวิจัยที่ศึกษาบทบาท

การเปนตัวแปรสื่อของการปรับตัวดานอาชีพ เชน Saraswati et al. (2020) ไดพบวาการปรับตัวดานอาชีพมีบทบาทเปนตัว

แปรสื่อในความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและความผูกพันตองาน ซึ่งบุคคลที่มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมนั้น

นาจะมีความฉลาดทางอารมณเนื ่องจากภาวะผู นํา เชิงจริยธรรมเปนการที ่ ผู นําประพฤติและปฏิบัติตน เชิง

จริยธรรมตอผู ใตบังคับบัญชาอยางมีมาตรฐานซึ่ งสะทอนถึงความฉลาดทางอารมณ ซึ่ งผูนําตองมีการควบคุม

อารมณ ( regulation of emotion) ซึ่งเปนหนึ่งในองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ  (Mayer & Salovey, 
1997)  

สมมติฐานที่ 5: ลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบมีบทบาทเปนตัวแปรกํากับอิทธิพลของภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมที่มีตอความผูกพันตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  สมมติฐานนี้ไดรับการปฏิเสธ กลาวคือ ผลการวิเคราะห

ขอมูลไมพบวาคาปฏิสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและลกัษณะบุคลิกภาพดานความสาํนึกผิดชอบมีนัยสําคัญทางสถติิ 
หมายความวา ไมวาครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยจะมีลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบอยูในระดับใด ก็ไมไดสงผล

ใหระดับความผูกพันตองานเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ การที่ สมมติฐานนี้ถูกปฏิเสธนั้น สอดคลองกับผลการ

ทดสอบคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ ระหวา งตัวแปรที ่ไม พบวา  ลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบมี

ความสัมพันธกับความผูกพันตองานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงเปนไปไดวาลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิด

ชอบของแตละบุคคลไมไดสงผลใหระดับความผูกพันตองานเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ  
สมมติฐานที่ 6: ลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบมีบทบาทเปนตัวแปรกํากับอิทธิพลของภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมที่มีตอการปรับตัวดานอาชีพของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย     สมมติฐานนี้ไดรับการยอมรับและคาสัมประสิทธ์ิ

อิทธิพลมีคาเปนลบ (E = -.19) กลาวคือ คาปฏิสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมกับลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึก

ผิดชอบท่ีมีตอการปรับตัวดานอาชีพมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา หากครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยมีลักษณะบุคลิกภาพ

ดานความสํานึกผิดชอบต่ําและมีการรับรูภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของหัวหนางานอยูในระดับต่ํา จะมีการปรับตัวดานอาชีพนอย

กวาครูทีม่ีลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบสูง อยางไรก็ตาม ถาครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยมีการรับรูภาวะผูนําเชิง

จริยธรรมของหัวหนางานในระดับปานกลางและสูง ระดับการปรับตัวดานอาชีพของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยมีแนวโนมเขา

สูระดับที่ใกลเคียงกัน ไมวาจะมีลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบอยูในระดับใดก็ตาม ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ Smithikrai & Suwannadet (2018) ที่พบวาลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบมีบทบาทเปนตัวแปร

กํากับในความสัมพันธระหวางภาวะผูนําที่แทจริง  (authentic leadership)  และพฤติกรรมการทํางานเชิงรุก ซึ่งภาวะผูนําท่ี

แทจริงมีความใกลเคียงกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปประยุกตใชในบริบทองคการ ประการแรก จากผลการศึกษา พบวา 

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวกตอความผูกพันตองานและการปรับตัวดานอาชีพของครู โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 

ดังนั้น องคการควรเสริมสรางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมใหแกหัวหนางานและกลุมผูบริหาร เชน การสรางโปรแกรมการสรางเสรมิ

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมใหกับหัวหนางานและผูบริหาร (ethical leadership invention program) โดยครอบคลุม

กระบวนการตั้งแตการคัดเลือกหัวหนางานและผูบริหารที่มีคุณสมบัติภาวะผูนําเชิง จริยธรรมเขาสูตําแหนงและจัด

ฝกอบรมเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําเชิงจริยธรรมใหแกหัวหนางานและกลุมผูบริหาร นอกจากนี้ องคการยังสามารถเสริมสราง

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมโดยการเพิ่มบทบาทของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งในบทบาทหนาที่ของงาน ( in-role job 
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requirement) อยางไรก็ตาม องคการควรสรางการรับรูและความเขาใจใหแกบุคลากรโดยเฉพาะกลุมหัวหนางาน

และผูบริหารเกี่ยวกับความสําคัญของภาวะผูนํา เชิง จริยธรรมที่สงผลเชิงบวกตอผลการดําเนินงานขององคการ เชน  
การจัดการอบรม กิจกรรม Workshop ที่สรางความตระหนักใหกับกลุมหัวหนางานและผูบริหารถึงบทบาทของการแสดง

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในการเปนผูนํา ประการที่ 2 จากผลการศึกษา พบวา การปรับตัวดานอาชีพมีอิทธิพลทางบวกตอความ

ผูกพันตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย และการปรับตัวดานอาชีพมีบทบาทเปนตัวแปรสื่ออิทธิพล ของภาวะ

ผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอความผูกพันตองานของครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ดังนั้น  องคการควรใหความสําคัญแกการ

ปรับตัวดานอาชีพของบุคลากร โดยการจัดฝกอบรมหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรเกิดการปรับตัวดานอาชีพมากขึ้น เชน 

การจัดฝกอบรมและกิจกรรมโดยการเพิ่มความสามารถและสมรรถนะใหกับบุคลากร อีกทั้งองคการยังควรจัดเตรียมศูนย

เตรียมความพรอมดานอาชีพเพื่อชวยเหลือผูที่ตองการความชวยเหลือในดานอาชีพ เชน จัดศูนยที่มีผูใหคําแนะนําชวยเหลอื

เฉพาะทาง ประการที่ 3 จากผลการศึกษา พบวา ลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบมีบทบาทเปนตัวแปร กํากับ

อิทธิพลของภาวะผูนําเชิงจริยธรรมที่มีตอการปรับตัวดานอาชีพของครูโรงเรียนมงฟอรต วิทยาลัย ดังนั้น ฝายทรัพยากร

มนุษย ควรปรับกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยการพิจารณาบุคลากรที่มีลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบ

สูง โดยการใชแบบวัดลักษณะบุคลิกภาพดานความสํานึกผิดชอบ จะทําใหพนักงานมีการปรับตัวทางอาชีพไดดีและสงผลตอ

การปฏิบัติงาน สงผลใหองคการมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึ้น 
สําหรับการวิจัยในอนาคต ควรศึกษาเพิ่มเติมวายังมีปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตองาน และควรทําการศึกษา

ตัวแปรอิสระอื่นๆ วามีปจจัยใดบางท่ีทําใหบุคลากรมีการปรับตวัทางดานอาชีพเพิ่มข้ึน เชน ความฉลาดทางอารมณ  ภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในกลุมครูโรงเรียนมงฟอรต

วิทยาลัย ซึ่งเปนครูโรงเรียนเอกชน การศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาในกลุมตัวอยางครูโรงเรียนอื่นๆ หรือในบริบท

องคการของราชการไทย นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรทําการศึกษาลักษณะบุคลิกภาพอื่นๆ ที่มีบทบาทเปนตัว

แปรกํากับอิทธิพลของตัวแปรที่สนใจศึกษา เพื่อ เปรียบเทียบผลการวิจัยวาลักษณะบุคลิกภาพดานใดที่มีบทบาทเปนตัว

แปรกํากับอิทธิพลของตัวแปรที่สนใจศึกษามากที่สุดและสามารถนําผลไปพัฒนาในองคการตอไป อีกทั้งการศึกษาวิจัยครั้ง

ตอไปควรทําการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและหลากหลายมิติมากขึ้น โดยการสัมภาษณครูที่มีความผูกพันตอ

งานในระดับสูงมาก เพื่อคนหาวาปจจัยใดบางท่ีสงผลตอความผูกพันตองาน  
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คุณลักษณะดานเคร่ืองมือและสญัลักษณของนายจางที่มีผลตอการดึงดูดใจพนักงานเดินเรือ 
INSTRUMENTAL AND SYMBOLIC ATTRIBUTES INFLUENCING SEAFARERS’ ATTRACTIVENESS IN 

MARINETIME INDUSTRY  
ธนพัชร ดาอาษา * และพิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ ** 

บทคัดยอ 

การเติบโตของการขนสงทางทะเลมีแนวโนมสูงขึ้นในทุกๆป อยางไรก็ตามอัตราการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการ

เดินเรือกลับมีแนวโนมที่สวนทางกัน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการขาดแคลนบุคลากรในตลาดแรงงานทางทะเลในอนาคต ดังนั้ น

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะดานเครื่องมือและสัญลักษณของนายจางที่มีผลตอการดึงดูดใจ

พนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือไทย โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากนักเดินเรือในประเทศไทยที่ถือ

ประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ และสนใจในการทํางานเรือ จํานวน 400 ตัวอยาง มาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา  
(การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ) และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ โดยจากผลการ

ทดสอบพบวาคุณลักษณะดานเครื่องมือและสัญลักษณของนายจางมีผลตอการดึงดูดใจของพนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือ

ไทย โดยผลการทดสอบทางสถิติแสดงใหเห็นคุณลักษณะดานเครื่องมือของนายจาง 4 ดาน ไดแก ดานการทํางานเปนทีม  
ดานโอกาสในการเดินทาง ดานคาตอบแทน และดานความมั่นคงในหนาที่การงานมีผลตอการดึงดูดใจของพนักงานใน

อุตสาหกรรมเดินเรือไทยอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้คุณลักษณะดานสัญลักษณของนายจาง 3 ดาน ไดแก ดานความจริงใจ 

ดานความราเริงแจมใส ดานศักดิ์ศรีมีผลตอการดึงดูดใจของพนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือไทยอยางมีนัยสําคัญ  
คําสําคัญ: คุณลักษณะดานเครื่องมือ, คุณลักษณะดานสญัลักษณ, การดึงดูดใจ, นักเดินเรือ 

ABSTRACT 

The growth of maritime transport has gradually increased every year; contrary to the new seaman 
labor, which has been declining. This issue may impact the number of maritime workers and the company’s 

crewing department in the future with insufficient marine labor. Therefore, this research aims to study the 
instrumental and symbolic attributes whether influence the attractiveness of Thai seafarers in the maritime 
industry. The survey was conducted by collecting the questionnaire data from 400 Thai seafarers, then the 
descriptive and inferential statistics were applied to analyze the data: percentage, mean, standard deviation, 
and multiple regression. The result shows that both instrumental and symbolic attributes are related to the 
Thai seafarers’ attractiveness. The statistical result revealed that four instrumental attributes including 
teamwork, travel opportunity, wage, and job security influencing seafarers’ attractiveness in maritime 

industry significantly. In addition, the results indicate that three symbolic attributes consisting of sincerity, 
cheerfulness and dignity also have a significant impact on seafarers’ attractiveness in maritime industry 

significantly. 
Keywords: Instrumental attributes, symbolic attributes, attractiveness, seafarer 
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1. บทนํา 

   ปจจุบันปริมาณการขนสงทางทะเลของประเทศไทยมีแนวโนมที่สูงขึ้นในทุกๆป  แตการผลิตบุคลากรผูทําการในเรือ

เดินทะเลกลับลดลง สวนทางกับปริมาณการขนสงทางทะเล ซึ่งจะเปนปญหาในอนาคตตอการสรรหา และการรักษาบุคลากร  
ผูลงทําการในเรือเดินทะเล ฝายบุคลากรผูลงทําการในเรือจึงตองสรางความดึงดูดใหกับผูสมัครงานและพนักงานปจจุบันเพื่อ

ปองกันปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้สัดสวนการขนสงทางทะเลของประเทศไทยคิดเปน  
88 เปอรเซ็นตของการขนสงระหวางประเทศทั้งหมด (ศูนยวิจัยกสิกรไทย , 2557) โดยปริมาณการขนสงทางทะเลตั้งแตป  
2547 – 2562 (การทาเรือแหงประเทศไทย , 2563) มีปริมาณการขนสงทางทะเลที่ เพิ่มขึ้น จาก 101,558.41 พันตัน  
เปน 238,019.28 พันตัน เพิ่มขึ้นคิดเปน 234.37 เปอรเซ็นต หรือเพิ่มขึ้น 2.34 เทา 

  ปจจัยสําคัญสําหรับการขนสงทางทะเลก็คือบุคลากรผูทําการในเรอื โดยแนวโนมการผลิตนักเดินเรือของประเทศไทย

ยอนหลัง ตั้งแตป พ.ศ.2550 – 2563 (กรมเจาทา, 2563) พบวา จํานวนผูถือประกาศนียบัตรทําการในเรือมีแนวโนมที่ลดลง

จาก 45,470 นาย ในป พ.ศ.2558 เหลือ 7,225 นาย ในป พ.ศ.2563 หรือลดลงคิดเปน 84 เปอรเซ็นตโดยเมื่อเทียบอัตราการ

เติบโตของการขนสงทางทะเลกับจํานวนประกาศนียบัตรผูทําการในเรือที่ออกให  ตั้งแต พ.ศ. 2558 – 2562 โดยใหป  
พ.ศ. 2558 เปนปฐาน จะพบวาจํานวนประกาศนียบัตรผูทําการในเรือที่ถูกออกโดยกรมเจาทามีแนวโนมลดลง 45.51 

เปอรเซ็นต สวนทางกบัการเติบโตของการขนสงทางทะเลที่เพ่ิมขึ้น 14.20 เปอรเซ็นต 
  อยางไรก็ดีไดมีกรอบความคิดที่เกี่ยวของกับการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพและลดอัตราการลาออกผานคุณลักษณะ

ดานเครื่องมือและสัญลักษณของนายจางที่มีผลตอการดึงดูดใจของพนักงาน กรอบความคิดถูกพัฒนามาจาก จากทฤษฎี

การตลาดโดย Lievens & Highhouse ที่มองวา องคกรคือผลิตภัณฑ และผูสมัครงานคือลูกคาที่มองหาผลิตภัณฑ โดยกรอบ

ความคิดถูกนําไปใชสําหรับการสรรหาบุคลากร และกรอบความคิดนี้เคยถูกทดสอบโดย Alka Rai (2019) ซึ่งทําการทดสอบ

กรอบความคิดกับนักเดินเรือของประเทศอินเดียและยังไมปรากฎวามีผลการศึกษานี้กับบริบทนักเดินเรือไทย จึงมีความสนใจท่ี

จะนํากรอบความคิดนี้มาทดสอบกับบริบทนักเดินเรือไทย กรอบความคิดเช่ือวา การที่บุคคลมองหางานจะประเมินวาตัว

องคกรเหมาะสมกับตัวเองหรือไม โดยจะมองหาองคกรที่ตอบสนองความตองการของตัวเองในมิติ ความตองการทั่วไป  
เชนผลตอนแทนที่องคกรมีให ลักษณะของงาน ความกาวหนา มิติสวนตัว เชน ชอบการเดินทาง ชอบทําตามคําสั่ง มิติคุณคา 

เชนการรวมงานแลวจะทําใหรูสึกเปนที่นับหนาถือตา (Behling, Labovitz & Gainer, 1968) ซึ่งถาพนักงานหรือผูสมัครงาน

ประเมินแลววาองคกรสามารถตอบสนองความตองการนั้นไดมากกวาที่ตัวพนักงานหรือผูสมัครงานตองการ จะกอใหเกิดการ

ดึงดูดขึ้นมา (Harold & Ployhart, 2008) โดยการดึงดูดนี้สามารถดึงดูดไดทั้งบุคคลที่มีคุณภาพและยังสามารถใชเพื่อรักษา

บุคลากรในบริษัทไวไดในเวลาเดียวกัน โดยปจจัยแตละตัวท่ีจะสงผลใหเกิดการดึงดูดใจมากหรือนอยจะขึ้นอยูกับอัตลักษณทาง

สังคมของสังคมนั้น 
  ดังนั้นจากขอมูลดังกลาวถึงแมกรอบความคิดคุณลักษณะดานเครื่องมือและสัญลักษณของนายที่มีผลตอการดึงดูดใจ

ของพนักงานท่ีเกี่ยวกับบริบทนักเดินเรือ ไดถูกทดสอบแลวที่ประเทศอินเดีย แตดวยอัตลักษณทางสังคมที่แตกตางกัน จึงทําให

ผูวิจัยสนใจทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะดานเครื่องมือและสัญลักษณของนายจางที่มีผลตอการดึงดูดใจของ

พนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือไทย เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาดานทรัพยากรบุคคลของเ รือเดินทะเล 
ในประเทศไทย การคนควาจะมีสวนชวยในอุตสาหกรรมเดินเรือไทย โดยการสํารวจอาจจะใหขอมูลที่มีคาสําหรับผูประกอบ

วิชาชีพในอุตสาหกรรมเดินเรือเกี่ยวกับคุณลักษณะสําคัญที่ทําใหแตกตางจากอาชีพอ่ืน 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
กรอบแนวคิดคณุลักษะดานเครื่องมือและสัญลักษณถูกพัฒนาขึ้นโดย Lievens & Highthouse (2003) เปนกรอบ

แนวคิดที่ใชสําหรับการสรรหาบคุลากรโดยการใชทฤษฎีจากการตลาดของ Aaker (1997) มาประยุกตใชจนเกิดเปนกรอบ

แนวคิดคุณลักษะดานเครื่องมือและสัญลักษณ เปนเครื่องมือท่ีใชอธิบายเกี่ยวกับสิ่งท่ีผูสมคัรงานใชในการพิจารณาความนา

ดึงดูดขององคกร 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคณุลักษณะดานเคร่ืองมือของนายจาง 

   คุณลักษณะดานเครื่องมือ เปนหนึ่งในองคประกอบหลักของการสรางตราสินคานายจาง  (Lievens & Highhouse, 
2003) คุณลักษณะดานเครื่องมือคือสิ่งที่องคกรใชสื่อถึงสิ่งที่เปนรูปธรรมขององคกรออกมา สื่อใหเห็นถึงวัตถุประสงค 

คุณลักษณะที่เปนรูปธรรม ขอเท็จจริงตางๆ ของตัวงาน และตัวองคกร เปนรูปธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวขององคกร  
และครอบคลุมถึ งลั กษณะเฉพาะตั วของงาน  (Van Hoye, Bas, Cromheecke & Lievens, 2013; Lievens, 2007)  
โดยสามารถแบงไดออกเปน 8 ดาน ประกอบไปดวย การทํางานเปนทีม กิจกรรมทางกายภาพ โครงสรางขององคกร โอกาสใน

ความกาวหนา โอกาสในการเดินทาง คาตอบแทน ความมั่นคงในหนาท่ีการงาน และความหลากหลายของงาน     
   2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะดานสัญลักษณของนายจาง 
   คุณลักษณะดานสัญลักษณ เปนหนึ่งในองคประกอบหลักของการสรางตราสินคานายจาง แตจะเนนไปท่ีภาพลักษณ 

และลักษณะที่ไมเกี่ยวของกับตัวบริษัท ใชอธิบายบุคลิกภาพขององคกร ตัวงาน และสิ่งตางๆในรูปแบบ ของนามธรรม 
(Ambler & Barrow, 1996; Lievens & Highhouse, 2003) โดยผูที่กําหนดจะเปนพนักงานที่ทํางานในองคกร รวมถึง

พนักงานที่มีศักยภาพ โดยบุคลิกภาพนี้จะสงผลถึงการรับรูของตัวบุคคลเปนอันดับแรก ดังตัวอยางที่ บุคคลเห็นวาบุคลิกของ

บริษัทตอบสิ่งที่ตนตองการ (Elliott & Wattanasuwan, 1998) จึงเกิดการอยากรวมงานท้ังที่ยังไมไดมองในสิ่งที่เปนนามธรรม 
(Hirschman, 1980) โดยสามารถแบงออกไดเปน 6 ดาน ประกอบไปดวย ความจริงใจ ความราเริงแจมใส ความตื่นเตน 

ความสามารถ ศักดิ์ศรี และความทนทาน 
   2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการดึงดูดใจของพนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือ 
   ความดึงดูดใจของพนักงาน คือสิ่งท่ีดึงดูดใหบุคคลมาสมัครงาน ความดึงดูดจะขึ้นอยูกับความประทับใจในตัวองคกร

ของผูสมัครงาน (Rynes, 1991) โดยความประทับใจนั้นจะมาจากการที่บุคลิกขององคกรตรงกับความตองการของตัวผูสมัคร

งาน โดยความตองการนั้นอาจจะเพื่อรักษา หรือเพิ่มภาพลักษณของตัวผูสมัครงาน ดังนั้นผูสมัครงานจะมองหาองคกรที่มี

บุคลิกที่ตอบสนองความตองการของมุมมองตัวผูสมัครงานเอง (Van Hoye et al.,2013) ซึ่งการดึงดูดใจเปนความรูสึกและ

ผูปฏิบัติงานจะรับรูไดกอนปจจัยตัวอื่นๆ เพราะในชวงของการสมัครงานผูสมัครมีขอมูลเกี่ยวกับนายจางเพียงเล็กนอยเทานั้น 
(Rynes, 1991) 
   2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
        การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของคุณลักษณะดานเครื่องมือ และสัญลักษณ  กับความดึงดูดใจใน

บริบทตางๆ โดย Lievens & Highhouse (2003) ทําการวิจัยในบริบทของพนักงานธนาคารโดยทําการทดสอบกับนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยปสุดทายและผูที่ทํางานอยูในวงการธนาคาร ตอมา Lievens, Hoye, & Schreurs (2005) ไดทดสอบโดย

เปลี่ยนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนมัธยมปลายและทําการทดสอบในบริบทของทางการทหาร นอกจากนี้ Lievens (2007)  
และ Lievens, Van Hoye & Anseel (2007) ไดทําการทดสอบในบริบทกองทัพเบลเยียมกับกลุมตัวอยางที่เปนผูที่กําลังมอง

หางานและผูที่ทํางานอยูในกองทัพของเบลเยียม Van Hoye & Saks (2011) ไดมีการทําการทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ตาง

ออกไปโดยกลุมตัวอยางคือผูรวมงานในนิทรรศการหางานที่สนใจในกองทัพประเทศของและเพื่อนๆของกลุมตัวอยาง  
Van Hoye (2008) ไดทําการทดสอบกับบริบทของพยาบาล และ Alka Rai (2019) ไดใชเครื่องมือที่อางอิงจากงานวิจัยของ 

Lievens และเปลี่ยนกลุมตัวอยางมาเปนนักเดินเรืออินเดีย จากทุกการทดลองผลที่ไดพบวาทั้งคุณลักษณะเครื่องมือและ
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สัญลักษณมีผลตอการดึงดูดใจ  นอกจากนี้  Schreurset, Druart, Proost and De Witte (2009) ไดทําการตรวจสอบ

ความสัมพันธและสิ่งที่มีอิทธิพลตอลักษณะบุคลกิภาพ 5 องคประกอบกับ 5 คุณลักษณะเชิงสัญลกัษณและการอนุมานเกี่ยวกบั

องคกรกับความนาสนใจขององคกร โดยทํางานวิจัยกับกลุมตัวอยางชาวเบลเยียมที่คาดวาจะเปนผูสมัครเขากองทัพ พบวา

คุณลักษณะเชิงสัญลักษณมีผลตอความนาดึงดูดใจขององคกร  
        ถึงแมผลที่ไดจากทุกงานวิจัยคือทั้งคุณลักษณะเครื่องมือและสัญลักษณมีผลตอการดึงดูดใจ แตเมื่อมองลงใน

รายละเอียด ปจจัยยอยตางๆ ที่สงผลตอการดึงดูดใจ มีผลการศึกษาที่แตกตางกันออกไปในแตละงานวิจัย ดังนั้นการศึกษาใน

ครั้งนี้ซึ่งเลือกประชากรเปนนักเดินเรือไทย ซึ่งผูวิจัยยังไมพบการศึกษาเรื่องดังกลาวในประเทศไทย ผลการศึกษาที่ไดอา จ

นําไปสูการอภิปรายผลของการศึกษาตอไป 
       ดังนั้นจากการรวบรวมงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงสามารถนําเสนอสมมติฐานไดดังตอไปนี้ 
  สมมติฐานที่ 1: คุณลักษณะดานเครื่องมือของนายจางท่ีมีผลตอการดึงดูดใจของพนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือ 
  สมมติฐานที่ 2: คุณลักษณะดานสัญลักษณของนายจางท่ีมีผลตอการดึงดูดใจของพนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือ 

3. วิธีการศึกษา 
     คุณลักษณะดานเครื่องมือและสัญลักษณของนายจางที่มีผลตอการดึงดูดใจของพนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือไทย 

เพื่อหาปจจัยที่มีผลทําใหเกิดการดึงดูดใจในหมูนักเดินเรือไทย ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะเปนการศึกษาเพื่อเปน แนวทางในการ

สงเสริมการพัฒนาดานทรัพยากรบุคคลของเรือเดินทะเลในประเทศไทย วิธีการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) 
โดยการสืบคนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการทบทวนวรรณกรรมของแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลที่เกี่ยวของและใช

เทคนิคการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามที่มีคําถามคัดกรองในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 

ตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) ดวยการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) โดยการสงแบบสอบถามในรูปแบบออนไลนในกลุมของนักเดินเรือไทย สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน

ดวยการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ใชวิเคราะหคุณลักษณะดานเครื่องมือและสัญลักษณของ

นายจางที่มีผลตอการดึงดูดใจของพนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
   3.1 ประชากร กลุมตัวอยางและขนาดตัวอยาง 
        ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเดินเรือในประเทศไทยที่ถือประกาศนียบัตรผูทําการในเรือ และสนใจการทํางาน

ในเรือ โดยขนาดตัวอยางที่ไดจากการคํานวณจากสูตรของ Krejcie & Morgan (1970) พบวามีจํานวน 376 ตัวอยาง ผูวิจัยจึง

ไดเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางเปน 400 ตัวอยาง เพื่อใหครอบคลุมจํานวนตัวอยางขั้นต่ํา สําหรับการวิเคราะหขอมูลตอไป   
โดยแบบสอบถามถูกเก็บในชวงเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
   3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
        เครื่องมือวิจัยซึ่งใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม โดยสรางแบบสอบถามโดยการอางอิงแบบสอบถาม

ของ Lieven (2007) ผูวิจัยไดการนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อทดสอบหาคา 

Cronbach’s Alpha พบวามีคามากกวา 0.7 จึงนําแบบสอบถามไปแจกใหกับผูตอบแบบสอบถามผานชองทางออนไลนในกลุม

นักเดินเรือไทย โดยแบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน ไดแก 1) คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
มีลักษณะแบบเลือกตอบจํานวน 8 ขอ 2) คําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะดานเครื่องมือของนายจางในอุตสาหกรรมเดินเรือ  
โดยมีคําถาม 28 ขอ (Lievens, 2007) 3) คําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะดานสัญลักษณของนายจางในอุตสาหกรรมเดินเรือ  
โดยมีคําถาม 19 ขอ (Lievens, 2007) 4) คําถามเกี่ยวกับการดึงดูดใจของพนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือ โดยมีคําถาม 3 ขอ 
(Lievens, 2007) และ 5)  ขอเสนอแนะปลายเปด 
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      3.3 การทดสอบเคร่ืองมือ 
       ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย และตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา และความนาเช่ือถือ

ของแบบสอบถามโดยทําการทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) เพื่อใหแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือทางสถิติ โดยการนํา

แบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ตัวอยาง และนําขอมูลไปทดสอบกับโปรแกรมเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบวาคาที่ไดมากกวา 0.7 จึงนําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุม

ตัวอยางจริง จํานวน 400 ตัวอยาง 
       3.4 การวิเคราะหขอมูล  
       ขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด จะถูกนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  
เพื่อวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ โดยจะนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  
แลวทําการคัดแยกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติและประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป เพ่ือคํานวณหาคาสถิติที่ใชในการพรรณนา และอธิบายผลการวิจัย 

4. ผลการศึกษา 
ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามแสดงผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของ  

ผูตอบแบบสอบถาม พบวาเกือบท้ังหมดเปนเพศชาย มีสถานภาพโสด มากที่สุด โดยสวนใหญอยูในชวงอายุ 31 – 35 ป มีอายุ

การทํางานอยูระหวาง 5 – 10 ป ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี มีรายไดอยูในชวง นอยกวา 50,000  
ตอเดือน โดยกลุมตัวอยางทุกคนเปนผูที่มีใบประกาศนียบัตรสาํหรับทําการในเรอืสินคา และมีความประสงคจะลงทํางานในเรอื

สินคา ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะของตัวอยาง                                                                                             (n=400) 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
 ชาย 398 99.5 
 หญิง 2 0.5 
 รวม 400 100 
สถานภาพ   
 โสด 256 64.0 
 สมรส 143 35.8 
 อื่นๆ 1 0.3 
 รวม 400 100 
อาย ุ   
 นอยกวา 25 ป 4 1.0 
 25 – 30 ป 124 31.0 
 31 – 35 ป 192 48.0 
 36 – 40 ป 42 10.5 
 40 ปขึ้นไป 38 9.5 
 รวม 400 100 
อายุการทํางาน   
 นอยกวา 5 ป 125 31.3 
 5 – 10 ป 181 45.3 
 10 – 15ป 56 14.0 
 15 ปขึ้นไป 38 9.5 
 รวม 400 100 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 มัธยมศึกษาหรอืต่ํากวา 9 2.3 
 อนุปรญิญา 60 15.0 
 ปริญญาตร ี 330 82.5 
 ปริญญาโทหรอืสูงกวาปรญิญาโท 1 0.3 
 รวม 400 100 
รายไดปจจุบนั   
 นอยกวา 50,000 บาทตอเดือน 205 51.2 
 50,001 – 100,000 บาทตอเดือน 134 33.5 
 100,001 – 150,000 บาทตอเดอืน 36 9 
 150,001 – 200,000 บาทตอเดอืน 11 2.8 
 มากกวา 200,000 บาทตอเดือน 14 3.5 
 รวม 400 10 
มีใบประกาศนยีบัตรสําหรับลงทําการในเรอืสินคา  
 ม ี 400 100 
 ไมมี 0 0 
 รวม 400 100 
เปนผูท่ีมีความประสงคจะลงทํางานในเรือสินคา 
 ใช 400 100 
 ไมใช 0 0 
 รวม 400 100 
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ในสวนของลักษณะดานเครื่องมือของนายจางในอุตสาหกรรมเดินเรือระดับความเห็นในภาพรวมอยูที่ระดับมาก  
เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยไดดังนี้ คาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานโอกาสในการเดินทาง รองลงมาคือดานกิจกรรมทางกายภาพ  
ดานโครงสรางขององคกร การทํางานเปนทีม ดานคาตอบแทน ดานความหลากหลายของงาน ดานโอกาสในความกาวหนา 

และดานความมั่นคงในหนาที่การงาน เมื่อมองในสวนคุณลักษณะดานสัญลักษณของนายจางในอุตสาหกรรมเดินเรือระดับ

ความเห็นในภาพรวมก็อยูที่ระดับมากเชนกัน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยไดดังนี้ คาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานความจริงใจ  
ดานความราเริงแจมใส ดานความตื่นเตนของอุตสาหกรรมเดนิเรอื ดานความสามารถของอุตสาหกรรมเดนิเรอื ดานศักดิ์ศรีของ

อุตสาหกรรมเดินเรือ และดานความทนทานของอุตสาหกรรมเดินเรือ และเมื่อมองในสวนของการดึงดูดใจของผูทํางานของ

อุตสาหกรรมเดินเรือระดับความเห็นในภาพรวมก็อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ซึ่งเมื่อพิจารณารายขอพบวาระดับความเห็น

มากที่สุดคือ การทํางานเรือเปนสิ่งท่ีนาสนใจสําหรับทาน รองลงมาคือ สําหรับทาน การทํางานเรือถือวาเปนสถานท่ีทํางานท่ีดี  
 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 พบวาคุณลักษณะดานเครื่องมือของนายจางดานการ

ทํางานเปนทีม โอกาสในการเดินทาง คาตอบแทน และความมั่นคงของงาน มีอิทธิพลตอการดึงดูดใจของพนักงานใน

อุตสาหกรรมเดินเรือไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2  
ช้ีวา คุณลักษณะดานสัญลักษณของนายจางดานความจริงใจ ความราเริงแจมใส และศักดิ์ศรีมีอิทธิพลตอการดึงดูดใจของ

พนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

ปจจัย 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t-test p-value 

 
 B Beta 

  

คุณลักษณะดานเครื่องมือของนายจาง      
ดานการทํางานเปนทีม (𝑋 ) 0.163 0.11 2.06 0.040*  
ดานกิจกรรมกายภาพ (𝑋 ) -0.003 -0.002 -0.043 0.966  
ดานโครงสรางขององคกร (𝑋 ) -0.111 -0.068 -1.357 0.176  
ดานโอกาสในความกาวหนา (𝑋 ) 0.084 0.079 1.632 0.103  
ดานโอกาสในการเดินทาง (𝑋 ) 0.185 0.104 2.049 0.041*  
ดานคาตอบแทน (𝑋 ) 0.192 0.189 3.72 0.000*  
ดานความมั่นคงในหนาท่ีการงาน (𝑋 )  0.18 0.234 4.98 0.000*  
ดานความหลากหลายของงาน (𝑋 ) 0.072 0.069 1.453 0.147 

คุณลักษณะดานสญัลักษณของนายจาง     
 ดานความจริงใจ (𝑋 ) 0.139 0.131 2.603 0.010* 
 ดานความราเริงแจมใส (𝑋 ) 0.074 0.102 2.114 0.035* 
 ดานความตื่นเตน (𝑋 ) 0.048 0.048 0.958 0.339 
 ดานความสามารถ (𝑋 ) 0.131 0.094 1.633 0.103 
 ดานศักดิ์ศรี (𝑋 ) 0.229 0.227 4.319 0.000* 
 ความทนทาน (𝑋 ) 0.121 0.083 1.581 0.115 

* p-value < 0.05 
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5. สรุปผล 
 จากการทดสอบหาคุณลักษณะดานเครื่องมือและสัญลักษณของนายจางที่มีผลตอการดึงดูดใจพนักงานใน

อุตสาหกรรมเดินเรือไทย โดยการใชแบบสอบถามกับบริบทนักเดินเรือไทยพบวา ทั้งคุณลักษณะดานเครื่องมือและสัญลักษณ

ของนายจางมีผลตอการดึงดูดใจพนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาที่พบวาทั้งคุณลักษณะ

ดานเครื่องมือและสัญลักษณของนายจางมีผลตอการดึงดูดใจพนักงาน ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี้เปนการสนับสนุนการคนพบในครั้ง

กอนหนา และยังเปนการขยายขอบเขตวรรณกรรมในบริบทนักเดินเรือท่ียังมีงานวิจัยไมมากนัก จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณา

ในรายปจจัยจะเห็นวา คุณลักษณะเครื่องมือของนายจางที่ดึงดูดนักเดินเรือไทยคือ  องคกรที่แสดงถึงการทํางานเปนทีม  
การทํางานที่มีโอกาสไดทองเที่ยว ดานผลตอบแทน และการทํางานที่มีความมั่นคงในหนาที่การงาน ในสวนของคุณลักษณะ

ดานสัญลักษณของนายจางที่ดึงดูดนักเดินเรือไทยคือ องคกรที่มีความจริงใจ ราเริงแจมใส และมีศักดิ์ศรี ซึ่งผลการศึกษาเมื่อ

พิจารณาในรายปจจัยจะแตกตางกันออกไปจากงานวิจัยกอนหนานี้ อาจจะเปนเพราะปจจัยที่จะสงผลตอการดึงดูดใจเหลานี้

อาจจะขึ้นอยูกับความตองการในมิติตางๆที่ในแตละสังคมมีไมเหมือนกัน จึงทําใหผลที่ไดมาแตกตางกันออกไปในรายปจจัย 

จากผลการวิจัยในบริบทของนักเดินเรือไทยในครั้งนี้ทําใหทราบปจจัยที่ดึงดูดใจพนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือไทย โดยปจจัย

เหลานี้สามารถพยากรณความดึงดูดใจของพนักงานได ดังนั้นฝายทรัพยากรบุคคลที่ตองการดึงดูดพนักงานในอุตสาหกรรม

เดินเรือตองปรับกลยุทธในการดึงดูดใจพนักงาน และหากองคกรตองการจะสื่อสารเกี่ยวกับตัวบริษัทใหถึงพนักงานใน

อุตสาหกรรมควรจะมุงเนนไปที่ปจจัยเหลานี้ เพื่อเปนการสรางขอไดเปรียบใหกับตัวองคกร โดยหากมองที่ผลของการศึกษา

พบวา การทํางานเปนทีม โอกาสในการเดินทาง คาตอบแทน ความมั่นคงในหนาที่การงาน ความจริงใจ ความราเริงแจมใส 

และมีศักดิ์ศรีนั้น สงผลตอการดึงดูดใจพนักงานอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นองคกรสามารถนําผลปรับปรุงตัวองคกรใหดึงดูด

พนักงานได เชน พนักงานมองหาความมั่นคงในหนาที่การงาน องคกรควรจะกําหนดการจางงานที่ชัดเจนวาใหลงทํางานใน

ระยะเวลาเทาใด และกลับมาพักผอนเปนระยะเวลาเทาใด และในแงของคาตอบแทน องคกรควรหมั่นตรวจสอบคาตอบแทนที่

พนักงานจะไดรับตองเหมาะสม ในสวนของการทํางานเปนทีม บริษัทเรือควรใหความสําคัญในเรื่องสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน อาจจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสามัคคีบนเรือ และเมื่อมองในดานศักดิ์ศรี บริษัทควรสงเสริมเรื่องการ

ใหเกียรติเคารพซึ่งกันและกัน จากผลการศึกษานี้จะเปนแนวทางที่ใชในการพัฒนาดานทรัพยากรบุคคลของเรือเดินทะเลใน

ประเทศไทยเพื่อสงเสริมแรงดึงดูดใจของพนักงาน และใชเปนแผนกลยุทธในการรับและรักษาพนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือ 
สําหรับขอจํากัดในการวิจัยในครั้งนี้เนื่องจากเปนการทดสอบกับกลุมพนักงานในอุตสาหกรรมการเดินเรือในภาพรวม โดยไมได

แบงตามตําแหนงการปฏิบัติงาน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะการศึกษาในครั้งตอไปโดยแบงกลุมตามตําแหนงการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ 

เพื่อใหไดรับขอมูลที่ประโยชนตอการดึงดูดใจพนักงานในอุตสาหกรรมเดินเรือไทยตอไป 
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พฤติกรรมการใช แรงจูงใจ และความคาดหวังในการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน  
ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

BEHAVIOUR, MOTIVATION, AND EXPECTATIONS FROM USING RECRUITMENT AGENCY 
SERVICES IN 12 TARGETED INDUSTRIES WITHIN THE EASTERN ECONOMIC 

CORRIDOR (EEC) AREA 
ภูมภัสส ธนเครือมีสกุล* และปริยา  รินรัตนากร**     

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะองคกรกับพฤติกรรมการใชบริการ

บริษัทจัดหาแรงงาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ลักษณะองคกรกับความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหา

แรงงาน และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะองคกรกับแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน

แตกตางกัน โดยใชวิธีการสํารวจดวยการเก็บ รวบรวมขอมูลจากแบบสอบจํานวน 400 คน จาก 12 อุตสาหกรรมเปาหมายใน

เขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษา 

พฤติกรรมการใช บริการบริษัทจัดหาแรงงาน พบวางบประมาณในการจางบริษัทจัดหาแรงงานตอเดือน 500,000 -1,000,000 
บาท มากที่สุด ความตองการใชแรงงาน ประเภทแรงงานฝมือ มากที่สุด และความตองการแรงงานที่มีทักษะ  ดานการใช

เครื่องจักรอุตสาหกรรมมากท่ีสุด ความคาดหวังของบริษัทจัดหาแรงงาน พบวา โดยรวมอยูในระดับมากและแรงจูงใจตอการใช

บริการบริษัทจัดหาแรงงาน พบวา โดยรวมอยูในระดับมากผลทดสอบ สมมติฐาน พบวาผูใชบริการที่มีลักษณะองคกรแตกตาง

กัน มีพฤติกรรมการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน แตกตางกัน โดยเปนตามสมมติฐาน อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผูใชบริการที่มีลักษณะองคกร แตกตางกัน มีความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงานแตกตางกันโดยเปนตาม

สมมติฐาน อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูใชบริการที่มีลักษณะองคกร* 
คําสําคัญ : พฤติกรรมใชบริการ,  ความคาดหวัง, แรงจูงใจ, บริษัทจัดหาแรงงาน, เขตพื้นท่ีพิเศษภาคตะวันออก                  

Abstract 

The objectives of this study were to 1) compare the differences between organisational 
characteristics and behaviour of using recruitment agency services, 2) compare the differences between 
organisational characteristics and expectations from using recruitment agency services, 3) compare the 
differences between organisational characteristics and motivation on using recruitment agency services. The 
study used survey method to collect data from 400 people in 12 targeted industries within the Eastern 
Economic Corridor (EEC) Area from 3 provinces, namely Chon Buri, Rayong, and Chachoengsao. By studing 
the consumers’ behaviour from using recruitment agency services, this research found that the budget for 
hiring a recruitment agency service per month was 500,000 - 1,000,000 baht at maximum. The demands 
were placed mostly at skilled workers regarding those who are able to work with the industrial machinery 

                                                           
* สาขาวิชา นวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
** ผูชวยศาสตราจารย ดร. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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the most. The expectation towards recruitment agency services was found to be in the high level and the 
motivation to use recruitment agency services was found that overall was at a high level. The hypothesis 
test results showed that the users had different organisational characteristics. There were different 
behaviours of using the services of recruitment agency based on assumptions, had statistically significant at 
the level 0.05. The users with different organisational characteristics had different expectations from using 
recruitment agency services based on assumptions, with statistically significant at the 0.05, and users with 
different organisational characteristics had different motivations from using recruitment agency services 
based on assumptions with statistically significant at the 0.05. 
Keywords : service behaviour, expectation, motivation, labor recruitment company, Eastern Special Area 

บทนํา 

 “ไทยคือประเทศกําลังพัฒนา” แตนอยคนนักที่จะทราบวาจริง ๆ แลวประเทศไทยมีอีกหนึ่งสถานะซึ่งก็คือ 

“ประเทศอุตสาหกรรมใหม” นั่นเอง (Newly Industrialized Countries, NICs ) เปนการจําแนกประเทศในทางเศรษฐศาสตร 

ในลักษณะเดียวกันกับที่เคยจําแนกเปนประเภทเปนประเทศพัฒนาแลว ประเทศดอยพัฒนา ประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งประเทศ

ไทยนั้นมีสถานะเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) และมีรายไดอยูในระดับปานกลางคอนไปทางสูงมาตั้งแตป 2557 
ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหภาคอุตสาหกรรมและมีการใชกลยุทธตาง ๆ เพื่อใหผลิตสินคาเปนไปตามเปาหมายเพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 ประเทศไทยท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจยังไมเจริญเทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลวแตก็ใกลเคียง ประชาชนมีรายได

ตอตัวอยูในระดับปานกลางคอนไปทางสูง มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีการลงทุนจากตางประเทศเปนจํานวนมาก  

นอกจากนี้ประเทศอุตสาหกรรมใหมยังมีการเปลี่ยนผานสังคมจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได

จากการที่ประชาชนสวนใหญไดอพยพยายถิ่นฐานจากชนบทเพื่อเขามาหางานทําตามภมูิภาคแทนท่ีการทําเกษตรแบบเมือ่กอน 

ประเทศที่มีสถานะเหมือนประเทศไทยมีอยูหลายประเทศไดแก ประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ตุรกี 

บราซิล เม็กซิโก และแอฟริกาใต เช่ือหรือไมวาการเปลี่ยนผานจากการพึ่งพาภาคการเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมนั้น  
ก็เปนอีกหนึ่งตัวแปรที่สําคัญที่จะทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น  
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานป  พ.ศ. 2541  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้  มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้

เรียกวา พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบ

วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป มาตรา 3 ใหยกเลิก (1)  ประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่ 103  ลงวันท่ี 

16 มีนาคม พ.ศ. 2515  (2) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103  ลงวันที่ 16 มีนาคม  
พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน  
 มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก (1) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น 

(2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  นอกจากนี้ตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับ

พระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนแกนายจางประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได  มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้  นายจาง 

หมายความวา  ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึง (1) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทน

นายจาง (2) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และผูซึ่งไดรับมอบหมาย
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จากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย (3) ในกรณีที่ผูประกอบการไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบ

ใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายให

บุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใด

หรือท้ังหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของ

ลูกจางดังกลาวดวย 

 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ลักษณะองคกรกับพฤติกรรมการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ลักษณะองคกรกับความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ลักษณะองคกรกับแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน

แตกตางกัน       

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาคนควา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่ตองการจะศึกษาโดยมีกรอบแนวคิดของ

การศึกษา ดังนี ้                                         
           
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ลักษณะองคกร 
1. ประเภทของอุตสาหกรรม 
2. ระยะเวลาเปดดําเนินงาน 
3. จํานวนพนักงาน 
4. ที่ตั้งของสถานท่ีประกอบการ 

H1 

พฤติกรรมการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน 
1. วัตถุประสงคในการเลือกใชบริการ 
2. ลักษณะการเลือกใชบริการ 
3. บริษัทจัดหาแรงงานท่ีเลือกใชบริการ 
4. บุคคลที่มีอิทธิพลตอการจางบริษัทจัดหาแรงงาน 
5. ชองทางการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับบริษัทจัดหาแรงงาน 
6. ลักษณะการจัดหาแรงงาน 
7. งบประมาณในการจางบริษัทจัดหาแรงงาน 
8. ความตองการใชแรงงาน 
9. ปญหาที่พบในการจางบริษัทจัดหาแรงงาน 
10. เงื่อนไขการชําระคาบริการบริษัทจัดหาแรงงาน 
11. ตองการแรงงานท่ีมีทักษะพิเศษดานใด 
12. ตองการแรงงานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
13. แนะนําองคกรอื่นใหใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน 
     

 ความคาดหวังตอการใชบริการ 
บริษัทจัดหาแรงงาน 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 
2. ดานโปรโมช่ัน (Promotion) 
3. ดานกระบวนการ (Process) 
4. ดานความนาเช่ือถือ (Trust) 
 

 แรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน 
1. ดานเหตุผล (Reason) 
2. ดานอารมณ (Emotional) 
 

H2 

H3 
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            รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผูใชบริการที่มีลักษณะองคกรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน แตกตางกัน   
     2. ผูใชบริการที่มีลักษณะองคกรแตกตางกัน มีความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงานแตกตางกัน     
 3. ผูใชบริการที่มีลักษณะองคกรแตกตางกัน มีแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน แตกตางกัน 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดพฤติกรรมของผูบริโภค 
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกในการแสวงหาสําหรับการซื้อ การใช การประเมินและ

การจับจายใชสอย ซึ่งสินคาและบริการที่เขาคาดหวังวาจะทําใหความตองการ ของเขาไดรับความพึงพอใจ (Schiffman & 
Kanuk, 1991, p. 5 อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน, 2550, หนา 5) 

ธํารงค อุดมไพจิตรกุล (2547, หนา 48) ไดใหความหมายไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ

และลักษณะกิจกรรมของแตละบุคคลในการจัดหา การซื้อ การใชประโยชนจากสินคาและบริการที่ซื้อมาเพื่อตอบสนองความ

ตองการทั้งทางดานพื้นฐานและดานจิตใจดวยรายไดที่มีจํากัด 
สอดคลองกับ แบล็คเวล มินิการดและเอนเจล (Blackwell, Minicard, & Engel, 2001, p. 6) ไดกลาววา พฤติกรรม

ผูบริโภค หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลดําเนินการ เมื่อไดรับ เมื่อบริโภค และเมื่อจับจายใชสอยซึ่งสินคาและบริการ หรืออีก  
นัยหนึ่ง คือ พฤติกรรมผูบริโภคเคยกลาวถึงในเรื่องที่วาเปนการศึกษา ทําไมคนถึงซื้อ เมื่อนักการตลาดทราบถึงเหตุผลวาทําไม

ผูบริโภคถึงซื้อผลิตภัณฑหรือ ตราสินคา (ยี่หอ) นั้น นักการตลาดสามารถนําเหตุนั้น ไปเปนหลักในการพัฒนาและวางกลยุทธ  
ที่สามารถมีผลตอผูบริโภคในภายภาคหนา 

แนวคิดความคาดหวัง 
เคลย (Clay, 1988, p. 252) ไดกลาวถึง ความคาดหวังตอการกระทําหรือสถานการณวาเปนการคาดการณลวงหนา

ถึงอนาคตที่ดี เปนความมุงหวังที่ดีงาม และเปนระดับหรือคาความนาจะเปนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หวังไว 
แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงานการตลาด เปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสราง

สวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกล ยุทธทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ , 2541, 35-36, 337)  
สวนประสมการตลาด ประกอบดวย  

1. ดานผลิตภัณฑ (Product)สิ่งที่เสนอบริการดานแรงงานโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาให 
พึงพอใจประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคลไดรับประโยชน     

2. ดานโปรโมช่ัน (Promotion) เปนกิจกรรมการสงเสริมการตลาดที่นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใช

พนักงานขาย และการใหขาวและประชาสัมพันธซึ่งสามารถกระตุนความสนใจ ทดลอง 
3. ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและการปฏิบัติงานในดานการบริการ  

ที่นําเสนอและสงมอบคุณภาพการบริการใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว  
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 

4. ดานความนาเชื่อถือ (Trust) ความนาเชื่อถือขององคกร หมายถึง การสรางความนาเชื่อถือและความไววางใจใน 
องคกร ในดานการใหบริการ และความเช่ือมั่น การรักษาสัญญาในการใหบริการ รวมถึงการรักษา  ขอมูลของ

ลูกคา ประกอบดวย 
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แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ  
 แรงจูงใจเปนสิ่งที่มีอิทธิพลในการกระตุนใหบุคคลเกิดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งขึ้น โดยแรงจูงใจนั้นจัดเปนปจจัย

อีกหนึ่งปจจัยที่นักการตลาดตองใหความสําคัญ และตองทราบขอมูลใหไดวาผูบริโภคมีแรงจูงในการที่จะตัดสินใจซื้อสินคาหรือ

บริการอยางไร เพื่อที่จะสามารถผลิตสินคาหรือบริการ วางแผนการตลาด และวางแผนการสื่อสารการตลาดใหสามารถสราง

แรงจูงใจใหผูบริโภคเกิดความตองการ และเกิดพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของตนเองใหได 
จากที่ไดกลาวไวขางตนวา แรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญที่นักการตลาดจะตองมีความเขาใจ  และใหความสําคัญ 

เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภค โดยจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ

แรงจูงใจ พบวานักวิชาการหลายทานใหความหมายของแรงจูงใจไวดังนี้ 
 นอกจากน้ันวิภาพร ลาภสมบูรณ (2522, หนา 47) กลาววา แรงจูงใจมีความหมายอยู 3 ประการ คือ  

1. แรงจูงใจ คือ สภาวะที่บุคคลถูกกระตุนใหแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหบรรลุจุดหมายปลายทาง  
ที่วางไว 

2. แรงจูงใจ คือ พฤติกรรมที่สนองความตองการของมนุษย และเปนพฤติกรรมที่จะนําไปสูจุดมุงหมายปลายทาง 
ที่วางไว  

3. แรงจูงใจ คือ พฤติกรรมที่ถูกกระตุนดวยแรงขับของแตละบุคคล โดยมีแนวทางไปสูจุดหมายปลายทางอยางใด

อยางหนึ่ง และรางกายจะสมประสงคในความตองการนั้น 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 รูปแบบการศึกษา 
   การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เริ่มดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสํารวจ 

(survey research) โดยใชวิธีการสํารวจดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (questionnaires) เปนเครื่องมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อที่จะมุงเนนศึกษาความแตกตาง และความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ตามสมมติฐานที่ไดตั้ งไว 

และผลการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ สามารถนํามาประกอบการวิเคราะหใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผูศึกษาไดกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานวิจัย ดังนี ้
 ประชากร และกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาเรื่อง พนักงานฝายบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดหาแรงงาน เพื่อปอนใหแก  
12อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพื้นท่ีพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 กลุมตัวอยาง คือ พนักงานฝายบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดหาแรงงาน เพื่อปอนใหแก 12อุตสาหกรรม

เปาหมายในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) จํานวน 400 ตัวอยาง 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจยัไดทําการเลือกกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชการสุมแบบขั้นตอน  
(Multi - stage sampling) โดยเรยีงลําดับขั้นตอนดังตอไปนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 ใชการสุมแบบกําหนดจํานวนตัวอยาง (Quota sampling) โดยจะเก็บรวบรวมขอมูลในเขตพื้นทีพ่ิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง แบบสัดสวนที่ไมเทากัน ดังนั้น  
ผูวิจัยไดทําศึกษาขอมูลเกี่ยวกับจํานวนที่ตั้งของอุตสาหกรรม ทั้ง 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย ในแตละจังหวัด พบวา  
จํานวนที่ตั้งของอุตสาหกรรม มากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมา คือ จังหวัดระยอง และนอยที่สุด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2558) และผูวิจัยไดทําการแบงจํานวนในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ดังนี้ จังหวัด

ชลบุรี จํานวน 150 ชุด จังหวัดระยอง จํานวน 150 ชุด และจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 100 ชุด  
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 ขั้นตอนที่ 2 ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยจะเก็บกลุมตัวอยางผานสื่อออนไลน  
จนครบตามจํานวนท่ีตองการ 400 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionaries) ที่สรางจากการศึกษาคนควาขอมูล

จากหนังสือ เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

                   สมมติฐานที่ 1 ผูใชบริการที่มีลักษณะองคกรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน

แตกตางกัน                                      
ตัวแปรตน คือ ลักษณะองคกรของกลุมตัวอยาง 
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน  
สถิติที่ใช: การวิเคราะหความเปนอิสระตอกัน (chi-square) เพื่อทดสอบความแตกตางของตัวแปรระหวาง

ลักษณะองคกรกับพฤติกรรมการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน 

   สมมติฐานที่ 2 ผูใชบริการที่มีลักษณะองคกรแตกตางกัน มีความคาดหวังตอการใช 
บริการบริษัทจัดหาแรงงานแตกตางกัน                        

ตัวแปรตน คือ ลักษณะองคกรของกลุมตัวอยาง 
ตัวแปรตาม คือ ความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน 
สถิติที่ใช: การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of variance : ANOVA) เพื่อทดสอบ

ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม โดยใชทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางของตัวแปรระหวาง ลักษณะองคกรกับ

ความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน 

   สมมติฐานที่  3 ผู ใชบริการที่มีลักษณะองคกรแตกตางกัน มีแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหา  
แรงงานแตกตางกัน                                                  

ตัวแปรตน คือ ลักษณะองคกรของกลุมตัวอยาง 
ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน                    
สถิติที่ใช: การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of variance : ANOVA) เพื่อทดสอบ

ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม โดยใชทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางของตัวแปรระหวาง ลักษณะองคกรกับ

แรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน  

เครื่องมือในการวิจัย 

 การสรางเครื่องมือแบบสอบถามผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามถามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. หาความเที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่ไดเรียบเรียงแลวไปใหผูเช่ียวชาญ   
และผูทรงคุณวุฒิพิจารณา เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) ความเหมาะสมของภาษา (wording)  
และความชัดเจน (clarity) ของคําถามกอนนําไปทําการทดสอบ     ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลจากแนวคิดที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

และศึกษาขอมูลจากผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบขอมูลเบื้องตน แลวกําหนดขอคําถามใหครอบคลุมพื้นที่ 
2. นําขอมูลที่ไดจากศึกษามาสรางแบบสอบถาม จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอใหกับผูเช่ียวชาญ  

และผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหา และความเหมาะสมที่ ใชในการเก็บขอมูล และพิจารณาแกไขปรับปรุง

ใหแบบสอบถามมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน และทําการทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) 
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การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของคอนบราค 

(Cronbach)  ดังนี ้
ในสวนของความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.511 
ในสวนของแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน มีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.634 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดทําการหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยรวมของแบบสอบถาม ผลปรากฎวา ไดคาความ

เช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.874 

ผลการศึกษา และอภิปรายผล 

 ผลการศึกษา 
 กลุมตัวอยางมีวัตถุประสงคในการเลือกใชบริการบริษัทจัดหาแรงงานมากที่สุดคือ ชวยใหองคกรไดรับแรงงาน  
ที่มีทักษะตรงตามตองการไดอยางรวดเร็วคิดเปนรอยละ 41.30 มีลักษณะการเลือกใชบริการมากที่สุดคือ บริษัทจัดหาแรงงาน

ที่เปดดําเนินการมา 3-4 ป คิดเปนรอยละ 34.80 มีบริษัทจัดหาแรงงานที่เลือกใชบริการมากที่สุดคือ บริษัทจัดหาแรงงานท่ีมี

ประสบการณคิดเปนรอยละ 36.50 มีบุคคลที่มีอิทธิพลตอการจางบริษัทจัดหาแรงงานคือ ผุบริหาร คิดเปนรอยละ 40.30  
มีชองทางการแสวงหาขาวสารคือ สื่อสังคมออนไลน คิดเปนรอยละ 75.50 มีลักษณะการจัดหาแรงงานคือจัดหาแรงงานทั้ง 2 

รูปแบบ คิดเปนรอยละ 62.30 มีงบประมาณในการจางบริษัทจัดหาแรงงานคือ 500,000 – 1,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 

28.70 มีความตองการใชแรงงาน คือประเภทแรงงานฝมือ คิดเปนรอยละ 63.50 มีความตองการแรงงานที่มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะดานคือ ชางเช่ือม คิดเปนรอยละ 30.50 มีความตองการแรงงานที่มีทักษะพิเศษคือ ทักษะดานการใชเครื่องจักร

อุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 33.00 มีปญหาที่พบในการจางงานบริษัทจัดหาแรงงานคือ บริษัทจัดหาแรงงานไมมีแรงงานตาม 
ที่องคตองการ คิดเปนรอยละ 444.80 มีเง่ือนไขการชําระคาบริการบริษัทจัดหาแรงงานคือ ระยะเวลาใหเครดิต 30 วัน  
คิดเปนรอยละ 47.00 มีการแนะนําองคกรอื่นใหใชบริการคือ แนะนําดวยความสมัครใจ คิดเปนรอยละ 78.00 มีความคาดหวัง 

แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความคาดหวังตอการใชบริการ

บริษัทจัดหาแรงงาน โดยรวม   

โดยรวม คาเฉลี่ย (𝑿) 
คาเบ่ียงเบนาตรฐาน  

(𝑺.𝑫.) 
ระดับความสําคัญ 

ดานผลิตภัณฑ /Product 4.08 0.46 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด / Promotion 3.80 0.34 มาก 
ดานกระบวนการ / Process 4.18 0.50 มาก 
ดานความนาเชื่อถือ / Trust 4.05 0.46 มาก 

รวม 4.08 0.46 มาก 

พบวา กลุมตัวอยาง มีความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน โดยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 อยูใน

ระดับมาก  
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แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัท

จัดหาแรงงาน โดยรวม  

โดยรวม คาเฉลี่ย (𝑿) 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(𝑺.𝑫.) 
ระดับความสําคัญ 

ดานเหตุผล 4.14 0.49 มาก 
ดานอารมณ 4.05 0.54 มาก 

รวม 4.10 0.44 มาก 

พบวา กลุมตัวอยาง มีแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน รวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 อยูในระดับมาก  
 สมมติฐานที่ 1 ผูใชบริการที่มีลักษณะองคกรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงานแตกตาง

กัน ไมแตกตางกัน   
 สมมติฐานที่ 2 ผูใชบริการที่มีลักษณะองคกรแตกตางกัน มีความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน

แตกตางกัน พบวา กลุมตัวอยาง มีความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน โดยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08  
อยูในระดับมาก  
 ประเภทอุตสาหกรรมกับความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ไมแตกตางกัน  
 ขนาดขององคกรกับความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน 

แตกตางกัน พบวา ขนาดองคกรที่เล็กจะมีความคาดหวังตอการการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงานมากกวาขนาดองคกรที่มี

ขนาดใหญ 

สมมติฐานที่ 3 ผูใชบริการที่มีลักษณะองคกรแตกตางกัน มีแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงานแตกตางกนั 
พบวาจากตารางที่ 25 พบวา กลุมตัวอยาง มีแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน รวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10  
อยูในระดับมาก  

  ประเภทอุตสาหกรรมกับแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ไมแตกตางกัน 
 ขนาดขององคกรกับแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน แตกตางกัน 
พบวา ขนาดองคกรที่เล็กจะมีแรงจูงใจตอการการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงานมากกวาขนาดองคกรที่มีขนาดใหญ 

อภิปรายผล 

 สมมติฐานที่ 1 ผูใชบริการที่มีลักษณะองคกรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน 
แตกตางกัน  
 ผูบริหารเปนผูตัดสินใจจางบริษัทจัดหาแรงงาน ผลการศึกษาพบวา   
 ทั้งนี้เนื่องมาจากวา  กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน บุคคลที่มีอิทธิพลตอการจางบริษัทจัดหาแรงงาน คือผูบริหาร 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.30 องคกรขนาดกลาง หรือองคกรขนาดเล็กผูบริหารอาจจะมอบหมายใหสวนงานที่เกี่ยวของเปน

คนตัดสินใจแทน เชน ผูจัดการโรงงานหรือฝายบุคคลเปนตน ของ 12 ประเภทอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีพิเศษภาคตะวันออก 

EEC   แตละองคกร มีความตองการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน การตัดสินใจจางบริษัทจัดหาแรงงานในแตละครั้งขึ้นอยูกับ
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การตัดสินใจของผูบริหาร หรือสวนงานท่ีเกี่ยวของ เปนสวนใหญทําใหเห็นความตั้งใจของบริษัทจัดหาแรงงานท่ีมีความพรอมที่

จะใหบริการในการจัดหาแรงงาน 
 พฤติกรรมเปนสิ่งที่บุคคลแสดงออกตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ซึ่งในการที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง

ออกมานั้นเปนผลมาจากปจจัยตางๆ ซึ่งจากการศึกษาเรื่องของการเกิดพฤติกรรม พบวามีนักวิชาการไดกลาวถึงการเกิด

พฤติกรรมไวดังน้ี 
 ฮาโรสด (Harold, 1977, p. 5-7) กลาววา การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมามักจะมีเหตุผล

ที่ทําใหเกิดพฤติกรรม หรืออาจจะเรียกอยางเปนทางการไดวา กระบวนการของพฤติกรรม 

 สมมติฐานที่ 2 ผูใชบริการที่มีลักษณะองคกรแตกตางกัน มีความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน

แตกตางกัน   
ตองการแรงงานทักษะพิเศษ  ผลการศึกษาพบวา 
ทั้งนี้เนื่องมาจากวา   กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน  มีความตองการแรงงานที่มีทักษะพิเศษ มากที่สุด คือ ทักษะดาน

การใชเครื่องจักรอุตสาหกรรม  จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.00   
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงานกลาวเพิ่มเติมวา  การฝกอบรมนั้น มีตั้งแตการฝกทักษะ

ใหกับแรงงานใหม ที่ไมมีความรูพื้นฐานมากอน ในหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน มีระยะเวลาการฝก 2-4 เดือน และฝากฝกใน

สถานประกอบกิจการอีก 1-2 เดือน เพื่อฝกภาคปฏิบัติเสริมสรางประสบการณในการทํางานจริง 
สําหรับแรงงานที่มีพื้นฐานความรูในสาขาที่เขาฝกอบรมบางแลว สามารถสมัครเขาฝกอบรมในหลักสูตรยกระดับ

ฝมือ ระยะเวลาการฝกมีตั้งแต 18 ชั่วโมง ถึง 60 ชั่วโมง หรือกรณีที่เปนผูวางงาน แรงงานทั่วไป ที่ตองการนําความรูไป

ประกอบอาช ีพ เส ร ิมหร ือประกอบอาช ีพอ ิส ระ  หร ือต อ งการ เปลี ่ยนอาช ีพ  กพร .ม ีหล ักส ูต รการฝ ก ระยะ

สั้นๆ เพียง 3 วัน (18 ชั่วโมง) สวนใหญเปนสาขาอาชีพที่สามารถรับเหมางาน  หรือเปนอาชีพอิสระ เชน การประกอบ

อาหาร การทําขนม ชางกอสราง ชางปูกระเบื้อง ชางไฟฟา ชางเครื่องปรับอากาศ ชางเช่ือม เปนตน 
จัดโครงการฝกอบรมความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชั้นสูง พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส การพัฒนาทักษะแรงงาน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการพัฒนาทักษะแรงงานดานการทองเที่ยวและบริการ  นอกจากนี้ ยังมีการฝกเพื่อ

รองรับสังคมผูสูงอายุ รวมถึงสรางความเสมอภาคแกแรงงานทุกกลุมเปาหมายอีกดวย 
ผูสนใจเขารับการพัฒนาทักษะฝมือ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝมือใหไดรับอัตราคาจางอยางเหมาะสม  มีอาชีพและ

รายได ที ่มั ่นคง  สม ัครฝ กอบรมได ที ่สถาบ ันหร ือสําน ักงานพัฒนาฝ ม ือแรงงานทั ่วไประเทศ  หร ือด ูรายละเอ ียด

ที่www.dsd.go.th เมนู สมัครฝกอบรม หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่สายดวนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกอง

สื่อสารองคกร กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 0 2245 4035 
ดานความคาดหวังโดยรวม   ผลการศึกษาพบวา 
ทั้งนี้เนื่องมาจากวา  กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน  มีความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน โดยรวม  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา  นอยที่สุด คือ มีความคาดหวัดงดานสงเสริม

การตลาด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาแลวพบวา  ประเภทองคกรมีความคาดหวังตอดานกระบวนการ / Process มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.18   

มีความคาดหวังตอดานผลิตภัณฑ /Product  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08  และมีความคาดหวังตอดานการสงเสริมการตลาด / 

Promotion มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80  
ผูวิจัยจึงไดหยิบยกประเด็นเรื่อง ดานการสงเสริมการตลาด / Promotion   ขึ้นมาเพื่อพิจารณาโดยรวมวา ประเภท

องคกรมีความคาดหวังตอดานการสงเสริมการตลาด / Promotion นอยกวาดานอื่นที่ไดกลาวไวขางตน เพราะประเภทองคกร
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มีความตั้งใจที่จะใชบริการบริษัทจัดหาแรงงานอยูแลว จึงไมไดใหความสําคัญตอดานการสงเสริมการตลาด / Promotion  

เทาใดนัก 
สอดคลองกับพงษจันทร ภูษาพานิชย (2551, หนา 134) กลาววา ความคาดหวังเปรียบเสมือนความตองการที่ยัง

ไมไดรับการตอบสนอง ดังนั้น ความคาดหวังจึงคลายกับแรงกระตุนที่ทําใหบุคคลตองพยายามทําอะไรบางอยาง เพื่อใหเกิด

ความสมหวังดังที่คาดเอาไว ซึ่งถาบุคคลสามารถตอบสนองความคาดหวังของตนเองไดก็เทากับประสบความสําเร็จในเรื่องที่ 

คาดหวังไว 
ขณะที่แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังของ รอตเตอร (Rotter, 1966, p. 5 อางถึงใน สุรีย กาญจนวงศ, 2542  

หนา 58) แบงความคาดหวังออกเปน 2 ประการ คือ ความคาดหวังเฉพาะกับความคาดหวังทั่วไป ซึ่งความคาดหวังเฉพาะ 

(specific expectancies) สะทอนใหเห็นประสบการณที่ไดรับ จากสถานการณใดสถานการณหนึ่งในอดีต สวนความคาดหวัง

ทั่วไป (generalized expectancies) หมายถึง ความคาดหวังที่เปนผลรวมของประสบการณในสถานการณตาง ๆ ที่คลายคลึง

กันหรือเกี่ยวของกัน  

 สมมติฐานที่ 3 ผูใชบริการที่มีลักษณะองคกรแตกตางกัน มีแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน 
แตกตางกัน  

ดานแรงจูงใจโดยรวม ผลการศึกษาพบวา 
ทั้งนี้เนื่องมาจากวา  กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน  มีแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน โดยรวม มีคาเฉลีย่

เทากับ 4.10 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา กลุมตัวอยาง มีแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน 

มากที่สุด คือ ดานเหตุผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 อยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาแลวพบวา  ประเภทองคกรมีความคาดหวังตอดานเหตุผลมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 จากที่ไดกลาวไว

ขางตนวา แรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญที่นักการตลาดจะตองมีความเขาใจ  และใหความสําคัญ เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญที่จะ

นําไปสูการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภค โดยจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ พบวานักวิชาการหลายทาน

ใหความหมายของแรงจูงใจไวดังนี ้
 ไพฑูรย เจริญพันธุวงศ (2530, หนา 10) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ความจําเปน (Need) ความตองการ (Wants) 
แรงขับ (Drive) หรือแรงกระตุน (Impulses) อันเกิดขึ้นภายในบุคคล โดยแรงจูงใจนี้จะถูกผลักดันไปสูจุดหมาย (Goals)  
ซึ่งแรงจูงใจจัดเปนสิ่งที่เปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นได แตเปนสิ่งที่มีอิทธิพลอยางมากในการกระตุนใหผูบริโภคเกิด

พฤติกรรมอยางใด อยางหนึ่งขึ้น 
ในขณะที่ถวิล เกื้อกูลวงศ (2528, หนา 53) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง ความตองการ แรงขับ หรือแรงกระตุนที่อยู

ภายในตัวบุคคล ซึ่งแรงจูงใจน้ีจะเปนปจจัยท่ีนําไปสูเปาหมายซึ่งอาจเปนลักษณะของจิตสํานึกหรือจิตใตสํานึกก็ได 
โดยที่กรองจิตต พรหมรักษ (2529, หนา 9) ไดใหความหมายของแรงจูงใจวา แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่เปนพลัง

กระตุนใหแตละบุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยแรงจูงใจเปนสิ่งที่บงช้ีทิศทางหรือแนวทางใหบุคคลกระทําพฤติกรรมเพื่อบรรลุ

ตามเปาหมายของแตละคน และเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนรักษาพฤติกรรมนั้น ๆ ใหคงอยูตอไป 
 ประเภทอุตสาหกรรมกับแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน  
ไมแตกตางกัน 
 ขนาดขององคกรกับแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐาน แตกตางกัน 
พบวา ขนาดองคกรที่เล็กจะมีแรงจูงใจตอการการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงานมากกวาขนาดองคกรที่มีขนาดใหญ 
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ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรม แรงจูงใจ และความคาดหวังในการใชบริการบรษิัทจัดหาแรงงานของ 12 อุตสาหกรรม

เปาหมายในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก EEC”  มีขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใหผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 

บริษัทจัดหาแรงงาน    นําไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดและการวางแผนการสื่อสารการตลาดของธุรกิจบริษัท

จัดหาแรงงาน  เพื่อนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการประเภทขององคกรอุตสาหกรรม 
1. การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน  

วัตถุประสงคในการเลือกใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน ไดรับแรงงานรวดเร็ว  ลดขั้นตอนหาแรงงานไดแรงงานที่มีฝมือ  
และมีทักษะในการทํางาน ชองทางการหาขาวสาร  มากที่สุดสื่อออนไลน Facebook, line สามารถกําหนดงบประมาณ

คาใชจายได  กําหนดเง่ือนไขการชําระคาบริการสูงสุดระยะเวล 30 วัน  ควรศึกษาพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานป  
พ.ศ. 2541 ประกอบดวย 

2. การศึกษาเรื่อง ความคาดหวังตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน  ไดรับแรงงานที่ผานการอบภาษาไทย/

อังกฤษ รองลงมาทํางานในที่เสี่ยงได (หองเย็น เตาหลอม สารเคมี) ไดรับแรงงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถทํางานใน

วันหยุดนักขัตฤกตได  บริษัทจัดหาแรงงาน จะมีการจัดเก็บฐานขอมูลลูกคาเดิมอยางเปนระบบและชัดเจน โดยสามารถนํามา

แสดงใหองคกรไดรับรู เพื่ออางอิงผลงานท่ีผานมา 
3. การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน แรงจูงใจดานเหตุผล  บริษัทจัดหาแรงงาน 

จดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชยอยางถูกตอง มีภาพลักษณที่ดีและมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องตาง ๆ  

(การขาดแคลนแรงงาน/กําหนดการสงมอบสินคาลาชา)  เพิ่มความคลองตัวในการทํางาน 
แรงจูงใจดานอารมณ ที่ใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน เพราะเห็นวาองคกรอื่น ๆ ก็มีการใชบริการดวยเชนกัน   

เพราะชวยใหสะดวกสบายในการจัดหาแรงงาน  และทักษะการนําเสนอและการโนมนาวชักจูงใจท่ีดีของบริษัทจัดหาแรงงาน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรม แรงจูงใจ และความคาดหวังในการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงานของ  

12 อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพื้นท่ีพิเศษภาคตะวันออก EEC” ในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ ดังนั้นในการศึกษาครั้ง

ตอไป ควรจะมีการศึกษาวิจัยดวยวิธีการสัมภาษณ หรือการศึกษาดานคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกของผูที่เคยใชบริการ

เกี่ยวกับธุรกิจบริษัทจัดหาแรงงาน เพื่อจะไดนํามาปรับใชในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูประกอบการประเภทอุตสาหกรรมใหไดมากยิ่งขึ้น 
2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เพื่อใหทราบถึง พฤติกรรมการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน ความคาดหวังตอการใช

บริการบริษัทจัดหาแรงงาน และแรงจูงใจตอการใชบริการบริษัทจัดหาแรงงาน วามีความพึงพอใจที่มีตอธุรกิจบริษัทจัดหา

แรงงานหรือไม ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะกลุมประเภทอุตสาหกรรมเทานั้น สําหรับผูที่มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท

จัดหาแรงงานในครั้งตอ ๆ ไป ควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับกลุมผูใชบริการประเภทอุตสาหกรรมอื่นดวย ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

เพื่อท่ีจะตอบโจทยกลุมลูกคาท่ีกําลังหาขอมูลในเรื่องบริษัทจัดหาแรงงาน ดังกลาวใหไดมากยิ่งขึ้น  
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อิทธิพลของความสะดวกในการบริการที่มีผลตอความตั้งใจในการใชบริการขนสงพัสดุภัณฑของกลุม

ผูบริโภคที่มีประสบการณสูงในประเทศไทย 
The Influence of Service Convenience Affecting Toward Intention to Use Parcel 

Delivery Service of High Experienced Customer in Thailand 
นันทนภัส สุดแดน และจิราภา พึ่งบางกรวย 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้  เปนการศึกษาเอกสาร มีจุดประสงค 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปจจัยความสะดวกของการบริการ  
2) เพื่อศึกษาวิธีการวัดความสะดวกของการบริการ 3) เพื่อนําเสนอโมเดลอิทธิพลของความสะดวกของบริการที่มีผลตอความ

ตั้งใจในการใชบริการ  
ทําการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และนําเสนอโมเดลการศึกษาอิทธิพลความสะดวกของการ

บริการที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการใชบริการในบริบทของการใชบริการธุรกิจขนสงพัสดุภัณฑในประเทศไทย ที่ประกอบไป

ดวยตัวแปรตน คือ ความสะดวกในการบริการ ตัวแปรแทรก คือ การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และตัวแปร

ตาม คือ ความตั้งใจในการใชบริการขนสงพัสดุภัณฑ  โดยการศึกษาในเรื่องความสะดวกในการบริการเปนหัวขอที่ควรศึกษา 
เนื่องจาก สามารถนําผลการศึกษาไปตอยอดและพัฒนา เพิ่มคุณคาในการบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและ

นําไปสูความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจดานการบริการอยางแทจริง  
คําสําคัญ : ความสะดวกในการบริการ, ความตั้งใจในการใชบริการ, ขนสงพัสดุภัณฑ 

Abstract 

 This research is a documentary research which objectives were 1) to study the service convenience 

construct , 2) to study the service convenience measurement, 3) to present the influential model of service 
convenience affecting toward intention to use service.  

This research study from secondary data and related research papers. And present research model 
of service convenience affecting toward intention to use parcel delivery service in Thailand which consists 
of service convenience as a independent variable, perceived behavioral control as a mediator and intention 
to use parcel delivery service as a dependent variable. In addition, service convenience is a topic which 
should be studied because the result can be used to improve the value of service which increase customer 
satisfaction and lead to create a competitive advantage among service sector. 
Keyword: Service Convenience, Intention to use, Parcel Delivery Service 

                                                           
 นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะการจัดการและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ผูชวยศาสตราจารย ประจําสาขาการตลาด คณะการจัดการและการทองเท่ียว มหาวิทยาลยับูรพา 
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1. บทนํา 

   ในปจจุบันเปนยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูคนเปนอยางมาก และรวมถึงการเกิด

เหตุการณการระบาดของ COVID-19 ยิ่งสงผลใหธุรกิจตองปรับตัวกับ New Normal หรือ พฤติกรรมปกติแบบใหมที่เกิดขึ้น

มากมายที่ตามมา แตธุรกิจ e-Commerce กลับเปนหนึ่งในธุรกิจที่ไดผลกระทบในดานบวกจากผลกระทบดังกลาว  
รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวของที่ขยายตัวตามไปดวย หนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจการขนสง (Logistic) (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2020) 
ซึง่จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ความสะดวกของการบริการ (Service Convenience) คือ การลดคาใชจายที่ไมเปนตัว

เงิน (Nonmonetary cost) คือ เวลา (Time) และความพยายาม (Effort) ลง(Kotler & Zaltman, 1971, Berry, et al., 
2002, Jiang, et al., 2013, Mpinganjira, 2015) โดยธุรกิจขนสงพัสดุภัณฑ (Parcel Delivery) เปนสวนหนึ่งในธุรกิจบริการ 

และเปนธุรกิจที่นําเสนอความสะดวกใหแกผูบริโภค โดยมีการพัฒนาเวลาที่ใชในการขนสงจาก 5-7 วัน เปนการขนสงภายใน

วันเดียวสําหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือถึงปลายทางภายในวันรุงขึ้ นสําหรับการขนสงทั่วประเทศ  
โดยผูประกอบการพยายามเพิ่มความรวดเร็วในการขนสงและมีการลดระยะเวลาในการจัดสง  (Reduction time)ใหไดมาก

ที่สุด เนื่องจาก การจัดสงที่ลาชาอาจทําใหผูใชบริการมีโอกาสปรับเปลี่ยนไปใชบริการจากคูแขงในการขนสงในครั้งตอไป  
(SCB Economic Intelligence Center, 2020) นอกจากนี้ยังมีการแขงขันดานการลดความพยายามในการใชบริการลงอีก

ดวย (Least Effort) เชน การขยายสาขาเพื่อใหเขาถึงลูกคาไดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในผูใหบริการบางรายยังมีบริการรับพัสดุถึงที่ 

เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภคอีกทางหนึ่งดวย (Suepaisa, 2021) และจากความพยายามในการลดเวลาและ

ความพยายามในการใชบริการนี้เอง จึงอาจจะกลาวไดวาธุรกิจการขนสงสินคามีการเพิ่มคุณคาดานความสะดวกมากข้ึน และ

จากการศึกษาเรื่องความสะดวกในการบริการพบวาจะมีการวัดที่แตกตางกันในแตละมิติตามบริบทที่ศึกษา (Colwell et al., 
2008)  เชน ในบริบทรานคาปลีก หรือ บริบทของพิพิธภัณฑศิลปะ เปนตน ซึ่งในปจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับความสะดวกในการ

บริการยังไมเปนที่แพรหลายในประเทศไทยเทาใดนัก และยังไมมีการศึกษาในบริบทธุรกิจขนสงพัสดุภัณฑในประเทศไทย  
โดยจากงานวิจัยที่ผานมาพบวาการศึกษาในเรื่องความสะดวกในการบริการเปนหัวขอที่ควรศึกษา เนื่องจากสามารถนําผล

การศึกษาไปเพิ่มคุณคาในการบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแกผูบริโภค และนําไปสูความไดเปรียบทางการแขงขันในธุรกิจ

ดานการบริการอยางแทจริง จากเหตุผลที่กลาวมาในขางตนทําใหคณะผูวิจัยมุงสนใจการศึกษาความสะดวกบริการในบริบท

การขนสงพัสดุภัณฑในครั้งนี้ 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
ในการทบทวนวรรณกรรมนั้น แบงออกเปน 6 สวน ไดแก  1)ความเปนมาและความหมายของความสะดวกของการ

บริการ 2)วิธีการวัดความสะดวกของการบริการ  3)การรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรม 4)ความตั้งใจในการใชบริการ   
5)การขนสงพัสดุภัณฑ และ 6)งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ความเปนมาและความหมายของความสะดวกของการบริการ 
 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความสะดวกที่ผานมาพบวา ความสะดวก ถูกกลาวถึงในครั้งแรกในป ค.ศ.1923  
โดย Copeland ซึ่งไดกลาววา ความสะดวก คือ การทําใหลูกคาใชบริการทั้งหมดได ภายในเวลาอันสั้นดวยกําลังคน  
เพียงเล็กนอย โดยตอมา Brown & McEnally (1992)  พบวาคํานิยามทางการตลาดในชวงแรกๆ ของคําวา “ความสะดวก” 

นั้นเนนไปที่การใหคุณคาแกผูบริโภคโดยการลดเวลาและความพยายามของผูบริโภคลง โดยไมสนใจมิติอื่นๆ เชน ดานจิตวิทยา 

จึงทําใหนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องความสะดวกตอมามีการพิจารณาถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่สามารถลดคาใชจายที่ไมใชตัวเงิน

ของผลิตภัณฑ เชน ลดเวลา โอกาส หรือพลังงานลง เปนตน (เชน Kotler & Zaltman, 1971, Seiders, Berry & Gresham, 
2000) โดยความสะดวกของการบริการนั้น หมายถึง ผลจากการประเมินโดยทั่วไปของเวลาและความพยายามของผูบริโภค  
ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการซื้อผลิตภัณฑและบริการ  (Brown, 1990)  โดยแนวคิดเรื่องความสะดวกของการบริการนั้น  
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ไดมีผูใหความสนใจในการศึกษาเพิ่มขึ้น  จึงทําใหตอมาเกิดขอเสนอแนะวา การศึกษาเกี่ยวกับความสะดวกของการบริการ  
ไมควรจะศึกษาเฉพาะในกระบวนการซื้อบริการแคเพียงกระบวนการเดียว แตควรที่จะทําการศึกษาความความสะดวกของการ

บริการที่อยูในกระบวนการสงมอบบริการเพิ่มเติมดวย (Berry et al, 2002, Brown & McEnally, 1992, Seiders et al, 
2000)  

2) วิธีการวัดความสะดวกของการบริการ 
วิธีการวัดความสะดวกของการบริการในชวงแรกของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสะดวกในการบริการสวนใหญ 

มักจะใชมาตรวัดแบบคําถามเดียว (Single Item Measurement) แตภายหลังพบวาการศึกษาความสะดวกของการบริการ

โดยใชมาตรวัดแบบคําถามเดียวนั้น ไมเพียงพอตอการวัดความสะดวกของการบริการ ควรทําการวัดแบบหลายมิติ 

(Multidimensional Construct)  โดย Brown (1990) ไดเสนอวาการวัดความสะดวกของการบริการ ควรทําการวัดโดย 
แบงออกออกเปน 5 มิติ ไดแก มิติเวลา (Time Dimension), มิติสถานที่ (Place Dimension), มิติการไดมา (Acquisition 
Dimension), มิติการใช (Use Dimension), และมิติการดําเนินการ (Execution Dimension) ตอมาในป ค.ศ. 2002 Berry, 
Seiders, and Grewal ไดมีการศึกษามิติของความสะดวกเพิ่มเติม และพบวาการศึกษาใน 5 มิติของความสะดวกในการ

บริการตามแนวทางของ Brown (1990) ยังไมครอบคลุมเพียงพอ จึงไดมีการเสนอแนวคิดของมิติความสะดวกในการบริการ

และวิธีการวัดความสะดวกในการบริการโดยแบงออกเปน 5 มิติ  ไดแก  ความสะดวกในการตัดสินใจ ( Decision 
Convenience) , ความสะดวกในการเขาถึง (Access Convenience) , ความสะดวกในการทําธุรกรรม (Transaction 
Convenience), ผลประโยชนของความสะดวก (Benefit Convenience), และความสะดวกของผลประโยชนยอนหลัง  
(Post-Benefit convenience)  ซึ่งไดมีการศึกษาตอมาพบวา มาตรวัดมิติความสะดวกในการบริการ 5 มิติแบบเดิมนั้นให

ความสําคัญในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ แตไมไดระบุถึงวิธีการวัดความสะดวกในแตละมิติอยางชัดเจน  
ทําใหไมสามารถวัดมิติของความสะดวกในการบริการในแตละดานไดครอบคลุม อีกทั้งยังไมมีการสรางมาตรวัดที่เปนมาตรฐาน 

จึงทําใหในป ค.ศ. 2007 Seiders et al. จึงไดมีการพัฒนามาตรวัดความสะดวกของการบริการขึ้นครั้งแรก โดยเรียกมาตรวดันี้

วา “SERVCON” ซึ่งประกอบดวย 5 มิติ โดยใชคําถาม 17 ขอและนําไปทดสอบในกลุมนักศึกษาธุรกิจระดับปริญญาตรีที่มี

ประสบการณซื้อของจากรานคาปลีก และในอีกหนึ่งปถัดมาไดมีการนํามาตรวัดนี้ไปศึกษาโดย Colwell et al. (2008)  
ซึ่งใชทดสอบในกลุมตัวอยางที่ตางกัน คือ กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่สวนบุคคลและอินเทอรเน็ต  

อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบมาตรวัดความสะดวกของการบริการของทั้งสองเปนกลุมวิจัยพบวา แมทั้งสองจะใช

มาตรวัด โดยมีมิติในการวัด 5  มิติเทากัน และมีจํานวนของขอคําถามเทากัน แตเมื่อพิจารณาอยางละเอียดพบวา คาความ

นาเชื่อถือ (Cronbach’s Alpha) ของคําถามทั้ง 17 ขอ ในมาตรวัด SERVCON ของ Seiders et al. (2007) มีคามากกวาของ 

Colwell et al. (2008)  เชน มิติความสะดวกของการตัดสินใจ (Decision Convenience Dimension) ในมาตรวัดของ 
Seiders et al. (2007) พบวามีคาความนาเช่ือถือ เทากับ 0.76  ในขณะที่มาตรวัดของ Colwell et al. (2008) มีคาความ

นาเช่ือถือเพียง 0.66 เทานั้น เปนตน และจากการศึกษางานวิจัยในอดีตที่ผานมาพบวา มีการใชมาตรวัดของ Colwell et al. 
(2008) ในงานวิจัยเพียงงานเดียวเทานั้น คือ งานวิจัยของ Reimers and Clulow (2009) ซึ่งศึกษาปจจัยเกี่ยวกับความสะดวก

ของศูนยคาปลีกในกลุมผูบริโภคชาวออสเตรเลีย โดยจากเหตุผลที่กลาวมาในขางตน ทําใหในปจจุบันการศึกษาเรื่องความ

สะดวกในการบริการนิยมใชมาตรวัดของ Seiders et al. (2007) มากกวา และจากเหตุผลดังกลาวที่กลาวมาขางตนทําให

การศึกษาเรื่องความสะดวกในการบริการในการวิจัยนี้ใหความสําคัญในเรื่องของการลดคาใชจายที่ไมใชตัวเงิน คือ เวลา  
และความพยายามลง โดยใชมาตรวัดSERVCON ของ Seiders et al. (2007) 

นอกจากนี้ ยังพบวา มิติในการวัดความสะดวกในการบริการจะมีความแตกตางกันในแตละบริบทที่นักวิจัยศึกษา 

(Colwell et al., 2008) ซึ่งที่ผานมาไดมีนักวิจัยหลายคนนํามิติในการวัดความสะดวกในการบริการแตละมิติไปปรับใชใน

งานวิจัยในบริบทตางๆ เพื่อที่จะคนหาวามิติความสะดวกใดเหมาะสมกับงานวิจัยของตนเองมากที่สุด โดยความสะดวกในการ
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บริการไมจําเปนตองใช 5 มิติเสมอไป บางงานวิจัยอาจจะมีการวัดความสะดวกมากหรือนอยกวา 5 มิติ ซึ่งขึ้นอยูกับบริบทของ

งาน เชน งานวิจัยของ Dai and Salam (2010) ไดศึกษาความสัมพันธของความสะดวกในการใหบริการและประสบการณการ

ใชบริการในสภาพแวดลอมที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อ ในงานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรู

ของผูบริโภคเกี่ยวกับความสะดวกในการบริการและประสบการณการใชบริการ และอิทธิพลที่อาจเกิดขึ้นในการพัฒนา

ความสัมพันธการแลกเปลี่ยนระยะยาวระหวางผูบริโภคและผูใหบริการในบริบทของ E-Services โดยศึกษาจากผูบริโภคใน

สหรัฐอเมริกา 1,250 ราย ที่มีประสบการณอยางนอยหกเดือนในการใชบริการใน E-Services และในงานวิจัยนี้พบวา  
มิติในการวัดความสะดวกของการบริการ 5 มิตินั้น ไมสามารถวัดความสะดวกในการใหบริการทั้งหมดในบริบทงานวิจัยของ

พวกเขาไดอยางเหมาะสม เนื่องจากขาด “ความสะดวกในการคนหา (Search Convenience)” ดังนั้น Dai and Salam 
(2010) จึงไดเพิ่มมิติของความสะดวกของการบริการในบริบทของ E-services เปน 6 มิติ ไดแก 1)ความสะดวกในการตัดสนิใจ 

2)ความสะดวกในการเขาถึง 3)ความสะดวกในการทําธุรกรรม 4)ผลประโยชนของความความสะดวก 5)ความสะดวกของ

ผลประโยชนยอนหลัง และ 6)ความสะดวกในการคนหา  
แตในทางกลับกัน จากการทบทวนวรรณกรรมยังพบวาในบางบริบทนั้น จะมีการลดมิติในการวัดความสะดวกของ

การบริการลง เชน งานวิจัยของ Geissler, Rucks, and Edison (2006)  ไดศึกษาบทบาทของความสะดวกของการบริการใน

บริบทพิพิธภัณฑศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาวาบริการใดมีความสําคัญตอลูกคาพิพิธภัณฑศิลปะ 2 )เพื่อทําความ

เขาใจวาความสะดวกในการใหบริการดานใดมีความสําคัญตอลูกคาพิพิธภัณฑศิลปะ และ 3 )เพื่อพัฒนาสมมติฐานและ

แบบจําลองแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของความสะดวกในการใหบริการในตลาดพิพิธภัณฑศิลปะ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

ทําการศึกษาดวยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเขาชมพิพิธภัณฑศิลปะ 12 คน และทําการสนทนากลุมแบบ Focus group 
ทั้งหมด 4 กลุมกับผูเยี่ยมชมพิพิธภัณฑศิลปะ โดยพบวา มีมิติในความสะดวกบริการเพียง 3 มิติเทานั้นที่เกี่ยวของกับบริบท

ของพิพิธภัณฑศิลปะ ไดแก 1)ความสะดวกในการตัดสินใจ 2)ความสะดวกในการเขาถึง และ 3)ความสะดวกในการทําธุรกรรม 

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การศึกษามิติในการวัดความสะดวกของการบริการในแตละบริบทจะตองทําการศึกษา

กอนที่จะเริ่มทําการวิจัยวา ในบริบทที่นักวิจัยจะทําการศึกษานั้น จะตองมีมิติใดบางที่เกี่ยวของอีกดวย อีกทั้งจากการศึกษา

งานวิจัยเรื่อง ความสะดวกในการบริการที่ผานมา พบวาความสะดวกในการบริการเปนสาเหตุที่สงผลตอการรับรูถึง

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เนื่องจากการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของผูใชบริการเปนการ  
วัดความรูสึกของบุคคลวางายหรือยากในการใชบริการนั้นๆ และเปนการสะทอนปจจัยที่มีผลตอการรบัรู นําไปสูการความตั้งใจ

จะใชบริการในทายท่ีสุด 
3) การรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรม 
การรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) คือ ความเช่ือในความสามารถของตนเองใน

การแสดงพฤติกรรมเฉพาะ ทําใหเกิดการรับรูถึงการควบคุมพฤติกรรม ความเช่ือนี้เปนผลมาจากการพิจารณาวาการประพฤติ

นั้นอยูในการควบคุมของบุคคลหรือไม และหากบุคคลนั้นมีทักษะในการประพฤติปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จจนบรรลุผลตามที่

ตองการ (Ajzen, 1991)  
แนวคิดเรื่องการรับรูความสามารถของตนเองมีรากฐานมาจากทฤษฎีความรูความเขาใจทางสังคม (Social Learning 

Theory) ของ Bandura (1986) หมายถึง ความเช่ือมั่นวาสามารถดําเนินการตามพฤติกรรมที่จําเปนเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่

ตองการไดสําเร็จ แนวคิดเรื่องการรับรูความสามารถของตนเองถูกใชเปนการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งหมายถึง  การรับรู

ถึงความงายหรือความยากของพฤติกรรมนั้นๆ การกระทําที่มีเหตุผล โดยรวมถึงการรับรูการควบคุมพฤติกรรมเปนตัวกําหนด

ทั้งความตั้งใจและพฤติกรรม การรวมการควบคุมพฤติกรรมที่รับรูไดเพิ่มการทํานายเจตนาและพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่มีขอจํากัดในการดําเนินการ  ตัวอยางเชน งานวิจัยของ Collier & Sherrell (2010)  
ไดศึกษาอิทธิพลของการควบคุมและความสะดวกตอความตั้งใจใชเทคโนโลยีการบริการตนเอง (self-service technology) 
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ผลการศึกษาพบวา การรับรูถึงการควบคุมและความสะดวก ในมิติความสะดวกในการทําธุรกรรม ( Transaction 
Convenience) สงผลตอความตั้งใจของลูกคาท่ีจะใชเทคโนโลยีในการบริการตนเอง  

ดังนั้น ตัวแปรการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมจึงนํามาใชในการทํานายความตั้งใจในการใชบริการ

ขนสงพัสดุภัณฑในประเทศไทย โดยการวัดการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีประสบการณในการ

ใชบริการสูงเปนการวัดการสะทอนความรูสึกของผูบริโภคการรับรูถึงความงายหรือความยากในการแสดงพฤติกรรม  
หรือมีปจจัยอื่นใดที่สงผลตอความตั้งใจในการทําพฤติกรรมนั้นๆ 

4) ความตั้งใจในการใชบริการ 
 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม คือ ความมุงมั่นที่จะทําใหการกระทําใดการกระทําหนึ่งบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย  
เชิงพฤติกรรมที่ไดวางไว ความตั้งใจของแตละบุคคลในการดําเนินการตามพฤติกรรมที่กําหนด ความตั้งใจที่จะรวบรวมปจจัยที่

สรางแรงบันดาลใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม สิ่งเหลานี้เปนเครื่องบงช้ีวาผูคนเต็มใจที่จะพยายามแคไหน หรือพวกเขาพยายาม

มากเพียงใดเพื่อจะแสดงพฤติกรรมดังกลาว ยิ่งความตั้ งใจที่จะมีสวนรวมในพฤติกรรมมากเทาใด ก็ยิ่งมีแนวโนมที่จะมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น (Ajzen, 1991) โดยอิทธิพลที่สงผลตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรม มาจากสามองคประกอบหลัก 

ไดแก ทัศนคติ (Attitude)  การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective norm)  และการรับรูถึงการควบคุมพฤตกิรรม (Perceived 
Behavioral Control)  
 ตัวอยางเชนงานวิจัยของ Yaraş, Özbük, & Ünal (2017) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจของผูบริโภคในการซื้อ

ของออนไลน ผลการศึกษาพบวา ความสะดวกมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจที่จะซื้อ โดยเฉพาะการเขาถึงอินเทอรเน็ต

จากอุปกรณและสถานที่ตางๆ สงผลตอความตั้งใจในการซื้อ และความหลากหลายของสินคาและการรับรูดานราคามีผลตอ

ความตั้งใจในการซื้อ 
 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมสําหรับงานวิจัยนี้ คือ ความตั้งใจในการใชบริการขนสงพัสดุภัณฑในประเทศไทย ซึ่งความ

ตั้งใจนีไ้ดรับอิทธิพลมาจากความสะดวกในการบริการและการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
 5) การขนสงพัสดุภัณฑ 
 การจัดสงพัสดุ (Parcel Delivery) หมายถึง การขนสงสินคาชนิดบรรจุกลองที่มีขนาดเล็กกวาและน้ําหนักเบากวา 

โดยทั่วไป พัสดุ (Parcel) หมายถึง หีบหอท่ีมีน้ําหนักไมเกิน 100 ปอนด และสามารถเคลื่อนยายไดโดยไมตองมีความชวยเหลอื 
(Freightquot, 2019) ในป 2018 ตลาดพัสดุประกอบดวยผูเลนรายใหญ 3 ราย ครองสวนแบงการตลาดรวมกันมากกวา 
รอยละ 80 ไดแก บริษัทไปรษณียไทย จํากัด เคอรี่เอ็กเพรส และลาซาดา เอ็กเพรส และผูเลนรายอื่นๆ อีกหลายราย เชน 
เอสซีจี เอ็กเพรส ดีเอสแอล อีคอมเมิรซ น่ิมเอ็กเพรส และนินจาแวน (SCB Economic Intelligence Center, 2020) 

การเติบโตที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องไดดึงดูดผูเลนใหเขามาลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะผูเลนรายใหญจากตางประเทศ เชน 

เบสท โลจิสติกส และแฟรช เอ็กเพรส ซึ่ งเปนบริษัทกกลุมอาลีบาบา จากจีนเปนหุนสวน เจแอนดที  เอ็กเพรส  
ซึ่งเปนผูใหบริการขนสงอันดับ 1 จากอินโดนีเซีย และซีเจ โลจิสติกส ซึ่งเปนผูรวมทุนรายใหญจากเกาหลีใตที่ไดรวมทุนกับ 
เจดับเบิ้ลยูดีอินโฟโลจิสติกสของไทย เปนตน ซึ่งสงผลใหการแขงขันดานราคามีแนวโนมรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุม

บริษัทเอกชนดวยกันเองที่ทยอยทุบราคา สะทอนไดจากอัตราคาบริการขนสงพัสดุตอช้ินในชวง 2 – 3 ปที่ผานมาลดลงอยาง

เห็นไดชัด ขณะเดียวกันบริษัทขนสงหนาใหมในตลาดไทยเรงทําคือ การขยายสาขา เพื่อเพ่ิมจุดรับสงสินคา  มีการเพิ่มเครือขาย

เพื่อเพิ่มพื้นที่รับผิดชอบของพนักงาน ซึ่งทําใหการกระจายสินคาไดเร็วขึ้น (SCB Economic Intelligence Center, 2020) 
จากการศึกษาในบริบทขนสงพัสดุภัณฑในไทยที่ผานมา พบวา ยังไมมีการศึกษาเรื่องปจจัยคว ามสะดวกในการบริการ  
โดยการศึกษาสวนมากจะเปนเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดและคุณภาพของการบริการที่สงผลตอความตั้งใจในการใช

บริ การขนส งพัสดุภัณฑ  ตั วอย า ง เชน  งานวิ จั ยของ  Thipmontha Laokasikarn & Chinnaso Visitnitikija (2021)  
ที่ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการใหบริการขนสงสินคา และพัสดุระหวาง เจแอนดที เอ็กซเพรส 
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และเคอรี่ เอ็กซเพรส ซึ่งวัตถุประสงคเพื่อ 1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดระหวาง เจแอนดที เอ็กซเพรส และ เคอรี่ เอ็กซ

เพรส 2) เปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการขนสง ทําการศึกษาในผูใชบริการที่ไมทราบจํานวน

ในเขต กรุงเทพและปริมณฑล โดยคัดเลือกกลุมตัวอยาง 400 คน ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด เคอรี่ เอ็กซเพรส มากกวา เจแอนดที เอ็กซเพรส และ ขอมูลสวนบุคคลดานอายุ ดานอาชีพ และ  ดานรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน ท่ีแตกตางกันมีความสําคัญตอการเลือกใชบริการขนสงสินคาและพัสดุ ระหวาง เจแอนดที เอ็กซเพรส ท่ีแตกตางกัน 
6) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา นักวิจัยที่ทําการศึกษาในเรื่องของความสะดวกในการบริการ มักจะใช SERVCON 
Scale ของ Seiders et al. (2007) เชน งานวิจัยของ Chang & Polonsky (2012) ที่ไดศึกษาอิทธิพลของความสะดวกในการ

บริการหลายประเภทตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรม : บทบาทไกลเกลี่ยของความพึงพอใจของผูบริโภคในสถานพักผอนของ  
ชาวไตหวัน โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยอิทธิพลความสะดวกในการบริการทั้ง 5 มิติ (ความสะดวกในการตัดสินใจ, 
ความสะดวกในการเขาถึง, ความสะดวกในการทําธุรกรรม, ผลประโยชนของความสะดวก, และความสะดวกของผลประโยชน

ยอนหลัง) ตอความตั้งใจใชบริการของผูบริโภคในบริบทของสโมสรสุขภาพในไตหวัน 2) เพื่อศึกษาผลของการเปนตัวแปรแทรก

ของความพึงพอใจของผูบริโภค ระหวางมิติในการวัดความสะดวกในการบริการกับความตั้งใจในการใชบริการของผูบริโภคใน

บริบทของสโมสรสุขภาพในไตหวัน เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ ที่ศึกษาจากเยาวชนผูมาใชบริการ จํานวน 

400 คน โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ Mediator Regression เพื่อตรวจสอบผลกระทบทางตรงของ 1) ความสะดวก

ในการบริการทั้ง 5 มิติ ท่ีมีตอความพึงพอใจ 2) บทบาทของความสะดวกในการใหบริการตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และ  
3) ผลการไกลเกลี่ยของความพึงพอใจของผูบริโภคโดยรวมที่มีตอความสัมพันธระหวางการรับรูของผูบริโภคตอประเภทความ

สะดวกในการใหบริการกับ ความตั้ งใจเชิงพฤติกรรม และใช  Separate Multiple Regressions ผลการวิจัยพบวา  
มีเพียงผลประโยชนของความสะดวกและความสะดวกภายหลังผลประโยชนเทานั้นที่มีความสัมพันธกับความตั้งใจเชิง

พฤติกรรมเชิงบวก และผลการศึกษาบทบาทในการเปนตัวแปรแทรกพบวา ความพึงพอใจมีบทบาทเปนตัวแปรแทรกระหวาง

ความสะดวกในการบริการและความตั้งใจในการใชบริการเพียงบางสวนเทานั้น นอกจากนี้ พบวางานวิจัยของ Kaura (2013) 

ที่ไดศึกษาความสะดวกในการใหบริการเพิ่มความพึงพอใจของลูกคาที่สงเสริมความภักดีของลูกคาในธนาคารพาณิชยอินเดีย 

โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาวาความสะดวกในการบริการที่สงผลตอการเพิ่มขึ้นความพึงพอใจของลูกคาเพิ่มความภกัดีของลูกคา

ของธนาคารพาณิชยอินเดียหรือไม เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ ที่ศึกษาจากลูกคาธนาคารรายยอยในเขต

เมืองรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย จํานวน 352 คน ดวยแบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางของ

ความสะดวกในการบริการ ไดแก ความสะดวกในการตัดสินใจ ความสะดวกในการเขาถึง ความสะดวกในการทําธุรกรรม  
ความสะดวกของผลประโยชน และความสะดวกของผลประโยชนยอนหลัง ผลการวิจัยพบวา ความสะดวกในการตัดสินใจมี

อิทธิพลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคามากกวามิติอื่นๆ ของความสะดวกในการบริการ และความพึงพอใจของลูกคามี

ความสัมพันธเชิงบวกตอความภักดีของลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เปนตน 
ในปจจุบันจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความสะดวกในการบริการในประเทศไทยยังไมเปนที่แพรหลาย 

โดยงานวิจัยที่ผานมาสวนมากเปนการศึกษาในบริบทเฉพาะ เชน งานวิจัยของ Phungbangkruay, Patterson, Kimpakorn, 
and Tantiprapa (2013) ที่ ไ ด ทํ า การวิ จั ย เ รื่ อ ง  The Influence of Service Convenience in Predicting Customer 
Value:  The Mediating Role of Customer Perceived Control in High Contact Experiential Service  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลของการเปนตัวแปรแทรกของการรับรู ในการควบคุมระหวางมิติในการวัดของความสะดวก

ในการ บริการ (ความสะดวกในการเขาถึง, ความสะดวกในการทําธุรกรรม, และผลประโยชนของความสะดวก) กับการรับรู  
ในคุณคาของลูกคา และเพื่อศึกษาถึงความสําคัญของแตละมิติในการวัดของความสะดวกที่สงผลถึงการรับรูในคุณคา เปนการ

วิจัยการวิจัยแบบผสมประกอบดวยสามขั้นตอน คือ เชิงคุณภาพ กอนการทดสอบ และการศึกษาหลัก ที่ศึกษาจากนักทองเที่ยว
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ในธุรกิจบริการเนนประสบการณที่มีปฏิสัมพันธกับลูกคาสูง (เชียงใหมไนท ซาฟารี) จํานวน 391 คน ผลการวิจัยพบวา การ

รับรูในการควบคุม สามารถแทรกความสัมพันธระหวางมิติในการวัดของความสะดวกและการรับรูในคุณคาของลูกคาเพียง

บางสวนเทานั้น ความสะดวกในการเขาถึง และประโยชนของความสะดวก มีความสัมพันธในเชิงบวกกับการรับรูในคุณคา ทั้ ง

ทางตรง และทางออม (ผานการรับรูถึงการควบคุม) มีเพียงความสะดวกในการทําธุรกรรมเทานั้นที่มีความสัมพันธทางตรงใน

ทิ ศ ท า ง ต ร ง กั น ข า ม กั น ก า ร รั บ รู ใ น คุ ณ ค า  ห รื อ ใ น ง า น วิ จั ย ข อ ง  Paiboon and Phungbanekruay (2020)  
ไดทําการวิจัยเรื่อง อิทธิพลความสะดวกในการบริการที่สงผลตอความตั้งใจในการใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต : 

บทบาทการแทรกของกการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของเยาวชนไทย ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาความสะดวกในการบริการที่มีอิทธิพลตอการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 2) เพื่อศึกษาการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการใชศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต ในจังหวัดปทุมธานี 

และ 3) เพื่อศึกษาบทบาทในการเปนตัวแปรแทรกของการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมระหวางมิติในการ 
วัดความสะดวกในการบริการกับความตั้งใจในการใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชการ

วิจัยเชิงสํารวจ ท่ีศึกษาจากเยาวชนผูมาใชบริการ จํานวน 400 คน โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คาเฉลี่ย 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา ความสะดวกในการ

บริการสงผลเชิงบวกตอการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม

สงผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต และผลการศึกษาบทบาทในการเปนตัวแปรแทรก

พบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีบทบาทเปนตัวแปรแทรกระหวางความสะดวกในการบริการและความ

ตั้งใจในการใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต มีบทบาทเพียงบางสวนเทานั้น 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงสรุปไดวา ความสะดวกในการบริการทั้ง 5 มิติสงผลเชิงบวกตอการรับรูความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรมเหมือนกัน แตความสําคัญของแตละมิติจะแตกตางกันออกไปตามบริบทของการบริการแตละประเภท 

โดยในการศึกษาในบริบทการขนสงพัสดุภัณฑในครั้งนี้จะนําปจจัยความสะดวกในการบริการทั้ง 5 มิติกับตัวแปรการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) และตัวแปรความตั้งใจในการใชบริการ 

เนื่องจาก  ความสะดวกในการบริการเปนสาเหตุที่สงผลตอการรับรูการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งสามารถนําไปสูการทํานายความ

ตั้งใจในเชิงพฤติกรรมได กลาวคือ หากบุคคลรับรูวาการใชบริการขนสงพัสดุภัณฑมีความสะดวกและเปนเรื่องงาย ก็จะสงผล

กระตุนใหเกิดความตั้งใจในการใชบริการในที่สุด 

3. วิธีการศึกษา 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อใหไดรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย

ดานความสะดวกในการบริการที่สงผลตอความตั้งใจในการใชบริการขนสงพัสดุภัณฑในกลุมผูบริโภคที่มีประสบการณในการใช

บริการสูงในประเทศไทย โดยประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริโภคในประเทศไทยที่มีประสบการณสูงในการใชบริการขนสง

พัสดุภัณฑ กลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคในประเทศไทยที่มีประสบการณการใชบริการขนสงพัสดุภัณฑในรอบ 3 เดือนมากกวา 

10 ครั้งขึ้นไป ซึ่งผูวิจัยไมทราบจํานวนประกรที่แนนอน จึงใชวิธีการคํานวนหาจํานวนกลุมตัวอยางจากสูตรการหากลุมตัวอยาง

แบบไมทราบประชากรที่แนนอน ของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง 385 คน 

และเพื่อเปนการสํารองขอมูลในกรณีที่แบบสอบถามอาจไมสมบู รณ ในการศึกษาครั้งนี้จึงเก็บขอมูลเพิ่มเปน 400 ชุด  
สําหรับวิธีการสุมตัวอยาง เลือกวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เปนการเลือกกลุม

ตัวอยางที่เฉพาะคือ ผูบริโภคในประเทศไทยที่มีประสบการณการใชบริการขนสงพัสดุภัณฑในรอบ 3 เดือน มากกวา 10 ครั้ง

ขึ้นไป โดยมีการใชคําถามคัดกรอง เพื่อเลือกกลุมตัวอยางใหตรงกับลักษณะที่ตองการศึกษา  โดยจะเริ่มจากการสราง
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แบบสอบถามใน  โดยใช Google form โดยมีขั้นตอนการเก็บขอมูล ดังนี้ 1.ติดตอกลุม Facebook ขายสินคา เพื่อแนะนํา

ตนเองและช้ีแจงวัตถุประสงคในการวิจัย พรอมทั้งขอความอนุเคราะหในการโพสตแบบสอบถาม และ2.ขอเก็บขอมูล โดยขอ

ความรวมมือจากเจาของเพจชวยกระจายแบบสอบถามผานทางหนาเพจเพื่อใหกลุมตัวอยางชวยตอบแบบสอบถามลงใน

แบบสอบถาม เมื่อมีผูตอบแบบสอบถามถึงจํานวนที่กําหนดแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลที่เก็บไดไปวิเคราะหทางสถิติ โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอรตอไป 

3.1 กรอบแนวความคิด  
 จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน คณะผูวิจัยจึงขอเสนอกรอบแนวความคิดของงานวิจัยดังตอไปนี้   
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) 

      จากกรอบแนวความคิดของงานวิจัยขางตน จึงสรุปเปนสมมติฐานของงานวิจัย ดังตอไปนี้ 
สมมติฐานขอที่ 1 : อิทธิพลของความสะดวกของการบริการมีผลเชิงบวกตอความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม

ของธุรกิจขนสงพัสดุภัณฑในประเทศไทย 
สมมติฐานขอที่ 2 : อิทธิพลของการรับรูถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีผลเชิงบวกตอความตัง้ใจในการใช

บริการของธุรกิจขนสงพัสดุภัณฑในประเทศไทย 

  3.2 คําถามการวิจัย 
1. อิทธิพลของความสะดวกของบริการมีผลเชิงบวกตอความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของธุรกิจขนสงพัสดุ

ภัณฑในประเทศไทยหรือไม 
2. อิทธิพลของการรับรูถึงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีผลเชิงบวกตอความตั้งใจในการใชบริการของ

ธุรกิจขนสงพัสดุภัณฑในประเทศไทยหรือไม 
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   3.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาถึงความหมายของปจจัยความสะดวกในการบริการ  
2. เพื่อศึกษาวิธีการวัดความสะดวกของการบริการในรูปแบบตาง ๆ 
3. เพื่อนําเสนอโมเดลอิทธิพลของความสะดวกของบริการที่มีผลตอความตั้งใจในการใชบริการ  

3.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
การใชประโยชนเชิงวิชาการ  
1) ทําใหทราบถึงระดับการรับรูความสะดวกในการบริการของธุรกิจขนสงพัสดุภัณพในประเทศไทย 
2) ทําใหทราบถึงระดับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของธุรกิจขนสงพัสดุภัณฑในประเทศไทย 
3) ทําใหทราบถึงระดับการรับรูในความตั้งใจในการใชบริการของธุรกิจขนสงพัสดุภัณฑในประเทศไทย 
4) ทําใหทราบถึงอิทธิพลความสะดวกที่มีผลตอความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของธุรกิจขนสงพัสดุภัณฑใน

ประเทศไทย 
5) ทําใหทราบถึงอิทธิพลของความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีผลตอความตั้งใจในการใชบริการของธุรกิจ

ขนสงพัสดุภัณฑในประเทศไทย 
6) สามารถนําแนวคิดจากการวิจัยในครั้งนี้ ไปพัฒนางานวิจัยในบริบทอ่ืนๆในครั้งตอไป 
7) เปนแนวทางในการประยุกตใชสําหรับการสอนกับการวิจัยไดอยางแทจริง 

ประโยชนเชิงปฏิบัติ 
1) ผลของการศึกษาที่ไดสามารถนําไปเปนขอมูลใชเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจขนสงพัสดุภัณฑใหสอดคลอง

กับความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง  

4.ขอจํากัดและขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาในกลุมธุรกิจขนสงพัสดุภัณฑเพียงอยางเดียวเทานั้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป

ควรศึกษาในกลุมธุรกิจบริการอื่นๆ และกลุมตัวอยางอื่นๆ ที่หลากหลายมากขึ้น โดยการเก็บขอมูลใหขวางขวางมากยิ่งขึ้น 

เพื่อท่ีจะนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาในกลุมธุรกิจบริการอื่นๆตอไป 
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การรับรูของผูบริโภคตอตําแหนงทางการตลาดของชองทางการจัดจําหนายคาปลีกสมัยใหม 
กลุมสินคาอุปโภคและบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม 
พิศุภางค หาญภักดีสกุล* และพัชรา ตันติประภา** 

บทคัดยอ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูของผูบริโภคตอตําแหนงทางการตลาดของชองทางการจัดจําหนายคา

ปลีกสมัยใหมกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ผูบริโภคที่เคยใชบริการจากชองทางฯทั้ง 4 แหงในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 ราย สวนการรับรูตําแหนงทางการตลาด

วิเคราะหโดยใชการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) และสรางแผนภาพการรับรู (Perceptual map) การรับรูของ

ผูบริโภคตอตําแหนงทางการตลาดวิเคราะห  โดยนําคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอตัวแปรของแต

ละชองทางคาปลีกสมัยใหมมาวิเคราะหองคประกอบดวยวิธี Principal component analysis ผลการวิเคราะหได

องคประกอบ 3 ปจจัย คือ ปจจัยที่ 1 การสงเสริมการตลาดและสื่อประชาสัมพันธโดดเดน แตคุณภาพการบริการ และความ

สดใหมของสินคาอาหารสดไมโดดเดน มีสินคาทองถิ่นใหเลือกนอย และปจจัยที่ 2 ความสะดวกสบายในการเขาใชบริการและ

ไดรับสินคาครบถวน และราคาคุมคากับคุณภาพสินคา แตสินคานําเขามีความหลากหลายนอยและการจัดเรียงสินคาไมเนน

ดีไซนที่มีระดับ และปจจัยสุดทาย ดานการจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูที่ชัดเจน เมื่อวิเคราะหชองทางแตละแหงพบวา  
1) ชองทางคาปลีก A มีตําแหนงทางการตลาดเดนชัดมากในปจจัยความสะดวกสบายในการเขาใชบริการและไดรับสินคา

ครบถวน และราคาคุมคากับคุณภาพสินคา โดยปจจัยดานการจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูที่ชัดเจนมีความเดนชัดนอยที่สุดใน

ชองทางทั้ง 4 แหง 2) ชองทางคาปลีก B ปจจัยการสงเสริมการตลาดและสื่อประชาสัมพันธโดดเดน แตคุณภาพการบริการ 

และความสดใหมของสินคาอาหารสดไมโดดเดน มีสินคาทองถิ่นใหเลือกนอย  เดนชัดมากที่สุดเมื่อเทียบกับชองทางอื่น  
สวนปจจัยความสะดวกสบายในการเขาใชบริการและไดรับสินคาครบถวนมีความเดนชัดนอยที่สุดเมื่อเทียบกับชองทางอื่น   
3) ชองทางคาปลีก C มีตําแหนงทางการตลาด เดนชัดที่สุดในปจจัยดานการจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู และปจจัยความ

สะดวกสบายในการเขาใชบริการและไดรับสินคาครบถวน  และราคาคุมคากับคุณภาพสินคา แตมีสินคานําเขามีความ

หลากหลายนอยและการจัดเรียงสินคาไมเนนดีไซนที่มีระดับ 4) ชองทางคาปลีก D มีตําแหนงทางการตลาดมีความเดนชัดใน

ปจจัยดานการจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูที่ ชัดเจน และมีความเดนชัดนอยที่สุดในปจจัยการสงเสริม การตลาดและ 
สื่อประชาสัมพันธโดดเดน  
คําสําคัญ : ชองทางการจัดจําหนายคาปลีกสมัยใหมกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค , การรับรูของผูบริโภคตอตําแหนงทาง

การตลาด, การวิเคราะหองคประกอบ, แผนภาพการรับรู 

Abstract 

 This study aims to study customers perception on market position of modern trade channels of 
grocery products in Chiang Mai province using a questionnaire survey to gather data from 400 customers 
who received service from 4 trade channels in Chiang Mai. Perception on market position was analyzed 
using factor analysis and perceptual map. Customer perception on market position was analyzed by factor 
analysis using Principal Component Analysis of average score regarding modern trade channels given by the 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม            
** รองศาสตราจารย ดร. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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respondents.  The analysis result concluded 3 factors or components. The first factor concerns marketing 
promotion and public relations media. But service quality, the freshness of fresh goods was not prominent, 
and the selection of local goods was scarce. The second factor concerns convenient access, purchased 
order completion, and value of goods quality. But the imported goods’ selection was minimum, in-store 
products placement did not focus on aesthetics. Lastly, the third factor concerns clear in-store product 
placement. The analysis of each component’s score indicates that 1) Trade channel A shows a prominent 
market position in terms of service access, purchased order completion, and value of goods quality. Trade 
channel A shows the least prominence in terms of product arrangement out of all 4 channels. 2) Trade 
channel B shows a high level in marketing promotion and public relation media. The service quality and 
goods freshness are obscure, while also offering a minimum selection of local goods. In terms of service 
access, trade channel B shows the least prominence. 3) Trade channel C shows a prominent market position 
in terms of product arrangement by category, service access, purchased order completion, and value of 
goods quality. The imported goods have low variety while the arrangement is not focused on luxurious 
design. 4) Trade channel D shows a prominent market position in terms of product arrangement by category. 
It shows the least prominence in terms of marketing promotion and public relation media.  
Keywords : Modern trade channels of grocery products, Customers perception on market position, Factor 
analysis, Perceptual map 

บทนํา 

  ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม เปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการคาซึ่งมีมูลคาสูงถึง 2.5 ลานลานบาทในป 2560 (พูลสุข นิลกิจศ

รานนท, 2561) โดยในป 2561 ภาพรวมธุรกิจคาปลีกของประเทศไทยมีสัญญาณชะลอตัวลงในชวงไตรมาสที่ 3 และ  
4 สงผลให GDP ทั้งประเทศตลอดป 2561 เติบโตราวรอยละ 4.0-4.2 ขณะที่ภาคธุรกิจคาปลีกมีการเติบโตรอยละ 3.1 เทานั้น 
โดยที่มูลคาของรานคาปลีกกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคในประเทศไทยป 2561 มีมูลคา 1.8 แสนลานบาท เติบโตกวารอยละ 

5.1 ซึ่งคาดวาในป 2562 จะเติบโตรอยละ 6.3 (Euromonitor International, 2562) ซึ่งหากดูการเติบโตแบงตามประเภท

ของธุรกิจคาปลีกแตละประเภทจะพบวา ประเภทที่มีการเติบโตมากยังเปน หมวดซูเปอรมารเก็ตห รือหมวดสรรพาหาร 

(Brandbuffet, 2562) 
  ในป 2562 คาดวาจํานวนรานคาปลีกกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณรอยละ 7 ขณะที่แนวโนม

การขยายสาขาของคาปลีกขนาดใหญเริ่มชะลอลง จากขอจํากัดดานกฎหมายผังเมืองและพื้นที่ขนาดใหญที่หายากมากขึ้น 

ประกอบกับพฤติกรรมผูบริโภคยุคใหมที่ตองการความสะดวกรวดเร็วและครอบครัวมีขนาดเล็กลง สงผลใหสาขาขนาดเล็ก  
มีโอกาสทํายอดขายไดมากกวาสาขาขนาดใหญ (ศูนยวิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจรากฐานธนาคารออมสิน , 2558)  
ทั้งนี้รานคาปลีกกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพ และหัวเมืองใหญๆของประเทศ ซึ่งหนึ่งในจังหวัด

ใหญที่มีการขยายสาขาของกลุมรานคาปลีกกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคก็คือ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนเมืองขนาดใหญของโซน

ภาคเหนือและเปนเมืองทองเที่ยวที่ชาวตางชาติใหความนิยม จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20 ,107 

ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 1.7 ลานคนมากเปนอันดับ 5 ของประเทศ โดยมีคาใชจายเฉลี่ยตอการซื้อสินคาอุปโภคและ

บริโภคอยูที่ 12,768 บาทตอเดือนตอครัวเรือน ซึ่งหากคิดตามจํานวนประชากรเฉลี่ยครัวเรือนละ 4 คน ในแตละเดือน 
จะมีคาใชจายในการซื้อสินคาอุปโภคและบริโภคมูลคามากถึง 540 ลานบาท (สํานักงานสถิติเชียงใหม, 2559) ทําใหในจังหวัด

เชียงใหมมีการขยายตัวและมีการแขงขันของรานคาปลีกจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคเพิ่มมากขึ้น 
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  จากสถานการณความรุนแรงในการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้นของกลุมคาปลีกสินคาอุปโภคและบริโภค การวัดตําแหนง

ทางการตลาดของผูใชบริการจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะสะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณของรานคาปลีกในมุมมองของผูบริโภคซึ่งจะ

สงผลตอการเลือกเขาใชบริการของรานคาปลีกสินคาอุปโภคและบริโภค วาสอดคลองกับตําแหนงทางการตลาดที่ทางรานได

กําหนดไวหรือไม การวัดทําใหทราบวาตําแหนงทางการตลาดในมุมมองของผูใชบริการซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยให

ผูประกอบการรานคาปลีกสินคาอุปโภคและบริโภคในการพิจารณากลยุทธการตลาดของตนเพื่อปรับตําแหนงทางการตลาด

ใหมใหสอดคลองกับที่ตั้งเปาหมายไว นอกจากนี้แลวยังเปนประโยชนตอผูผลิตสินคาที่สามารถการรับรูของผูบริโภคตอ

ตําแหนงทางการตลาดของรานคาปลีกสินคาอุปโภคและบริโภคไปวางแนวทางกลยุทธการเลือกชองทางการตลาดเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในรานคาปลีก 

วัตถุประสงค  

  เพื่อศึกษาการรับรูของผูบริโภคตอตําแหนงทางการตลาดของชองคาปลีกสมัยใหมกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค  
ในจังหวัดเชียงใหม 

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

1) การแบงสวนทางการตลาด  (Market segmentation) การกําหนดเปาหมาย  (Market targeting)  
และการกําหนดตําแหนงทางการตลาด (Market positioning)  

การแบงสวนทางการตลาด (Market segmentation) คือ การแบงความตองการของตลาดออกเปนกลุมยอยๆ 
โดยจัดใหคนที่มีลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อขายเหมือนกันไวในกลุมเดียวกันและแยกคนที่มี ลักษณะความ

ตองการและพฤติกรรมการซื้อแตกตางออกจากกัน (ปยพรรณ กลั่นกลิ่น และนิตยา ไชยชนะ, 2560) ไดจําแนกเกณฑพื้นฐานท่ี

ใชในการแบงสวนตลาดสําหรับตลาดผูบริโภคออกเปน 4 เกณฑประกอบดวย 1) ภูมิศาสตร 2) ประชากรศาสตร 3) จิตวิทยา 

และ 4) พฤติกรรมศาสตร 
การกําหนดเปาหมาย (Market targeting) คือ การเลือกกลุมเปาหมายหลักที่ธุรกิจตองการตอบสนองซึ่งมีการ

แบงเปนกลุมยอยๆ ที่มีความแตกตางกันแลวจากขั้นตอนการแบงสวนตลาด (ปยพรรณ กลั่นกลิ่น และนิตยา ไชยชนะ, 2560) 
การกําหนดตําแหนงทางการตลาด (Market positioning) คือจะตองมีการสรางการรับรูใหเกิดขึ้นในใจของ

กลุมเปาหมายวากิจการของเรามีจุดเดนที่แตกตางจากคูแขงหรือมีจุดขายที่เปนเอกลักษณอยางไร  (ปยพรรณ กลั่นกลิ่นและ

นิตยา ไชยชนะ, 2560)  
2) ตําแหนงทางการตลาด (Market positioning) ของชองทางคาปลีกสินคาอุปโภคและบริโภคในจังหวัด

เชียงใหม 4 แหงท่ีทําการศึกษาและเก็บขอมูล 
ชองทางคาปลีก A มีวิสัยทัศนวา “ หางคาปลีกของคนไทยที่อยูในใจชุมชนโดยยึดถือลูกคาเปนหัวใจหลักในการ

ดําเนินงาน ”  มุงเนนการนําเสนอสินคาและบริการที่หลากหลาย ราคาประหยัด และมีคุณภาพ ภายใตบรรยากาศการจับจาย

ที่สะอาดและใหความคุมคาสูงสุด นําเสนอสินคาอาหารสดและอาหารแหงที่หลากหลาย ปจจุบันในจังหวัดเชียงใหมมีทั้งหมด  
4 สาขา (บิ๊กซ,ี 2562) 

ชองทางคาปลีก B กลาวถึงชองทางคาปลีกของแบรนดวาเปนผูนําธุรกิจซูเปอรมารเก็ตของประเทศไทย  
มีนโยบายมุงมั่นใหการบริการอยางดีที่สุดและมีมาตรฐานเปนเลิศ คัดสรรเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภคคุณภาพจากทั้งในและ

ตางประเทศที่เนนความเปนธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษอาทิ บริการสงสินคาที่รถ บริการสงสินคาฟรีถึงบาน  
และบริการลามภาษาอังกฤษคอยตอนรับ โดยในจังหวัดเชียงใหมมีทั้งหมด 5 สาขา (เซ็นทรัลฟูดรีเทล, 2562)  
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ชองทางคาปลีก C ดําเนินธุรกิจคาปลีกในประเทศไทย ดวยนโยบายในการจําหนายสินคาคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อม

ถึงได พรอมๆ ไปกับการทําสิ่งที่ดีเพื่อลูกคา เพื่อนพนักงาน และชุมชน  จําหนาย อาหารสด สินคาอุปโภคบริโภค รวมกวา 

20,000 รายการ ปจจุบันในจังหวัดเชียงใหมมีทั้งหมด 3 สาขา(เทสโกโลตัส, 2562) 
ชองทางคาปลีก D มีวิสัยทัศนมุงมั่นที่จะทําใหการชอปปงประจําวัน เปนประสบการณที่งดงาม และ เพลิดเพลินใจ 

ผสมผสานราคาที่เปนธรรม และ มาตรฐานการดูแลลูกคาในระดับสูง ดวยความมุงมั่นอันยาวนานเพื่อสวัสดิการของชุมชน

ทองถิ่น และ เพื่อสิ่งแวดลอม ปจจุบันในจังหวัดเชียงใหมมีทั้งหมด 9 สาขาและอีก 1 สาขาในประเทศลาว(ริมปงซูปเปอรมาร

เกต, 2562) โดยวางตําแหนงทางการตลาดเปนแบบ“Hi-end supermarket” จับลูกคากลุมบน ดวยการดําเนินธุรกิจที่ไม

เหมือนใคร ไม ว าจะเปน การออกแบบตกแตงร านแตละสาขาอย างโดดเดน ( Mood and tone atmosphere)  
และใหความสําคัญกับรายละเอียดตางๆ เชน ไมมีโฆษณาสินคาเสียงดัง แตเปดเพลงคลาสสิค การวัดขนาดแสงไฟที่เหมาะสม

ในแตละพื้นท่ีของราน อีกทั้งมีสินคาบางอยางที่ชองทางอื่นไมมีจําหนายดวย (BLOG SCGLogistics, 2563) 
 3) แนวคิดสวนประสมรานคาปลีก (Retailing mix) 

แนวคิดสวนประสมรานคาปลีก หมายถึง กิจกรรม (Activities) และหนาท่ี (Functions) ตางๆของรานคาปลีก  
การประสมประสานอยางเหมาะสมของสวนประสมเหลานี้กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีแกธุรกิจ เปนกลยุทธธุรกิจคาปลีกท่ีสามารถ

จูงใจการตัดสินใจของกลุมเปาหมายใหเลือกซื้อสินคาหรือบริการภายในรานได (วารุณี ตันติวงศวาณิช, 2558)  
กลยุทธที่สําคัญมีดังนี้ 

1. ทําเลที่ตั้ง (Store location) หมายถึง การพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งของรานคาปลีกใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ 

ประเภทธุรกิจซึ่งคํานึงถึงความหนาแนนของประชากรในชุมชน หรือพื้นที่บริเวณนั้น อํานาจการซื้อ การแขงขันของกิจการ

ประเภทเดียวกัน สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดประโยชนโดยรวมสูงสุดและเสียคาใชจายต่ําสุด  
2. ความหลากหลายของประเภทสินคา (Merchandise assortments) หมายถึง ประเภทของสินคาที่มีจําหนาย

ภายในรานคาที่มีความหลากหลายในดานประเภทของสินคาราคาและคุณภาพ เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกและซื้อไดตาม

ความชอบ  
3. ดานราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ตองจายไปเพื่อใหไดสินคาหรือบริการ หรือหมายถึง ผลรวมของมูลคาที่

ผูบริโภคใชเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชนในการมีหรือการใช สินคาหรือบริการ ในธุรกิจคาปลีกประเภทตางๆ ไดนําเสนอ

นโยบายทางดานราคาที่แตกตางกันไป เชน การขายสินคาราคาถูกทุกวัน (EDLP -Every Day Low Price)  ผูประกอบการ

ธุรกิจคาปลีกจําเปนตองมีนโยบายความชัดเจนดานราคา ถาผูประกอบการธุรกิจสามารถมีอํานาจการตอรองจากพอคา  
ผูจัดจําหนายหรือจากผูผลติได นโยบายดานราคานาจะสามารถทําใหผูประกอบการธุรกิจสามารถแขงขันกับธุรกิจหลายอื่นๆได 

(สันติธร ภูริภักดี, 2555)   
4. ดานการออกแบบรานและจัดวางสินคา (Store design & display) หมายถึง การผสมผสานลักษณะทางกายภาพ

ของรานใหลงตัวเพื่อสรางภาพลักษณของรานในใจผูบริโภค ลักษณะทางกายภาพประกอบดวย สถาปตยกรรมโครงสราง 

แผนผังการจัดวางสินคา ปาย แสง สี เสียง และอุณหภูมิของราน นอกจากนี้การจัดแสดงและการจัดวาง สินคาบนช้ันโชว  
ในรานควรมีการแบงหมวดหมูของสินคาใหชัดเจนและลงตัวจะทําใหลูกคาสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 

5. ดานการสื่อสารทางการตลาด (Communication mix) เปนการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายผานชองทางการ

สื่อสารประเภทตางๆไมวาจะเปน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การขายผานพนักงานขาย เปนตน  
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการรับรูการชักชวน และการย้ําเตือนกลุมลูกคาเพื่อใหเกิดการรับรูการทดลองใชและยอมรับ  
ทั้งนี้ปจจุบันมีชองทางตางๆเพิ่มมากข้ึน เชน Social Network, Internet, QR Code เปนตน อยางไรก็ดีนักการตลาดรานคา

ปลีกจําเปนตองประสานเครื่องมือการสื่อสารตางๆใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน หรือที่เรียกวา การสื่อสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)  
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6. ดานการบริการลูกคา (Customer service) หมายถึง การปฏิบัติและการใหบริการตามความคาดหวังของลูกคา

ที่มาใชบริการในราน ในที่นี้จะเกี่ยวของกับพนักงาน ถือวาเปนสวนสําคัญของรานคาปลีก ดังนั้น พนักงานทุกคนภายในราน

จําเปนจะตองไดรับการอบรมฝกฝนเพื่อเกิดทักษะความรูความสามารถ อีกทั้งสามารถแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะหนา

ไดเปนอยางดี (สันติธร ภูริภักดี, 2555) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

นราธร ซองกา (2559) ศึกษาเรื่องการรับรูของผูบริโภคเจเนอเรช่ันวายตอตําแหนงทางการตลาดของศูนยการคาใน

อําเภอเมืองเชียงใหม โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เคยใชบริการศูนยการคา 3 แหงในจังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย

พบวา ศูนยการคา A มีตําแหนงทางการตลาดในปจจัยดานสินคาและบริการเดนชัดนอยที่สุด ผูบริโภคมีการรับรูที่เดนชัดวา

ศูนยการคา A เปนศูนยการคาเกา ตกแตงสถานที่สะทอนวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม และเปนศูนยการคามีพื้นที่ใหญโต

กวางขวาง ขณะเดียวกันก็รับรูวามีสินคาราคาถูกจําหนาย และพบวาศูนยการคา C มีตําแหนงทางการตลาดในปจจัยดานสนิคา

และบริการเดนชัดใกลเคียงกับศูนยการคา B และมีความเดนชัดนอยที่สุดในปจจัยดานทําเลที่ตั้งเมื่อเทียบกับศูนยการคาอีก  
2 แหง โดยผูบริโภครับรูวาศูนยการคา C เปนศูนยการคาที่หรูหราและทันสมัย และเปนศูนยการคามีพื้นที่ใหญโตกวางขวาง 

หองน้ําสะอาดและทันสมัย และมีที่จอดรถกวางขวางและเพียงพอ สานิตย ศรีชูเกียรติ, สมพงค พรมสะอาด, นิจกานต หนูอุไร 

(2556) ศึกษาเรื่อง ตําแหนงทางการตลาดของรานคาปลีก ประเภทตาง ๆ : กรณีศึกษา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

บทความนี้นําเสนอการ วิเคราะหตําแหนงทางการตลาดของรานคาปลีกประเภทตาง ๆ ที่รวมทั้งรานคาปลีกประเภทดั้งเดิม

และสมัยใหมเขาดวยกัน โดยใชเทคนิค Multidimensional Scaling ผลการวิจัยโดยรวมพบวากลยุทธที่เปน จุดแข็งของ

รานคาปลีกสมัยใหมแตกตางจากรานคาปลีกดั้งเดิม และสามารถทําไดโดดเดนกวาสําหรับรานโชหวยควรรักษาและเสริมสราง

จุดแข็งที่มีอยูใหโดดเดนขึ้น อาทิเชน การเพิ่มความเอาใจใสและเปนกันเองกับลูกคา เรียนรูความตองการลูกคาที่อยูในบริเวณ

ใกลเคียง ธีรศักดิ์ จินดาบถ (2555) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคและการรับรูภาพลักษณของรานค าปลีกของผูบริโภค 
แบงตามระดับของรานคาปลีก โดยเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายที่เคยเขาใชบริการรานคาปลกี ขนาดใหญทั้ง 3 แหงของจังหวัด

สุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางของพฤติกรรมผูบริโภคและภาพลักษณรานคาปลีกแตละระดับ ดังนั้น

ผูประกอบการ รานคาปลีกขนาดใหญระดับทองถิ่นจึงมีความจําเปนตองปรับปรุงในดานตางๆ คือ ขนาดของพื้นที่ การตกแตง 

ความสะอาด การจัดแสดงสินคาและการแบงหมวดหมูสินคา 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

  ขอบเขตและเนื้อหา 
 ศึกษาการรับรูของผูบริโภคตอตําแหนงทางการตลาดของชองทางคาปลีกสมัยใหมกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคใน

จังหวัดเชียงใหม ไดแกรานคาปลีกกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคจํานวน 4 แหงในจังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาการรับรูของ

ผูบริโภคตอตําแหนงทางการตลาดผานสวนประสมการคาปลีก ที่ประกอบดวย ทําเลที่ตั้ง ความหลากหลายของประเภทสินคา 

ราคา การสื่อสารการตลาด การออกแบบรานและจัดวางสินคา และการบริการลูกคา 
 ประชากร 
 ประชากร คือ ผูบริโภคที่อาศัยหรือทํางานหรือศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ที่เคยใชบริการชองทางการจัดจําหนายกลุม

สินคาอุปโภคและบริโภคในจังหวัดเชียงใหมท้ัง 4 แหง (ไดแก ชองทาง A, B, C, และ D) อยางนอย 1 ครั้งในชวง 1 ปท่ีผานมา 
โดยกําหนดการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางมีหลักเกณฑคือ กลุมตัวอยางตองมีมากกวาจํานวนตัวแปรและไมนอยกวา  
50 ราย หรือมีขนาดตัวอยาง 5 เทาของจํานวนตัวแปร (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2557) โดยในการศึกษาครั้งนี้มี

องคประกอบหลัก 6 ประการ (ตามสวนประสมการคาปลีก) ซึ่งแตละองคประกอบมีตัวแปรอยางละ 5 รายการ รวมทั้งสิ้นมีตัว
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แปรทั้งหมด 30 ตัวแปร ดังนั้นการวิเคราะหนี้ขนาดตัวอยางไมควรนอยกวา 150 ตัวอยาง จึงใชการกําหนดกลุมตัวอยาง

จํานวน 400 ราย 
  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ศึกษาการวางตําแหนงของรานคาปลีกกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคทั้ง 4 แหง จากบทความหรือบทสัมภาษณ

ของผูบริหาร เพื่อนํามาศึกษาการวางตําแหนงของรานคาปลีกกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคกับขอมูลที่จะนําไปสํารวจกับกลุม

ตัวอยาง 
2. การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่เขาใชบริการรานคาปลีกกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคในเชียงใหมครบทั้ง 4 แหง 

ในระยะเวลาภายใน 1 ป จํานวน 6 ราย โดยแบงเปนเพศชาย 3 ราย หญิง 3 ราย และนําขอมูลไปพัฒนาแบบสอบถาม   
โดยไดนําขอมูลจากการนําแบบสอบถามไปทดสอบเบื้องตน (Pre-test) จํานวน 30 ชุด มาประเมินคาความเช่ือมั่น 

(Reliability) ดวยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
องคประกอบการคาปลีก เรียงลําดับจากมากไปนอย พบวา มีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาอยูที่ 0.7-0.8 ถือเปนคาที่ยอมรับไดและมี

ความเชื่อมั่นอยูในเกณฑระดับปานกลางถึงระดับดี  
3. สํารวจโดยใชแบบสอบถามกลุมตวัอยางจํานวน 400 ราย สุมตัวอยางแบบโควตา โดยเปนกลุมผูบริโภคที่ใชบริการ

ชองทางการจัดจําหนาย A, B, C, และ D เปนชองทางหลัก กลุมละ 100 ราย โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  
2 เดือน ซึ่งกอนที่จะนําขอมูลมาเขากระบวนการ Factor analysis ไดทําการทดสอบ KMO and Bartlett's Test  พบวา  
ผลการทดสอบมีคาเปน 0.888 จึงถือวาขอมูลที่นํามาวิเคราะหนี้เหมาะสมที่จะใชเทคนิค Factor Analysis 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  เชน ขอมูลทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางเชน เพศอาชีพ 

ระดับการศึกษา รายได 
สวนท่ี 2 ขอมูลดานพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชบริการทั่วไป เชน ความถี่ของการใชบริการ และโอกาสในการไดเขามา

ใชบริการ 
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวปจจัยสวนประสมรานคาปลีกที่ผูบริโภคใหความสําคัญตอตําแหนงทางการตลาด ไดแก ทําเล

ที่ตั้ง เชน มีจํานวนสาขามาก, ความหลากหลายของสินคา เชน มีสินคาใหเลือกหลากหลายทั้งสินคาในประเทศและนําเขา , 
ราคา เชน ราคาปกติถูกกวารานอื่น, การสื่อสารการตลาด เชน มีสินคาพรีเมี่ยมแจก , การออกแบบและจัดวางสินคา เชน 

จัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู, การบริการ เชน พนักงานมีอัธยาศัยดี ใชการวัดระดับความคิดเห็น (Likert’s Scale) ระดับ 1-5 
โดยใหระดับความคิดเห็น 5 ระดับ จากมากท่ีสุดไปจนถึงนอยที่สุด โดยมีชุดคําถามจํานวน 27 ขอ (ตัวแปร) 

การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเ ฉลี่ย 

สวนการรับรูตําแหนงทางการตลาดวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) และสรางแผนภาพการรับรู 

(Perceptual map) โดยดําเนินดังนี้  
1. การวิเคราะหองคประกอบใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงคนหา แบบ Principle component สําหรับการ

ลดจํานวนตัวแปร (ชุดคําถาม) การวิ เคราะห เริ่มจากการสกัดองคประกอบ โดยพิจารณาจาก Initial Solution  
ที่คา Eigenvalue มากกวา 1 หลังจากสกัดองคประกอบได จึงทําการจัดตัวแปรวาเหมาะสมที่จะอยูในองคประกอบใด จากนั้น

ทําการหมุนแกนองคประกอบแบบ Verimax ทําใหตัวแปรมีจํานวนนอยที่สุด รวมถึงมีคา Factor loading สูงในแตละ

องคประกอบโดยกําหนดเกณฑยอมรับที่ 0.5  เมื่อไดจํานวนองคประกอบที่เหมาะสมแลวก็เลือกตัวแปรใหอยูในแตละ

องคประกอบ โดยพิจารณาวาคาคะแนนของตัวแปรสูงสุดในองคประกอบใด ก็จะอยูในองคประกอบนั้น แ ละตั้งช่ือ

องคประกอบใหสะทอนและครอบคลุมตัวแปรที่อยูในองคประกอบนั้น 
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2. การสรางแผนภาพการรับรู (Perceptual Map) ทําโดยการหาคาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบของแตละปจจัยของ

แตละชองทาง จากนั้นนําคาคะแนนดังกลาวมาปรับคาโดยการหาร 2 เพื่อใหไดคาคะแนนไมเกิน ±1ที่เหมาะสมในการนําไป

สรางแผนภาพการรับรู นําคาคะแนนไปสรางแผนภาพการรับรูตําแหนงทางการตลาดของแตละชองทาง 

ผลที่ไดจากการวิจัย 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม   
 จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง  มีชวงอายุ

ระหวาง 26 - 35 ป และสวนใหญมีอาชีพ  เปนพนักงานบริษัทเอกชน 
 สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมที่ใชบริการรานคาปลีกสมัยใหมในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ของผูตอบ

แบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีเหตุผลในการใชบริการรานคาปลีกสมัยใหม คือเรื่องความสะดวกในการเลือกสินคา 

และมีปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานคาปลีกสมัยใหม  คือ สินคาครบถวนและหลากหลาย โดยมีความถี่ในการใช

บริการรานคาปลีกสมัยใหม 1 เดือนครั้ง และมีคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในการซื้อในชวง 901 – 1,200 บาท  
สวนที่ 3 การวิเคราะหเพ่ือหาการรับรูของผูบริโภคตอตําแหนงทางการตลาดของชองทางการจัดจําหนายรานคา

ปลีกสมัยใหมกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม 
จากตารางที่1 คา Factor loading แสดงความสัมพันธ ตัวแปรและปจจัยแตละตัว การพิจารณาวาตัวแปรจะอยูใน

ปจจัยใดนั้น จะพิจารณาจากคา Factor loading ของตัวแปรที่มีคามาก เมื่อเปรียบเทียบกันในทั้ง 3 ปจจัย โดยยึด Rotated 
component matrix (หมุนแกนปจจัยโดยวิธี Varimax) ทําใหสามารถสกัดปจจัยทั้ง 27 ตัวแปร ใหเหลือเพียง 3 ปจจัย  

ตารางที่1 แสดงคา Component matrix และ Rotated component matrix  

ตัวแปร 
Component matrix 

(คา Factor loading กอนการหมุน) 
Rotated component matrix 

(คา Factor loading หลังการหมุน) 
ปจจัยท่ี 1 ปจจัยท่ี 2 ปจจัยท่ี 3 ปจจัยท่ี 1 ปจจัยท่ี 2 ปจจัยท่ี 3 

1. อยูใกลที่ทํางาน 1.000   .724 .680  
2. อยูใกลแหลงชุมชน .899 -.428  .373 .927  
3. ที่จอดรถเพียงพอ .874 -.487  .305 .950  
4. มีสินคาในประเทศท่ี

หลากหลาย 
.815 -.511   .939  

5. มีสินคานําเขาหลากหลาย -.975   -.574 -.789  
6. สินคากลุม SME, OTOP(
สินคาทองถิ่น) 

-.971   -.699 -.632 .335 

7. มีสินคาอาหารสด, ผักผลไม 

ที่มีความสดใหม 
-.988   -.819 -.560  

8. มีสินคาอาหารสด,ผักผลไม .631 -.770   .997  
9.มีราคาสินคาปกติถูกกวาหาง

อื่น 
.914 -.383  .419 .906  



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 303  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

10. มีราคาสูงกวาหางอ่ืน แต

คิดวาคุมคากับคุณภาพ 
-.940   -.521 -.771 .365 

11. มีราคาสินคาประเภท

อาหารสด,ผักผลไมที่ถูกกวา

หางอ่ืน 
.968   .568 .822  

12. มีการประชาสมัพันธทาง

แผนโบรชัวร 
.965   .867 .466  

13. มีการประชาสมัพันธทาง 

online ไดแก ทางโซเชียล

มีเดีย (facebook / IG / 
website) 

.887 .461  .956   

14. มีการจัดบูทกิจกรรม

พิเศษ บูทชงชิมเปนประจํา 
.950 .312  .905 .417  

15. มีการลงโฆษณาทีวี .923 .385  .933 .345  
16. มีสื่อประชาสมัพันธที่

รวดเร็วทันกับถานการณ 
.904 .423  .938 .301  

17. มีการจัดโปรโมชั่นลด

ราคาเปนประจํา 
.971   .870 .489  

18. มีการจัดโปรโมชั่นแจก

สินคา พรีเมี่ยม(ของแถม) เปน

ประจํา 
.507 .719 .476 .906  .391 

19. มีจัดรายการสินคาแพคคู 

ในรายการสินคาใกลหมดอายุ

เปนประจาํ 
.908  .371 .830 .490  

20. เมื่อเปนสมาชิกแลวมีสิทธิ

พิเศษและสวนลด ที่ไดใชจริง 
.909 .411  .947 .318  

21. มีการจัดเรียงสินคาเปน

หมวดหมูที่ชัดเจน 
  -.985   -.993 

22. มีการจัดเรียงสินคาแบบมี

ระดับ และมดีีไซนท่ีสวยงาม 
-.989   -.635 -.746  

23. มีการจัดเรียงแบบเปนตั้ง

กอง เนนการวางสินคาใหดู

เยอะ 

.927 -.374  .421 .904  

24. มีชั้นวางสินคาท่ีสะอาด 

และไมมฝีุนจับ 
-.937  -.345 -.752 -.612  

25. มีพนักงานท่ีมีความรูเรื่อง

สินคาในรานเปนอยางด ี
-.974   -.726 -.610 .318 
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26. มีการบริการชําระเงินท่ี

รวดเร็ว 
-.972   -.601 -.745  

27. มีพนักงานท่ีใหบริการที่ดี

เปนพิเศษ เชน เมื่อสอบถาม

หาสินคา ก็พาเดินไปท่ีสินคา 

-.948  .304 -.722 -.561 .404 

 
1. การวิเคราะหหาปจจัย (Factor) หรือ Component หรือแกน (Dimension) จากตัวแปรหรือคําถาม  

เพื่อใชในการสรางแผนภาพการรับรู (Perceptual map) ผูบริโภคตอตําแหนงทางการตลาดของชองทางการจัดจําหนาย

รานคาปลีกสมัยใหมกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคในจังหวัดเชียงใหมจากการวิเคราะห Principal component analysis 
สามารถลดจํานวนตัวแปรลงเหลือ 3 ปจจัยดังน้ี 

ปจจัยที่ 1 (Component 1) กําหนดช่ือปจจัยเปน “การสงเสริมการตลาดและสื่อประชาสัมพันธโดดเดน แต

คุณภาพการบริการ และความสดใหมของสินคาอาหารสดไมโดดเดน มีสินคาทองถิ่นใหเลือกนอย” มีคา Eigenvalues 
เทากับ 21.817 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 80.803 ประกอบดวย 15 ตัวแปร เรียงคามากไปนอย ไดแก  
1. มีการประชาสัมพันธทาง online ไดแก ทางโซเชียลมีเดีย (facebook / IG / website) 2. เมื่อเปนสมาชิกแลวมีสิทธิพิเศษ

และสวนลด ที่ไดใชจริง 3. มีสื่อประชาสัมพันธที่รวดเร็วทันกับถานการณ 4. มีการลงโฆษณาทีวี 5. มีการจัดโปรโมช่ันแจก

สินคา พรีเมี่ยม(ของแถม)เปนประจํา 6. มีการจัดบูทกิจกรรมพิเศษ บูทชงชิมเปนประจํา 7. มีการจัดโปรโมช่ันลดราคาเปน

ประจํา 8. มีการประชาสัมพันธทางแผนโบรชัวร 9. มีจัดรายการสินคาแพคคู ในรายการสินคาใกลหมดอายุเปนประจํา  
10. อยู ใกลที่ทํางาน ลําดับตอไปนี้จะมีคาติดลบจึงใหเปนปจจัยที่โดดเดนนอย ดังนี้  11. สินคากลุม SME, OTOP  
(สินคาทองถิ่น) 12. มีพนักงานที่ใหบริการที่ดีเปนพิเศษ เชน เมื่อสอบถามหาสินคา ก็พาเดินไปที่สินคา 13. มีพนักงานที่มี

ความรูเรื่องสินคาในรานเปนอยางดี 14. มีช้ันวางสินคาที่สะอาด และไมมีฝุนจับ 15. มีสินคาอาหารสด , ผักผลไม ที่มีความสด

ใหม 
ปจจัยที่ 2 (Component 2) กําหนดช่ือปจจัยเปน “ความสะดวกสบายในการเขาใชบริการและไดรับสินคา

ครบถวน และราคาคุมคากับคุณภาพสินคา แตสินคานําเขามีความหลากหลายนอยและการจัดเรียงสินคาไมเนนดีไซนที่มี

ระดับ” มีคา Eigenvalues เทากับ 3.249 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 12.034 ประกอบดวย 11 ตัวแปร เรียงคามากไป

นอย ไดแก 1. มีสินคาอาหารสด, ผักผลไม 2. ที่จอดรถเพียงพอ 3. มีสินคาในประเทศที่หลากหลาย 4. อยูใกลแหลงชุมชน  
5. มีราคาสินคาปกติถูกกวาหางอื่น 6. มีการจัดเรียงแบบเปนตั้งกอง เนนการวางสินคาใหดูเยอะ  7. มีราคาสินคาประเภท

อาหารสด, ผักผลไมที่ถูกกวาหางอ่ืน ลําดับตอไปนี้จะมีคาติดลบจึงใหเปนปจจัยที่โดดเดนนอย ดังนี้ 8. มีการบริการชําระเงินที่

รวดเร็ว 9. มีการจัดเรียงสินคาแบบมีระดับ และมีดีไซนที่สวยงาม 10. มีราคาสูงกวาหางอื่น แตคิดวาคุมคากับคุณภาพ  
11. มีสินคานําเขาหลากหลาย 

ปจจัยที่  3 (Component 3) กําหนดช่ือปจจัยเปน “ดานการจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูที่ชัด เจน”  
มีคา Eigenvalues เทากับ 1.934 อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 7.164 ประกอบดวย 1 ตัวแปร เปนปจจัยที่มีคาติดลบ

ไดแก 1. มีการจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูที่ชัดเจน 
2. การสรางแผนภาพการรับรูตําแหนงทางการตลาดของชองทางการจัดจําหนายคาปลีกสมัยใหม กลุมสินคา

อุปโภคและบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม คาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบของแตละปจจัยของแตละชองทางที่นํามาปรับคาโดย

การหาร 2 เพื่อใหไดคาคะแนนไมเกิน ±1 แสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ีนํามาปรับคา 

รานคาปลีก

สมัยใหม 

คา Factor score 
ปจจัยท่ี 1 ปจจัยท่ี 2 ปจจัยท่ี 3 
คาใหม คาใหม คาใหม 

A 0.12825 0.36860 -0.64045 
B 0.38880 -0.64135 0.00151 
C 0.21512 0.42413 0.57994 
D -0.73219 -0.15138 0.05901 

จากตารางที่ 2 นํามาสรางแผนการรับรูตําแหนงทางการตลาดของชองทางการจัดจําหนายรานคาปลีกสมัยใหมกลุม

สินคาอุปโภคและบริโภค ในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 4 ชองทาง ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 แสดงแผนภาพการรับรูตําแหนงทางการตลาดของชองทางการจัดจําหนายรานคาปลีกสมัยใหม A, B, C และ D 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
จากรูปที่ 1 แสดงตําแหนงแผนภาพการรับรูทางการตลาดของชองทางการจัดจําหนายคาปลีกสมัยใหม A, B, C  

และ D สามารถอธิบายวิเคราะหจําแนกตามลําดับคะแนนของทั้ง 3 ปจจัย ของแตละชองทางไดดังนี้ 
ชองทางคาปลีก A ผูบริโภคมีการรับรูตําแหนงทางการตลาดที่เดนชัดมากที่สุดในปจจัยดานความสะดวกสบายใน

การเขาใชบริการและไดรับสินคาครบถวน และราคาคุมคากับคุณภาพสินคา แตสินคานําเขามีความหลากหลายนอยและการ

จัดเรียงสินคาไมเนนดีไซนที่มีระดับและ ปจจัยการสงเสริมการตลาดและสื่อประชาสัมพันธโดดเดน แตคุณภาพการบริการ  
และความสดใหมของสินคาอาหารสดไมโดดเดน มีสินคาทองถิ่นใหเลือกนอย สวนปจจัยดานการจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูที่

ชัดเจนมีความเดนชัดนอย 
ชองทางคาปลีก B ผูบริโภคมีการรับรูตําแหนงทางการตลาดที่เดนชัดในปจจัยการสงเสริมการตลาดและ 

สื่อประชาสัมพันธโดดเดน แตคุณภาพการบริการ และความสดใหมของสินคาอาหารสดไมโดดเดน มีสินคาทองถิ่นใหเลือกนอย 

สวนปจจัยที่มีความเดนชัดนอยที่สุดคือปจจัยความสะดวกสบายในการเขาใชบริการและไดรับสินคาครบถวน และราคาคุมคา

กับคุณภาพสินคา แตสินคานําเขามีความหลากหลายนอยและการจัดเรียงสินคาไมเนนดีไซนท่ีมีระดับ 
ชองทางคาปลีก C ผูบริโภคมีการรับรูตําแหนงทางการตลาดที่ความเดนชัดในปจจัยดานการจัดเรียงสินคาเปน

หมวดหมู และปจจัยความสะดวกสบายในการเขาใชบริการและไดรับสินคาครบถวน  และราคาคุมคากับคุณภาพสินคา  



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 306  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

แตสินคานําเขามีความหลากหลายนอยและการจัดเรียงสินคาไมเนนดีไซนที่มีระดับ และปจจัยการสงเสริมการตลาดและสื่อ

ประชาสัมพันธโดดเดน โดยที่คุณภาพการบริการ และความสดใหมของสินคาอาหารสดไมโดดเดน มีสินคาทองถิ่นใหเลือกนอย  
ชองทางคาปลีก D ผูบริโภคมีการรับรูตําแหนงทางการตลาดที่ความเดนชัดในปจจัยดานการจัดเรียงสินคาเปน

หมวดหมูที่ชัดเจน สวนการรับรูที่มีความเดนชัดนอยคือปจจัยความสะดวกสบายในการเขาใชบริการและไดรับสินคาครบถวน 
และราคาคุมคากับคุณภาพสินคา แตสินคานําเขามีความหลากหลายนอยและการจัดเรียงสินคาไมเนนดีไซนที่มีระดับ และ

ปจจัยการสงเสริมการตลาดและสื่อประชาสัมพันธโดดเดน แตคุณภาพการบริการ และความสดใหมของสินคาอาหารสดไมโดด

เดน มีสินคาทองถิ่นใหเลือกนอย 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูตําแหนงทางการตลาดของชองทางคาปลีกกลุมสินคาอุปโภคและ

บริโภคในจังหวัดเชียงใหม  โดยจัดกลุมของตัวแปรตางๆ ทั้ง 27 ตัวแปร สามารถจัดกลุมได 3 ปจจัย โดยผูบริโภคมีการรับรู

ตําแหนงทางการตลาดของชองทางคาปลีก 4 แหง ดังนี้  
ปจจัยที่ 1 “การสงเสริมการตลาดและสื่อประชาสัมพันธโดดเดน แตคุณภาพการบริการ และความสดใหมของ

สินคาอาหารสดไมโดดเดน มีสินคาทองถิ่นใหเลือกนอย” พบวา หางคาปลีก B มีการรับรูตําแหนงทางการตลาดในปจจัยการ

สงเสริมการตลาดและการบริการเดนชัดสูงที่สุด รองลงมาคือ หางคาปลีก C, A และ D ตามลําดับ 
ปจจัยที่ 2 “ความสะดวกสบายในการเขาใชบริการและไดรับสินคาครบถวน และราคาคุมคากับคุณภาพสินคา 

แตสินคานําเขามีความหลากหลายนอยและการจัดเรียงสินคาไมเนนดีไซนที่มีระดับ” พบวา หางคาปลีก C มีการรับรู

ตําแหนงทางการตลาดในปจจัยราคาและคุณภาพสูงที่สุด รองลงมาคือ หางคาปลีก A, Dและ Bตามลําดับ  
ปจจัยท่ี 3 “ดานการจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูที่ชัดเจน” พบวา หางคาปลีก C มีการรับรูตําแหนงทางการตลาด

ในปจจัยการจัดวางสินคาสูงที่สุด รองลงมาคือ หางคาปลีก D, B และ A ตามลําดับ  
ชองทางแตละแหงมีตําแหนงทางการตลาดที่เดนชัดแตกตางกัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
ชองทางคาปลีก A ผูบริโภคมีการรับรูตําแหนงทางการตลาดเดนชัดที่สุดในปจจัยความสะดวกสบายในการเขาใช

บริการและไดรับสินคาครบถวน และราคาคุมคากับคุณภาพสินคา แตสินคานําเขามีความหลากหลายนอยและการจัดเรียง

สินคาไมเนนดีไซนที่มีระดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของรานที่กลาววา ใหบริการโดยมุงเนนการนําเสนอสินคาและบริการที่

หลากหลาย ราคาประหยัด และมีคุณภาพ นําเสนอสินคาอาหารสดและอาหารแหงที่หลากหลาย สวนปจจัยที่ผูบริโภครับรู

นอยที่สุดของชองทางคาปลีก A คือ ปจจัยดานการจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูที่ชัดเจน การศึกษานี้มีความสอดคลองกับ

การศึกษาของธีรศักดิ์ จินดาบถ (2555) ในเรื่องของพฤติกรรมผูบริโภคและการรับรูภาพลักษณของรานคาปลีกของผูบริโภค

แบงตามระดับของรานคาปลีก ซึ่งไดศึกษาชองทางคาปลีก A โดยไดพบวาชองทางคาปลีก A เปนชองทางที่มีสินคาครบถวนทั้ง

อาหารและไมใชอาหาร โดยมีพื้นท่ีกวางขวาง ทําใหผูบริโภคมีความสะดวกสบายในการเขาใชบริการ 
ชองทางคาปลีก B ผูบริโภคมีการรับรูตําแหนงทางการตลาดเดนชัดที่สุดในปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและสื่อ

ประชาสัมพันธโดดเดน แตคุณภาพการบริการและความสดใหมของสินคาอาหารสดไมโดดเดน มีสินคาทองถิ่นใหเลือกน อย 

สอดคลองกับกิจกรรมทางการตลาดของชองทางนี้ที่มีการทําสื่อประชาสัมพันธทางออนไลนอยางตอเนื่องและมีผูบริโภคให

ความสนใจกับสื่อทั่วประเทศ แตไมสอดคลองกับนโยบายที่มุงเนนการใหบริการอยางดีที่สุดและมีมาตรฐานเปนเลิศในการ

บริโภคซึ่งมีความรับรูที่เดนชัดนอยในดานนี้  
ชองทางคาปลีก C ผูบริโภคมีการรับรูตําแหนงทางการตลาดเดนชัดที่สุดในปจจัยดานการจัดเรียงสินคาเปน

หมวดหมู  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชองทางนี้ที่ใหความสําคัญเรื่องการจัดวางสินคาในพื้นที่หาง ไมนอยกวา 200 ตาราง

เมตร โดยจัดแบงเปนหมวดหมู ตามประเภทของสินคา และ จัดวางพื้นที่ที่เขาถึงโดยสะดวก และสอดคลองกับการศึกษาของ
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ของธีรศักดิ์ จินดาบถ (2555) ในเรื่องของพฤติกรรมผูบริโภคและการรับรูภาพลักษณของรานคาปลีกของผูบริโภคแบงตาม

ระดับของรานคาปลีก ซึ่งไดศึกษาชองทางคาปลีก C โดยไดพบวาชองทางคาปลีก C เปนชองทางคาปลีกขนาดใหญที่มีพื้นที่

กวางขวาง และมีการแบงหมวดหมูสินคาที่ชัดเจน และอีกปจจัยที่ผูบริโภครับรูเดนชัดคือปจจัยดานความสะดวกสบายในการ

เขาใชบริการและไดรับสินคาครบถวน และราคาคุมคากับคุณภาพสินคา สอดคลองกับนโยบายของรานในการจําหนายสินคา

คุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได  
ชองทางคาปลีก D ผูบริโภคมีการรับรูตําแหนงทางการตลาดเดนชัดที่สุดในปจจัยดานการจัดเรียงสินคาเปน

หมวดหมู มีการรับรูที่เดนชัดโดยเฉพาะการตกแตงภายในพื้นท่ีใหบริการ ที่มีเอกลักษณเฉพาะ สอดคลองกับการวางตําแหนง

ทางการตลาดของรานท่ีวาดวยการเปน “Hi-end supermarket” จับลูกคากลุมบน โดยมีการออกแบบตกแตงรานแตละสาขา

อยางโดดเดน และใหความสําคัญกับรายละเอียดตางๆ เชน ไมมีโฆษณาสินคาเสียงดัง แตเปดเพลงคลาสสิค การวัดขนาดแสง

ไฟท่ีเหมาะสมในแตละ display  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับชองทางคาปลีกกลุมสินคาอุปโภคและบริโภคในจังหวัดเชียงใหมแตละแหง ดังนี้ 
ชองทางคาปลีก A มีตําแหนงทางการตลาดจากการรับรูที่เดนชัด ในดานความสะดวกสบายในการเขาใชบริการและ

ไดรับสินคาครบถวน โดยที่สินคานําเขามีความหลากหลายนอยและการจัดเรียงสินคาไมเนนดีไซนท่ีมีระดับ มีราคาสินคาปกติ

ถูกกวาหางอื่น ในประเด็นนี้หากเพิ่มกลุมสินคาที่เปนสินคานําเขาและสินคาที่มีราคาพรีเมี่ยมที่คุณภาพดีเพิ่มเขามาในราน  
จะทําใหผูบริโภคที่เขามาใชบริการไดสินคาครบถวนมากขึ้นและยังทําใหมูลคายอดขายเพิ่มขึ้น 

ชองทางคาปลีก B มีลักษณะเดนในเรื่องการสงเสริมการตลาดและสื่อประชาสัมพันธซึ่งสอดคลองกับตําแหนง

การตลาดที่ไดวางไว ในเรื่องการตอบสนองไลฟสไตลของผูบริโภคยุคนี้ผานสื่อโซเชียลไดทันตอสถานการณ แตเดนชัดนอยใน

การรับรูของผูบริโภคเรื่องของความสะดวกสบายในการเขาใชบริการและไดรับสินคาครบถวน และราคาคุมคากับคุณภาพ

สินคา จึงควรเพิ่มในเรื่องพื้นที่จอดรถ และการจัดสงแบบเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อสะดวกตอลูกคายุคปจจุบัน สวนในเรื่องรายการ

สินคาควรเพิ่มความหลากหลายของรายการสินคาใหเติมเต็มความตองการของผูบริโภค  
ชองทางคาปลีก C มีการรับรูตําแหนงทางการตลาดที่มีความโดดเดนทุกปจจัย ดังนั้นจึงควรรักษามาตรฐานการ

บริการอยางตอเนื่อง และ ปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหทันสมัยตอเหตุการณปจจุบันมากขึ้น และในสวนที่เปนจุดเดนที่

ลูกคารับรูในเรื่องสินคาท่ีมีหลากหลายและครบถวน ยังมีกลุมสินคานําเขาไมครบถวนและมีใหเลือกซื้อไมหลากหลาย ควรเพิ่ม

กลุมสินคานําเขาใหผูบริโภคไดเลือกซื้อ เพื่อเปนการยกระดับรายการสินคาแบบทั่วไปและเพิ่มยอดขายใหแกชองทางคาปลีก C 

ดวย และยังเพื่อเปนการสรางฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอีกดวย 
ชองทางคาปลีก D ควรมีการปรับปรุงในดานการสงเสริมการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ เนื่องจากมีการรับรู

ตําแหนงทางการตลาดที่เดนชัดนอยที่สุดในดานนี้ อาจจะทําโดยการสงเสริมการขายอยางตอเนื่องเพื่อกระตุนการรับรูแก

ผูบริโภคทั่วไป เชน สินคาจัดรายการ การลดราคาสินคา เปนตน ซึ่งในสวนของชองทางคาปลีก D มีความโดดเดนดาน สินคา

ทองถิ่นที่จําหนายในราน ประเด็นนี้นาจะนํามาทํากิจกรรมรวมกับสื่อประชาสัมพันธ โดยการใชอินฟลูเอนเซอรในทองถิ่น 

เพราะชองทางคาปลีก D เปนหางทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม หากสามารถทําใหคนในพื้นที่ เขารวมมีกิจกรรมกับชองทางคา

ปลีกได จะทําใหการรับรูในสวนของการสงเสริมการตลาดเพิ่มขึ้นไดอยางรวดเร็วในวงสังคมทองถิ่น 
ขอเสนอแนะสําหรับผูผลิตสินคาที่มีความสนใจวางจําหนายสินคาในชองทางคาปลีกกลุมสินคาอุปโภคและใน

จังหวัดเชียงใหมทั้ง 4 แหง ผูศึกษามีขอเสนอแนะจากการศึกษานี้ ดังนี้ 
 ชองทางคาปลีก A ควรใหวางกลยุทธในดานราคาและความคุมคาเปนหลัก โดยทั้งนโยบายของรานท่ีเนนความคุมคา

คุมราคา และจากผลการศึกษาที่ผูบริโภครับรูวาเปนรานที่มีการจําหนายสินคาราคาถูก ซึ่งถาจะนําสินคาเขาวางจําหนายกลุม
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สินคาก็ควรจะตอบโจทยดานราคาที่ไมแพง และคุณภาพคุมคา โดยสินคาที่รานยังไมมีการรับรูเดนชัดคือสินคานําเขา ซึ่งกลุม

สินคาที่มีตลาดวงกวางจะเปนกลุมผักผลไม หากสามารถนําสินคาผลไมนําเขาวางจําหนายในรานไดโดยที่ทําราคาเขาถึง

ผูบริโภคก็จะสามารถขยายฐานในชองทางคาปลีกนี้ไดเพิ่มขึ้น 
 ชองทางคาปลีก B ควรใหวางกลยุทธสินคาที่คุณภาพและความพรีเมี่ยมของสินคา ตามที่นโยบายของรานที่คัดสรร

สินคาที่ไดรับมาตรฐานทั้งในและตางประเทศ โดยที่หาความแปลกใหมและความโดดเดนใหกับสินคา และสินคานําสมัยที่จะ

นําเสนอเขาที่ชองทางคาปลีก B เพื่อตอบโจทยกับตําแหนงทางการตลาดของรานที่มุงเนนการตอบโจทยไลฟสไตลของ

ครอบครัวและคนรุนใหม โดยกลุมสินคาหากเปนสินคานําเขาไมวาจะเปนอาหารแหงหรืออาหารสด ผัก ผลไม หากจะทําตลาด

ดานนี้แนะนําใหเริ่มจากการจําหนายที่ชองทางคาปลีก B 
 ชองทางคาปลีก C เปนรานที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญและใหความสะดวกสบาย มีสินคาหลากหลายครบถวน โดยที่สินคามี

ราคาถูกกวาชองทางคาปลีกอื่น ตามนโยบายการจําหนายสินคาคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึงได ซึ่งผูบริโภคที่เขาใชบริโภค

ชองทาง C รับรูในดานราคาที่ถูก ดังนั้นหากจะจําหนายสินคาในชองทางนี้ควรเปนสินคาที่คุณภาพดีและราคาจับตองได หรือ

ควรตั้งราคาสินคาเปน Every Day Good Price  
 ชองทางคาปลีก D เหมาะสําหรับผูผลติสนิคาในทองถิ่นที่จะนําสินคาเขามาจําหนายผานชองทางนี้ เนื่องจากชองทาง

นี้เปนชองทางทองถิ่นในประเทศไทยมีเฉพาะจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีพื้นท่ีสําหรับใหสินคาทองถิ่นวางจําหนาย โดยที่สินคาควรจะ

เปนสินคาท่ีมีความแปลกใหม เปนสินคา SMEs OTOP ที่เปนโฮมเมด เนนความสดใหมของวัตถุดิบ หรือหากเปนสินคานําเขาก็

ควรจะเปนสินคานําเขาผัก ผลไมที่สดใหม เนื่องจากผูบริโภครับรูวาชองทางคาปลีก D มีผัก ผลไมที่มีความสดใหมอยางมาก 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการลาสไมลในประเทศไทย 
ชลธีร  วิริยา* ชุมพล  มณฑาทิพยกุล** 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการลาสไมลโดยใชแบบสอบถามเปนการ

เก็บขอมูล จํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 398 ราย ใชเครื่องมือทางสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
(One – way ANOVA)ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานอายุและพื้นที่อยูอาศัยที่แตกตางมีผลตอความพึงพอใจที่ความแตกตาง

กันทุกดาน แตระละระดับชวงอายุมีประสบการณและความคาดหวังที่แตกตาง และในสวนของพื้นที่อยูอาศัยแตละพื้นที่มี

จํานวนผูบริโภคที่แตกตาง การแขงขันที่แตกตาง เกิดความพึงพอใจตอการบริการในแตละพื้นที่แตกตางกันและการวิเคราะห

การถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผลจากสมการความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูใชบริการ

กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ คือ ความเร็ว (Beta) 0.36 

ความนาเชื่อถือ (Beta) 0.24 ความปลอดภัย (Beta) 0.16 ความสะดวก (Beta) 0.11 ตามลําดับ และผลการทดสอบสมมตุิฐาน

พบวา คาบริการ (Beta) -0.17 มีผลในเชิงลบ แสดงถึงเมื่อคาบริการในการขนสงพัสดุลดลง ก็จะทําใหความพึงพอใจของ

ผูใชบริการเพิ่มขึ้น 
คําสําคัญ: การขนสงสินคา /  ความพึงพอใจ  /  แบบสอบถาม / SPSS 

Abstract 
 

The objective of this research was to study the factors influencing the satisfaction of the Last Mile 
customers using a questionnaire for data collection. A total of 398 samples were used in the study, and the 
data were analyzed using the One-way ANOVA. The results indicated that different age and area factors had 
an effect on different satisfaction in all sides. Each age range has different experiences and expectations. In 
the different residential areas had the volume of Consumers has different in the competition of business 
has different In the represented Consumer Satisfaction in the area has different and multiple linear 
regression analysis. The results obtained from the equation of relationship between customer satisfaction 
and factors influencing satisfaction were found that influencing factor on the customer satisfaction was 
speed (Beta) 0.36, dependability (Beta) 0.24, security (Beta) 0.16, convenience (Beta) 0.11 in order and 
hypothesis test results show that shipping cost (Beta) -0.17 has a negative represented to when shipping 
cost has reduced will increase the satisfaction of service users. 
Key words: Keywords : Questionnaires / Satisfy / SPSS / Transportation 
 
 
 
                                                           
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน คณะบณัฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุร ี
** รองศาสตราจารย คณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
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1. บทนํา 

การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสรางเพื่อรองรับอีคอมเมิรซ (E-commerce) ดวยโรคระบาดโควิด 19 ทําใหพฤติกรรม 
การบริโภคสินคาเปลี่ยนไปจากการใชงานธุรกิจ แพลตฟอรมออนไลน (Online platform) มากยิ่งขึ้น ระบบการเคลื่อนยาย 
สินคาและบริการ ใหไปถึงมือผูบริโภค มีบทบาทมากขึ้น มีการแขงขันในธุรกิจลาสไมล (Last Mile)ที่รุนแรง โดยใชกลยุทธและ

แนวทางตางๆ  เพื่อใหการดําเนินงานสัมฤทธิ์ผลและเกิดคุณภาพที่พึงพอใจ ดานการแขงขัน ธุรกิจขนสงพัสดุมีแนวโนมแขงขัน

ดานราคารุนแรงยิ่งขึ้น จากการเขามาแยงชิง สวนแบงตลาดของผูประกอบการรายใหม ประกอบดวย ผูเลนในรายใหญ 3 ราย 

ครองสวนแบงตลาดรวมกันกวา 80% ไดแก บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เคอรี่ เอ็กซเพรส (Kerry express) และลาซาดา  
เอ็กซเพรส (Lazada express) และผูเลนรายกลางอื่น ๆ อีกหลายราย เชน เอสซีจี เอ็กซเพรส (SCG Express), ดีเอสแอล  
อีคอมเมิรซ (DHL E-commerce), นิ่มเอ็กซเพรส (Nim Express), และนินจาแวน (Ninja van) นอกจากนี้ ในชวง 2 ปที่ผาน

มา ผูเลนรายใหญหลายรายจากตางประเทศไดเริ่มเขามาลงทุนในตลาดขนสงพัสดุของไทย เปนตน และยังมีขอจํากัดในดาน

ขอบเขตการใหบริการกระจุกตัวอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และอัตราคาบริการที่สูงกวา การขนสงพัสดุ

แบบเดิมราว 2 เทา (ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย, 2563) 
จากการเติบโตดังกลาวทําใหเกิดการแขงขันในธุรกิจอยางรุนแรง การดําเนินธุรกิจของผูประกอบ เนนการใหบริการ

และพัฒนาคุณภาพ ความแตกตางของการบริการและความพึงพอใจของลูกคาที่มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  การวัดการ

จัดสงสินคา ตองเร็วและถูกตอง ไดแก จัดสงสินคาท่ีถูกตอง บรรจุหีบหออยางถูกตองไปสถานที่ท่ีถูกตอง ในเวลาที่ถูกตองตาม

จํานวนที่ถูกตองพรอมเอกสารที่ถูกตองสงถึงลูกคาที่ถูกตองในสภาพสมบูรณไมเสียหาย (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม , 2562)  
มีผลตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคา และในกระบวนการการทํางานตองมีคุณภาพที่ดี  โดยใช   กลยุทธและแนวทางตางๆ   

เพื่อนํามาวางแผนการดําเนินงานของธุรกิจ  เพื่อใหการดําเนินงานสัมฤทธิ์ผลและเกิดคุณภาพที่พึงพอใจ เพื่อบรรลุเปาหมาย

ขององคกร 
ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการสรางมูลคาและความพึงพอใจแกลูกคาในธุรกิจลาสไมล (Last Mile) นั้น ไดแก การเพิ่ม

ความสําคัญลูกคา การสรางและการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคา คุณภาพการบริการ การจัดการลูก คาสัมพันธ   
การรักษาลูกคา และการจัดการขอรองเรียนจากลูกคา ซึ่งผูประกอบการตระหนักดีวาเปนการสรางผลกําไรใหแกธุรกิจในระยะ

ยาวและยังแสดงศักยภาพขององคกรดวย ดังนั้น บริษัทควรมุงเนนไปท่ี ความพึงพอใจของลูกคา ความพึงพอใจลูกคาขึ้นอยูกับ

ผลิตภัณฑหรือบริการที่มีคุณภาพ วามีคุณภาพเทาใด คุณภาพเปนคุณสมบัติและลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการที่ข้ึนอยูกับ

ความสามารถในการที่จะตอบสนองตามที่ระบุหรือตามความตองการลูกคา และตองคํานึงถึงการตรวจสอบความพึงพอใจอยู

เสมอ เพื่อใหทราบและแกไขปรับปรุงสินค าหรือบริการใหดียิ่ง นําไปสูการเปนลูกประจํา และลูกคาภักดีในอนาคต  
(ฉัฐชสรณ กาญจนศิลานนท, 2559)  

ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงไดมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจเพื่อเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพการใหบริการจัดสงสินคา

ลาสไมล (Last Mile) ความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบริการลาสไมล (Last Mile) เพื่อตองการใหทราบถึงลักษณะ

ความตองการของผูใชบริการลาสไมล (Last Mile) อยางแทจริง รวมถึงการไดทราบระดับความพึงพอใจของการใหบริการและ

ขอมูลที่สําคัญ เปนประโยชนแกผูประกอบการที่มีความสนใจและตองการดําเนินธุรกิจ นําไปเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพและ

รูปแบบการดําเนินงานและบริการ  
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วัตถุประสงคของงานวิจัย  
1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอความพึงพอใจของผูใชบริการลาสไมล  
2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพล อันไดแก ความเร็ว คาบริการ ความปลอดภัย ความสะดวก ความนาเชื่อถือ ในการใช

บริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจตอการบริการ 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 ที่มาของปญหาเพ่ือการวิจัยของ Last Mile  
การใหบริการจัดสงสินคาลาสไมล (Last Mile)เปนการวางแผนการขนสง การจัดสงไปยังปลายทางสุดทาย  

การเคลื่อนยาย สิ่งของ พัสดุ จากศูนยกระจายสินคา หรือแหลงผลิตไปยังผูบริโภคปลายทางสุดทาย โดยมีคําสั่งซื้อจาก

ผูบริโภคและระบุจุดหมายจัดสง และอัตราคาบริการ มากอนแลว และเปนสวนสุดทายของหวงโซอุปทาน การมีเครือขายการ

ขนสงที่มี ฮับ (Hub) และเสนทางขนสงที่คลายกิ่งไมที่จะมีขนาดเล็กลงเรื่อย  ๆ  จนกิ่งสุดทาย แตปริมาณมากขึ้น (Cardenas 
, 2017) ทําใหมีจํานวนรถท่ีใชในกระบวนลาสไมล (Last Mile) มีมากข้ึนตาม และมีปญหาความแออัดในเขตเมือง การจอดรถ

สงของที่ผิดกฎหมาย และยังรวมไปถึงตนทุนดานสิ่งแวดลอมที่ปลอย กาซคารบอนไดออกไซตออกมาจากรถ (Mangariacina, 
2015) 

คอขวดในลาสไมล (Last Mile)  อุตสาหกรรมการซื้อของออนไลนและอีคอมเมิรซเติบโตอยางรวดเร็วโดยไดรับผล

จากพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงนี้ไดผลักดันใหผูขายจํานวนมากตองปรับตัวตาม เพื่อใหสินคา

ของตนพรอมสําหรับการซื้อบนแพลตฟอรมออนไลน ดวยการเปลี่ยนแปลงแบบใหม การสงมอบสินคาไปยังผูใชรายสุดทายได

กลายเปนสวนสําคัญของกลไกอีคอมเมิรซและใหความสําคัญกับทั้งผูขายและผูใชรายสุดทายดวยความนิยมในซื้อของออนไลน

ในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องบริการลาสไมล (Last Mile) จึงกลายเปนสวนสําคัญ ปจจุบันทุกธุรกิจจําเปนตองเสนอ

บริการจัดสงที่สะดวกรวดเร็วและครอบคลุมความตองการในการจัดสงทั้งหมดเพื่อตอบสนองลูกคา (Danny gill, 2562) 
ความไมแนนอนของจุดหมายปลายทางและปริมาณ ผูบริโภคปลายทางสุดทายมีจํานวนมากและคาดเดาไมได 

เนื่องจากปลายทางสุดทายกระจายไปตามพื้นที่ตาง  ๆ  และพนักงานจัดสงไมรูวาปลายทางอยูที่ไหน จนกวาจะถึงเชาของวันที่

ตองจัดสง ทําใหเสียเวลาในการจัดสงและคาใชจายมากขึ้น และยังรวมไปถึงจํานวนรถตอปริมาณสินคาที่ตองไปสง  
ที่มากเกินไปในเขตเมือง และนอยเกิดไปในเขตชานเมือง (Ducarme & Dimitri, 2562) 

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ (Service Quality)  
คุณภาพการใหบริการคือ ความสามารถที่ผูใหบริการ ตอบสนองตอผูใหบริก าร ตามความคาดหวังของลูกคา  

จากการรับรู เปรียบเทียบจากประสบการณหลังจากไดรับการบริการแลว ซึ่งคุณภาพการบริการที่แตกตางสามารถเพิ่มการ

แขงขันใหกับธุรกิจและนําไปสูการเพิ่มมูลคาตอบริการ 
ปจจัยกําหนดคุณภาพการใหบริการ การบริการเปนสิ่งท่ีจับตองไมได ผูซื้อไมสามารถตัดสิน คุณภาพ หรือมูลคากอน

ซื้อหรือบริโภคได ผูใชบริการจะตัดสินคุณภาพโดยเทียบกับท่ีรับรูจากความคาดหวังในบริการที่จะไดรับ โดยความคาดหวังและ

การรับรูเปนความรูสึกเชิงประสบการณมากกวา ดังนั้นในบริบทการบริการจะตองมี "ความคาดหวัง" สําหรับ "ข อกําหนด"  
หรือ "วัตถุประสงค"คําจํากัดความคุณภาพการบริการมักมาจาก "ลูกคาเปนศูนยกลาง" คุณภาพที่ผูใชบริการไดรับจากการ

ขนสงที่ดีซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจท่ีดีตามมาดวย 
2.3 แนวคิดดานความพึงพอใจตอการบริการ    
พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับ (Drive) เปนความตองการ ที่กดดันจนมากพอที่จะ

จูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่งความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน ความตองการ

บางอยางเปนความตองการทางชีววิทยา (Biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เชน ความหิวกระหาย หรือความลําบาก
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บางอยางเปน ความตองการทางจิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความตองการการยอมรับ (Recognition) การยกยอง 

(Esteem) หรือการเปนเจาของทรัพยสิน (Belonging) ความตองการสวนใหญอาจจะ ไมมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลกระทําใน

ชวงเวลานั้น ความตองการกลายเปนสิ่งจูงใจ เมื่อไดรับ การกระตุนอยางเพียงพอจนเกิดเปนความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ไดรับ

ความนิยมมากท่ีสุด 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของฟรอยดและทฤษฎีของมาสโลว 

การสรางประสบการณการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที1่. พีระมิดของการสรางประสบการณการบริการ 

Quek (2000) ไดแสดงความเห็นตอประสบการณการบริการ ผานรูปพีระมีด สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาและ 
ผูใหบริการตองการที่ตองตระหนักถึงประสบการณที่ดีเพื่อใหลูกคาพึงพอใจ กลยุทธในการรับมือกับผูรับบริการและกลยุทธ  
ในการใหบริการ วัฒนธรรมในองคการผูใหบริการขบวนการในการใหบริการการประเมินการใหบริการ องคประกอบท้ังหมดนี้ 

จะถูกสงตอใหเกิดประสบการณในการบริการที่ลูกคาพึงปรารถนาที่จะไดรับ โดยสามารถกลาวไดวาหากผูรับบริการเคยไดรับ

ประสบการณการบริการที่ดีในครั้งกอน ก็ยอมคาดหวังการบริการที่เทากับ หรือดีกวาการบริการครั้งท่ีแลว 
2.4 คุณภาพการใหบริการ (Service quality) คุณคาหรือผลประโยชนที่ลูกคาตองการ  
ตนทุนท่ีลูกคาคิดวาจะตองเสียไป ในมุมมองของลูกคาจะมีทั้งตนทุนท่ีมองเห็นและมองไมเห็น ตัวเงินท่ีลูกคาตองจาย

ไปเพื่อใชบริการ รวมไปถึงความพยายามที่ลูกคามาใชบริการ และบํารุงรักษา ตนทุนจึงไมเกี่ยวของกับเรื่องเงินเพียงอยางเดียว 

และในทางกลับกัน ผลประโยชนที่ลูกคาคิดวาจะไดรับ คือผลตอบแทนที่ลูกคาเช่ือวาจะไดรับจากการเขาไปใชบริการ  
(Quek, 2548) 

2.5 ประสิทธิภาพในการขนสง (Efficiency of Transportation)   
1) ความรวดเร็ว (Speed) ทําใหสินคาและบริการไปสูตลาดไดอยางรวดเร็วทันเวลาทันตอความตองการมีความสด

และมีคุณภาพเหมือนกับสินคาและบริการที่แหลงผลิต นอกจากนี้ผูที่เดินทางไปในที่ตาง ๆ ก็ตองการความรวดเร็วดวยเชนกัน 

ดังนั้นการขนสงท่ีดีมุงเนนไปท่ีความรวดเร็วในการเดินทาง 
2) การประหยัด (Economy) การประหยัดในตนทุนการขนสงและคาบริการ ผูประกอบการขนสงก็ตองพยายาม

เพื่อใหตนทุนในการขนสงต่ําที่สุดเทาที่จะทําไดและเรียกเก็บคาบริการในอัตราที่ลดลงดวยทําใหผูใชบริการประหยัดคาใชจาย 
3) ความปลอดภัย (Safety) ความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินคาตลอดจนความปลอดภัยของ

ยานพาหนะซึ่งถือเปนสิ่งที่สําคัญ สําหรับระบบการขนสงผูประกอบการขนสงตองรับผิดชอบตอการสูญเสียและเสียหาย  
ทุกอยางที่เกิดขึ้นตอสินคาและบริการรวมถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูโดยสารหรือพนักงาน 

คุณคาหรือผลประโยชนท่ีลูกคาตองการ = ผลประโยชนที่คิดวาจะไดรับ - ตนทุนท่ีคิดวาจะตองเสียไป 
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4) ความสะดวกสบาย (Convenient) ตอผูใชบริการไมวาจะเปนของผูโดยสารหรือความสะดวกในการขนสินคา

และบริกายานพาหนะตองอยูในสภาพที่ดีและใชการได สามารถอํานวยความสะดวกสบายใหแกผูใชบริการและมีอุปกรณ

อํานวยความสะดวกตาง ๆ ไวอยางครบถวนพรอมที่จะนํามาใชในการเคลื่อนยายไดทันที 
5) ความแนนอนเช่ือถือไดและตรงตอเวลา (Certainty and Punctuality) ตองมีกําหนดเวลาในการเดินทาง 

ที่แนนอนเช่ือถือไดและตรงตอเวลา มีจํานวนเที่ยวท่ีออกจากตนทางเวลาที่จะเดินทางถึงปลายทางตามกําหนดเวลา ที่ผานศูนย

กระจายสินคา (Ware House) หรือจุดศูนยกลางเชื่อมโยง เคลื่อนยายสินคา (Hub) ซึ่งจะตองระบุไวและจะตองรักษาเวลาให

เปนไปตามที่กําหนด (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2550) 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) ประชากรที่จะทําการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูใชบริการลาสไมล (Last Mile)  ในประเทศไทย ทําการสํารวจโดย

ใชแบบสอบถาม โดยเก็บแบบสอบถามเปนจํานวน 398 ราย กลุมตัวอยาง   ใชวิธีการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง   
ขนาดของกลุมตัวอยางประเภทท่ีทราบจํานวนประชากร ในกรณีที่ศึกษาคาเฉลี่ย 

กรอบแนวความคิดท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน (Independent Variables)          ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
    
 
 
 

                                            ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 

                 
 

สมมติฐานของงานวิจัย 

1)   ปจจัยดานคาบริการมีอิทธิพลทางลบตอความพึงพอใจของผูใชบริการ  
2)   ปจจัยดานความเร็ว คาบริการ ความปลอดภัย ความสะดวก ความนาเช่ือถือ มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพล 
- ความเร็ว 
- ราคา  
- ความปลอดภัย 
- ความสะดวก 
- ความนาเชื่อถือ 
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3.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่ องมือที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้ จะใช แบบสอบถาม ( Questionnaire) ที่ผู วิ จั ยออกแบบขึ้ นมาภาย ใต   

กรอบแนวความคิดและวัตถุประสงคในการวิจัยโดยแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวนใหญ  ๆ  คือ  
สวนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยดานลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ พื้นที่อยู

อาศัย คาขนสงสินคา มูลคาสินคาที่ใชบริการ ประเภทสินคาที่ใชบริการ รูปแบบการใชบริการ ขนาดปริมาตรที่ใชบริการ 

ความถี่ในการใชบริการโดยคําถามเปนแบบ เลือกตอบ (check - list)  
สวนท่ี 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการบริการ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  
สวนท่ี 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอคิดเห็น และ ขอเสนอแนะอื่น  ๆ   

3.2 การสรางและประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ 
1) ศึกษาคนควาและทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

ลาสไมล (Last Mile) ความพึงพอใจตอการบริการ คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
เพื่อนํามาสรางเปนขอคําถามตามวัตถุประสงคในการวิจัย 

2) สรางแบบสอบถามฉบับราง และนําแบบสอบถามฉบับรวงเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

และความครอบคลุมของเนื้อหาแลวมาปรับปรุงแกไข  
3) นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอผูเ ช่ียวชาญเพื่อ ตรวจสอบความเทียง (Validity) เพื่อหาคุณภาพของ

แบบสอบถามที่ใช โดยใชวิธีคํานวณหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา (Content Validity) หรือจุดประสงค 

(Item Objective Congruence : IOC) โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมนั้น 

และคัดเลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคาความตรง ตั้งแต ≥ 0.5 ขึ้นไป (สุรพงษ คงสัตย, 2551)พบวาขอคําถามแตละขอมีคา IOC 
อยูระหวาง 0.5-1.00 ซึ่งถือวามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแลวทําการปรับปรุงตามคําแนะนํา จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับราง

ไปทดสอบกอนใชจริง (Try Out) และมาคํานวณหาคาความเช่ือมั่น (Reliability)ดวยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคอนบารด 
(Cronbach) ผลปรากฏวามีคาเทากับ 0.924 หมายถึงแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงสูง (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) ปรับปรุง

แกไขและตรวจทานความบกพรองอีกครั้งกอนทําการจัดพิมพเปนขอคําถาม ฉบับสมบูรณที่จะใชในการเก็บขอมูลจริง   

3.3 การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยไดนําขอมูลจาก แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดมา

เปลี่ยนเปนรหัสตัวเลข แลวบันทึกลงโปรแกรม เพื่อดําเนินการ วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ซึ่งจําแนกออกไดเปน 2 สวน ดังนี ้
สวนที่ 1 วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดวยวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) แลวสรุป

ออกมาเปนคารอยละ (Percentage) และ F–test การวิ เคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)  
การคํานวณหาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย  เพศ อายุ รายได พื้นที่อยูอาศัย คาขนสงสินคา มูลคาสินคา 

ประเภทสินคาที่ใชบริการ รูปแบบการใชบริการ ขนาดปริมาตรที่ใชบริการ ความถี่ในการใชบริการ  
สวนที่ 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)การคํานวณหาความพึงพอใจตอการ

บริการ เเบบสอบถามตอนที่ 2 ที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อคํานวณหาคา

ความสัมพันธ ระหวาง ปจจัยที่มีอิทธิพล และความพึงพอใจตอการบริการ โดย มาตรวัดตัวแปร ดวยมาตรวัดอัตราสวนเปน

ตัวเลขแสดงความพึงพอใจมากนอย 
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4. ผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร/ตัวชี้วัด ความถี่ (คน) รอยละ 
1. คาขนสงสินคาที่ใชบริการตอ 1 ใบสั่งซื้อ    

ต่ํากวา 50 บาท 119 30.13 

51-100 บาท 162 41.01 

101-150 บาท  65 16.46 

151-200 บาท 25 6.33 

201-250 บาท 15 3.8 

251-300 บาท 6 1.52 

มากกวา 301 บาท 3 0.76 

รวม 395 100 
2. ประเภทสินคาที่ใชบริการ    

สินคาอุปโภคบริโภค ของใชสวนตัว ของใช   ประจําวัน 256 29.8 

 สินคาบริโภค เชน อาหารและเครื่องดื่ม 162 18.86 

 เครื่องแตงกาย เครื่องสําอาง 230 26.78 

 เครื่องใชไฟฟา เครื่องใชในบาน  119 13.85 

 อุปกรณกีฬา 38 4.42 

 สื่อบันเทิง 48 5.59 

 อื่น ๆ  (โปรดระบุ)................................................ 6 0.7 

รวม 859 100 

3.รูปแบบการใชบริการ    

อีคอมเมิรซ  (E-commerce)  310 49.76 

โซเชียลคอมเมิรซ   (Social Commerce) 249 39.97 
ตัวแทนจัดจําหนาย เชน ผานหนาเว็บไซตของแตละรานคา

เอง 
61 9.79 

อื่น  ๆ  (โปรดระบุ)................................................ 3 0.48 

รวม 623 100 

4. ความถี่ในการใชบริการ   

1-3 ครั้ง/เดือน 197 50.64 
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ตัวแปร/ตัวชี้วัด ความถี่ (คน) รอยละ 

4-6 ครั้ง/เดือน 145 37.28 

7-10 ครั้ง/เดือน 34 8.74 

มากกวา 10 ครั้ง/เดือน 13 3.34 

รวม 389 100 

 
ผลการวิจัยขอมูลดานความพึงพอใจตอการบริการ และระดับความคิดเห็นตอความพึงพอใจตอการใชบริการ สรุปไดวา 

การสงมอบสินคาไปยังสถานที่ปลายทางตามที่ตกลงกัน คาเฉลี่ย 4.03 รองลงมามี ระบบที่ใชงานงาย คาเฉลี่ย 3.96 และ  
ระบุราคาคาขนสงชัดเจนคาเฉลี่ย 3.96 จะเห็นไดวาปจจัยเหลานี้เปนสวนใหญที่เพิ่มความพึงพอใจตอการใชบริการลาสไมล  
ไมวาจะเปน การสงมอบสินคาที่ถูกตอง ความสะดวกในการใชงาน และความนาเชื่อถือของผูใหบริการ ฉะนั่นหากจะเพิ่มความ

พึงพอใจตอการบริการแลว และรักษาฐานลูกคาไวแลวควรเพิ่มนโยบายตามระดับความพึงพอใจเปนตน ลูกคาใหความสําคัญ

ในดานนี้เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจ 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยวิธีการวิเคราะหสมการถดถอย 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานคาบริการมีอิทธิพลเชิงลบตอความพึงพอใจของผูบริการ ( Beta) -0.17  

และ ปจจัยดานความเร็ว คาบริการ ความปลอดภัย ความสะดวก ความนาเช่ือถือ มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ

ทั้งหมดโดย ปจจัยดานความเร็ว (Beta) 0.36  มีอิทธิพลตอความพึงพอใจมากท่ีสุด 

5. อภิปรายผล   
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการลาสไมลมากที่สุด คือ ความเร็ว จากสมการความสัมพันธระหวาง

ความพึงพอใจของผูใชบริการกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ และ ปจจัยดานพื้นที่อยูอาศัยที่แตกตางมีผลตอ  
ความพึงพอใจที่ความแตกตางกันทุกดาน แสดงถึงพื้นที่อยูอาศัยที่แตกตางมีลักษณะการบริการที่แตกตางกันไมวาจะเปน

พนักงานจัดสง การติดตอประสานงาน การสงมอบท่ีถูกตอง  
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1. ผลการวิจัยขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยวิธีจํานวนและคารอยละ สรุปไดวา ผูใชบริการ ซื้อสินคาผาน 

แพลตฟอรม อีคอมเมิรซ และมีน้ําหนักสินคาที่นอยกวา 1 กิโลกรัม และมีมูลคาสินคาที่101- 1,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของอาทิตย วองไวตระการ (2556) ที่พบวากลุมตัวอยางใชเครื่องมือสื่อสารซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลาง

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซื้อสินคาเฉลี่ยเดือนละครั้ง มูลคาสินคาในแตละครั้งอยูท่ีระหวาง 501-1,000 บาท แสดงถึง ผูใชบริการ

ยังไมกลาเสี่ยงในการซื้อสินคาที่มีราคาสูงผาน แพลตฟอรม อีคอมเมิรซ และคาขนสงท่ีใชบริการกับความถี่ในการใชบริการแต

ละครั้ง  
2. ผลการวิจัยขอมูลดานความพึงพอใจตอการบริการ และระดับความคิดเห็นตอความพึงพอใจตอการใชบริการ  

สรุปไดวา สงมอบสินคาไปยังสถานที่ปลายทางตามที่ตกลงกัน คาเฉลี่ย 4.03  รองลงมาเปนความสะดวก ระบบที่ใชงานงาย 

คาเฉลี่ย 3.96  และ ความนาเชื่อถือ ระบุราคาคาขนสงชัดเจน คาเฉลี่ย 3.96  สอดคลองกับงานวิจัยของเสาวภา มีแกว (2560) 
ที่พบวา กลุมตัวอยางจากกลุมลูกคาท่ีใดรับสงมอบมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา   

จะเห็นไดวาปจจัยเหลานี้เปนสวนใหญที่เพิ่มความพึงพอใจตอการใชบริการลาสไมล ไมวาจะเปน การสงมอบสินคา 
ที่ถูกตอง ความสะดวกในการใชงาน และความนาเช่ือถือของผูใหบริการ  ฉะนั้นหากจะเพิ่มความพึ งพอใจตอการบริการแลว 

และรักษาฐานลูกคาไวแลวควรเพิ่มนโยบายตามระดับความพึงพอใจเปนตน  ลูกคาใหความสําคัญในดานนี้เพื่อเพิ่ม  
ความพึงพอใจ 

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยวิธีการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) ผลการทดสอบ พบวา 

วิเคราะหผลจากการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) ความเร็วมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการมาก

ที่สุด (Beta) 0.36 ในตัวแปรทั้งอิสระทั้งหมด  สอดคลองกับงานวิจัยของวนิดา ผจงกิจการ(2563)ที่พบวาลูกคาที่เปนกลุม

ตัวอยางที่ใชบริการพัสดุเรงดวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส ในดานการจัดการขนสงสินคาที่ตรง

ตอเวลามากที่สุด โดยปจจัยดังกลาวมีอิทธิพลตอผูรับบริการหรือลูกคา ในการรับสินคาไดทันเวลา ซึ่งสามารถเพิ่มมูลคา เชน 

สินคาเทศกาล หนังสือพิมพ อาหารสด เปนตน และเปนยังมีอิทธิพลตอผูใหบริการขนสงลาสไมลในการเพิ่มความพึงพอใจ

ใหแกลูกคา ในดานความเร็วท่ีมีผลตอการนโยบาย การดําเนินงาน และบริการตอลูกคา 

5.1 ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
จากการศึกษาและวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย สามารถนําไปใชประโยชนไดดังนี้ 
1) ขอเสนอแนะจากความพึงพอใจในดาน ความเร็ว ราคา ความปลอดภัย ความสะดวก ความนาเช่ือถือ พนักงาน 

การติดตอประสานงาน การสงมอบท่ีแตกตางกันทุกดานตามพื้นที่ บริษัทท่ีใหบริการลาสไมล ปรับรูปแบบการขนสง โดยสราง

พันธมิตรระหวางบริษัทขนสง(คูคา) การรวมการจัดสง ไปถึงศูนยกระจายสินคาปลายทาง เพื่อเพิ่มความเร็ว และยังลดตนทุน

การขนสงไมเต็มคัน ซึ่งสามารถนําไปลดคาบริการขนสง หรือจางบริษัททองถิ่นแทน 
2) ขอเสนอแนะจากปจจัยที่มีอิทธิพลความเร็วมีผลตอความพึงพอใจมากที่สุดในตัวแปรทั้งอิสระทั้งหมด โดยหาก  

มีความเร็วเพิ่มขึ้น จะทําใหมีความพึงพอใจมากขึ้นตาม ซึ่งเปนการวางแผนงานตามความพึงพอใจของผูใชบริการ  โดยการ

ปรับเปลี่ยนการกระจายสินคา นําวิธี Cross Docking ใชการแบงโซนการจัดสงเพื่อเพิ่มความชํานาญในเสนทางหรือลดจุดแวะ

พักพัสดุ โดยไมตองสงสินคาไปยังศูนยกระจายใหญกอน และเพิ่มความพึงพอใจในดานอื่นแทน อาทิ ดานความนาเช่ือถือ 

สามารถเช็คสถานะพัสดุไดตลอด หรือมีประกันพัสดุเสียหาย ในกรณีสินคาที่มีราคาสูง มีกําหนดวันเวลาที่จัดสงที่ชัดเจนและ

ทําได เพื่อลดความคาดหวังในการบริการ และพนักงานคอลเซนเตอรตอบคําถาม ประสานงาน แกไข ติดตามปญหา  
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ดานความปลอดภัย จัดเรียงพัสดุ การดําเนินงานที่เหมาะสม ระมัดระวังในการเคลื่อนยาย ดานความสะดวก รับสินคากลับใน

ขณะที่ไปสงพัสดุ เพื่อความสะดวกแกผูใชบริการที่ตองการสงพัสดุ เปนตน 
3) ขอเสนอแนะ เชิงกลยุทธผูใหบริการลาสไมล (Last Mile) จากผลการวิจัยที่ศึกษาความพึงพอใจผูใชบริการ

สามารถนําไปปรับใชวิธีการ ลูกคาเปนศูนยกลาง โดยใชอุปสงคจากผูใชบริการ กําหนดรูปแบบบริการเพื่อตอบสนองความ  
พึงพอใจ และยังสามารถสรางเปนจุดแข็งใหแกบริษัทได อาทิ รูปแบบการขนสง ที่เหมาะสม สงไดเร็วทันเวลา ปรับรูปแบบการ

ใชรถในการขนสง ในพื้นที่มีการจราจรแนนหนา ใชรถจักรยานยนตแทนหรือการจัดการสินคาคงคลังที่ดี งายตอกระจายพัสดุ 

ใชบารโคด หรือเครื่องคัดแยกอัตโนมัติ ไมใหมีพัสดุตกคางและเลือกทําเลที่ตั้งของศูนยกระจายสินคา ใหตอบสนองความ  
พึงพอใจมากท่ีสุด มุงเนนสรางความเร็ว โดยอาจมีกระจายหลายจุด หรือรวมจุดเพื่อกระจายตอ เปนตน 
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การรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ 
Customer Perception on Corporate Image of Absolute Health Regenerative Clinic 

นางสาวบุณยาภรณ  กันทะ* และอรชร  มณีสงฆ** 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ  
ใชแบบสอบถามออนไลน เก็บรวบรวมขอมูลการรับรูภาพลักษณองคกร จากลูกคาที่เคยมาใชบริการทุกสาขา  ดานตางๆ ดังนี้  
ดานผูบริหารสาขา  ดานบุคลากรทางการแพทยและพนักงาน  ดานสินคาและบริการ ดานวิธีการดําเนินธุรกิจ ดานกิจกรรม

หรือสังคม  ดานเครื่องมือที่ใชหรืออุปกรณสํานักงาน ดานวัฒนธรรมองคกร ดานบรรยากาศ  ใชสูตรการคํานวนประชากรกลุม

ตัวอยางของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จํานวน 354 ราย โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห

ขอมูลโดยคาทางสถิติ ไดแก รอยละ  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน  ไดแก การวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของระดับการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ  
ทั้ง 6 สาขาท่ัวประเทศ 

ผลการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี  
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 – 50,000 บาท อาชีพนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพโสด และเขารับบริการทางดานการดูแล

สุขภาพ  
การรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคา ทั้ง 8 ดาน โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ทั้งหมด คาเฉลี่ยสูงสุด  

3 ลําดับแรก คือ ดานเครื่องมือที่ใช  ดานบุคลากรทางการแพทย และพนักงาน  และดานวัฒนธรรมองคกร  
การรับรูภาพลักษณในแตละสาขา มีการรับรูภาพลักษณแตกตางกันทุกดาน ยกเวนดานภาพลักษณของบรรยากาศ 

ที่มีการรับรูไมแตกตางกัน  
ดานอายุ ในแตละชวงอายุ มีการรับรูภาพลักษณสวนมากไมแตกตางกัน ยกเวนดานภาพลักษณของผูบริหารสาขา 

และดานภาพลักษณของกิจกรรมหรือสังคมที่มีความแตกตางกัน 
ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีการรับรูภาพลักษณของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ในแตละกลุมรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน มีการรับรูภาพลักษณไมแตกตางกันในทุกดาน 

Abstract 

This Research aimed to study examine customer perception on corporate image of Absolute Health 
Regenerative Clinic. Data collection with the focus on approaches of administrative management; medical 
staff and staff; product and service; management style; activity or social perspective; material; culture; and 
atmosphere was performed by the online survey distributed to 354 customers of all branches of the studied 
corporate, according to the multi-stage sampling. Samples of this study was calculated by Taro Yamane’s 

sample population calculation formula with 95% of level of confidence. Then, data obtained were analyzed 
by the statistics: frequency, mean, and standard deviation, and the inferential statistics: one way ANOVA on 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
** รองศาสตราจารยภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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levels of customer perception towards the corporate image of all 6 nationwide branches of Absolute Health 
Regenerative Clinic. 
 The findings revealed that most respondents were male in the age of 31-40 years old. Their 
education background was bachelor’s degree and their average monthly income was the amount of 25,001-
50,000 Baht. They worked as an employee of a private company and were single. Type of service that they 
received from the studied corporate was health care service.  
 In an overview, their perceptions towards all 8 corporate image approaches were rated in very-
agree level. The top three approaches with the highest mean values were materials; medical staff and staff; 
and culture. 

Considering on each corporate’s branch, the customers had different corporate image perceptions 

in all approaches, except in the atmosphere approach.  
Considering on customer’s age ranges, the difference on corporate image perception was not 

observe in almost all approaches, except in administrative management and activity or social perspective 
approaches.  

Considering on ranges of monthly income, the difference on corporate image perception of the 
Absolute Health Regenerative Clinic’s customers with different ranges of monthly income was not observed 

in all approaches 

บทนํา 

ในปจจุบันทั่วโลกใหความสําคัญกับการดูแลเอาใจใสในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น ทําใหธุรกิจที่เกี่ยวของมีแนวโนม

ขยายตัวอยางตอเนื่อง สอดคลองกับปจจัยสนับสนุนตางๆ ท่ีสงผลใหไดรับความสนใจไมวาจะเปนการหันมาใสใจในเรื่อง

นโยบายของภาครัฐในการสงเสริมธุรกิจดานสุขภาพเพื่อที่จะสามารถแขงขันในตลาดโลกได ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ทางการแพทยเพื่อเขามาชวยในการรักษา เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ (กุลณี อิศดิศัย, 

2563) ซึ่งในชวงหลายปที่ผานมาธุรกิจการใหบริการทางการแพทยและธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเติบโตขึ้นสูงมาก 

เนื่องจากกระแสการตื่นตัวของประชากรโลกที่ใหความสนใจและพยายามแสวงหาการดูแลรักษารางกายที่ดีกวา เร็วกวา  
ถูกกวา ประกอบกับการเดินทางไปในที่ตางๆ มีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งการติดตอประสานงานและประชาสัมพันธ

ผานการใช Internet มีความสะดวกรวดเร็ว สงผลใหเศรษฐกิจเชิงสุขภาพ (Wellness Economy) มีแนวโนมเติบโตมากยิ่งข้ึน 

รวมถึงธุรกิจและบริการที่มีความเกี่ยวของกัน ดังนั้นในหลายๆประเทศจึงพยายามผลักดันใหตนเองเปนศูนยกลางทาง

การแพทย (Medical Hub) โดยการสรางจุดเดนและตําแหนงทางการตลาด (Positioning) ที่แตกตางกันเพ่ือดึงดูดผูใชบริการ

ใหเขามาใชบริการของตนเอง (ศูนยวิจัยธนาคารออมสิน, 2562) พฤติกรรมของผูบริโภคในเมืองใหญนั้นมองวา แบรนดใดที่ทํา

ใหพวกเขารูสึกวาสินคา หรือบริการเหมาะกับเขา หรือทํามาเพื่อเขาจริงๆ จะเปนแบรนดที่ควรคาแกการซื้อ โดยจะมองวา

สินคาเหลานี้ตองมีความคุมคากับเงินท่ีตองจายออกไป แนวโนมธุรกิจผลิตภัณฑหรือบริการเกี่ยวกับสุขภาพจึงเพิ่มขึ้นอยางเห็น

ไดชัด อันเนื่องมาจากแนวคิดของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปเปน “การปองกันดีกวาการรักษา” 
ประเทศไทยมีโรงพยาบาล คลินิก ศูนยการแพทยบูรณาการของเอกชนเกิดขึ้นเปนจํานวนมากเพื่อรองรับการบริการ

ประชากรไทย และชาวตางชาติที่ไดใหความสนใจในการเขามารักษาสุขภาพในประเทศ ทั้งดานนวัตกรรมทางการแพทย  
ซึ่งคาใชจายทางดานการรักษาพยาบาลที่ถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียที่ประกาศเปน Medical Hub                   

(ศูนยวิจัยธนาคารออมสิน, 2562)  
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ในปจจุบันศูนยการแพทยบูรณาการของเอกชนตางก็ใหความสําคัญในการสรางภาพลักษณทางดานการสื่อสารทาง

การตลาด ซึ่งในการสรางภาพลักษณของธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพนั้นจะมุงเนนทางดานการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง

การแพทยที่ทันสมัย และมีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยใหมีความเช่ียวชาญและเพื่อตองการยกระดับประสิทธิภาพการ

บริการสูมาตรฐานสากล เพื่อดึงดูดใหลูกคาเขามารับบริการ อีกทั้งยังมีการประยุกตและผสมผสานกลยุทธการสื่อสารทาง

การตลาดหลากหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนใหองคกรไปสูเปาหมายที่วางไว เชน การโฆษณาที่แสดงถึงการใหบริการทางดาน

การแพทยแบบบูรณาการ และความเช่ียวชาญในดานตางๆ รวมถึงการชูจุดเดนของการเปนศูนยสุขภาพครบวงจรในการ

ใหบริการดูแลรักษา เปนตน (ศูนยวิจัยธนาคารออมสิน, 2562) 
คลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ เปนศูนยการแพทยที่ใหบริการทางดานศาสตรการแพทยแบบบูรณาการและ 

มีความเช่ียวชาญดานเวชศาสตรชะลอวัย ซึ่งเปนศูนยสุขภาพครบวงจรในการใหบริการดูแลรักษา และฟนฟูสุขภาพดวย

หลักการแพทยบูรณาการ ผสมผสานนวัตกรรมการรักษาจากหลากหลายศาสตรทางการแพทยเนนการรักษาที่ตนเหตุปองกัน

ไมใหเกิดโรค และสงเสริมการดูแลสุขภาพแบบองครวม ครอบคลุมทุกระบบของรางกาย ปรับสมดุลฮอรโมน สมดุลวิตามินและ

เกลือแร ฟนฟูและรักษาโรคจากความเสื่อมตางๆ เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีอยางยั่งยืน ตางจากการรักษาที่โรงพยาบาลที่  
สวนใหญจะเปนการรักษาตามอาการเพื่อใหผูปวยหายจากอาการเจ็บปวยจากโรคตางๆ เปนหลัก ปจจุบันประกอบไปดวย 

ศูนยการแพทยบูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ สาขากรุงเทพ, ศูนยการแพทยบูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ สาขาขอนแกน,  
ศูนยการแพทยบูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ สาขาเชียงใหม , ศูนยการแพทยบูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ สาขา อุดรธานี,  
ศูนยการแพทยบูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ สาขาพัทยา , ศูนยการแพทยบูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ สาขานครราชสีมา  
(absolute-health, 2563) ในการสรางภาพลักษณของแอ็บโซลูทเฮลธนั้นจะเนนทางดานการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาดูแล

สุขภาพแบบบูรณาการเพื่อฟนฟูสุขภาพ และปองกันโรคจากความเสื่อม โดยใชผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพสูง ควบคูไปกับการ

บริการที่เปนเลิศ 
ดังนั้นการนําเสนอขอมูลดานภาพลักษณขององคกรจึงเปนสิ่งสําคัญเมื่อคลินิกเวชกรรมแอ็บโซลูท เฮลธ  

มีภาพลักษณที่ดี ก็จะสงผลใหมีผูมารับบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการศึกษาท่ีไดทางคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ จะสามารถ

นําไปวางแผน และกําหนดกลยุทธตางๆ เพื่อความเหมาะสมตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาระดับการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ 
2. เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่แตกตางกัน ตามตัวแปรตน เชน สาขา อายุ และรายไดเฉลี่ย 

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบถึงระดับการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ 
2. สามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนาปรับปรุงและวางเปาหมายใหกับฝายการตลาดในการวางแผนและกําหนด

ยุทธศาสตรในการสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร  

นิยามศัพท 

 การรับรูภาพลักษณ หมายถึง กระบวนการที่ผูมารับบริการของคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ  เลือกที่จะรับรู

ภาพลักษณองคกร ซึ่งผูมารับบริการสามารถสรางจินตภาพที่เกิดขึ้นไดจากการรับรู รับฟง สังเกต หรือไดมีประสบการณมา  
ในอดีต และสามารถสรางความประทับใจท้ังในดานบวกหรือดานลบ จึงทําใหบุคคลนั้นสามารถจะจําและพัฒนาเปนภาพอยาง
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ใดอยางหนึ่งที่มีตอคลินิกเวชกรรมแอ็บโซลูทเฮลธ การรับรูของลูกคาเกี่ยวกับภาพลักษณองคกรของแอ็บโซลูท เฮลธ  
ในดานตางๆ ดังนี้ ดานผูบริหารสาขา ดานบุคลากรทางการแพทยและพนักงาน ดานสินคาและบริการ ดานวิธีการดําเนินธุรกิจ 

ดานกิจกรรมหรือสังคม  ดานเครื่องมือที่ใช หรืออุปกรณสํานักงาน ดานวัฒนธรรมองคกร  ดานบรรยากาศ 
ลูกคา หมายถึง ผูมารับบริการเปนประจําตอเนื่องทุกๆ1-3เดือนในป พ.ศ. 2562 ของแอ็บโซลูท เฮลธ  

คลินิกเวชกรรม 6 สาขา คือ สาขากรุงเทพ สาขาขอนแกน สาขาเชียงใหม สาขาพัทยา สาขาโคราช และสาขาอุดรธานี 
คลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ หมายถึง ศูนยการแพทยที่ใหบริการทางดานศาสตรการแพทยแบบบูรณาการและ

มีความเช่ียวชาญดานเวชศาสตรชะลอวัย ซึ่งเปนศูนยสุขภาพครบวงจรในการใหบริการดูแลรักษา และฟนฟูสุขภาพดวย

หลักการแพทยบูรณาการ ผสมผสานนวัตกรรมการรักษาจากหลากหลายศาสตรทางการแพทยเนนการรักษาที่ตนเหตุปองกัน

ไมใหเกิดโรค และสงเสริมการดูแลสุขภาพแบบองครวม ครอบคลุมทุกระบบของรางกาย ปรับสมดุลฮอรโมน สมดุลวิตามินและ

เกลือแร ฟนฟูและรักษาโรคจากความเสื่อมตางๆ เพื่อเสริมสรางสุขภาพท่ีดีอยางยั่งยืน 

แนวคิดทฤษฎี 

 การศึกษาการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ใชแนวคิด ของ Philip Kotler  
(อางถึงใน วัฒนะชัย  ยะนินทร , 2550, หนา 9) ไดกลาววา ภาพลักษณ ( Image) เปนองครวมของความเช่ือ ความคิด  
และความประทับใจท่ีบุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติ และการกระทําใดๆ ที่คนเรามีตอสิ่งน้ันๆ จะมีความเกี่ยวพันอยางสูง

กับภาพลักษณของสิ่งนั้นๆ  แนวคิดของ Keller (2008) ในการวัดการสรางภาพลักษณองคกร และองคประกอบภาพลักษณ

องคกร (เสรี  วงษมณฑา , 2540 อางถึงใน วรวรรณ  องคครุฑรักษา , 2561)  โดยวัดจากองคประกอบหลัก  ไดแก   
ดานผูบริหารสาขา ดานบุคลากรทางการแพทยและพนักงาน ดานสินคาและบริการ ดานวิธีการดําเนินธุรกิจ ดานกิจกรรมหรือ

สังคม  ดานเครื่องมือท่ีใช หรืออุปกรณสํานักงาน ดานวัฒนธรรมองคกร และดานบรรยากาศ และยังไดทบนวนวรรณกรรมจาก 

เกศรินทร  พรมคําติ๊บ (2561)  เรื่อง “การรับรูภาพลักษณศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ของผูปวยสูงอายุ แผนกผูปวยนอก” กิตาวี  ศุภผลศิริ (2560)  เรื่อง “ภาพลักษณโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําและความภักดีของ

ผูใชบริการ” ธารินี  ใจดี (2559)  เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณของโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย  
ในการรับรูการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผูรับบริการ” และ วัชรากร  สุวรรณ (2558)  เรื่อง “ภาพลักษณของ

โรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย (SiPH) ในการรับรูของผูใชบริการ” เพื่อนํามาใชในการพัฒนาแบบสอบถาม 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเรื่องการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม  
แอ็บโซลูท เฮลธ 8 ดาน ดังนี้ 1.ดานผูบริหารสาขา 2.ดานบุคลากรทางการแพทยและพนักงาน 3. ดานสินคาและบริการ  
4. ดานวิธีการดําเนินธุรกิจ 5. ดานกิจกรรมหรือสังคม 6. ดานเครื่องมือที่ใช หรืออุปกรณสํานักงาน 7. ดานวัฒนธรรมองคกร 

8. ดานบรรยากาศ 
 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาที่มาใชบริการคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ทั้งหมด 6 สาขา 

จํานวน 3,095 คน (ฐานขอมูลลูกคาของคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ, 2563) โดยใชสูตรการคํานวณประชากรกลุมตัวอยาง

ของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 (Yamane, 1973 อางถึงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543) จากการคํานวณ

ประชากรไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 354 คน โดยทําการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 คํานวณประชากรกลุม
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ตัวอยางจากลูกคาที่มาใชบริการคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ทั้งหมด 6 สาขา ขั้นตอนที่ 2 คํานวณสัดสวนประชากรกลุม

ตัวอยางในแตละสาขา 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการศึกษา โดยผูศึกษาไดแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ  
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ และ

สถานภาพ  
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ 8 ดาน ดังนี้  

1. ดานผูบริหารสาขา 2. ดานบุคลากรทางการแพทยและพนักงาน 3. ดานสินคาและบริการ 4. ดานวิธีการดําเนินธุรกิจ  
5. ดานกิจกรรมหรือสังคม 6. ดานเครื่องมือที่ใช หรืออุปกรณสํานักงาน 7. ดานวัฒนธรรมองคกร 8. ดานบรรยากาศ 

สวนท่ี 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
แบบสอบถาม ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิครอนบาคอัลฟา มีคาระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.986 
ทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน (Google Form) จากลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ทั้งหมด  

6 สาขา จํานวน 354 ราย  
 การวิเคราะหขอมูล 
 รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติ SPSS for Windows โดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
การรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ไดทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด  

354 คน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล สามารถแบงไดเปน 3 สวนดังนี ้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  

 ผูจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด รอยละ 35 ใชบริการสาขากรุงเทพ ผูตอบบแบบสอบถามทั้งหมด เปนเพศหญิง

รอยละ 68 ผูตอบอายุชาง 20 -70 ปขึ้นไป อายุที่ตอบมากที่สุดคือชวง 31 - 40 ป รอยละ 29 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 

รอยละ 69 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,0001- 50,000 บาท รอยละ 36.44  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

รอยละ 35 สถานภาพ โสด รอยละ 47  การรับบริการแอ็บโซลูท เฮลธ คลินิกเวชกรรมดานการดูแลสุขภาพ รอยละ  60  
แตใชบริการดานอื่นๆรวมดวย 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ 8 ดาน แสดงในตาราง

ที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉลี่ยแปลผลของการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม  
              แอ็บโซลูท เฮลธ 

การรับรูภาพลักษณองคกรของลกูคาคลินิกเวชกรรม  
แอ็บโซลูท เฮลธ 

คาเฉลี่ย 
(แปลผล) 

S.D. ลําดับ 

1. ดานภาพลักษณของเครื่องมือท่ีใชหรืออุปกรณ 4.62 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

0.580 4 ขอ คาความเชื่อมั่น .913 

2. ดานภาพลักษณของบุคลากรทางการแพทย และพนักงาน 4.59 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

0.595 6 ขอ คาความเชื่อมั่น .969 

3. ดานภาพลักษณของวัฒนธรรมองคกร 4.57 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

0.611 4 ขอ คาความเชื่อมั่น .913 

4. ดานภาพลักษณของวิธีการดําเนินธุรกิจ 4.52 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

0.635 7 ขอ คาความเชื่อมั่น 935 

5. ดานภาพลักษณของผูบริหารสาขา 4.51 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

0.625 8 ขอ คาความเชื่อมั่น .949 

6. ดานภาพลักษณของบรรยากาศ 4.49 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

0.664 8 ขอ คาความเชื่อมั่น .891 

7. ดานภาพลักษณของสินคาและบริการ 4.46 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

0.638 6 ขอ คาความเชื่อมั่น .900 

8. ดานภาพลักษณของกิจกรรมหรือสังคม 4.44 
(เห็นดวยอยางยิ่ง) 

0.661  4 ขอ คาความเชื่อมั่น .884 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหระดับการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ  
เรียงตามลําดับ คือ ดานเครื่องมือที่ใชหรืออุปกรณ รองลงมาคือ ดานบุคลากรทางการแพทย และพนักงาน  ดานวัฒนธรรม

องคกร มี ดานวิธีการดําเนินธุรกิจ ดานผูบริหารสาขา  ดานบรรยากาศ  ดานสินคาและบริการ และดานกิจกรรมหรือสังคม  

ตามลําดับ 
สวนท่ี 3 การเปรียบเทียบขอมูลเกีย่วกับการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลทู เฮลธ 8 ดาน จําแนก

ตามสาขา อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ผลการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ จําแนกตาม

สาขา อายุ และรายไดเฉลี่ย ดังแสดงในตารางที่ .2...  การรับรูภาพลักษณของคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ โดยรวมเมื่อ

จําแนกตามสาขามีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทุกดาน ยกเวนดานภาพลักษณของบรรยากาศที่ไมมีความแตกตาง

กัน 
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยของการเปรียบเทียบการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ จําแนก  
              ตามสาขา 

ดานภาพลักษณ 
สาขา 

P-Value 
กรุงเทพ เชียงใหม พัทยา โคราช ขอนแกน อุดรธานี 

1. ดานผูบริหารสาขา 4.55 4.59 4.58 4.45 4.14 4.65 0.008* 

2. ดานบุคลากร 4.62 4.71 4.64 4.36 4.37 4.63 0.045* 
3. ดานสินคาและบริการ 4.48 4.58 4.55 4.45 4.18 4.44 0.024* 

4. ดานวิธีการดําเนินธุรกิจ 4.57 4.60 4.60 4.31 4.31 4.52 0.018* 

5. ดานกิจกรรมหรือสังคม 4.45 4.48 4.63 4.42 4.12 4.40 0.009* 
6. ดานเครื่องมือที่ใชหรืออุปกรณ 4.66 4.76 4.72 4.41 4.40 4.61 0.006* 

7. ดานวัฒนธรรมองคกร 4.63 4.75 4.62 4.30 4.41 4.54 0.014* 

8. ดานบรรยากาศ 4.51 4.64 4.56 4.35 4.21 4.60 0.085 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ผลการเปรยีบเทียบขอมลูเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ จําแนกตามอายุ 

การศึกษาพบวา การรับรูภาพลักษณของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ในแตละชวงอายุ มีการรับรู

ภาพลักษณไมแตกตางกันในทุกดาน ยกเวนดานภาพลักษณของผูบริหารสาขา และดานภาพลักษณของกิจกรรมหรือสังคมที่มี

ความแตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 ..... 

ตารางที่ 3 แสดง คาเฉลี่ยของการเปรียบเทยีบการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ  
             ดานผูบริหารสาขา  จําแนกตามอาย ุ

ดานภาพลักษณ อายุ 20 - 40 ป อายุ 41 - 60 ป มากกวา 61 ปขึ้นไป F - test Sig 

1. ดานผูบริหารสาขา 4.68 4.49 4.37 6.626 0.001* 

2. ดานบุคลากร 4.65 4.47 4.32 5.747 0.004* 

3. ดานสินคาและบริการ 4.60 4.43 4.34 4.265 0.015* 

4. ดานวิธีการดําเนินธุรกิจ 4.60 4.40 4.21 7.233 0.001* 

5. ดานกิจ กรรมหรือสังคม 4.61 4.41 4.21 8.499 0.000* 
6. ดานเครื่องมือที่ใชหรือ

อุปกรณ 
4.58 4.47 4.29 3.512 0.031* 

7. ดานวัฒนธรรมองคกร 4.61 4.49 4.34 3.660 0.027* 

8. ดานบรรยากาศ 4.60 4.50 4.32 3.497 0.031* 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ผลการศึกษาการเปรียบเทียบขอมลูเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ 

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน การรับรูภาพลักษณของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ในแตละกลุมรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน การรับรูภาพลักษณไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 ทุกดาน 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับการรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ  
             จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ดานภาพลักษณ ตํ่ากวา 
50,000 

บาท 

50,001-
100,000 

บาท 

100,001- 
150,000 

บาท 

มากกวา 
150,001  

บาท 

Sig 

1. ดานผูบริหารสาขา 4.52 4.50 4.41 4.60 0.514 

2. ดานบุคลากร 4.59 4.51 4.60 4.63 0.444 

3. ดานสินคาและบริการ 4.51 4.37 4.36 4.48 0.233 

4. ดานวิธีการดําเนินธุรกิจ 4.52 4.51 4.48 4.52 0.670 

5. ดานกิจ กรรมหรือสังคม 4.47 4.40 4.41 4.36 0.615 
6. ดานเครื่องมือที่ใชหรืออุปกรณ 4.60 4.62 4.55 4.75 0.508 

7. ดานวัฒนธรรมองคกร 4.53 4.65 4.57 4.64 0.374 

8. ดานบรรยากาศ 4.52 4.39 4.55 4.56 0.386 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

อภิปรายผล 

เกศรินทร   พรมคํ าติ๊ บ  (2561)   “การรับรู ภาพลักษณศูนย เ วชศาสตรผู สู งอายุ  คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ของผูปวยสูงอายุ แผนกผูปวยนอก”  พบวาการรับรูภาพลักษณของศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ  
ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอม ดานการดําเนินธุรกิจขององคกร ดานการรักษาจากแพทย ดานบริการของเจาหนาที่ ดานบริการ

รักษาจากพยาบาล ดานเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณสํานักงาน และดานราคา การรับรูภาพลักษณอยูในระดับมาก สอดคลอง

กับผลการศึกษาครั้งนี้ ท่ีการรับรูภาพลักษณดานที่กลาวมาอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งเชนกัน สอดคลองกับผลการศึกษา

ของธารินี  ใจดี (2559)  พบวา ความคิดเห็นตอภาพลักษณของโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย โดยภาพรวมอยูใน

ระดับดี 
ผลการศึกษาครั้งนี้ ไมสอดคลองกับปจจัยดานระดับการรับรูภาพลักษณ ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดานการ

สื่อสารการตลาด และดานผูบริหารของศูนยเวชศาสตรผูสูงอายุ ที่การรับรูภาพลักษณอยูในระดับนอย  และผลการศึกษาของ

วัชรากร  สุวรรณ (2558) ในป 2558 ที่พบวา โดยเฉลี่ยกลุมตัวอยางรับรูภาพลกัษณของโรงพยาบาลศิรริาชปยมหาราชการณุย 

(SiPH) ของผูใชบริการในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่อจากการศึกษาของวัชรากร  สุวรรณศึกษาในป 2558 และของธารินี   
ใจดี (2559) นาจะทําหลังจากท่ีมีการปรับปรุงการใหบริการแลวจึงทําใหผลที่ไดมีการรับรูภาพลักษณในระดับที่ดีขึ้น 

อยางไรก็ตามการศึกษาของกิตาวี  ศุภผลศิริ (2560)  เรื่อง “ภาพลักษณโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําและความภักดขีอง

ผูใชบริการ” พบวาภาพลักษณโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํามีความสัมพันธกับความภักดีของผูใชบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ 0.05 เปนความสัมพันธในระดับสูงและมีทิศทางบวก ดังนั้นการที่การศึกษาครั้งนี้พบวา การรับรูภาพลักษณดานที่

กลาวมาอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง นาจะสงผลตอความภักดีของผูใชบริการในอนาคต 

ขอคนพบ 

จากผลการศึกษาเรื่อง การรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ผูศึกษามีขอคนพบ 

ดังนี ้
 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขารบัการบรกิารในสาขากรุงเทพ  สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40 ป 

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 – 50,000 บาท มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพโสด 

และเขารับบริการทางดานการดูแลสุขภาพ 
2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหระดับการรับรูภาพลักษณ ลําดับแรก คือ ดานเครื่องมือที่ใชหรืออุปกรณ  

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดภาพลักษณขององคกรในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ท่ีจะเนนทางดานการนําเทคโนโลยีที่

ทันสมัย และใชผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพสูง ควบคูกับการบริการที่เปนเลิศ เมื่อพิจารณารายละเอียดการรับรูภาพลักษณ

องคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ในแตละดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับแรก พบวา ดานผูบริหารสาขา คือ  
มีความนาเช่ือถือ  ดานบุคลากรทางการแพทยและพนักงาน คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดี ดานสินคาและบริการ คือ  
มีการบริการอยางมืออาชีพ  ดานวิธีการดําเนินธุรกิจ คือ มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการดูแลรักษาสุขภาพแบบบูรณาการ  

ดานกิจกรรมหรือสังคม คือ ใหความรูทางการแพทยหรือทางวิชาการที่เปนประโยชน ดานเครื่องมือที่ใชหรืออุปกรณสํานักงาน 

คือ มีเครื่องมือที่สะอาดปลอดภัย ดานวัฒนธรรมองคกร คือ มีทีมแพทยที่มีความเช่ียวชาญทางดานชะลอวัย และการรักษา

ทางดานบูรณาการ และดานบรรยากาศ ที่ คือ มีความสะอาด ปลอดเช้ือโรค ทุกจุดบริการ  
3. การรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ เมื่อจําแนกตามสาขา พบวา สาขาเชียงใหม

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด คือ ดานเครื่องมือที่ใชหรืออุปกรณสํานักงาน ในเรื่องของการมีเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย 

และมีเครื่องมือที่สะอาดปลอดภัย การรับรูภาพลักษณของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ในแตละสาขา มีการรับรู

ภาพลักษณแตกตางกันทุกดาน ยกเวนดานภาพลักษณของบรรยากาศที่มีการรับรูไมแตกตางกัน 
4. การรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา อายุ 20 – 40 

ป มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด คือ ดานเครื่องมือที่ใชหรืออุปกรณสํานักงาน ในเรื่องของการมีเทคโนโลยีที่ใชในการรักษาที่

ตนเหตุของโรค และมีเครื่องมือที่สะอาดปลอดภัย การรับรูภาพลักษณของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ในแตละชวง

อายุ มีการรับรูภาพลักษณไมแตกตางกันในทุกดาน ยกเวนดานผูบริหารสาขา และดานกิจกรรมหรือสังคมที่มีความแตกตางกัน  
5. การรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ เมื่อจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 – 100,000 บาท มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด คือ ดานวัฒนธรรมองคกร ในเรื่องของการมีทีม

แพทยที่มีความเช่ียวชาญทางดานชะลอวัย และการรักษาทางดานบูรณาการ  และมีรูปแบบในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
ตามมาตรฐานสากล การรับรูภาพลักษณของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ในแตละกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดื อน  
มีการรับรูภาพลักษณไมแตกตางกันในทุกดาน 

ขอเสนอแนะ 

จากขอคนพบในการศึกษาเรื่อง การรับรูภาพลักษณองคกรของลูกคาคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ จากการศึกษา

องคประกอบภาพลักษณองคกรทั้ง 8 ดาน เมื่อจําแนกตามสาขา อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ระดับความคิดเห็นตอการรับรูภาพลักษณองคกรไปในทิศทางที่เปนบวก โดยมีการรับรูภาพลักษณในระดับเห็นดวย เห็นดวย
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อยางยิ่ง ดังนั้นผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะตอคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ เพื่อนําไปเปนแนวทางในการวางแผนและกําหนด

ยุทธศาสตรในการสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรดังตอไปนี้ 
1. กลยุทธในการสรางภาพลักษณของคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธในภาพรวม 
คลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธควรจะใชกลยุทธการสือ่สารการตลาด (Integrated Marketing Communication : 

IMC) ทางดานการสื่อสารผานชองทางออนไลน (Social Media) และออฟไลน โดยนําเสนอรูปแบบการทํางานของคลินิกเวช

กรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ตั้งแตการสรางการรับรูในดานผูบริหารสาขา บุคลากรทางการแพทยและพนักงาน รวมถึงขั้นตอนใน

การรักษา การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใหบริการและสิ่งที่ผูรับบริการจะไดรับจากแอ็บโซลูท เฮลธ คลินิกเวชกรรม รวมถึง

การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแพทยแบบบูรณาการ ผานสื่อออนไลน (Social Media)  และการจัดทําวารสารทางการ

แพทย (Offline) โดยเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับโรค การรักษา การแนะนําเทคโนโลยีใหมๆที่เขามารักษาโรค ประวัติของ

บุคลากรทางการแพทย รวมถึงรางวัลตางๆที่ทางคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ไดรับ  เพื่อเปนการตอกย้ําความมั่นใจในการ

เขามารับบริการจากคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ มากยิ่งขึ้น รวมถึงการออกบูธ (Boot or Event) เพื่อโปรโมทคลินิก 
เวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ใหลูกคากลุมใหม (New Target) ไดเปนที่รูจักมากขึ้น ซึ่งในบูธจะเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับการ

รักษาแบบบูรณาการ โดยเนนการนําเสนอเทคโนโลยี และความเช่ียวชาญของบุคลากรทางการแพทย พรอมทั้งมีการนําเสนอ

โปรโมช่ันสําหรับการเขามาปรึกษากับแพทยเพื่อใหลูกคาไดเกิดการทดลองกอน (Testimonial) เพื่อการสรางประสบการณที่ดี

ใหกับลูกคา (Customer Experience) ในการเขารับบริการจากคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ทําใหสงผลในการตัดสินใจ

เขามารับบริการในระยะยาวได รวมถึงการรวมมือทางธุรกิจกับโรงพยาบาลเอกชนช้ันนํา ในการแลกเปลี่ยนความความรูใน

เรื่องของการดูแลปองกันการเกิดโรค ซึ่งคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ มีองคความรูและแพทยผูเช่ียวชาญเชิงปองกันการ

เกิดโรคและการยอนวัย (Anti-Aging) ทําใหสามารถเพิ่มฐานลูกคาใหคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ไดในอนาคต 
2. กลยุทธในการสรางภาพลักษณของคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ แยกตามสาขา ดังนี้ 
จากขอคนพบในการศึกษาขอมูลของการรับรูภาพลักษณจําแนกตามสาขา พบวา การรับรูภาพลักษณของสาขา

กรุงเทพสูงสุดลําดับแรก คือ ดานเครื่องมือที่ใชหรืออุปกรณสํานักงาน ในเรื่องของการมีเครื่องมือที่สะอาดปลอดภัย ดังนั้น

คลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ สาขากรุงเทพ ควรจะมีการสรางการรับรูภาพลักษณดานเครื่องมือทางการแพทยที่มีความ

สะอาดปลอดภัย ใหบุคคลอื่นๆไดรับรูโดยการแนะนําผาน influencer เพื่อสรางความมั่นใจในการมารับบริการของบุคคลอื่นๆ

ที่สนใจมาใชบริการ 
การรับรูภาพลักษณของสาขาเชียงใหมสูงสุดลําดับแรก คือ ดานภาพลักษณของเครื่องมือที่ใชหรืออุปกรณสํานักงาน 

ในเรื่องของการมีเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย และมีเครื่องมือที่สะอาดปลอดภัย ดังนั้นคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ 

สาขาเชียงใหม ควรจะมีการสรางการรับรูภาพลักษณดานเครื่องมือทางการแพทยที่มีความสะอาดปลอดภัย และมีเทคโนโลยี

ทางการแพทยที่ทันสมัยใหบุคคลอื่นๆไดรับรูโดยการแนะนําผาน influencer เฉพาะสาขารวมกับสาขากรุงเทพ เพื่อสราง 

impact  ในดานนี้และเปนการแชรคาใชจายกับสาขากรุงเทพและในการนําจุดเดนในเรื่องของเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ไดรับ

ความสนใจมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผูรับบริการ เชน การโปรโมทเครื่องมือนั้นซ้ําๆ ผานสื่อออนไลน/ออฟไลน เพื่อใหเกิด

ภาพจํา และสรางโปรโมช่ันสงเสริมการขายกระตุนใหเกิดยอดซื้อสูงสุด       
 การรับรูภาพลักษณของสาขาพัทยาสูงสุดลําดับแรก คือ ดานภาพลักษณของเครื่องมือที่ใชหรืออุปกรณสํานักงาน  
ในเรื่องของการมีเครื่องมือที่ทันสมัยชวยใหทําการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ สาขา

พัทยา ควรจะมีการสรางการรับรูภาพลักษณดานเครื่องมือทางการแพทยที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยชวยใหทําการรักษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการทําสื่อสารทางการตลาดโดยใช ภาพหรือวิดิโอที่ถายทําจากผลลัพธ/ความประทับใจของผูรับบริการ 

รวมถึงการนําจุดเดนเรื่องของเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานที่ มาโปรโมทเพื่อตอกย้ําใหเห็นในภาพรวม  
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ที่กวางขึ้น เชน การทําภาพแนะนําการรับบริการ หรือขั้นตอนการรักษา ในสื่อออนไลน (Facebook, Line, Website  
ของแอ็บโซลูท เฮลธ) เพื่อใหเห็นถึงวิธีการใหบริการที่ทําใหเกิดผลลัพธที่นาประทับใจตอผูรับบริการ 
 การรับรูภาพลักษณของสาขาโคราชสูงสุดลําดับแรก คือ ดานภาพลักษณของผูบริหารสาขา ในเรื่องของการเปนคน

เกง คนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม และดานภาพลักษณของสินคาและบริการ ในเรื่องของผลิตภัณฑมีความหลากหลาย ดังนั้น

คลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ สาขาโคราช ควรจะมีการนําจุดเดนดานภาพลักษณของผูบริหารสาขา และดานภาพลักษณ

ของสินคาและบริการ มาเปนจุดดึงดูดความสนใจใหผูรับบริการ เชน จัดทําคลิปวิดิโอแนะนําการใหบริการหรือสินคาที่ตองการ

สงสริมการขาย ลงทางสื่อออนไลน เพื่อใหเกิดการรูจักในวงกวางและสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริหารสาขา วาไดรับความ

ไววางใจจากผูรับบริการอยางที่สุด 
การรับรูภาพลักษณของสาขาขอนแกนสูงสุดลําดับแรก คือ ดานภาพลักษณของวัฒนธรรมองคกร ในเรื่องของการ 

เปนศูนยบริการเฉพาะทางดานการแพทยบูรณาการที่มีมาตรฐาน ดังนั้นคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ สาขาขอนแกน  
ควรจะมีการนําจุดเดนดานภาพลักษณของวัฒนธรรมองคกร คือ เปนศูนยบริการเฉพาะทางดานการแพทยบูรณาการที่มี

มาตรฐาน มาประชาสัมพันธ เชน ติดตั้งปายรางวัลที่ไดรับ เชนรางวัลทางการแพทยจากตางประเทศ และมาตรฐานรับรอง

คุณภาพ ISO เปนตน รวมถึงการนําจุดเดนดานการรับรองมาตรฐานดานการแพทย และรางวัลตางๆ มาประชาสัมพันธผานสื่อ

ออนไลน เพื่อตอกย้ําความเชื่อมั่น และเพื่อรักษาภาพลักษณเดิมไว 
 การรับรูภาพลักษณของสาขาอุดรธานีสูงสุดลําดับแรก คือ ดานภาพลักษณของผูบริหารสาขา ในเรื่องของความ

นาเชื่อถือ และเปนคนเกง คนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ดังนั้นคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ สาขาอุดรธานี ควรจะมีการ

นําจุดเดนดานภาพลักษณของผูบริหารสาขา มาใชประชาสัมพันธสาขาโดยการใหผูบริหารสาขาเขารวมกลุม หรือสมาคม  
ในจังหวัด และมีการนําจุดเดนดานภาพลักษณของผูบริหารสาขา มาใชประชาสัมพันธสาขาผานสื่อออนไลน เชน จัดทําคลิป

แนะนําสาขาโดยใหผูบริหารสาขาเปนผูแนะนําในคลิป เปนตน 
3. กลยุทธในการสรางภาพลักษณของคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ แยกตามอายุ ดังนี้ 
จากขอคนพบในการศึกษาขอมูลของการรับรูภาพลักษณจําแนกตามอายุ พบวา ผูรับบริการที่มี อายุ 20 – 40 ป  

มีการรับรูภาพลักษณในดานเครือ่งมือท่ีใชหรืออุปกรณสํานักงาน ในเรื่องของการมีเทคโนโลยีที่ใชในการรักษาที่เปนตนเหตุของ

โรค และมีเครื่องมือที่สะอาดปลอดภัย ดังนั้นการสรางการรับรูอาจจะใชตัวของลูกคา (Testimonial) เปนสื่อในการบอกเลา

เรื่องราวในการดูแลรักษา ทั้งในดานบุคลากรทางการแพทย เครื่องมือที่ทันสมัย ความสะอาดปลอดภัย รวมถึงการบริการ  
ที่เปนเลิศ ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มของลูกคารายใหมได 

4. กลยุทธในการสรางภาพลักษณของคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ แยกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ดังนี้ 
จากขอคนพบในการศึกษาขอมูลของการรับรูภาพลักษณจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดอืน 

50,001 – 100,000 บาท มีการรับรูภาพลักษณในดานวัฒนธรรมองคกร ในเรื่องของการมีทีมแพทยที่มีความเช่ียวชาญ

ทางดานชะลอวัย การรักษาทางดานบูรณาการ  และมีรูปแบบในการดําเนินงานที่ชัดเจนตามมาตรฐานสากล ดังนั้นคลินิกเวช

กรรม แอ็บโซลูท เฮลธ ควรจะเนนในการประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมถึงการโฆษณาผานชองทางออนไลน ในเรื่อง

ของการมีทีมแพทยท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานชะลอวัย การรักษาทางดานบูรณาการ  และมีรูปแบบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน

ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะทําใหสามารถสรางภาพลักษณขององคกรใหเปนที่จดจําแกลูกคาใหมากยิ่งขึ้น เมื่อลูกคาที่มีความ

ตองการอยากจะรักษากับแพทยทางเลือก ก็จะตองนึกถึงคลินิกเวชกรรม แอ็บโซลูท เฮลธ เปนที่แรกเสมอ 
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อิทธิพลของการรับรูลักษณะเดนทางการตลาดของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย 
ตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม 

Impacts of Perceived Market Differentiation of Greenday Freeze-dried Vegetables and 
Fruits on Intention to Purchase of Consumers in Chiang Mai Province 

อู ตาลี* และวรัท วินิจ** 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลุมปจจัยลักษณะเดนทางการตลาดของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย  ที่มีอิทธิพล

ตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง  
ที่อาศัยหรือทํางานในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเคยรับประทานหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ จํานวน 300 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ 
เชิงพรรณนาประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน โดยใชเทคนิคการ

วิ เคราะหองคประกอบ Factor Analysis แบบ Exploratory Factor Analysis (EFA)  ในการทดสอบสมมติฐานใช 
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21- 30 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว  
3 – 4 คน และสวนใหญไมมีบุตร ดานพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย พบวา สวนใหญรูจักผลิตภัณฑ 

จากสถานที่จัดจําหนาย เชน 7-Eleven, Tops Supermarket ระยะเวลาที่รูจัก 1 - 3 เดือน ชนิดที่ซื้อมากสุดคือ สตรอวเบอร

รีกรอบ นิยมซื้อในราคา 55 บาท/ซอง โดยซื้อครั้งละ 1 ซอง ซื้อ 1 ครั้ง ในชวง 3 เดือน จากรานสะดวกซื้อ เชน 7-Eleven 
เพื่อรับประทานเอง และตนเองเปนผูที่มีอิทธิพลตอการซื้อมากท่ีสุด  

ผลการศึกษาองคประกอบ พบวา สามารถจัดกลุมองคประกอบใหมตามลักษณะเดนทางการตลาดที่  
ผูตอบแบบสอบถามสามารถรับรูได 6 องคประกอบคือ 1) ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑและรสชาติที่เปนเอกลักษณ   
2) ดานกิจกรรมการสงเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาด 3) ดานความเหมาะสมของราคา 4) ดานการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ  5) ดานประโยชนตอสุขภาพ และ 6) ดานความสะดวกในการเขาถึงสินคาและชองทางการซื้อทีหลากหลาย ตามลําดับ  
และผลการศึกษาอิทธิพลขององคประกอบลักษณะเดนทางการตลาดตอความตั้งใจซื้อ พบวา องคประกอบท่ีสงผลตอ

ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ ไดแก องคประกอบดานกิจกรรมการสงเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาด องคประกอบดาน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑและรสชาติที่เปนเอกลักษณ และองคประกอบดานความเหมาะสมของราคา 
คําสําคญั: ผักผลไมอบกรอบ, การรับรูลักษณะเดน, ความตั้งใจซื้อ  

ABSTRACT 
This quantitative research aims to examine impacts of perceived market differentiation of greenday 

Freeze-dried Vegetables and Fruits on intention to purchase of consumers in Chiang Mai Province. Data was 
collected from 300 consumers who work or reside in Chiang Mai province and had eaten Greenday Freeze-
dried Vegetables and Fruits Products or had purchased Greenday Freeze-dried Vegetables and Fruits 
Products. Data were analyzed using descriptive statistics, comprising of frequency, percentage mean and 

                                                           
* นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
** ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประจาํภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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standard deviation. Factor analysis focuses on Exploratory Factor Analysis (EFA) technique were applied to 
form market differentiation factors, and the multiple regression analysis was used to examine the impacts 
of each perceived market differentiation factor on intention to purchase, at the statistical significance level 
of 0.05. 

Results revealed that most respondents are female, age between 21 – 30 years old, single status, 
having a bachelor’s degree, their occupations were private company employees with average monthly 

income of 10,000 – 20,000 Baht and the most of them have 3-4 family members and had no children. Most 
of consumers took 1-3 months to know Greenday Freeze-dried Vegetables and Fruits from the shop such 
as 7 – Eleven, and Tops Supermarket. The most popular product choice is Crispy strawberry. Consumers 
spent around 55 Baht per piece and they went to buy Greenday Freeze-dried Vegetables and Fruits 1 
piece per time, and 1 time in 3 months on average from convenient stores such as 7 – Eleven. The most 
reason for choosing to buy is for themselves and the respondents as were bought by themselves.  

The results of the factor analysis found that there were 6 Factors of perceived market differentiation 
of company namely, 1) Factor 2: Product features and the taste of the uniqueness   2) Factor 1:  Promotion 
of sales and promotion of marketing 3) Factor 5: The suitability of prices 4) Factor 4: Communication for 
Brand Image and packaging 5) Factor 6: Benefits of product and 6) Factor 3: The convenience of purchasing 
and various purchase channel. 

The finding from Multiple Regression Analysis found that 3 out of 6 factors impact the Purchase 
Intention the Greenday Freeze-dried Vegetables and Fruits which are Factor 1: the Promotion of sales and 
promotion of marketing, Factor 2: Product features and the taste of the uniqueness and Factor 5: the 
suitability of price. 
Key words: Freeze-dried Vegetables and Fruits, Perceived Differentiation, Intention to Purchase 

1. บทนํา 

ขนมขบเคี้ยวที่ดีตอสุขภาพเปนเทรนดของอาหารที่มาแรงในป พ.ศ. 2563 เนื่องจากทามกลางชีวิตที่เรงรีบ ผูบริโภค 
ยุคใหมมองหาของรับประทานเลนที่อิ่มอรอยทันใจและมีคุณคาดานโภชนาการ โดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวกลุมที่ผลิตจากธัญพืช  
ผักหรือผลไม ที่ไมผานการทอดดวยน้ํามัน หรือการทอดดวยการใชน้ํามันเพื่อสุขภาพ (สายคลีนมีเฮ เทรนดอาหารดาวเดน…, 

2563) ในสวนของพฤติกรรมผูบริโภค ผลิตภัณฑกลุม Healthy Snack ถือเปนทางเลือกอันดับตน ๆ ที่มาเติมเต็มวิถีชีวิตที่

รีบเรงแบบนี้ (ใหม“ซันไบทส” ผสมผักรวม รสน้ําสลัดญี่ปุน…, 2555) นอกจากนี้ขนมรับประทานเลนที่ผลิตจากผลไมถือเปน

ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพที่นิยมกันอยางกวางขวาง มีวางจําหนายหลากหลายรูปแบบ เชน การแปรรูปผักผลไมดวยกรรมวิธีฟรี

ซดราย (Freeze Drying) หรือทอดแบบสุญญากาศ (Vacuum Fried) ผักผลไมที่ผานกระบวนการนี้จะคงสภาพกลิ่น รสชาติ 

และคุณคาทางโภชนาการไวใกลเคียงของสดและมีความกรอบ  ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของขนมรับประทานเลนที่ดีตอสุขภาพ 

(goodfriendsfood, 2563) 
ภาพรวมของผลิตภัณฑกลุม Healthy Snack ที่เปนผักและผลไมแปรรูปนั้นมีความนาสนใจเปนอยางมาก เนื่องจาก

มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 1,000 ลานบาท (โพตสทูเดย, มีนาคม 2562: ออนไลน) และแนวโนมการเติบโตของตลาดขนมขบ

เคี้ยวของไทยยังคงเปนไปในทิศทางที่ดี โดยมีมูลคาการเติบโตเฉลี่ยตอป ที่รอยละ 5 ซึ่งในป 2563 ตลาดมีมูลคาทั้งสิ้น 39,900 
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ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2562 ที่มีมูลคา 38,000 ลานบาท (สแน็ค 3.9 หมื่นลานสุดแรง “ฟนนจัง” ปูพรมสินคาสุขภาพ 
ชิงแชร, 2564)  

จังหวัดเชียงใหมเปนตลาดที่มีกําลังซื้อ จากการสํารวจของแมคแคนเวิลดกรุป พบวา ชาวเชียงใหมทั่วไปยังมีความเปน

ลานนาสูง แมจะรับวัฒนธรรมอื่นแตก็ปรับใหเขากับตัวเอง อีกทั้งยังคงมีความเปนครอบครัวสูง ไมวาจะกลุมที่อาศัยอยูในเมือง

หรือชนบท และคนในเมืองมีไลฟสไตลใกลเคยีงกับชาวกรุงเทพฯ มาก (เจาะลึกไลฟสไตลชาวลานนา, 2551) อีกทั้งมีพฤติกรรม

การซื้อขนมขบเคี้ยวเปนของวาง โดยจะรับประทานในชวงเวลาวาง ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อ พิจารณาจากสินคาที่มีราคา

เหมาะสมมากท่ีสุด (วราลักษณ เขียววาท, 2544)   
จากขอมูลดังกลาวขางตน บริษัท กรีนเดย โกลบอล จํากัด  ซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเพื่อ

สุขภาพ ตรากรีนเดย (greendaybrand) ไดเล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ Healthy Snacks จึงนําเทคโนโลยี

ที่มาใชในการแปรรูปผักและผลไม ใหอยูในรูปแบบขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ดวยการนําระบบ Vacuum Frying มาใชในการ

ผลิต ซึ่งจะชวยรักษาผักและผลไมใหอยูในสภาพเดิมตามธรรมชาติ และยังคงรสชาติ  
อยางไรก็ตาม สินคาประเภทอาหารในปจจุบันมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปมากเพื่อตอบโจทยความตองการของ

ผูบริโภคที่หลากหลาย ระดับการแขงขันทางธุรกิจขนมเพื่อสุขภาพจึงสูงขึ้นตามไปดวย  กรีนเดยจึงตองหาวิธีใหธุรกิจสามารถ

เติบโตไดอยางยั่งยืน การสรางความหลากหลาย ความแตกตางในการรับรูตราผลิตภัณฑจึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูประกอบการ

จําเปนตองทําการศึกษาขอมูล เพื่อใหผลิตภัณฑผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย เกิดภาพจําในใจผูบริโภคที่ชอบรับประทานขนม

เพื่อสุขภาพและเพื่อใหสามารถหลีกเลี่ยงการแขงขันดวยราคา รวมถึงสามารถสรางกลยุทธเพื่อใหผูบริโภครับรูตราผลิตภัณฑ

ของกิจการเพิ่มขึ้น 
ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรูลักษณะเดนทางการตลาดของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย  

ตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม และสนใจศึกษากรีนเดยแบรนด เนื่องจากเปนแบรนดในตลาดเจาแรก ๆ  
ในประเทศไทย ท่ีไดเทคโนโลยีมาทําการแปรรูปจากผักผลไม มาเปนขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ และผลจากการศึกษาเพื่อเปน

ประโยชนตอผูประกอบการในดานการวางแผนกลยุทธการตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายไดและ

ผลจากการรับรูลักษณะเดนดังกลาวจะชวยใหผูประกอบการสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหตรง

ตามความตองการของผูบริโภคเปาหมายตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูลักษณะเดนทางการตลาดของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย ตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค 

ในจังหวัดเชียงใหม 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เพื่อใหทราบลักษณะเดนที่ลูกคารับรูและอิทธิพลของการรับรูลักษณะเดนทางการตลาดของผักผลไมอบกรอบ  

กรีนเดย ตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม 
2. เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจผลไมแปรรูปสามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการ พิจารณาวางแผนกลยุทธ  

ทางการตลาดไดอยางเหมาะสม อีกทั้งสามารถใชเปนแนวทางในการสรางการรับรูเพื่อขยายกลุมลูกคาเพิ่มในอนาคตสําหรับ

ผูประกอบการธุรกิจ 
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�Dependent�Variables) การรับรูลักษณะเดน 
(ตามจํานวน Factor ที่พบ) 

 

ความต้ังใจซ้ือ 
(Intention to Purchase) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 

ภาพที ่1 : กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎี 
1. แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจซ้ือ 
ความตั้งใจซื้อ (Purchase intention) หมายถึง การมีเจตนาท่ีจะทําหรือความตองการที่จะทํา ซึ่งเปนความพยายาม

ที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น หากพฤติกรรมอยูภายใตการควบคุมของบุคคลอยางสมบูรณความตั้งใจเพียงอยางเดียวก็สามารถทํา

ใหเกิดพฤติกรรมได แตหากพฤติกรรมไมอยูภายใตการควบคุมของบุคคล ความตั้งใจอาจไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดพฤติกรรม  
Zeithaml, Berry & Parasuraman (1990) ซึ่งความตั้งใจซื้อนั้นเปนการแสดงออกถึงการเลือกซื้อสินคาหรือใชบริการนั้นเปน

ทางเลือกแรก Kim & James (2016) กลาววา ความตั้งใจซื้อมีอิทธิพลมาจากทัศนคติที่ผูบริโภคมีตอผูผลิต ดังนั้นควรรักษา

ภาพลักษณและความภักดีในตราสินคาของผูบริโภคไว เพราะสามารถใชเปนกลยุทธเพื่อเพ่ิมมูลคาทางการตลาดของผลิตภัณฑ

ได อีกทั้งการรับรูและการตระหนักจะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมและแนวโนมที่จะเกิดความตั้งใจซื้อมากขึ้น  
2. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการสรางความแตกตาง 
Wilkinson (2013) อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ โดยอางอิงจากแนวคิดแรงผลักดัน

ทั้ ง  5 หรื อ  5-Force Model ของ  Michael E. Porter ไ ว ว า  ความแตกต า งที่ เ หนื อกว าของผลิตภัณฑ  ( Product 
Differentiation) ถือเปนวิธีการที่สามารถสกัดกั้นคูแขงขันรายใหมใหเขาสูตลาดไดเปนอยางดี เพราะการสรางความแตกตาง

ดานหรือผลิตภัณฑจะทําใหผูบริโภครับรูไดวาผลิตภัณฑอื่นยากที่จะมาทดแทนผลิตภัณฑของผูประกอบการเดิมได  ยิ่งเมื่อ

ผูประกอบการรายเดิมไดทําการสรางตราสินคา (Brand) ขึ้นมาจนเปนที่รูจักอยางแพรหลาย การจะเขามาทําตลาดใหมของ

คูแขงยิ่งมีความยากลําบากและตองใชงบประมาณมากขึ้นอีกดวย 
3. แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
Kotler (2000) กลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถ

ควบคุมได ธุรกิจสามารถผสมผสานเครื่องมือสวนประสมทางการตลาดเหลานี้ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและเพื่อ

สรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมายไดอีกดวย โดยสวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางที่ธุรกิจนํามาใช

เพื่อทําใหเกิดความตองการผลิตภัณฑของธุรกิจตน สวนประสมการตลาด “4P’s” ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) 
การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) 

4. แนวคิดลักษณะเดนของผลิตภัณฑ (Unique Product Attribute) 
ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกนําเสนอสูตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและสราง

คุณคา (Value) เพื่อทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจขึ้น โดยผลิตภัณฑที่เสนอขายแกลูกคานั้นตองมีคุณประโยชนหลัก  
(Core Benefit) ตองเปนผลิตภัณฑที่ลูกคาคาดหวัง (Expected Product) หรือเกินความคาดหวัง (Augmented Product) 
รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ (Potential Product) เพื่อใหสามารถใชในการแขงขันในอนาคตได ผลิตภัณฑที่

นําเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได โดยคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ (Product Attribute) (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 
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2546) ประกอบดวย 1. คุณภาพผลิตภัณฑ 2. ลักษณะทางกายภาพของสินคา 3. ราคา 4. ช่ือเสียงของผูขายหรือตราสินคา  
5. บรรจุภัณฑ 6. การออกแบบ 7. การรับประกัน 8. สีของผลิตภัณฑ 9. การใหบริการ 10. วัตถุดิบ 11. ความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑและภาระจากผลิตภัณฑ 12. มาตรฐาน 13. ความเขากันได 14. คุณคาผลิตภัณฑ และ 15. ความหลากหลายของ

สินคา 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
การศึกษานี้ ไดทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบการออกแบบกรอบแนวคิด  

การออกแบบขอคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึกและพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล และอภิปรายผล  
อันไดแก ยุน หนาน ซุน (2560) ไดศึกษาเรื่องการรับรูคุณคาที่สงผลตอความตั้งใจซื้อผักและผลไมออรแกนิค ของผูบริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษา พบวา การรับรูคุณคาดานราคา การรับรูคุณคาดานปลอดภัย การรับรูคุณคา  
ดานสุขภาพ และการรับรูคุณคาดานคุณภาพผลิตภัณฑ สงผลตอความตั้งใจซื้อผักและผลไมออรแกนิค ของผูบริ โภคใน

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พัชรพรรณ จันทรแดง (2562) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหคุณลักษณะที่มีผล

ตอการตัดสินใจซื้อผักผลไมแปรรูป ดวยการทอดระบบสุญญากาศ จากการศึกษา พบวา คุณลักษณะที่ทําหนาที่ดึงดูดลูกคา

และสรางความพึงพอใจตอผูบริโภค มีทั้งหมด 4 คุณลักษณะคือ (1) มีการเพิ่มวิตามิน (2) ถุงบรรจุภัณฑมีซิปล็อค  
(3) สินคาสามารถหาซื้อไดในรานคาสะดวกซื้อท่ัวไป (รานคาปลีกขนาดเล็ก) และ (4) ผูประกอบการมีการสงเสริมการขายโดย

การใหผูบริโภคลองชิมสินคา ซึ่งเปนลักษณะสําคัญที่ทําหนาที่ดึงดูดลูกคาและสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑผลไมแปรรูป 

และมี 6 คุณลักษณะที่มีแนวโนมในสวนของการสรางแรงดึงดูดลูกคาคือ (1) ฉลากสินคาระบุจํานวนพลังงานแคลอรี  
(2) ฉลากสินคาระบุปริมาณน้ําตาล (3) ฉลากสินคาระบุปริมาณ โซเดียม (4) วัตถุดิบผักผลไมสามารถตรวจสอบยอนกลับไดถึง

แหลงผลิตวัตถุดิบ  (5) สินคาระบุราคาอยางชัดเจนและ (6) มีชองทางการจําหนายสินคาผานระบบออนไลน และณัฐฐิญา  
คาไกล (2562) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภณัฑทุเรยีนฟรีซดรายที่มผีลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยหาคุณลักษณะของสินคาท่ีผูบริโภคพึงพอใจโดยใชแบบจําลองคาโน (Kano Model) ผลการศึกษาพบวา 

คุณลักษณะที่ดึงดูดความพึงพอใจของผูบริโภคคือ ระบุสายพันธุทุเรียน บรรจุภัณฑผลิตจากวัสดุที่สามารถยอยสลายได 

สามารถตรวจสอบถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบ คุณลักษณะที่ทําใหผูบริโภคมีความพึงพอใจมากขึ้นคือ รสชาติใกลเคียงกับผลไม

สด มีกลิ่นหอมของทุเรียน มีการใหผูบริโภคลองชิมสินคาและมีสวนลด และคุณลักษณะที่ขาดไมไดหากไมมีจะทําใหผูบรโิภคไม

พึงพอใจคือ มีตราทางเลือกสุขภาพติดหนาบรรจุภัณฑและมีการแสดงขอมูลโภชนาการ 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย  

ในการศึกษาครั้งนี้ ทําการศึกษา 2 ขั้นตอน คือการศึกษาขั้นตน (Preliminary Study) โดยใชเทคนิคการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูประกอบการ และผูบริโภคที่เคยรับประทานหรือเคยซื้อผลิตภัณฑเพื่อนําไปใชในการ

พัฒนาขอคําถามในแบบสอบถามและการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) สอบถามขอมูลจากลูกคาในจังหวัดเชียงใหมที่เคยรับประทานหรือเคยซื้อ

ผลิตภัณฑผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือผูที่เคยรับประทานหรือเคยซื้อผลิตภัณฑผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย  ที่อาศัยหรือ

ทํางานอยูในจังหวัดเชียงใหม โดยมีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน  300 คน เนื่องจากไมทราบขนาดของประชากรที่

แนนอน ดังนั้นทําการคัดเลือกตัวอยางโดยใชวิธีการกําหนดตัวอยางโดยการเปดตารางกรณีไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน

และเปนการเก็บตัวอยางในระดับทองถิ่น มีหนวยเปนคนของ Sudman, (1976 อางถึงในกุณฑลี  รื่นรมย, 2551) ที่ระดับ
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ความเช่ือมั่น 95% การเลือกตัวอยางใชเทคนิคการเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non  Probability  Sampling) 
วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางใชการเลือกตัวอยางโดยใชโควตา  (Quota  Sampling) โดยใชเกณฑการแบงตามกลุมผลิตภัณฑ 
ที่ทางกรีนเดยไดมีการจัดจําหนาย  

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ในขั้นของการศึกษาขั้นตน ผูวิจัยไดการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการของกรีนเดยแบรนด ตําแหนงผูจัดการ

ฝายการตลาด จํานวน 1 คน และผูบริโภคที่เคยรับประทานหรือเคยซื้อผลิตภัณฑผักผลไมอบกรอบ  กรีนเดย จํานวน 6 คน  
ใชคําถามเกี่ยวกับประเด็นความตั้งใจซื้ อและปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจ เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาพัฒนาแบบสอบถาม  
เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามตอไป  

2. การสํารวจ ทําโดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในรูปแบบออนไลนผาน Google Form โดยมีคําถาม

คัดกรอง เพื่อระบุผูตอบแบบสอบถามที่เหมาะสมคือผูบริโภคที่เคยรับประทานหรือเคยซื้อผลไมอบกรอบ กรีนเดย ท่ีอาศัยหรือ

ทํางานอยูในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 300 คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
ในการศึกษาขั้นตน ทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการกรีนเดยแบรนดและผูบริโภคที่เคยรับประทานหรือเคย

ซื้อผลิตภัณฑผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย จํานวน 6 คน มุงเนนคําถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย เพื่อนํามาสังเคราะหแยกเปนประเด็นตามสวนประสมการตลาด 

สําหรับนําไปใชในการสรางแบบสอบถาม เพื่อใชในขั้นตอนของการสํารวจ (Survey)  
เก็บขอมูลจริงจากการ ทําการสํารวจ (Survey) โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่พัฒนาขอคําถามมา

จากการสัมภาษณเชิงลึก โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน คือ 
สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อของผูบริโภค ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale)  
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑของ

ผูบริโภค โดยใชมาตรวัดระดับแบบลิเคิรท (Likert Scale)  
สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆ โดยจะเปนคําถามแบบปลายเปด 
สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร และคําถามเกี่ยวกับการบริโภคผักผลไมอบกรอบ  

กรีนเดย ซึ่งลักษณะคําถามจะเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
1. ในสวนที่ 1 และ 3 ผูศึกษาใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลดาน

ประชากรศาสตรและขอมูลเชิงพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถาม  
2. ในสวนที่ 2 ผูศึกษาใชการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) โดยใชการวิเคราะหองคประกอบ 

Factor Analysis แบบ Exploratory Factor Analysis (EFA) เพื่อจําแนกและจัดกลุมตัวแปรลักษณะเดนที่แตกตางกนัตาม

การรับรูของลูกคา ที่มีความสัมพันธกันรวมไวเปนปจจัยเดียวกันใหม ซึ่งลักษณะของคําถามจะเปนการตอบแบบลักษณะ

มาตรวัด Likert Scale 5 ระดับ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2555) จากจํานวนขอคําถามที่ไดจากการพัฒนาแบบสัมภาษณเชิงลึก 

จํานวน 60 ขอ คือ ตัวแปรอิสระ จํานวน 60 ตัวแปร ที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบ Factor Analysis และขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามในสวนของการใหคะแนนความคิดเห็นตอปจจัยยอยของคุณสมบัติตาง ๆ จะถูกเปลี่ยนเปนตัวแปรหลัก (Factor) 
เพื่อที่จะนําไปวิเคราะหการถดถอย (Regression) เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตน คือ การรับรูลักษณะเดน
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ของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทําการหา

กับตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจซื้อ 

4. ผลการศึกษา 
สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม  
จากการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 77.3 โดยมี

อายุ 21 -30 ป รอยละ 63.7 มีสถานภาพโสด รอยละ 51.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 74.0 มีอาชีพเปนพนักงาน

เอกชน รอยละ 32.7 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท รอยละ 33.0 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน  
รอยละ 63.7 และไมมีบุตร รอยละ 63.3 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคตอผลิตภัณฑผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย ในจังหวัดเชียงใหม  
จากการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูบริโภคตอผลิตภัณฑผักผลไมอบกรอบ  กรีนเดย พบวา สวนใหญรูจักผลิตภัณฑ 

ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย จากสถานท่ีจัดจําหนาย เชน 7 - Eleven, Tops Supermarket คิดเปนรอยละ 65.7 มีระยะเวลา

ที่รูจัก 1 - 3 เดือน คิดเปนรอยละ 33.7 ชนิดที่นิยมซื้อคือสตรอวเบอรรีกรอบ คิดเปนรอยละ 14.3 นิยมซื้อในราคา 55 บาท/

ซอง คิดเปนรอยละ 26.7 ซื้อครั้งละ 1 ซอง คิดเปนรอยละ 51.7 สวนใหญซื้อ 1 ครั้ง ในชวง 3 เดือน คิดเปนรอยละ 49.7  
ซื้อจากรานสะดวกซื้อ เชน 7 - Eleven คิดเปนรอยละ 46.0 เหตุผลในการซื้อเพื่อรับประทานเอง คิดเปนรอยละ  76.7  
และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อมากที่สุดคือตนเอง คิดเปนรอยละ 78.7 

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอลักษณะสวนประสมทางการตลาด

สําหรับผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย และระดับความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอความต้ังใจซ้ือสําหรับผักผลไมอบกรอบ  
กรีนเดย  

จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ในระดับเห็นดวย ไดแก ดานผลิตภัณฑ (32 ขอคําถาม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 (S.D. = 0.720)  ดานชองทางการ 
จัดจําหนาย  (11 ขอคําถาม) มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.03 (S.D. = 0.943) ดานราคา  (4 ขอคําถาม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90  
(S.D. = 0.897)  ดานการสงเสริมการตลาด  (13 ขอคําถาม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 (S.D. = 1.084) ตามลําดับ นอกจากนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยทางดาน ความตั้งใจซื้อของผูบริโภค (3 ขอคําถาม) โดยภาพรวมอยูในระดับ 
เห็นดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 (S.D. = 0.768)   

สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหองคประกอบจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับผักผลไมอบกรอบ  
กรีนเดย  

ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพื่อพิจารณาความสัมพันธ

ของตัวแปรอิสระ จํานวน 60 ตัวแปร วามีความสัมพันธระหวางกันหรือไม  ดวย Kaiser-Meyer - Olkin (KMO)  
และ Bartlett's Test of Sphericity ผลการทดสอบพบวา มีคา KMO เทากับ 0.949 ซึ่งถือวาขอมูลมีความเหมาะสมเนื่องจาก

มีคา KMO ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (Hair et al., 1998, p. 99) สามารถนําไปใชการวิเคราะหปจจัยในการแบงกลุมปจจัยใหมได  
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)  

การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรสังเกต (Bartlett’s Test of Sphericity) พบวา การแจกแจงโดยประมาณแบบ 

Chi-Square มีคา 14844.805 และคา Significance มีคา 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ตัวแปรทั้ง 60 ตัวแปร ที่นํามา

วิเคราะหมีความสัมพันธกัน จึงสามารถใชการวิเคราะหองคประกอบในการแบงกลุมปจจัยใหมได (ยุทธ ไกยวรรณ , 2555,  
หนา 79) 
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การสกัดปจจัย  (Extraction) ดวยวิธี วิ เคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA)  
โดยกําหนดคา Initial Communalities ทุกตัวเปน 1 และคํานวณคาความรวมกันหลังสกัดปจจัย (Eigenvalues 
Communalities) ซึ่งในการวิจัยยอมรับคาความรวมกันตั้งแต 0.4 ขึ้นไป (Preuss, 2014, อางถึงใน ชุติมันต สะสอง, 2561) 

ผลการวิเคราะหคาความรวมกัน (Communalities) พบวาคา Extraction communalities ของตัวแปรทุกตัว มีคามากกวา 

0.40 โดยมีคาระหวาง 0.517 – 0.824 แสดงวาองคประกอบสามารถอธิบายถึงความแปรปรวนของตัวแปรในการศึกษาได 

(Preuss, 2014, p.79) จึงสามารถจัดใหอยูในกลุมปจจัยใหมได 
ผลการวิเคราะหองคประกอบครั้งที่ 1 พบวา สามารถสกัดตัวแปรออกเปน 8 องคประกอบ โดยพิจารณาจากคา  

Total Initial Eigenvalues ที่มีคามากกวา 1.00 และเมื่อพิจารณาคา % of Variance ของ Extraction Sums of Squared 
Loadings พบวาองคประกอบที่  1 ถึง 8 มีคาตามลําดับดั งนี้  39.638, 12.149, 3.767, 2.747, 2.558, 2.111, 1.834,  
และ 1.763 โดยมีคา Cumulative % เทากับ 66.566 % ซึ่งหมายถึง องคประกอบทั้ง 8 สามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ขอมูลตัวแปรทั้ง 60 ตัว ได 66.566 % โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญที่สุด คือ องคประกอบท่ี 1 แมวาองคประกอบท้ัง 8 จะมีคา 

Cronbach’s Alpha มากกวา 0.70 (Hair, 2010) แตเมื่อพิจารณาแตละองคประกอบพบวามีบางตัวแปรที่มีความซ้ําซอน 

(Multiple Loadings) กับหลายองคประกอบจึงไดพิจารณาตัดออก โดยเกณฑการพิจารณาตัดออก ดูจากคา Cronbach’s 
Alpha if Item Deleted, คา Multiple Loadings (Cross Loading) และตัดองคประกอบท่ีมีปจจัยยอยเดียวในองคประกอบ 

ซึ่งไมถือวาเปนลักษณะเดน และทําการวิเคราะหองคประกอบใหมอีกครั้ง 
ผลการวิเคราะหองคประกอบครั้งที่ 2 พบวา สามารถสกัดตัวแปรออกเปน 6 องคประกอบดังนี้ องคประกอบที่ 1 

(3.783) เปนการรับรูลักษณะเดนดานกิจกรรมการสงเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาด , องคประกอบที่ 2 (4.179) 
เปนการรับรูลักษณะเดนดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑและรสชาติที่เปนเอกลักษณ , องคประกอบที่ 3 (4.042) เปนการรับรู

ลักษณะเดนดานความสะดวกในการถึงสินคาและชองทางการซื้อที่หลากหลาย,องคประกอบที่ 4 (4.228) เปนการรับรูลักษณะ

เดนดานการออกแบบบรรจุภัณฑ , องคประกอบที่ 5 (3.898) เปนการรับรูลักษณะเดนดานความเหมาะสมของราคา  
และ องคประกอบท่ี 6 (4.228) เปนการรับรูลักษณะเดนดานประโยชนตอสุขภาพ ตามลําดับ 

ตารางที ่1 แสดงคา Cronbach’s Alpha, Item Mean และคา Factor Loading ขององคประกอบ 

องคประกอบท่ี เร่ือง 
Item 
Mean 

Factor 
Loading 

1 การรับรูลักษณะเดนดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑและรสชาติที่เปนเอกลักษณ 
(Factor Mean 4.719, Cronbach’s Alpha 0.907) 

 

1. ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย คงรสชาติ รูปรางและสตีามธรรมชาต ิทําใหไดคุณคา

ทางสารอาหารมากที่สดุ 
4.13 0.770 

2. ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย ประเภทผักอบกรอบ ไมมีกลิ่นแรง เชนกลิ่นฉุน  
เหม็นเขียว 

4.20 0.718 

3. ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย เปนผักผลไมแท ไมใชวัตถุกันเสยี ไมใชผงชูรส 4.22 0.683 
4. ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย ประเภทผลไมอบกรอบ ไมมีกลิ่นแรง เชนกลิ่นฉุน  
เหม็นเขียว 4.28 0.671 

5. ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย มีระดับความหวานตามธรรมชาติ ไมปรุงแตง  
ไมใสน้ําตาล 4.12 0.657 

6. ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย มีกลิ่นของผักผลไม ตามธรรมชาติ ไมปรุงแตงกลิ่น 4.16 0.652 
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7. ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย ประเภทผักอบกรอบ ไมมีรสขม ใหรสชาติตามผักแท

นั้นๆ 
4.13 0.632 

8. ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย ประเภทผลไมอบกรอบรสชาตไิมหวานเกินไป ใหรสชาติ

ตามผลไมแทน้ันๆ 
4.20 0.613 

9. ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย มีเนื้อสัมผสัที่กรอบ ใหความรูสึกเหมอืนรับประทาน

ขนมขบเคี้ยว 
4.24 0.571 

10. ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย ประเภทผักอบกรอบ รับประทานงาย ช้ินพอดีคํา  4.28 0.457 
11. ตราสินคาของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย นาเชื่อถือ มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก 3.99 0.405 

2 การรับรูลักษณะเดนดานกิจกรรมการสงเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาด 
(Factor Mean 3.783, Cronbach’s Alpha 0.971) 

 

1. มีการสงเสริมการขายแบบสมัครสมาชิกรายเดือน (Subscription Box)  
เพื่อซื้อสินคาในหมวด Greenday kids จัดสงสินคาฟรี ถึงบานทุกเดือน 

3.75 0.862 

2. มีการจัดรายการสงเสริมการขายในทุกเทศกาลพิเศษ เชนเทศกาลปใหม 3.78 0.856 
3. มีการจัดกิจกรรมใหลูกคามีสวนรวมลุนรับรางวัล เชน การไลฟสดใน Facebook 
เพื่อแจกรางวัล 

3.71 0.845 

4. มีการออกบูธรวมกิจกรรมกับงาน Event ตางๆ เชน งานแฟรแม-ลูก Amarin Baby 
& Kids Fair 

3.80 0.844 

5. มีการสงเสริมการขายแบบจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เชน ซื้อ 1 แถม 1 3.84 0.837 
6. มีการประชาสัมพันธสินคาใหเปนที่รูจัก ผานชองทางที่หลากหลาย เชน แจกแผน

พับผลิตภัณฑ  
โฆษณาทางอินเทอรเน็ต โฆษณาทางทีวี 

3.69 0.830 

7. มีการสงเสริมการขายแบบสมัครสมาชิก เพื่อซื้อสินคาในราคาพิเศษ 3.73 0.824 
8. มีการสงเสริมการขายแบบใหทดลองชิมสินคากอนการตัดสินใจซื้อ 3.82 0.816 
9. มีการสงเสริมการขายแบบจัดโปรโมช่ันการใหโคดสวนลด ทางชองทางออนไลน  
และ Marketplace  
เชน Shopee หรือ Lazada 

3.84 0.814 

10. มีการใหขอมูลของสินคาแตละชนิด ณ จุดวางจําหนายเชนปายหนาราน 3.84 0.771 
11. ใชบุคคลผูมีชื่อเสียงมารีวิวใหขอมูล ทําใหนาสนใจ 3.77 0.771 
12. มีการโฆษณาผานสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook, IG หรือ Line OA 3.72 0.760 
13. มีการสงเสริมการขายแบบจัดจําหนายเปนเซตสินคา เชน Healthy Happiness 
Box, Pumpkin Box  
หรือ Greenday gift Set 

3.90 0.757 

3 การรับรูลักษณะเดนดานความเหมาะสมของราคา 
(Factor Mean 3.898, Cronbach’s Alpha 0.850) 

  

1. ราคาของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 3.89 0.783 
2. ราคาของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย มีความหลากหลาย ตามชนิดของสินคา 3.99 0.697 
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3. ราคาของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย มีความหลากหลาย ตามขนาดของบรรจุภัณฑ

ของสินคา 
3.91 0.665 

4. ราคาของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย เหมาะสมกับปริมาณของสินคา 3.80 0.649 
4 การรับรูลักษณะเดนดานการออกแบบบรรจุภัณฑ 

(Factor Mean 4.228, Cronbach’s Alpha 0.885) 
  

1. ขนาดบรรจุภัณฑของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย   เหมาะสม ถืองาย หยิบจับ

สะดวก 
4.23 0.656 

2. ฉลากบนบรรจุภัณฑของผักผลไมอบกรอบตรากรีนเดย มีรายละเอียดสวนประกอบ

ที่ชัดเจนครบถวน  
อานงาย 

4.19 0.639 

3. บรรจุภัณฑของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย ออกแบบสะดวกตอการรับประทาน 4.19 0.631 
4. บรรจุภัณฑของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย มีรูปแบบผลิตภัณฑที่ทันสมัย ดูสะอาด 
สีสันสดใส สวยงาม 

4.23 0.618 

5. บรรจุภัณฑของผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย สื่อสารออกถึงสินคาไดชัดเจนวาเปนผัก

ผลไมอบกรอบ 
4.27 0.566 

6. ฉลากบนบรรจุภัณฑของผักผลไมอบกรอบ ตรากรีนเดย มีขอมูลรายละเอียด

คุณประโยชน 
หรือคุณคาทางโภชนาการ วันท่ีผลิต-หมดอายุ อยางชัดเจน 

4.26 0.503 

5 การรับรูลักษณะเดนดานประโยชนตอสุขภาพ 
(Factor Mean 4.228, Cronbach’s Alpha 0.819) 

  

1. ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย เปนผลิตภัณฑที่รับประทานไดทั้งครอบครัว 4.23 0.687 
2. ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย มีประโยชนทางโภชนาการ 4.23 0.581 
3. ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย เหมาะสําหรับผูที่ไมชอบรับประทานผักผลไมสด  4.21 0.564 
4. ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย เหมาะกับการเปนขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ 4.24 0.524 

6 การรับรูลักษณะเดนดานความสะดวกในการเขาถึงสินคาและชองทางการซ้ือ 
ที่หลากหลาย (Factor Mean 4.042, Cronbach’s Alpha 0.932)   

1. มีการแสดงปายราคาขายชัดเจน ณ จุดขาย 4.06 0.688 
2. สถานที่วางจําหนายมีหลายแหง เชน ท็อป ซูเปอรมารเก็ต ,7-Eleven หรือราน

สะดวกซื้อ 
4.23 0.669 

3. บริเวณชั้นวางสินคา มีปายโลโกหรือปายแสดงสินคา มองเห็นไดอยางชัดเจน 4.00 0.645 
4. สินคามีการจัดวางจํานวนท่ีเพียงพอตอความตองการซื้อ 4.04 0.638 
5. สินคามีจําหนายผานชองทางตลาดออนไลน เชน Shopee, Lazada 4.01 0.601 
6. ขนาดของพื้นที่จัดวางจําหนายสินคา เพียงพอและเหมาะสม 4.04 0.582 
7. ณ จุดวางจําหนาย ทําเล ท่ีตั้ง เขาถึงงาย เดินทางสะดวก 4.11 0.577 
8. สินคาจัดวางในตําแหนงที่มองเห็นไดงาย สะดุดตา 3.85 0.504 
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สวนที่ 5 ผลการวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ ความต้ังใจซ้ือ 

(Purchase Intention) ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ระหวางองคประกอบ 
               ใหมท้ัง 6 องคประกอบ กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 

Coefficients a 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Std. 

Coefficients t P 

B Std. Error Beta   
1 

คาคงท่ี (Constant)  0.819 0.255   
3.214

  
0.001 

1: ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑและรสชาติที่เปนเอกลักษณ 0.522 0.095 0.416 
5.495

  
0.000* 

2: ดานกิจกรรมการสงเสริมการขายและการสื่อสารทาง

การตลาด 
0.173 0.048 0.251 3.598 0.000* 

3: ดานความเหมาะสมของราคา 0.107 0.054 0.120 1.973 0.049* 

4: ดานการออกแบบบรรจุภณัฑ 0.029 0.082 0.027 
0.356

  
0.722 

5: ดานประโยชนตอสุขภาพ  - 0.015 0.075 - 0.014 
- 

0.203 
0.840 

6: ดานความสะดวกในการเขาถึงสินคาและชองทางการซื้อที่

หลากหลาย 
- 0.031 0.066 - 0.037 

- 
0.464

  
0.643 

             R Square = 0.391 | Adjusted R Square = 0.378 | F = 31.316 | Sig. = < 0.000 
a. Dependent Variable: ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย  
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากผลการทดสอบพบวา องคประกอบดานกิจกรรมการสงเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาด องคประกอบ

ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑและรสชาติที่เปนเอกลักษณ และองคประกอบดานความเหมาะสมของราคา มีผลตอความตั้งใจ

ซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และองคประกอบดานความสะดวกในการเขาถึงสินคาและชองทางการซื้อที่หลากหลาย 
องคประกอบดานการออกแบบบรรจุภัณฑ และองคประกอบดานประโยชนตอสุขภาพ  ไมมีผลตอความตั้งใจซื้ออยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

5. อภิปรายผล 
การรับรูลักษณะเดนของผลิตภัณฑผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย มีทั้งหมด 6 ดาน ไดแก  
1. ดานกิจกรรมการสงเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาด พบวา การสงเสริมการขายแบบจัดจําหนายเปนเซต

สินคา เชน Healthy Happiness Box, Pumpkin Box หรือ Greenday gift Set มีการสงเสริมการขายแบบจัดโปรโมช่ัน  
ลด แลก แจก แถม เชน ซื้อ 1 แถม 1 และมีการสงเสริมการขายแบบจัดโปรโมช่ันการใหโคดสวนลด ทางชองทางออนไลน 
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และ Marketplace เชน Shopee หรือ Lazada สงผลตอการรับรูลักษณะเดน โดยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ชรินรัตน 

งามพิพัฒนชัย (2557) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอบกรอบของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา ความเห็นตอระดับความสําคัญของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบ 
2. ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑและรสชาติที่เปนเอกลักษณ พบวา ผักผลไมอบกรอบ ไมมีกลิ่นแรง เชนกลิ่นฉุน 

เหม็นเขียว รับประทานงาย ช้ินพอดีคํา และมีเนื้อสัมผัสที่กรอบ ใหความรูสึกเหมือนรับประทานขนมขบเคี้ยว สงผลตอการรบัรู

ลักษณะเดน โดยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐฐิญา คาไกล (2562) ที่ศึกษาเรื่องวิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑ

ทุเรียนฟรีซดรายที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา คุณลักษณะที่ทําใหผูบริโภคมีความพึง

พอใจมากข้ึนคือ รสชาติใกลเคียงกับผลไมสด มีกลิ่นหอมของทุเรียน  
3. ดานความสะดวกในการเขาถึงสินคาและชองทางการซื้อที่หลากหลาย พบวา สถานที่วางจําหนายมีหลายแหง เชน 

ท็อป ซูเปอรมารเก็ต, 7-Eleven หรือรานสะดวกซื้อ และ ณ จุดวางจําหนาย ทําเล ที่ตั้ง เขาถึงงาย เดินทางสะดวก สงผลตอ

การรับรูลักษณะเดน มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรพรรณ จันทรแดง (2562) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะหคุณลักษณะที่

มีผลตอการตัดสินใจซื้อผักผลไมแปรรูป ดวยการทอดระบบสุญญากาศ พบวา คุณลักษณะที่สรางความพึงพอใจตอผูบริโภคใน

สวนของ Attractive มีทั้งหมด 4 คุณลักษณะ โดย 1 ใน 4 ของคุณลักษณะ ที่พบคือ สินคาสามารถหาซื้อไดในรานคาสะดวก

ซื้อท่ัวไป (รานคาปลีกขนาดเล็ก)  
4. ดานการออกแบบบรรจุภัณฑ พบวา บรรจุภัณฑของผักผลไมอบกรอบ สื่อสารออกถึงสินคาไดชัดเจนวาเปนผักผลไม

อบกรอบ และฉลากบนบรรจุภัณฑ มีขอมูลรายละเอียดคุณประโยชน หรือคุณคาทางโภชนาการ วันที่ผลิต -หมดอายุ  
อยางชัดเจนสงผลตอการรับรูลักษณะเดน มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติวัฒน ไวมาลา (2562) ที่ศึกษาเรื่องคุณลักษณะ

ของกลวยตากที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา ปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญคือ  
บรรจุภัณฑที่สวยงาม โดยมีขอมูลของสลากท่ีระบุ วันหมดอายุ และบรรจุภัณฑมีลักษณะทึบและมีสีสันรูปภาพท่ีสวยงาม 

5. ดานความเหมาะสมของราคา พบวา ราคาของผักผลไมอบกรอบ มีความหลากหลาย ตามชนิดของสินคา และตาม

ขนาดของบรรจุภัณฑของสินคา สงผลตอการรับรูลักษณะเดน โดยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุน หนาน ซุน (2560) 
ศึกษาเรื่องการรับรูคุณคาที่สงผลตอความตั้งใจซื้อผักและผลไมออรแกนิคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวามีการให

ความเห็นอยูในระดับมาก ไดแก การรับรูคุณคาดานราคา  
6. ดานประโยชนตอสุขภาพ พบวา ผักผลไมอบกรอบ เหมาะกับการเปนขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ เปนผลิตภัณฑ 

ที่รับประทานไดทั้งครอบครัว และมีประโยชนทางโภชนาการ สงผลตอการรับรูลกัษณะเดน มีความสอดคลองกับการศึกษาของ

ภรณี แยมพันธ (2559) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ ผักและผลไมแปรรูปตราดอยคํา พบวา 
ปจจัยที่ไดจากวิเคราะหปจจัยคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในสวนของสินคามีคุณคาทางโภชนาการสูง 

องคประกอบที่มีผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑผักผลไม อบกรอบ กรีนเดย ในจังหวัดเชียงใหม มี 3 องคประกอบ 

ไดแก  
1.องคประกอบดานกิจกรรมการสงเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาด มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ   

พัชรพรรณ จันทรแดง (2562) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะหคุณลักษณะที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผักผลไมแปรรูป  ดวยการทอด

ระบบสุญญากาศ พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และคุณลักษณะที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ

ผักและผลไมแปรรูปดวยการทอดระบบสุญญากาศ  มีทั้งหมด 4 คุณลักษณะ โดย 1 ใน 4 ของคุณลักษณะ ที่พบคือ 

ผูประกอบการมีการสงเสริมการขายโดยการใหผูบริโภคลองชิมสินคา  
2. องคประกอบดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑและรสชาติที่เปนเอกลักษณ โดยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ณัฐฐิญา คาไกล (2562) ที่ศึกษาเรื่องวิเคราะหคุณลักษณะของผลิตภัณฑทุเรียนฟรีซดรายที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค
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ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คุณลักษณะที่ทําใหผูบริโภคมีความพึงพอใจมากขึ้นคือ รสชาติใกลเคียงกับผลไมสด มีกลิ่นหอม

ของทุเรียน 

3. องคประกอบดานความเหมาะสมของราคา และประเด็นยอยในองคประกอบที่สงผลตอความตั้งใจซื้อคือ ราคาของ

ผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย เหมาะสมกับปริมาณของสินคา โดยความสอดคลองกับงานวิจัยของ ชรินรัตน  งามพิพัฒนชัย 

(2557) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอบกรอบของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ดานราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมอบกรอบ  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ 
จากการพบลักษณะเดน 3 องคประกอบที่สงผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ คือ ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑและ

รสชาติที่เปนเอกลักษณ ดานกิจกรรมการสงเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาด และดานความเหมาะสมของราคา   
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วราลักษณ เขียววาท (2544)   

 ผูประกอบการสามารถนําไปปรับกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองใหตรงตอความตองการของผูบริโภคใน 
ยุคปจจุบัน และเพื่อสงเสริมใหเกิดการซื้อ โดยพิจารณาและใหความสําคัญในเรื่องของการสรางการรับรูดานคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑและรสชาติที่เปนเอกลักษณของผักผลไมอบกรอบเปนพิเศษ โดยการนําลักษณะเดนท่ีลูกคารับรูคือการเปนผักผลไม

อบกรอบ ที่คงรสชาติ รูปรางและสีตามธรรมชาติ ทําใหไดคุณคาทางสารอาหารมากที่สุด และเปนผักอบกรอบ ที่ไมมีกลิ่นแรง 

เชนกลิ่นฉุน เหม็นเขียว ซึ่งจุดเดนนี้สามารถใชเปนกลยทุธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) และยังสามารถ

สรางความไดเปรียบคูแขงได โดยการสื่อสารภาพลักษณผลิตภัณฑที่เหมาะกับการเปนขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ  เมื่อผูบริโภค

รับรูและจดจํายอมนํามาสูการซื้อซ้ําและความภักดีตอตราสินคาในอนาคต ในดานกิจกรรมการสงเสริมการขายและการสื่อสาร

ทางการตลาด  ควรปรับรูปแบบกลยุทธการสื่อสารใหอยู ในรูปแบบ  Omni Channel เพราะจากขอมูลทั่วไปของ 
ผูตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญรูจักผลิตภัณฑผักผลไมอบกรอบ กรีนเดย จากสถานท่ีจัดจําหนาย เชน 7 - Eleven, Tops 
Supermarket และผลจากการศึกษาคือลักษณะเดนดานกิจกรรมการสงเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาด สงผลตอ

ความตั้งใจซื้อการสรากลยุทธการสื่อสารแบบ Omni Chanel โดยเนนท่ีการทําใหลูกคาสามารถเขาถึงสินคาและบริการไดจาก

หลากหลายชองทาง เพื่อทําใหเกิดการเช่ือมโยงขอมูลของผูบริโภคอยางรอบดานผานทุกชองทางการขาย เชน ผูบริโภคเห็น

สินคาจากหนารานแลวสามารถกลับมากดสั่งสินคาจากชองทางออนไลน หรือสามารถดูขอมูลผานชองทางออนไลน แลวไปซื้อ

ที่หนารานได อีกทั้งควรมีการจัดรายการสงเสริมการขายในทุกเทศกาลพิเศษ เชนเทศกาลปใหม และมีการสงเสริมการขาย

แบบสมัครสมาชิกรายเดือน (Subscription Box) เพื่อซื้อสินคาในหมวด Greenday kids จัดสงสินคาฟรี ถึงบานทุกเดือน 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อของลูกคามากขึ้น และพิจารณาในสวนของการตั้งราคา กําหนดราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของ

สินคา และใหมีความหลากหลาย ตามชนิดของสินคา ตามการรับรูลักษณะเดนของลูกคา รวมถึงมีการตั้งราคาใหมีความ

หลากหลายตามขนาดของบรรจุภัณฑ เพื่อใหผูบริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้อผลิตภัณฑในระดับราคาที่พึงพอใจมากที่สุด   
เปนการเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคไดตัดสินใจเลือกซื้องายขึ้น ซึ่ งการตั้งราคาใหมีความหลากหลาย เปนการสรางความ

แตกตางใหกับคูแขงในตลาด อีกทั้งยังเปนการขยายตลาดในกลุมเปาหมายใหมในอนาคตไดอีกดวย  
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การวิเคราะหเสนทางการเดินทางของผูบริโภคตอการใชบริการรานขายยา 
ในอําเภอเมืองเชียงใหม 

Customer Journey Analysis in Using Drugstore Services in Mueang Chiang Mai District 
ณัฐธิดา ขันธิมา* และอรชร มณีสงฆ** 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเสนทางการเดินทางของลูกคาในการใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง

เชียงใหม ตามแนวคิดกลยุทธ 5A’s Strategies ของ Philip Kotler เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม กระจาย

แบบสอบถามตามการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จากผูบริโภคของรานขายยาเดี่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหม 400 ราย ขอมูลที่

ไดรับนํามาวิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ยสถิติอนุมาน ไดแก การทดสอบ T-test และ  
F-test 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 25-41 ป สวนมากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา อาชีพคาขาย มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท โสด และไมไดเปนสมาชิกของรานขายยา ตองการใชบริการที่

รานขายยาในชุมชนหรือยานที่อยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถาม ความถี่ในการใชบริการคือ 1-2 ครั้งตอเดือน ในแตละครั้งใช

จาย 101-300 บาท มาใชบริการรานขายยาในเวลาที่ไมแนนอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อยารักษาโรคทั่วไป (เชน ยาแกปวด

แกอักเสบ ยาฆาเช้ือ ยารักษาโรคกระเพาะ) เหตุผลในการเลือกใชบริการเนื่องจาก สะดวกและรวดเร็ว วิธีการในการเลือกซื้อ

ยาโดยเลาอาการแลวใหเภสัชกรจัดยาให เหตุผลในการใชบริการจากรานขายยาคือความสะดวกสบายและบริการที่รวดเร็ว 
 ผลการศึกษาตามแนวคิดของ กลยุทธ 5A นําเสนอ ดังนี้ 
 ดานวิธีการรับรู ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูในรานขายยาจากประสบการณ กอนหนานี้ การตกแตงที่เปน

เอกลักษณ ยังรูเกี่ยวกับเรื่องนี้จากคนรูจักและบทวิจารณออนไลนของพวกเขา    
 ดานสิ่งดึงดูดใจ การบอกเลาหรือสื่อวาเปนรานท่ีสินคามีคุณภาพมาจากบริษัทผูผลิตที่ไดรับมาตรฐาน  
 ดานการสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งท่ีตองการโดยถามเภสัชกรหรือพนักงาน 
 ดานการลงมือทํา การซื้อ และปจจัยผสมการตลาดบริการที่สําคัญในการเลือกรานขายยาคือ ดานบุคคล  
ดานกระบวนการ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานการจัดจําหนาย  ดานผลิตภัณฑหรือการบริการ ดานราคา และดานการ

สงเสริมการตลาด   
 ดานการสนับสนุน ผูตอบแบบสอบถามพอใจกับรานขายยาแหงนี้มาก จะกลับมาใชบริการในอนาคตและยังใชวิธี

บอกตอแบบปากตอปากเพื่อแนะนํารานขายยานี้ใหกับคนรูจัก  
คําสําคัญ: การวิเคราะหการเดินทางของลูกคา, บริการรานขายยา 
 
 
 
 
 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
** รองศาสตราจารย  ประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ABSTRACT 

 This study aimed to analyse customer journey in using drugstore services in Mueang Chiang Mai 
district.  Data were gathered by the distribution of questionnaires, according to the purposive sampling, to 
400 consumers of the stand- alone drugstores in Mueang Chiang Mai district.  Data obtained were, then, 
analysed by the descriptive statistics: frequency, percentage, and mean, the inferential statistics: the T-test 
and the F-test.  

 The majority of respondents were female in the age between 25-41 years old, holding Bachelor’s 
degree or equivalent. They worked as merchandiser and earned monthly income at the amount of 10,001-

20,000 Baht.  They were single and were not a subscriber of drugstore.  They preferred to use services at a  
drugstore in their community/ residential area.  Frequency in using services at the drugstore was 1-2 timers 
per  
month.  In each time, they spent 101-300 Baht.  They came to the drugstore at an uncertain time with the 
purpose of purchasing drugs for general deceases ( painkillers, anti- inflammatory drugs, antibiotics drugs, 
gastritis medication, for example). Reasons of using services from the drugstore were convenience and rapid 
services.  
Purchasing method started from telling a pharmacist about their symptoms and getting advices on drugs 
they should take. They purchased products in the category of medicines and made the purchasing decision 
by themselves.  

 Based upon the 5A’s concepts the studied results were presented as follows. 
 In Aware approach, the respondents had an awareness on the certain drugstore from their previous 

experience, its sign, and its unique decoration. They also knew about it from viral marketing: word-of-mouth 
from their acquaintance and online reviews.    

 In Appeal approach, the important elements that drew customer attention included the perception 
of information through visual communication or media confirming the quality of the certain drugstore and 
the standard certified to manufacturers of drugs distributed in the drugstore.  

 In Ask approach, the respondents searched for more information about the certain stand- alone 
drugstore by asking pharmacists or staff. 

 In Act approach, the service marketing mix factors affecting their selection of drugstore were 
people, process, physical evidence, place, product, price, and promotion, respectively. 

 In Advocate approach, the respondents were very satisfied with this drugstore and returned to use 
services from it. They intended to use services from the certain drugstore again in the future and also apply 
the word-of-mouth practice to recommend this drugstore to acquaintances. 

Key word: Customer Journey Analysis, Drugstore Services  
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1. บทนํา 

ไทยแลนด 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ

รัฐบาล เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น (กรมสรรพสามิต, 2562) จังหวัดเชียงใหม 
เปนเมืองใหญของภาคเหนือและเปนศูนยกลางธุรกิจมากมาย จากขอมูลสถิติประชากรในอําเภอเมืองเชียงใหม ณ สิ้นป 2562 
มีประชากรรวมทั้งสิ้น 225,900 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 2563) ซึ่งจังหวัดเชียงใหมจัดวา มีจํานวน

ประชากรมากเปนอันดับ 5 ของประเทศ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2563) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด

เชียงใหมอยางตอเนื่อง หลายธุรกิจในจังหวัดเชียงใหมจึงมีภาวะการแขงขันที่รุนแรง ดังเชน ธุรกิจรานขายยา เห็นไดจาก

จํานวนรานขายยาแผนปจจุบัน (ขย.1) ในจังหวัดเชียงใหมในป 2563 มากถึง 592 ราน สูงเปนอันดับ 2 ของประเทศ 

(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2563) และประเภทของรานขายยาสวนใหญเปนรานขายยาเดี่ยว (Stand-alone) 
 รานขายยาเปนธุรกิจบริการทางสาธารณสุขหนวยหนึ่งที่เปนท่ีพึ่งและเปนทางเลือกของประชาชนในการดูแลรักษา

ภาวะความเจ็บปวยเบื้องตนและมีบทบาทสําคัญในการใหความรูความเขาใจในการใชยาและการดูแลสุขภาพท่ีถูกตอง รานขาย

ยาเปนธุรกิจบริการที่มีกฎหมายควบคุม การเปดใหบริการตองขอใบอนุญาตขายยา ซึ่งผูขอใบอนุญาตจะตองมีเภสัชกรที่มีใบ

ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการ รานขายยาจัดเปนทางเลือกแรกของประชาชนในการเลือกใชบริการกรณี

เจ็บปวยทั่วไปไมรุนแรง ในสัดสวนรอยละ 32 เมื่อเทียบกับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน และโรงพยาบาลรัฐ 

ดวยเหตุผลวา มีความสะดวกรวดเร็วและเสียคาใชจายไมสูงนักเมื่อเทียบกับไปโรงพยาบาลเอกชน และไมตองรอคิวพบแพทย

นานเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลรัฐ (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560) สามารถกลาวไดวารานขายยาเปนทั้งแหลงกระจายยาและแหลง

ใหบริการสุขภาพท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในประเทศไทย 
 รูปแบบการดําเนินธุรกิจของรานขายยาในปจจุบัน แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 1) รานขายยาเดี่ยว (Stand-alone) 

ผูประกอบการสวนใหญเปนรายกลางและเล็ก (SME) มีสัดสวนกวารอยละ 80 ของจํานวนรานขายยาแผนปจจุบันทั้งหมด  
และ 2) รานขายยาเครือขายหรือรานขายยาสาขา (Chainstore) ผูประกอบการสวนใหญเปนรายใหญ เชน รานขายยา 
ฟาสซิโน รานขายยา SaveDrug (นรินทร ตันไพบูลย, 2562) ซึ่งรานขายยาทั้ง 2 ประเภทมีกลุมเปาหมายที่ตางกัน 
โดยรานขายยาเดี่ยวเนนลงชุมชน ในขณะที่รานขายยาเครือขายเนนทําเลศูนยการคา ซึ่งพฤติกรรมผูบริโภคของทั้ง 2 กลุมก็จะ

แตกตางกันออกไป 
 การดําเนินธุรกิจของรานขายยาเดี่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหม ในภาวะการแขงขันรุนแรงประกอบกับพฤติกรรมการ

ซื้อสินคาของผูบริโภคในยุคไทยแลนด 4.0 เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตอยางชัดเจน ในการวางแผนกลยุทธการตลาดยุคใหม

จะตองมีการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค การวิเคราะหเสนทางการเดินทางของผูบริโภค (Customer Journey)  
(5A’s Strategies) (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017, pp. 59-70) ตั้งแตกอนซื้อ ระหวางซื้อ และหลังการซื้อสินคา

หรือบริการ เพื่อใหเขาใจวา จะวางแผนกลยุทธทางการตลาด และแผนการสื่อสารทางการตลาด การสรางประสบการณที่ดี  
ในทุกจุดสัมผัส (Touch Point) ที่ผูบริโภคสัมผัส หากไมทราบเสนทางการเดินทางของผูบริโภคที่แทจริงตั้งแตจุ ดเริ่มตน 
ที่ผูบริโภคตระหนักถึง สิ่งดึงดูดใจ การสอบถาม การลงมือทํา และที่สิ้นสุดดวยการสนับสนุน จะไมสามารถสื่อสารหรือกระตุน

ใหเกิดการซื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสภาวะที่มีการแขงขันสูงเชนในปจจุบัน   
ดังนั้นการวิเคราะหเสนทางการเดินทางของผูบริโภคตอการใชบริการรานขายยาเดี่ยว ซึ่งมีสัดสวนกวารอยละ 80 

ของจํานวนรานขายยาแผนปจจุบันทั้งหมด จึงมีความสําคัญตอการนํามาใชเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนาแผนการ

ตลาดของรานขายยาเดี่ยว เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคสนใจในสินคาและบริการ นําไปสูผูบริโภคเกิดความพึงพอ ใจสูงสุด 

เกิดความจงรักภักดี เกิดการซื้อซ้ํามากขึ้นและ เพิ่มการบอกตอ 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเสนทางการเดินทางของผูบริโภค (Customer Journey) ภายใต 5A’s Strategies ของ Philip Kotler 
(Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I., 2017, 59-70) มี 5 ขั้นตอน หรือเรียกวา 5A ดังนี ้

1. การตระหนัก (Aware) การตระหนักถึง หรือการรับรู วามีสินคาหรือบริการนั้นๆอยู จากประสบการณเดิม 

โฆษณาและการบอกตอแบบปากตอปากจากผูบริโภคอื่นๆ  
2. การดึงดูดใจ (Appeal) สนใจในแบรนดสินคานั้นๆ จากรูปลักษณะที่ปรากฎอาจรวมไปถึงการจดจําไดในสินคา

เมื่อไดพบเห็น หรือไดยินเสียง 
3. การสอบถาม (Ask) หาขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจซื้อสินคา หรือเปรียบเทียบถึงขอดี ขอเสียของสินคาผานทาง

สื่อตางๆ อาจจะเปนจากบุคคล จากการอานรีวิว ขอความตามเว็บไซต การเขียนบรรยายตางๆ คอลัมภนิตยสาร เพื่อใหไดมา

ซึ่งคําตอบที่ตองการ เพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้น 
4. การซื้อสินคา (Act) การตัดสินใจซื้อ ความสําคัญของสวนประสมการตลาดบริการตอการซื้อ และไดมาซึ่งความ

เปนเจาของสิ่งนั้น ประกอบดวย การซื้อ และ 5A’s strategies 
5. การแนะนํา บอกตอ (Advocate) หลังการใชบริการมีความพึงพอใจรานขายยา ตองการกลับมาใชบริการอีก  

และสนับสนุนการใชบริการรานขายยาเดี่ยวในอนาคต จากประสบการณจริงของผูใชตามความช่ืนชอบ ช่ืนชม อยากใหผูอื่นได

มีประสบการณที่ดีเหมือนกับตนเองใหตัดสินใจซื้อหรือใชบริการในสินคานั้นๆ 
              5A’s Strategies เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพชวยใหเขาใจบริบทของลูกคา ไดเห็นภาพที่ชัดเจนวาลูกคารูจัก

ธุรกิจจากไหน  ชองทางใด อะไรทําใหตัดสินใจซื้อและกลับซื้ออีกครั้ง ไปจนถึงการจงรักภักดีตอแบรนด ชวยใหธุรกิจสราง

ประสบการณการเดินทางที่นาประทับใจแกลูกคา ชวยใหสรางยอดขายที่มากข้ึน 

การทบทวนวรรณกรรม 
 มยุรฉัตร จิวาลักษณ (2552)  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในการเลือกรานขายยาในอําเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม รานขายยาในที่นี้รวมถึงรานขายยาแผนปจจุบันที่ตั้งอยูในศูนยการคา ไฮเปอรมารเก็ต ยานชุมชน/ที่อยูอาศัยและ

ตลาดสดในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคทั่วไปที่เคยใชบริการจากรานขายยาใน 

อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 280 คน สาเหตุที่มาใชบริการรานขายยามากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง

คือมีอาการปวยแตไมตองการพบแพทย คนหาขอมูลเกี่ยวกับรานขายยาในเรื่องสถานที่ตั้งรานขายยามากที่สุดโดยหาขอมูล

จากเพื่อนบาน/เพื่อนที่ทํางาน/คนรูจักที่เคยเขารานขายยาและใหความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการสําหรับ

การประเมินทางเลือกในการใชบริการรานขายยาดังนี้ในสวนของปจจัยดานบุคคล ดานกระบวนการดานลักษณะทางกายภาพ 

ดานสถานท่ีและดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก สวนดานการสงเสริมการตลาด และดานผลิตภัณฑ 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานผลิตภัณฑคือมียาและเวชภัณฑตั้ง

แสดงจํานวนมากและมียาหลายยี่หอใหเลือก มีความสําคัญอยูในระดับมาก ดานราคาคือมีปายแสดงราคาชัดเจนมีความสําคัญ

ในระดับมาก ดานสถานที่คืออยูใกลบาน/ที่ทํางานมีความสําคัญในระดับมาก ดานการสงเสริมการตลาดคือมีเภสัชกรประจํา

รานตลอดเวลาเปดมีความสําคัญในระดับมาก ดานบุคคลคือพนักงานขายมีความรูความสามารถเกี่ยวกับยาเปนอยางดี  
มีความสําคัญในระดับมากที่สุด ดานลักษณะทางกายภาพคือมีการจัดเตรียมรานใหสะอาดอยูเสมอมีความสําคัญในระดับมาก

และดานกระบวนการคือมีการซักถามอาการและใหคําแนะนํากอนจายยามีความสําคัญระดับมากที่สุด  
 สิระพร ปรีดานนท (2557) ศึกษาถึงสวนประสมการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกรานขายยาภายใน

ศูนยการคาในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางจํานวน 390 ราย พบวาพฤติกรรมในการเลือกใชบริการรานขายยาภายใน

ศูนยการคาที่เคยซื้อมากท่ีสุด คือ ยารักษาโรค วัตถุประสงคในการใชบริการรานขายยาคือตองการดูแลสุขภาพ/บํารุงรางกาย 
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บุคคลที่มีสวนชวยในการตัดสินใจเลือกใชบริการคือตัวผูตอบแบบสอบถาม การใชบริการรานขายยานั้นๆภายในศูนยการคาที่

บอยที่สุดคือเมื่อไปเดินศูนยการคาแลวนึกออกจึงแวะซื้อ ผูตอบแบบสอบถามจะคนหาขอมูลเกี่ยวกับราคาของสินคากอนที่จะ

เลือกใชบริการรานขายยานั้นๆมากที่สุด และปจจัยที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกใชบริการคือการใหบริการของเภสัชกร

และพนักงาน ความถี่ในการใชบริการรานขายยาภายในศูนยการคาสวนมากคือนอยกวา 2 ครั้งตอเดือน และชวงเวลามาใช

บริการมากที่สุด คือ ชวงเย็น (16.01-21.00 น.) เคยใชบริการมากท่ีสุดและบอยที่สุด คือ รานวัตสัน คาใชจายในการซื้อสินคา

สวนมากคือ 251-500 บาทตอครั้ง ซึ่งสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานขายยาในศูนยการคาที่ตั้งอยูใน

จังหวัดเชียงใหมที่มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมากท่ีสุดคือดานบุคคลและดานการจัดจําหนาย  
 กรรทกานต ทองบุญฤทธิ์ (2560) ศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอ

เมืองจังหวัดเชียงใหม ในตําบลชางเผือก สุเทพ วัดเกต และชางคลาน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ

เชิงพรรณนา พบวาผูใชบริการรานขายยาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000  บาท มีพฤติกรรมการเลือกรานขาย

ยาจากรานขายยาที่อยูใกลบานโดยมีเหตุผลในเรื่องความสะดวกและรวดเร็ว มีการใชบริการจํานวน 1-2 ครั้งตอเดือน  
มีคาใชจายในการซื้อแตละครั้งเฉลี่ยอยูที่ 101-325 บาท และไมมีเวลาในการใชบริการที่แนนอน มีวัตถุประสงคในการซื้อยา

เพื่อรักษาโรคโดยเลาอาการใหทางรานจัดยาใหและเปนการซื้อยาสามัญประจําบานและยาเรียกหาทั่วไปมากที่สุด  
ทั้งนี้ผูบริโภคจะเปนคนตัดสินใจเลือกใชบริการดวยตนเอง โดยปจจัยดานสิ่งแวดลอมทาง ชองทางจําหนาย บุคลากร 

กระบวนการ กายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานขายยาอยูในระดับมากที่สุด  ราคา การสงเสริมการตลาด  
และผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก 

3. วิธีการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิเคราะหการเดินทางของผูบริโภคตอการใชบริการรานขายยาเดี่ยวในอําเภอเมือง

เชียงใหมภายใต 5A’s Strategies 
3.1 คําถามในการศึกษาและสมมติฐานการศึกษา 
ผูบริโภคมีเสนทางการเดินทางของผูบริโภคตอการใชบริการรานขายยาเดี่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหม อยางไร  

และเสนทางการเดินทางของผูบริโภคตอการใชบริการรานขายยาเดี่ยว เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคดาน 

ระดับรายไดตอเดือน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
3.2 แนวคิดและทฤษฎี 

 การศึกษาครั้งน้ี ไดใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ  
เสนทางการเดินทางของผูบริโภค (Customer Journey) หรือที่เรียกวา 5A’s Strategies ประกอบดวย ดานการ

รับรู (Aware) ดานดึงดูดใจ (Appeal) ดานสอบถาม (Ask) ดานลงมือทํา (Act) และดานสนับสนุน (Advocate) ที่เขามาสัมผัส

แบรนด หรือองคกร เพื่อใหนักการตลาดนําไปกําหนดกลยุทธ เพื่อใหชวงขณะที่ผูบริโภคเขามาสัมผัสนั้นไดรับประสบการณที่ดี

ในการใหบริการ ณ แตละจุดสัมผัสระหวางผูบริโภคกับองคกร (Kotler, Kartajaya and Setiawan, 2017, p. 59-70)  
แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรือปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดที่

ธุรกิจตองใชรวมกัน เพื่อตอบสนองและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย เกิดความตองการสินคาและบริการของตน 

ประกอบดวย สวนประกอบ 7 ประการ ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร 

กระบวนการการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพภายนอก (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2550, น.9) 
แนวคิดสวนประสมการตลาดบริการจะถูกนําเขามาเสริมในชวงของ ดานลงมือทํา (Act) เพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญ

ของปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค กอนจะนําไปสูการกําหนดกลยุทธทางการตลาดตอไป 
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3.3 การรวบรวมขอมูล 
ขอบเขตดานประชากรและตัวอยาง 

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ  บุคคลทั่วไปในชวงอายุ 20 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม และเคยใช

บริการรานขายยาที่เปนรานขายยาเดี่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีตั้งอยูตามชุมชนทั่วไป  
ตัวอยางและขนาดตัวอยาง เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากร จึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ใชสูตรการคํานวณของ

คอแครน (Cochran, 1977)  การเก็บแบบสอบถาม 400 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากกลุมประชากรที่กําหนดไว มีการใชคําถามคัดกรองในชวงตนของแบบสอบถาม กอนเริ่มคําถามสวนอื่นๆเพื่อใหไดผูตอบ

เปน  (1) ผูบริโภคอายุ 20 ปขึ้นไป (2) อาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหมเทาน้ัน (3) เคยใชบริการรานขายยาเดี่ยวในชุมชนที่ไม

รวมรานขายยาเฟรนดไชสหรืออยูในศูนยการคา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) สอบถามผูบริโภคที่เคยใชบริการรานขาย

ยาเดี่ยว ในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 400 ราย ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ  
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) t-test 
และ F-test การวัดระดับความสําคัญจะใชมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) โดยใหระดับการมีความสําคัญตอการตัดสินใจ 

และระดับคะแนน ดังนี้  การกําหนดชวงของคาเฉลี่ย เพื่อทําการวิเคราะหผล แบงเปน 5 ระดับ คะแนนที่ไดรับจะนํา  
มาวิเคราะหและแปรผลของคาเฉลี่ยตามระดับความสําคัญโดยมี เกณฑใหคะแนนแตละระดับดังนี้ เบสท (Best, 1977, p.14) 
อันตรภาคชัน = พิสัย (จํานวนช้ัน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด) /จํานวนช้ัน = 5-1/ 5 = 0.8 จากชวงคาเฉลี่ย ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.21-5.00 ระดับความสําคัญมากที่สุด  3.41-4.20 ระดับความสําคัญมาก 2.61-3.40 ระดับความสําคัญปานกลาง 

1.81-2.60 ระดับความสําคัญนอย และ 1.00-1.80 ระดับความสําคัญนอยที่สุด  
 การทดสอบคาความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม หรือคา  Reliability การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

(Reliability of Test) โดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ซึ่งหาไดจากสูตร ในการศึกษา

ครั้งนี้ ความแปรปรวนของคะแนนรวม อยูท่ี .943 ซึ่งจัดเปนระดับที่เชื่อถือได (คา α ตั้งแต .70 ขึ้นไป ถือวามีความเที่ยงใชได) 

4. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการวิเคราะหเสนทางการเดนิทาง (Customer Journey) ของผูบริโภคตอการใชบริการรานขายยาเดีย่ว

ในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 400 คน ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง อายุ 25-41 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  อาชีพคาขาย รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท  
และสถานภาพโสด 

ขอมูลการใชบริการรานขายยาในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ีมีลักษณะเปนร านขายยาเดี่ยว ท่ีตั้งอยูตามชุมชนทั่วไป  
โดยไมไดตั้งอยูในหางหรือศูนยการคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมเปนสมาชิกรานขายยาเดี่ยว นิยมไปใชบริการ

รานขายยาเดี่ยวในทําเลที่ตั้งยานชุมชน/ที่อยูอาศัย ความถี่ในการใชบริการรานขายยาเดี่ยว ชวง 1-2 ครั้งตอเดือน คาใชจาย

เฉลี่ยตอการใชบริการรานขายยาเดี่ยวแตละครั้ง ชวง 101-300 บาท ไมมีเวลาที่แนนอน ในการมาใชบริการรานขายยาเดี่ยว 

วัตถุประสงคที่เลือกใชบริการรานขายยาเดี่ยวเพื่อตองการซื้อยารักษาโรคทั่วไป (เชน ยาแกปวดแกอักเสบ, ยาฆาเชื้อ, ยารักษา

โรคกระเพาะ) เหตุผลในการเลือกใชบริการรานขายยาเดี่ยวเนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว วิธีการในการเลือกซื้อยาจากรานขาย

ยาเดี่ยวโดยเลาอาการแลวใหเภสัชกรจัดยาให ประเภทของสินคาจากรานขายยาเดี่ยวเปนกลุมยารักษาโรค และตัดสินใจ

เลือกใชบริการรานขายยาเดี่ยวดวยตัวเอง 
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ขอมูลเกี่ยวกับเสนทางการเดินทางของผูตอบแบบสอบถามตอการใชบริการรานขายยาเดี่ยวตามแนวคิด 5A’s  
และสวนประสมการตลาดบริการ 7P’s 

1. การตระหนัก (Aware) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเกิดการตระหนักรูเกี่ยวกับรานขายยาเดี่ยวท่ีไปใช

บริการ จากประสบการณของตนเองในการใชบริการมากอน เห็นจากปายหนาราน การตกแตงรานโดดเดนมีเอกลักษณ  
จากการบอกตอปากตอปาก คําบอกเลาของบุคคลที่รูจัก คําแนะนําออนไลนจากการรีวิวตางๆ ตามลําดับคาเฉลี่ย 

2. สิ่งดึงดูดใจ (Appeal) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใจใหสนใจใชบริการรานขาย

ยาเดี่ยว ไดแกขอมูลจากการบอกเลาหรือสื่อตางๆวาเปนรานที่สินคามีคุณภาพมาจากบริษัทผูผลิตที่ไดรับมาตรฐาน สิ่งดึงดูดใจ

ตอมาไดแกการโฆษณาหรือวัสดุหนารานที่เกี่ยวกับการลดแลกแจกแถม การมีสินคาราคาพิเศษ ปายโฆษณาวามีสินคาที่

ตองการ และการเปนรานท่ีสินคามีราคาถูกจากขอมูลการบอกเลาหรือสื่อตางๆตามลําดับคาเฉลี่ย 
3. สอบถาม (Ask) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม หาขอมูลเพิ่มเติมของการใชบริการรานขายยาเดี่ยว 

เพิ่มเติมจากเภสัชกรหรือพนักงาน ในดานยา ดานราคาของสินคา และหาขอมูลเพิ่มเติมจากการสอบถามบุคคลอื่น จากการ

สอบถามบุคคลอื่น เชน ครอบครัว ญาติ เพื่อน ตามลําดับคาเฉลี่ยในดานการบรกิารของราน และตองการขอมูลเพิ่มเติมในดาน

สถานท่ีตั้งราน, มีสถานท่ีจอดรถ ตามลําดับคาเฉลี่ย  
4. ลงมือทํา (Act) ผลการศึกษา แบงเปน 2 ประเด็น 
4.1 ดานพฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาเดี่ยวในชุมชน ในการตอบคําถามดานพฤติกรรมการซื้อ ดังนี้ 
ผูบริโภคซื้อเมื่อใด   ซื้อ 1 – 2 ครั้งตอเดือน ชวงเวลาไมแนนอน และ 18.01 - 21.00 น. 
ทําไมผูบริโภคถึงซื้อ  ซื้อเพราะความสะดวกและรวดเร็ว มีเภสัชกรคอยใหคําแนะนํา สินคามีราคาถูกเมื่ อ

   เทียบกับรานอื่นๆ และมีที่จอดรถสะดวก 
ใครมีสวนในการเลือกราน  เลือกรานจําหนายดวยตนเอง 

ในการเลือกยาผูบริโภคเลือกดวยตนเองและคําแนะนําจากเภสัชกร  
ซื้ออะไร อยางไร   ผูบริโภคซื้อยารักษาโรคทั่วไป โดยการเลาอาการแลวใหเภสัชกรจัดยาให ใชจายเงิน   

ครั้งละ 101 – 300 บาท 
 4.2 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิอเห็นตอปจจัยดาน

สวนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกใชบริการรานขายยาเดี่ยว ไดแก ดานบุคคล (People) ดานกระบวนการ 

(Process) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ดานการจัดจําหนาย (Place) ดานผลิตภัณฑหรือการบริการ 

(Product) ดานราคา (Price) และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย 
ระดับความคิดเห็นระดับเห็นดวยมากที่สุดในสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคล (People) ไดแก เภสัชกรและ

พนักงานมีกิริยามารยาทและมีมนุษยสัมพันธที่ดี  มีความกระตือรือรนในการใหบริการ สามารถใหคําแนะนําดานยาและการ

ดูแลสุขภาพไดเปนอยางดี สามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑในรานไดเปนอยางดี ระดับเห็นดวยมากที่สุด  มีบุคลิกดี มีความ

นาเชื่อถือ 
ระดับความคิดเห็นระดับเห็นดวยมากที่สุดในสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ (Process) ไดแก สงมอบ

สินคาอยางถูกตอง มีการซักประวัติ/สอบถามอาการ/การแพยา แพอาหาร ตามขั้นตอนกอนการจายยา การทักทายและ

ตอนรับเมื่อลูกคาเดินเขามาภายในราน 
ระดับความคิดเห็นระดับเห็นดวยมากที่สุดในสวนประสมทางการตลาด ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical 

Evidence) ไมมี มีแตระดับเห็นดวยมาก ไดแก การจัดวางสินคาเปนหมวดหมู งายตอการเลือกหา พื้นที่ภายในรานพอเหมาะ 

สะดวกในการเดินเลือกซื้อและหยิบสินคา ช่ือรานและสัญลักษณของรานจดจําและสังเกตไดงาย ความสะอาดและความเปน
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ระเบียบเรียบรอยภายในราน แสงสวางภายในรานเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบรกิาร ลักษณะการตกแตง และบรรยากาศ

ภายในรานเหมาะสม นาใชบริการ 
ระดับความคิดเห็นระดับเห็นดวยมากท่ีสุดในสวนประสมทางการตลาด ดานการจัดจําหนาย (Place) ไมมี มีแตระดบั

เห็นดวยมาก ไดแก ทําเลที่ตั้งของรานมองเห็นไดชัดเจนเวลา เปด-ปดรานมีความเหมาะสมในการมาใชบริการ พื้นที่จอดรถ

เพียงพอและสะดวกสบาย 
ระดับความคิดเห็นระดับเห็นดวยมากที่สุดในสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑหรือการบริการ (Product) 

ไดแก สินคามีใหเลือกครบตามตองการ ในระดับเห็นดวยมาก ไดแก คุณภาพของสินคาที่จําหนายในรานมาจากบริษัทผูผลิตที่

ไดรับมาตรฐาน สินคามีใหเลือกหลายระดับราคา และสินคามีใหเลือกหลากหลายยี่หอ 
ระดับความคิดเห็นระดับเห็นดวยมากที่สุดในสวนประสมทางการตลาด ดานราคา (Price)  ไดแก ราคาสินคา

เหมาะสมกับคุณภาพ เห็นดวยในระดับมาก ไดแก ราคาสินคาถูกเมื่อเทียบกับรานอ่ืนๆ มีปายราคาแสดงชัดเจน และรับชําระ

เงินดวยการโอน (เชน Internet Banking, Alipay, Wechat) 
ระดับความคิดเห็นระดับเห็นดวยมากที่สุดในสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  

ไมมี  มีแตระดับมาก ไดแก การจัดโปรโมช่ันลดราคาสินคา รานมีชองทางออนไลน เชน Website, Facebook, Line, 
Instagram ในการใหคําปรึกษาและมีเนื้อหาที่ใหความรูเกี่ยวกับยา/การดูแลสุขภาพตางๆที่นาสนใจ  มีการใหบริการตรวจวัด

สุขภาพฟรี เชน วัดความดันโลหิต ตรวจมวลกระดูก การแจกตัวอยางผลิตภัณฑเมื่อมีการสงเสริมการขายจากบริษัท  
ผูจัดจําหนาย หรือการแจกของสมนาคุณในชวงเทศกาล เชน ชวงปใหม   

5. การสนับสนุน (Advocate) ผลการศึกษาพบวา หลังการใชบริการมีสนับสนุนการใชบริการรานขายยาเดี่ยวใน

อนาคต โดยมีความพึงพอใจรานขายยาเดี่ยวแหงนี้มากและเคยกลับมาใชบริการซ้ํา หลังการใชบริการแลวตั้งใจวา จะใชบริการ

รานขายยาเดี่ยวแหงนี้ในอนาคต และตั้งใจจะบอกเลาแนะนําแบบปากตอปากผานสื่อออนไลนใหบุคคลที่รูจักมาใชบริการราน

ขายยาเดี่ยวแหงนี้ดวย  
ขอมูลเกี่ยวกับเสนทางการเดินทางของผูตอบแบบสอบถามตอการใชบริการรานขายยาเดี่ยวตามแนวคิด 5A’s  

และสวนประสมการตลาดบริการ 7P’s ไดนําเสนอขอมูลสรุปผล ในตารางที่ 1 ตอไปนี ้

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
               บริการในการเลือกใชบริการรานขายยาเดี่ยว 

ระดับความคิดเห็น ตอความสําคัญปจจัยสวนประสมตลาดบริการ 
ตอการลงมือทํา (Act) คาเฉลี่ย Std. 

deviation แปลผล ลําดับที ่

1) ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือการบริการ (Product) 
1. สินคามีใหเลือกครบตามตองการ 4.25 .816 มากที่สุด 1 
2. สินคามีใหเลือกหลากหลายยี่หอ 3.81 1.051 มาก 4 
3. สินคามีใหเลือกหลายระดับราคา 4.02 .943 มาก 3 
4. มีสินคาชนิดใหมๆเขามาจําหนาย 3.15 1.178 ปานกลาง 6 
5. คุณภาพของสินคาที่จําหนายในรานมาจากบริษัทผูผลิตที่ไดรับ

มาตรฐาน 
4.18 .819 มาก 2 

6. สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินคาได 3.20 1.198 ปานกลาง 5 
คาเฉลี่ยรวม 
 

3.76 .708 มาก  
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ระดับความคิดเห็น ตอความสําคัญปจจัยสวนประสมตลาดบริการ 
ตอการลงมือทํา (Act) คาเฉลี่ย Std. 

deviation แปลผล ลําดับที ่

2) ปจจัยดานราคา (Price) 
1. ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.51 .609 มากที่สุด 1 
2. ราคาสินคาถูกเมื่อเทียบกับรานอื่นๆ 4.04 .999 มาก 2 
3. ราคาสามารถตอรองไดสําหรับสินคาบางประเภทเปนกรณีๆไป เชน 

กรณลีูกคาซื้อ 3.32 1.216 ปานกลาง 5 

4. มีปายราคาแสดงชัดเจน 3.67 1.109 มาก 3 
5. รับชําระเงินดวยการโอน (เชน Internet Banking, Alipay, 
Wechat) 

3.67 1.544 มาก 4 

6. รับชําระเงินดวยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 3.12 1.570 ปานกลาง 6 
คาเฉลี่ยรวม 3.72 .693 มาก  
3) ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) 
1. ทําเลที่ตั้งของรานมองเห็นไดชัดเจน 4.19 .859 มาก 1 
2. ทําเลที่ตั้งของรานสามารถคนหาบนสื่อออนไลนไดงาย เชน 

Google Maps 
3.36 1.420 ปานกลาง 4 

3. มีพื้นที่จอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย 3.85 1.212 มาก 3 
4. เวลาเปด-ปดรานมีความเหมาะสมในการมาใชบริการ 4.14 .851 มาก 2 
คาเฉลี่ยรวม 3.88 .845 มาก  
4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
1. การโฆษณา/ประชาสมัพันธผานสื่อออนไลนตางๆ เชน โฆษณาใน 

Website, Google, Facebook, Instagram 
3.52 1.341 มาก 5 

2. การโฆษณา/ประชาสมัพันธผานสื่อออฟไลนตางๆ เชน ปาย

กลางแจง, โทรทัศน, วิทยุ, นิตยสาร, ใบปลิว, โบรชัวร 
3.24 1.221 ปานกลาง 6 

3. มีการใหบริการตรวจวดัสุขภาพฟรี เชน วัดความดันโลหติ ตรวจ

มวลกระดูก 
3.65 1.163 มาก 2 

4. การสมัครสมาชิกเพื่อใหไดรับสทิธิพิเศษตางๆ เชน สวนลด, ของ

แถม 
3.24 1.333 ปานกลาง 7 

5. การมีบัตรสะสมแตมเพื่อแลกรางวัล 3.04 1.316 ปานกลาง 9 
6. การแจกตัวอยางผลิตภณัฑเมื่อมีการสงเสรมิการขายจากบริษัทผูจัด

จําหนาย หรือการแจกของสมนาคณุในชวงเทศกาล เชน ชวงปใหม 
3.63 1.258 มาก 3 

7. การแจกแผนพับ หรือเอกสารวชิาการ สงเสริมความรูเกี่ยวกับ

ผลิตภณัฑ/สุขภาพเปนประจาํ 
3.09 1.130 ปานกลาง 8 

8. การจัดโปรโมชั่นลดราคาสินคา 3.90 1.003 มาก 1 
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ระดับความคิดเห็น ตอความสําคัญปจจัยสวนประสมตลาดบริการ 
ตอการลงมือทํา (Act) คาเฉลี่ย Std. 

deviation แปลผล ลําดับที ่

9. รานมีชองทางออนไลน เชน Website, Facebook, Line, 
Instagram ในการใหคําปรึกษาและมเีนื้อหาท่ีใหความรูเกี่ยวกับยา/

การดูแลสุขภาพตางๆที่นาสนใจ 
3.56 1.297 มาก 1 

คาเฉลี่ยรวม 3.43 .750 มาก  
5) ปจจัยดานบุคคล (People) 
1. มีเภสัชกรประจําตลอดเวลาที่เปดทําการ 4.11 .906 มาก 6 
2. เภสัชกรและพนักงานสามารถใหคําแนะนําดานยาและการดูแล

สุขภาพไดเปนอยางด ี
4.43 .742 มากที่สุด 3 

3. เภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภณัฑในรานได

เปนอยางด ี
4.38 .756 มากที่สุด 4 

4. เภสัชกรและพนักงานมีกิรยิามารยาทและมีมนุษยสัมพันธที่ด ี 4.59 .659 มากที่สุด 1 
5. เภสัชกรและพนักงานมีบุคลิกด ีมีความนาเชื่อถือ 4.31 .857 มากที่สุด 5 
6. เภสัชกรและพนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ 4.55 .677 มากที่สุด 2 
7. เภสัชกรและพนักงานแตงกายสภุาพเหมาะสม 4.02 1.015 มาก 8 
8. ความคุนชินกับเภสัชกรประจาํราน 4.07 .984 มาก 7 
คาเฉลี่ยรวม 4.31 .628 มากที่สุด  
6) ปจจัยดานกระบวนการ (Process) 
1. การทักทายและตอนรับเมื่อลูกคาเดินเขามาภายในราน 4.26 .776 มากที่สุด 3 
2. มีการซักประวัติ/สอบถามอาการ/การแพยา แพอาหาร  
ตามขั้นตอนกอนการจายยา 

4.42 .761 มากที่สุด 2 

3. ไดรับสินคาอยางถูกตอง 4.63 .595 มากที่สุด 1 
4. ความรวดเร็วในการใหบริการ เชน การจายยา การคดิเงิน 4.12 .915 มาก 4 
5. มีการเก็บฐานขอมลูลูกคา เชน ประวัติการซื้อสินคา, ประวตัิการ 
แพยา โดยใหคําแนะนําไดอยางรวดเร็วและไมตองถามซ้ํา 

3.84 1.080 มาก 5 

6. สามารถโทรสั่งหรือซื้อสินคาผานทางชองทางออนไลน และมีบริการ

จัดสงสินคาถึงบาน 
2.96 1.437 ปานกลาง 6 

คาเฉลี่ยรวม 4.04 .633 มาก  
7) ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 
1. ช่ือรานและสญัลักษณของรานจดจําและสังเกตไดงาย 3.86 .946 มาก 3 
2. ลักษณะการตกแตง และบรรยากาศภายในรานเหมาะสม นาใช

บริการ 
3.66 .968 มาก 6 

3. ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในราน 3.86 .998 มาก 4 
4. แสงสวางภายในรานเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ 3.67 1.007 มาก 5 
5. การจัดวางสินคาเปนหมวดหมู งายตอการเลือกหา 4.17 .845 มาก 1 
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ระดับความคิดเห็น ตอความสําคัญปจจัยสวนประสมตลาดบริการ 
ตอการลงมือทํา (Act) คาเฉลี่ย Std. 

deviation แปลผล ลําดับที ่

6. พ้ืนท่ีภายในรานพอเหมาะ สะดวกในการเดินเลือกซื้อและหยิบ

สินคา 
4.12 .848 มาก 2 

คาเฉลี่ยรวม 3.89 .787 มาก  
การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดานพฤติกรรมทั่วไปในการใชบริการรานขายยาเดี่ยว ดานแนวคิด 5A’s 

และสวนประสมการตลาดบริการ 7P’s โดยจําแนกตามระดับรายไดตอเดือน ของผูตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทดสอบคาสถิติกับปจจัยสวนบุคคลตางๆหลายปจจัย ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และรายได 

แตพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆ ความคิดเห็นของกลุมตางๆตอปจจัยยอยไมคอยตางกันมากนัก สามารถใชกลยุทธ

การตลาดแบบรวมๆ รวมกันได สวนปจจัยดานรายไดตอเดือนมีคาความแตกตางของความคิดเห็นตอปจจัยยอยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติหลายปจจัยยอย ผูศึกษาเห็นวาอาจมีประโยชนสําหรับรานขายยาในชุมชนท่ีคนในชุมชนมีลักษณะรายไดสูง 

ปานกลางหรือต่ํา เห็นไดอยางชัดเจน เชน บิ๊กซีที่จัดสินคาเขาขาย (ประเภทและตราผลิตภัณฑ) ตามความตองการของระดับ

รายไดของผูคนในชุมชน เปนตน การศึกษานี้ไดแบงระดับรายไดของผูตอบแบบสอบถามเปน 4 ชวง ไดแก ชวงรายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 10,000 บาท ชวงรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท  ชวงรายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท ชวงรายไดตอ

เดือน มากกวา 30,001 บาท โดยผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 2 และ 3 

ตารางที่ 2  สรุปเสนทางการเดินทางตอการใชบริการรานขายยาเดี่ยว จําแนกตามระดับรายไดตอเดือน  
 ตํ่ากวา 10,000 บาท 

(116 ราย) 
10,001 - 20,000 

บาท(148 ราย) 
20,001 - 30,000 

บาท(62 ราย) 
มากกวา 30,001 

บาท(74 ราย) 
การตระหนักรู การใชบริการมากอน การใชบริการมากอน การใชบริการมากอน การใชบริการมากอน 
ไมแตกตาง f  1.570 p-value .196   
สิ่งดึงดูดใจ การโฆษณาหรือวัสดุ

หนาราน 
การโฆษณาหรือวัสดุ

หนาราน 
ชองทางในการให

ขอมูล/ใหคําปรึกษา 
ที่สะดวก 24 ช่ัวโมง 

เชน Website, 
Facebook, 
Instagram, Line 

ชองทางในการให

ขอมูล/ใหคําปรึกษา 
ที่สะดวก 24 ช่ัวโมง 

เชน Website, 
Facebook, 
Instagram, Line 

ไมแตกตาง f  .996 p-value .394   
หาขอมูลเพ่ิมเติม สอบถามเภสัชกร 

หรือพนักงาน 
สอบถามเภสัชกร 

หรือพนักงาน 
สอบถามเภสัชกร 

หรือพนักงาน 
สอบถามเภสัชกร 

หรือพนักงาน มีพื้นท่ี

จอดรถเพียงพอ  
และสะดวกสบาย 

แตกตาง f  3.954 p-value .008*   
การลงมือทํา:พฤติกรรม 
ความถี่ในการใช

บริการ 
นอยกวา 1 ครั้งตอ

เดือน 
1-2 ครั้งตอเดือน 1-2 ครั้งตอเดือน 1-2 ครั้งตอเดือน 
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คาใชจายเฉลี่ยใช

บริการ 
ไมเกิน 100 บาท 101-300 บาท 101-300 บาท 301-500 บาท 

ซื้ออะไร ตองการซื้อยารักษา

โรคทั่วไป 
ตองการซื้อยารักษา

โรคทั่วไป 
ตองการซื้อยารักษา

โรคทั่วไป 
ตองการซื้อยารักษา

โรคทั่วไป 
ทําไมซื้อ สะดวกและรวดเร็ว สะดวกและรวดเร็ว สะดวกและรวดเร็ว สะดวกและรวดเร็ว 
บุคคลที่มสีวน เภสัชกร ตัดสินใจดวยตัวเอง ตัดสินใจดวยตัวเอง ตัดสินใจดวยตัวเอง 
ขอมูลเปนรอยละ 
การลงมือทํา: สวนประสมการตลาดบริการ 7P’s 
4.1 ปจจัยดานผลิตภณัฑหรือการบริการ 

(Product) 
2.290 .078 ไมแตกตาง 

4.2 ปจจัยดานราคา (Price) 21.594 .000* แตกตาง 
4.3 ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) 26.845 .000* แตกตาง 
4.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 
2.082 .102 ไมแตกตาง 

4.5 ปจจัยดานบุคคล (People) .287 .835 ไมแตกตาง 
4.6 ปจจัยดานกระบวนการ (Process) 11.299 .000* แตกตาง 
4.7 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

(Physical Evidence) 
3.429 .017* แตกตาง 

การสนับสนุน การใชบริการใน

อนาคต 
การใชบริการใน

อนาคต 
การใชบริการใน

อนาคต 
การใชบริการใน

อนาคต 
ไมแตกตาง f  1.194 p-value .312   

 
ตารางที่ 3 แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของระดับความคิดเห็นตามแนวคิด 5A’s และสวนประสมทาง 
              การตลาด 7P’s จําแนกตามรายไดตอเดือน ที่มีความแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ระดับความคิดเห็น รายไดตอเดือน ตํ่ากวา 

10,000 
10,001 - 
20,000 

20,001 - 
30,000 

มากกวา 

30,001 
3. ขอมูลที่ตองการสอบถาม (Ask) ต่ํากวา 10,000 - -.242* -.280* -.141 

10,001 - 20,000  - -.037 .100 
20,001 - 30,000   - .138 
มากกวา 30,001    - 

4. การลงมือทํา (Act) : สวนประสมการตลาดบริการ 7P’s 
4.2 ปจจัยดานราคา (Price) ต่ํากวา 10,000 - -.244* -.546* -.708* 

10,001 - 20,000  - -.302* -.464* 
20,001 - 30,000   - -.162 
มากกวา 30,001    - 

4.3 ปจจัยดานการจดัจําหนาย 

(Place) 
ต่ํากวา 10,000 - -.300* -.826* -.878* 
10,001 - 20,000  - -.526* -.578* 
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ระดับความคิดเห็น รายไดตอเดือน ตํ่ากวา 

10,000 
10,001 - 
20,000 

20,001 - 
30,000 

มากกวา 

30,001 
20,001 - 30,000   - -.052 
มากกวา 30,001    - 

4.6 ปจจัยดานกระบวนการ 

(Process) 
ต่ํากวา 10,000 - -.310* -.361* -.485* 
10,001 - 20,000  - -.051 -.176* 
20,001 - 30,000   - -.124 
มากกวา 30,001    - 

4.7 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ (Physical Evidence) 
ต่ํากวา 10,000 - -.182 -.240 -.357* 
10,001 - 20,000  - -.058 -.175 
20,001 - 30,000   - -.117 
มากกวา 30,001    - 

 
 จากตารางที่ 2 และ 3 สรุปไดวา เมื่อจําแนกตามระดับรายไดตอเดือน พบวา มีความแตกตางกันระหวางกลุมรายได

ทั้ง 4 กลุม ในปจจัยดานขอมูลที่ตองการสอบถาม (Ask) และการลงมือทํา (Act) : สวนประสมการตลาดบริการ 7P’s  
บางปจจัยยอย ไดแก ดานราคา (Price) ดานการจัดจําหนาย (Place) ดานกระบวนการ (Process) และดานสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ (Physical Evidence) ผูศึกษาจึงไดนําเสนอขอเสนอแนะ วาอาจใชการแบงสวนตลาดโดยใชเกณฑรายไดสําหรับราน

ขายยาเดี่ยว 

5. สรุปและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา  
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
จากผลการศึกษาการวิเคราะหเสนทางการเดินทาง (Customer Journey) ของผูบริโภคตอการใชบริการรานขายยา

เดี่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง อายุ 25-41 ป  
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  อาชีพคาขาย รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท และสถานภาพโสด 

สวนที่ 2 และ 3 แสดงขอมูลเกี่ยวกับเสนทางการเดินทางของผูตอบแบบสอบถามตอการใชบริการรานขายยาเดี่ยว

ตามแนวคิด 5A’s การซื้อและสวนประสมการตลาดบริการ 7P’s 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมเปนสมาชิกรานขายยาเดี่ยว นิยมไปใชบริการรานขายยาเดี่ยวในทําเลที่ตั้งยาน

ชุมชน/ที่อยูอาศัย ความถี่ในการใชบริการรานขายยาเดี่ยว ชวง 1-2 ครั้งตอเดือน คาใชจายเฉลี่ยตอการใชบริการรานขายยา

เดี่ยวแตละครั้ง ชวง 101-300 บาท ไมมีเวลาที่แนนอน ในการมาใชบริการรานขายยาเดี่ยว วัตถุประสงคที่เลือกใชบริการราน

ขายยาเดี่ยวเพื่อตองการซื้อยารักษาโรคทั่วไป (เชน ยาแกปวดแกอักเสบ , ยาฆาเช้ือ, ยารักษาโรคกระเพาะ) เหตุผลในการ

เลือกใชบริการรานขายยาเดี่ยวเนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว วิธีการในการเลือกซื้อยาจากรานขายยาเดี่ยวโดยเลาอาการแลวให

เภสัชกรจัดยาให ประเภทของสินคาจากรานขายยาเดี่ยวเปนกลุมยารักษาโรค และตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาเดี่ยวดวย

ตวัเอง ดังสรุปในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงการสรุปผลการศึกษาเสนทางการเดินทางของผูตอบแบบสอบถามตอการใชบริการรานขายยาเดี่ยว

ตามแนวคิด 5A’s และสวนประสมการตลาดบริการ 7P’s 

 
 
ผลการศึกษายังพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 7P’ ที่มีผลตอการวิเคราะหเสนทางการเดินทางของ 

ผูตอบแบบสอบถามตอการใชบริการรานขายยาเดี่ยว เรียงลําดับตามระดับความคิดเห็นมากที่สุดถึงมากไดดังนี้ ปจจัยดาน

บุคคล (People) ปจจัยดานกระบวนการ (Process) ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ปจจัยดานการ

จัดจําหนาย (Place) ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือการบริการ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) และปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด (Promotion) (รายละเอียดในตารางที่ 1) 
สวนที่ 3 เมื่อจําแนกตามระดับรายไดตอเดอืน พบวา มีความแตกตางกันระหวางกลุมรายไดทั้ง 4 กลุม ในปจจัยดาน

ขอมูลที่ตองการสอบถาม (Ask) และการลงมือทํา (Act) : สวนประสมการตลาดบริการ 7P’s บางปจจัยยอย ไดแก ดานราคา 

(Price) ดานการจัดจําหนาย (Place) ดานกระบวนการ (Process) และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

อภิปรายผลการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาขอมูลเบื้องตนจากงานของ มยุรฉัตร จิวาลักษณ (2552)  สิระพร ปรีดานนท 

(2557) และ กรรทกานต ทองบุญฤทธ์ิ (2560) ดังสรุปในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ตารางสรุปการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
การวิจัยคร้ังนี้  

(2564) 
มยุรฉัตร จิวาลักษณ 

(2552) 
สิระพร ปรีดานนท 

 (2557) 
กรรทกานต ทองบุญฤทธิ์ 

(2560) 
ดานพฤติกรรม ดานพฤติกรรม ดานพฤติกรรม ดานพฤติกรรม 

การวิเคราะหเสนทางการ

เดินทางของผูบริโภคตอการ

ใชบริการ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ

ของผูบริโภคในการเลือก

รานขายยาในอําเภอ

เมืองจังหวัดเชียงใหม 

สวนประสมการตลาดที่มผีลตอ

ผูบริโภคในการเลือกรานขายยา

ภายในศูนยการคาในจังหวัด

เชียงใหม 

พฤติกรรมและปจจัยที่มผีลตอ

การเลือกใชบริการรานขายยาใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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รานขายยา ในอําเภอเมือง

เชียงใหม 
รานขายยาเดี่ยวในอําเภอ

เมืองเชียงใหม 
ขายยาแผนปจจุบันท่ี

ตั้งอยูในศูนยการคา 

ไฮเปอรมารเก็ต  
ยานชุมชน/ที่อยูอาศัย

และตลาดสด 

รานขายยาภายในศูนยการคา รานขายยาทั่วไป 

สาเหตุที่ไปรานขายยา สาเหตุที่ไปรานขายยา สาเหตุที่ไปรานขายยา สาเหตุที่ไปรานขายยา 
เพื่อซื้อยารักษาโรคทั่วไป มีอาการปวยแตไม

ตองการพบแพทย 
ตองการดูแลสุขภาพ/บํารุง

รางกาย 
การซื้อยาเพื่อรักษาโรค 

ขอมูลที่คนหา ขอมูลที่คนหา ขอมูลที่คนหา ขอมูลที่คนหา 
ราคาสินคา สถานท่ีตั้งรานขายยา ราคาของสินคา สถานท่ีตั้งรานขายยา 

แหลงขอมลู แหลงขอมลู แหลงขอมลู แหลงขอมลู 
ประสบการณ การตกแตง 

คนรูจักและการแบงปน

ออนไลน 

คนรูจักที่เคยเขารานขาย

ยา 
ประสบการณ เดิมศูนยการคา

แลวนึกออกจึงแวะซื้อ 
ประสบการณ ใกลบานเคยเห็น 

คาใชจายตอคร้ัง คาใชจายตอคร้ัง คาใชจายตอคร้ัง คาใชจายตอคร้ัง 
101-300 บาท 101-300 บาท 251–500 บาท 101–325 บาท 

รายได รายได รายได รายได 
10,001-20,000 ไมเกิน 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 10,001–20,000 บาท 
ปจจัยสวนประสมตลาดบริการ ความสําคัญ ในระดับมากที่สุด 
ดานบุคคล - ดานบุคคล 

ดานการจดัจําหนาย 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ 
ปจจัยดานกระบวนการ  
ดานบุคลากร และดานชองทาง

การจัดจําหนาย 
ปจจัยสวนประสมตลาดบริการ ความสําคัญ ในระดับมาก 
ดานกระบวนการดาน

ลักษณะทางกายภาพ 
ดานสถานท่ี 
ดานราคา 
ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานผลิตภณัฑ 

ปจจัยดานบุคคล 
ดานกระบวนการ 
ดานลักษณะทาง

กายภาพ 
ดานสถานท่ี 
ดานราคา 

ดานผลิตภณัฑ 
ดานราคา 
ดานการสงเสริมการตลาด 
ดานกระบวนการดานลักษณะ

ทางกายภาพ 

ดานผลิตภณัฑปจจัยดานราคา 

และดานการสงเสรมิการตลาด 

ปจจัยสวนประสมตลาดบริการ ความสําคัญ ในระดับปานกลาง 
- ดานการสงเสริม

การตลาด ดาน

ผลิตภณัฑ 

- - 
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 การศึกษาทั้ง 4 เรื่องถึงจะเปนเรื่องที่มีความคลายคลึงกันในการศึกษาที่เปนธุรกิจเกี่ยวกับรานขายยาในจังหวัด

เชียงใหม แตยังมีความแตกตางกันที่ประเภทของรานขายยาโดยพบวา การศึกษาที่ผานมา มุงเนนที่รานขายยาในประเภท  
ที่ตางกัน มยุรฉัตร (2552) ศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรานขายยาแผนปจจุบันที่ตั้งอยูในศูนยการคา ไฮเปอรมารเก็ต  
ยานชุมชน/ที่อยูอาศัยและตลาดสด สิระพร (2557) ศึกษาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการเลือกรานขายยา

ภายในศูนยการคา กรรทกานต (2560) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานขายยาทั่วไปคลาย

กับของมยุรฉัตร แตการศึกษาครั้งนี้ มุงเนนท่ีการวิเคราะหเสนทางการเดินทางของผูบริโภคตอการใชบริการรานขายยาเดี่ยว 
 สิ่งที่คลายคลึงกันไดแก ระดับไดของผูตอบทั้ง 4 การศึกษาจะมีรายไดสวนมากใกลเคียงกัน คือมีรายไดประมาณ 

10,000-20,000 บาทตอเดือน สาเหตุที่เลือกไปรานขายยานั้นๆเพื่อไปซื้อยารักษาโรคทั่วไป ประเด็นนี้สอดคลองกับ  
ผลการศึกษาของกรรทกานต (2560) แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของมยุรฉัตร (2552) ที่ระบุวามีอาการปวยแตไมตองการ

พบแพทยและสิระพร (2557) ที่พบวาตองการดูแลสุขภาพ/บํารุงรางกาย ทั้งนี้งานของสิระพร (2557) มุงเนนลูกคากลุมที่ไป

ซื้อท่ีรานขายยาในศูนยการคา อาจเปนกลุมที่ใสใจสุขภาพมากกวากลุมอื่นๆ อีกทั้งยังพบวา กลุมซื้อท่ีรานขายยาในศูนยการคา

เปนกลุมที่ใชจายเงินการซื้อตอครั้งสูงที่สุดคือครั้งละ 251-500 บาท ในขณะที่กลุมที่เปนตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้ใชจายตอ

ครั้ง 101-300 บาท สอดคลองกับผลการศึกษาของมยุรฉัตร (2552) และกรรทกานต (2560) อาจจะสรุปไดวากลุมลูกคาราน

ขายยาในศูนยการคาอาจจะมีพฤติกรรมบางอยางที่แตกตางจากกลุมลูกคารานขายยาเดี่ยว รานขายยาในแหลงชุมชน ดังนั้นใน

การกําหนดกลยุทธการตลาดจะตองคํานึงถึงความตองการและพฤติกรรมที่แตกตางกันของกลุมลูกคาเปาหมายดวย 
ในสวนของการลงมือทํา (Act) พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 7P’s ที่มีผลกระทบตอการวิเคราะห

เสนทางการเดินทางของผูบริโภคตอการใชบริการรานขายยาในอําเภอเมืองเชียงใหม ในระดับมากที่สุด เรียงตามลําดับไดดังนี้ 

ดานบุคคล (People) ดานกระบวนการ (Process) และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งมีความ

สอดคลองกันกับผลการศึกษาของ มยุรฉัตร จิวาลักษณ (2552) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการสําหรับการประเมนิ

ทางเลือกในการใชบริการรานขายยา คือ ปจจัยดานบุคคล ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานสถานท่ี และดาน

ราคา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก และมีความสอดคลองกันกับผลการศึกษาของ กรรทกานต ทองบุญฤทธ์ิ (2560) ที่พบวา 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานขายยาอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา

เปนปจจัยดานกระบวนการ ดานบุคลากร และดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานขายยาอยู

ในระดับมากท่ีสุด แตมีความแตกตางจากผลการศึกษาของสิระพร ปรีดานนท (2557) ที่พบวา สวนประสมการตลาดที่มีผลตอ

การเลือกใชบริการรานขายยาในศูนยการคาที่ตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหมที่มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด คือ ดาน

บุคคล และดานการจัดจําหนาย ทั้งนี้เนื่องจาก กลุมตัวอยางในการศึกษาแตกตางกัน คือ กลุมผูบริโภคของรานขายยาเดี่ยว 

ที่ตั้งอยูตามชุมชนท่ัวไป โดยไมไดตั้งอยูในหางหรือศูนยการคา และกลุมผูบริโภคของรานขายยาในศูนยการคา ซึ่งจะเห็นไดวา 

กลุมผูบริโภคทั้ง 2 กลุม มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่แตกตางกัน 

ขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาการวิเคราะหการเดินทางของลูกคาในการใชบริการรานขายยาในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาไดมี

ขอเสนอแนะ ตามแนวคิดของกลยุทธ 5A เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาดของราน

ขายยาเดี่ยว ใชสรางแรงจูงใจใหผูบริโภคสนใจในสินคาและบริการ การพัฒนาสินคาและบริการใหตอบสนองความตองการ 

นําไปสูผูบริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดเมื่อใชบริการ ทําใหเกิดความจงรักภักดี และเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้ํา ดังตอไปนี้ 
กลุมผูบริโภคที่นิยมไปซื้อยาจากรานขายยาเดี่ยวในชุมชน ไดแก  กลุมเพศหญิง อายุ 25-41 ป ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  อาชีพคาขาย รายไดตอเดือน 10 ,001-20,000 บาท และสถานภาพโสด เหตุผลในการเลือกใช
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บริการ ไดแก สะดวกและรวดเร็ว มีเภสัชกรคอยใหคําแนะนํา สินคามีราคาถูกเมื่อเทียบกับรานอ่ืนๆ ที่จอดรถสะดวก และการ

จัดรานนาใชบริการ ตามลําดับ  
ขอเสนอแนะสําหรับเจาของธุรกิจรานขายยาเดี่ยวท่ีตองในแหลงชุมชนตามผลการศึกษา ไดแก 
1. การตระหนัก(Aware) จากการศึกษาเสนอแนะใหแบงลูกคาเปน 2 กลุมคือ 
กลุมที่เคยมาใชบริการ จัดใหมีการใชสื่อตางๆ ที่จะติดตอลูกคาเพื่อกระตุนและสรางความสัมพันธกับลูกคา อาจใช

การสรางเฟสบุค ไลน หรืออินสตารแกรม เพื่อแนะนําการใชยา แนะนํายาใหมๆ และการจัดโปรโมช่ันของราน ตลอดจน

กระตุนการบอกตอ 
กลุมลูกคาที่ไมเคยมาใชบริการ กลุมนี้เนนการออกแบบปายหนาราน การตกแตงรานโดดเดนมีเอกลักษณ เพื่อสราง

ความสะดุดตาจากการผานหนาราน สรางสื่อออนไลนในการแนะนําความรูตางๆตลอดจนเปนพื้นที่ใหลูกคาเดิมบอกตอหรือ

รีวิวราน ทําการโปรโมทสื่อออนไลนของรานใหเปนที่รูจักในชุมชนที่ตั้งราน มีชองทางในการใหขอมูล/ใหคําปรึกษาที่สะดวก  
24 ช่ัวโมง เชน Website, Facebook, Instagram, Line หรือโทรศัพท ใหสอบถามหรือหาขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ 

2. สิ่งดึงดูดใจ (Appeal) ปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใจใหสนใจใชบริการรานขายยาเดี่ยว ประการสําคัญคือการบอกตอ  
อาจมุงเนนไปที่ลูกคาเดิมบอกตอ หรือการใชสื่อตางบอกเลา ใน content เกี่ยวกับ รานขายยาวาเปนรานที่มีสินคามีคุณภาพ

จากบริษัทผูผลิตที่ไดรับมาตรฐาน มีสินคาใหเลือกหลากหลาย จําหนายสินคาราคาถูกนาใชบริการ รานสามารถชองทางในการ

ใหขอมูล/ใหคําปรึกษาที่สะดวก 24 ช่ัวโมงผานชองทาง Website, Facebook, Instagram, Line หรือโทรศัพท ใหสอบถาม

หรือหาขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ  การจัดสิ่งดึงดูดใจผานการมองเห็นของลูกคา ไดแก การโฆษณาหรือวัสดุหนารานที่เกี่ยวกับการ  
ลดแลกแจกแถม การมีสินคาราคาพิเศษ ปายโฆษณาวามีสินคาที่ตองการ การสื่อสารของตัวรานเอง เชน การจัดรานเปน

ระเบียบ สะอาด แสงสวางเพียงพอ  
3. สอบถาม (Ask) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม หาขอมูลเพิ่มเติมของการใชบริการรานขายยาเดี่ยว

เพิ่มเติมจากเภสัชกรหรือพนักงานในดานยา ดานราคาของสินคา  ดังนั้นบุคลากรของรานตองมีความรู มีบุคลิกภาพที่ดี  
มีจิตบริการ นอกจากน้ีหาขอมูลเพิ่มเติมจากการสอบถามบุคคลอื่น เชน ครอบครัว ญาติ เพื่อน โดยจะถามเกี่ยวกับ การบริการ

ของราน สถานที่ตั้งราน ที่จอดรถ ประเด็นตางๆนี้อาจใชการโฆษณาผานสื่อออนไลนและออฟไลนเนนย้ําเพื่อใหลูกคาที่สนใจ

ไดรับขอมูลงายขึ้น 
4. ลงมือทํา (Act) ผลการศึกษา แบงเปน 2 ประเด็น 
4.1 ดานพฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาเดี่ยวในชุมชน ประเด็นสําคัญคือ ซื้อเพราะความสะดวกและรวดเร็ว  

มีเภสัชกรคอยใหคําแนะนํา สินคามีราคาถูกเมื่อเทียบกับรานอื่นๆ และ มีที่จอดรถสะดวก การเลือกยาผูบริโภคเลือกดวย

ตนเองและคําแนะนําจากเภสัชกร ผูบริโภคซื้อยารักษาโรคทั่วไป โดยการเลาอาการแลวใหเภสัชกรจัดยาให ใชจายเงิน  
ครั้งละ 101 – 300 บาท  ในสวนนี้ตองมุงเนนที่เภสัชกร ในการใหบริการลูกคา โดยอาศัยความรูความเช่ียวชาญในอาชีพ  
และฝกอบรมทักษะการขายของเภสชักร การเขาใจถึงการมีจิตบริการเปนเลิศ ตลอดธุรกิจเองตองจัดระบบการใชบริการในราน

ใหถูกตอง รวดเร็วอีกดวย ซึ่งในประเด็นนี้สอดคลองกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ สําคัญมากสําหรับลูกคาคือ  
ดานบุคคล (People) ดานกระบวนการ (Process) 

4.2 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
กลยุทธปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีธุรกิจรานขายยาเดี่ยวควรพิจารณาในการนํามาใช ไดแก  
ดานบุคคล (People) ควรทําการตลาดภายในแกเภสัชกรและบุคลากรของราน เพื่อให เภสัชกรและพนักงาน 

มีกิริยามารยาทและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีความกระตือรือรนในการใหบรกิาร สามารถใหคําแนะนําดานยาและการดแูลสขุภาพ

ไดเปนอยางดี สามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑในรานไดเปนอยางดี มีบุคลิกดี มีความนาเชื่อถือ  สรางความคุนเคยกับลูกคา 
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ดานกระบวนการ (Process) เนนการวางกระบวนการใหบริการในราน ตั้งแตการพบเจอครั้งแรกนั่นคือ การทักทาย

และตอนรับเมื่อลูกคาเดินเขามาภายในราน มีการซักประวัติ/สอบถามอาการ/การแพยา แพอาหาร ตามขั้นตอนกอนการจาย

ยา มีการเก็บฐานขอมูลลูกคาเชนประวัติการซื้อสินคาประวัติการแพยาโดยใหคําแนะนําไดอยางรวดเร็วและไมตองถามซ้ํา  
สงมอบสินคาอยางถูกตอง ความรวดเร็วในการใหบริการเชนการจายยา การคิดเงิน และอาจเสริมดวยการเพิ่มชองทางโทรสั่ง

หรือซื้อสินคาผานทางชองทางออนไลนและมีบริการจัดสงสินคาถึงบาน 
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence)  ช่ือรานและสัญลักษณของรานจดจําและสังเกตไดงาย  

ควรมีการจัดวางสินคาเปนหมวดหมู งายตอการเลือกหา พื้นที่ภายในรานพอเหมาะ สะดวกในการเดินเลือกซื้อและหยิบสินคา 

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในราน แสงสวางภายในรานเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ ลักษณะ

การตกแตงและบรรยากาศภายในรานเหมาะสมนาใชบริการ 
ดานการจัดจําหนาย (Place) ทําเลที่ตั้งของรานมองเห็นไดชัดเจนเวลา เปด-ปดรานมีความเหมาะสมในการมาใช

บริการ พ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย 
ดานผลิตภัณฑหรือการบริการ (Product) ไดแก สินคามีใหเลือกครบตามตองการ คุณภาพของสินคาที่จําหนายใน

รานมาจากบริษัทผูผลิตที่ไดรับมาตรฐาน สินคามีใหเลือกหลากหลายยี่หอ สินคามีใหเลือกหลายระดับราคา มีสินคาชนิดใหมๆ

เขามาจําหนาย และอาจมีนโยบายสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินคาได  
ดานราคา (Price)  ควรกําหนดราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ  ราคาสินคาถูกเมื่อเทียบกับรานอื่นๆ มีปายราคา

แสดงชัดเจน ราคาสามารถตอรองไดสาํหรับสินคาบางประเภท และรับชําระเงินดวยการโอน (เชน Internet Banking, Alipay, 
Wechat) หรือรับชําระเงินดวยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) การจัดโปรโมช่ันลดราคาสินคา รานมีชองทางออนไลน เชน Website, 
Facebook, Line, Instagram ในการใหคําปรึกษาและมีเนื้อหาที่ใหความรูเกี่ยวกับยา/การดูแลสุขภาพตางๆที่นาสนใจ   
มีการใหบริการตรวจวัดสุขภาพฟรี เชน วัดความดันโลหิต ตรวจมวลกระดูก การแจกตัวอยางผลิตภัณฑเมื่อมีการสงเสริมการ

ขายจากบริษัทผูจัดจําหนาย หรือการแจกของสมนาคุณในชวงเทศกาล เชน ชวงปใหม การโฆษณา/ประชาสัมพันธผานสื่อ

ออฟไลนตางๆ เชน ปายกลางแจง วิทยุ ใบปลิว โบรชัวร เปนครั้งคราว   
5. การสนับสนุน (Advocate) ผลการศึกษาพบวา หลังการใชบริการมีสนับสนุนการใชบริการรานขายยาเดี่ยว 

ในอนาคต โดยมีความพึงพอใจรานขายยาเดี่ยวแหงนี้มากและเคยกลับมาใชบริการซ้ํา หลังการใชบริการแลวตั้งใจวา  
จะใชบริการรานขายยาเดี่ยวแหงนี้ในอนาคต และตั้งใจจะบอกเลาแนะนําแบบปากตอปากผานสื่อออนไลนใหบุคคลที่รูจักมาใช

บริการรานขายยาเดี่ยวแหงนี้ดวย ดังนั้นทางธุรกิจควรจะเสริมดวยกลยุทธทางการตลาดที่กระตุนใหเกิดการซื่อซ้ําและการ

แนะนําตอบอกตอ เชน ใชขอมูลของ ลูกคาเกา ใหเกิดประโยชนนํามาทําการตลาดกับลูกคาเกาการสงโปรโมช่ันพิเศษเฉพาะ

ลูกคาเกา  เพื่อกระตุนใหเกิดการกลับมาซื้อซ้ํา มีระบบชวยตอบกลับเพื่อแกปญหาใหกับลูกคาการที่มีเจาหนาที่คอยเขาไป  
ตอบลูกคาบางเปนครั้งคราว อาจจะชวยสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดมากยิ่งขึ้นนําไปสูความตองการที่อยากจะกลับมาใช

บริการซ้ําอีกครั้งการใหลูกคาของเรานั้นสมัครสมาชิกเพื่อเขา Loyalty Program เสนอสวนลดหรือเครดิตเมื่อซื้อสินคาหรือมี

การบอกตอ เปนตน 
เมื่อจําแนกตามระดับรายไดตอเดือน พบวา มีความแตกตางกันระหวางกลุมรายไดทั้ง 4 กลุม ในปจจัยดานขอมูล  

ที่ตองการสอบถาม (Ask) และการลงมือทํา (Act) : สวนประสมการตลาดบริการ 7P’s บางปจจัยยอย ไดแก ดานราคา (Price) 
ดานการจัดจําหนาย (Place) ดานกระบวนการ (Process) และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ผูศึกษาจึง

ไดมีขอเสนอแนะ วาอาจใชการแบงสวนตลาดโดยใชเกณฑรายไดสําหรับรานขายยาเดี่ยวเพื่ อแบงสวนตลาดของรานขายยา

เดี่ยวในชุมชนได แตตองมีการศึกษาเพิ่มเติม 
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อิทธิพลของการตลาดเชิงเนื้อหา การสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส  และทัศนคติตอตราสินคา  
ที่สงผลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย 

The Influence of Content Marketing Electronic Word of Mouth (E-WOM) and Brand 
Attitudes on Repurchase Intentions via Social Media (Instagram) 

of Consumer in Thailand 
สุพัตรา เนื้อออน และสุนันทา เหมทานนท 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา การสื่อสารแบบปากตอปากทาง

อิเล็กทรอนิกส (E-WOM) และทัศนคติตอตราสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย และปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ   
การกําหนดขนาดตัวอยางจากการคํานวณโดยสูตรไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของ Cochran (1977) ซึ่งกลุมตัวอยาง 

คือ ผูบริโภคในประเทศไทยที่เคยซื้อสินคาเครื่องสําอางผานหนารานแตไมเคยซื้อสินคาเครื่องสําอางดังกลาวที่นําเสนอผาน

อินสตาแกรมมากอน จํานวน 385 คน และเลือกตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ผูวิจัยใชแบบสอบถาม

ออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ  คาเฉลี่ย  
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี Enter 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-25 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

สถานภาพโสด ประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการหรืออาชีพอิสระ รายได ตอเดือนอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท  
มีพฤติกรรมที่ช่ืนชอบในการใช Instagram คือ Story IG และสวนใหญจะไมมีช่ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ช่ืนชอบหรือซื้อ

ประจําผานหนาราน และผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา ปจจัยดานการสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส ปจจัยดาน

ทัศนคติตอตราสินคา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภค  
ในประเทศไทย มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตในสวนของปจจัยดานการตลาดเชิงเนื้อหาไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ํา

สินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย  
คําสําคัญ: การตลาดเชิงเนื้อหา, การสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส, ทัศนคติ, ความตั้งใจซื้อซ้ํา, อินสตาแกรม 

Abstract 
This research aims to study the level of opinions about content marketing, electronic word of 

mouth (E-WOM), and brand attitudes via social media (Instagram) of consumers in Thailand and the factors 
that influence on repurchase intentions via social media (Instagram) of consumers in Thailand. The 
quantitative research was use in the research. The sample size calculated by Cochran’ formula (1977) which 
was infinite population. The sample group included 385 consumers in Thailand who had purchased 
cosmetics products through cosmetics shop, but never purchased via Instagram. The researchers employed 
a questionnaire online as a tool to collect data. Data analysis was performed using descriptive statistics 

                                                           
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประเทศไทย ผูรับผิดชอบบทความ 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประเทศไทย 
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such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and using inferential statistics such as multiple 
regression analysis with enter method. 

The result showed that the majority of respondents were female, aged between 21 to 25 years, 
educational level as bachelor degree, single status, occupation as business owner/ freelancer, and monthly 
income range between 10,001-20,000 THB. There were likely to use Instagram Stories and most did not 
have the name of favourite cosmetics products or regular purchases through cosmetics shop. The 
hypothesis test result was found that the factors include E-WOM and brand attitudes influence on 
repurchase intentions via social media (Instagram) of consumers in Thailand at the statistical significance of 
0.05. However, content marketing factor did not influence on repurchase intentions via social media 
(Instagram) of consumers in Thailand. 
Key words: Content marketing, E-WOM, attitude, repurchase intention, Instagram 

1. บทนํา 

  จากความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน และเทคโนโลยีดิจิทัล  
ที่สามารถนําไปใชภายในองคกร รวมทั้งเทคโนโลยีอุปกรณการสื่อสารแบบพกพาหรือโทรศัพทมือถือที่มีการพัฒนาไปอยาง

ตอเนื่องที่เขามามีอิทธิพลตอประชากรมีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของประชากรในปจจุบันเปนอยางมาก (Zhou, 2013)  
ไมวาจะเปนทางดานการศึกษา ความบันเทิงและทางดานธุรกิจตาง ๆ สิ่งเหลานี้ทําใหระบบการคาและการติดตอสื่อสารใน

ปจจุบันมีความแตกตางไปจากเดิม ผูบริโภคมีการใชงานอินเตอรเน็ตอยาง แพรหลาย (Ryan & Calvin, 2014) โดยกลุม

ธุรกิจดิจิทัลที่มาแรงในประเทศไทย ไดแก ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ซึ่งนับวาเปนอันดับ 1 ของมูลคาธุรกิจ  
E-commerceในภูมิภาคอาเซียน (แนวโนมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยป 63..., 2563)  

  การแพรหลายของเทคโนโลยีในการซื้อขายสินคาหรือบริการผานอินเตอรเน็ต จึงมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ

ในปจจุบันอยางมาก โดยใชสื่อสังคมออนไลน เปนเครื่องมือในการเชื่อมโยง (Salonen & Karjaluoto, 2016) มีผลใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น (Jason, 2014) ไมวาจะเปน เฟสบุค (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram)  
และ Line (ไลน) เขามาชวยเพิ่มชองทางการขาย ซึ่งเปนสื่อที่สามารถเขาถึงคนจํานวนมากไดงายและรวดเร็ว โดยขอมูล  
บน Blue Basket ในเดือนมิถุนายน 2563 พบวา สัดสวนของสินคาที่ไดรับความนิยมซื้อขายสินคาหรือบริการผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส หรือ E-Commerce เมื่อแบงตามหมวดตาง ๆ พบวาเปนหมวดดูแลผิวพรรณและเครื่องสําอาง รอยละ 43.8 

ผาน Instagram มากที่สุด (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562) 
การตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) เขามามีบทบาทตอธุรกิจ จากงานวิจัยของ Rancati & Gordini (2014) 

พบวา การตลาดเชิงเนื้อหา เปนหนึ่งในกลยุทธสําคัญของการตลาดในยุคของดิจิทัลในองคกรทุกประเภทและทุกขนาด  
โดยความสําเร็จหรือความลมเหลวของการสื่อสารประชาสัมพันธของบริษัทขึ้นอยูกับคุณภาพของการตลาดเชิงเนื้อหา 

นอกเหนือจากบริษัทควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการตลาดเชิงเนื้อหา นักการตลาดดิจิทัลจะตองดําเนินการ

วิเคราะหเปาหมาย เพื่อปรับเนื้อหาและเลือกวิธีที่เหมาะสมในการสื่อสาร ที่สงผลดีตอทัศนคติของลูกคาที่มีตอธุรกิจ  
จากการศึกษาของ Saleh (2016) ยังพบวาการใชสื่อในการนําเสนอสินคาและบริการที่ผูบริโภคเปดรับ เริ่มมีความหลากหลาย

มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลนที่ เขามามีบทบาทและอิทธิพลตอผูบริ โภคมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ  
การดําเนินการโฆษณาหรือประชาสัมพันธตราสินคาและบริการดวยสื่อดั้งเดิมแตเพียงอยางเดียวนั้น อาจไมเพียงพอที่จะทําให

เกิดประสิทธิผลในการดําเนินการทางการตลาดไดอีกตอไปบริษัทตาง ๆ จึงเริ่มพิจารณาการในการนํากลยุทธทางการตลาด 
เชิงเนื้อหา (Content Marketing) มาใชรวมกับสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน เพื่อตอบวัตถุประสงคทางการตลาดตาง ๆ  
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ไมวาจะเปนการสรางการรูจักตราสินคาการบริการจัดการตราสินคา การสรางความสัมพันธกับลูกคา รวมไปถึงการสรางยอดขาย

ใหกับสินคาและบริการ เปนชองทางใหกับลูกคากลุมเปาหมายในการหาขอมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินคาและบริการ 

จนนําไปสูการตั้งใจซื้อซ้ําในที่สุด 
จากการใชงานเครือขายสังคมที่แพรกระจายอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส  

(Electronic Word of Mouth: E-WOM) เปนการใชชองทางสื่อสารโดยตรงจากผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการใชงานหรือ

ลักษณะเฉพาะของสินคาหรือบริการไปยังบุคคลอื่น ๆ  โดยผานชองทางอินเทอรเน็ตในเวลาอันรวดเร็ว (Kim, 2017)  
โดย E-WOM เปนกลยุทธที่มีสวนสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภคในปจจุบัน เนื่องจากผูบริโภคอาจ 
มีขอจํากัดในประสบการณในการซื้อสินคาหรือการใชบริการตาง ๆ ดวยตนเอง (Shu-Chuan, 2009) ซึ่งสถานการณดังกลาว 

หากนักการตลาดสามารถควบคุมหรือสรางกระแสของสังคมไดจะเปนผูที่สามารถควบคุมและกระตุนพฤติกรรมในเชิงบวกของ

ผูบริโภคแตในทางกลับกันอาจเกิดผลกระทบในแงราย ในกรณีที่มีการถายทอดประสบการณ และทัศนคติในเชิงลบท่ีมีตอ

ผลิตภัณฑหรือบริการ ยอมทําใหเกิดความเสียหายตอตราสินคาและธุรกิจได (Elmorshidy et al., 2015)  
Meredith (2013) กลาววา การกอตัวของทัศนคติเปนผลจากความเช่ือของผูบริโภคเกี่ยวกับคุณสมบัติและ

คุณประโยชนของสินคา ผูบริโภคจะพิจารณาตราสินคาตาง ๆ ของสินคาท่ีผูบริโภคเห็นวาสําคัญ เริ่มจากการประเมินตราสินคา

วาคุณสมบัติใดที่สามารถตอบสนองความตองการได โดย Lin, Yang, Hanifah, & Iqbal (2018) ไดยกตัวอยางกรณีการซื้อเครื่องสําอาง

วา ประโยชนทางกายภาพของสําอางที่ผูบริโภคเลือกอาจเปนสิ่งท่ีแตงแตมสีสันบนใบหนา แตในเชิงจิตวิทยา ผูบริโภคมีทัศนคติ

วา สําอางเปนที่สิ่งที่เสริมสรางภาพพจนของผูใช และชวยสรางความมั่นใจใหแกผูใชได 
ดังนั้น การทําการตลาดและการสื่อสารกับผูบริโภค นักการตลาดจะตองสรางความนาสนใจของเนื้อหา และรูปแบบการ

สื่อสารเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตั้งใจที่จะซื้อสินคานั้น โดย Scott (2012) ช้ีวาการศึกษาถึงทัศนคติตอตราสินคา ทําใหเกิด

ความเขาใจในความตองการและความรูสึกของผูบริโภคได เปนเครื่องมือสําหรับการประเมินวาสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไมดี ซึ่งจะชวย

ใหบุคคลสามารถปรับตัวเขากับสถานการณใหม และยิ่งสินคาใดสามารถตอบสนองไดมากเทาไหรจะสงผลใหผูบริโภคมีทัศนคติตอ

สินคาหรือแบรนดเชิงบวกมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาในอนาคต 
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาที่ผานมายังไมมีงานวิจัยที่ทําการศึกษาเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑแต

ละประเภท และภาพรวมอิทธิพลของการตลาดเชิงเนื้อหา การสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส (E-WOM) และทัศนคติ

ตอตราสินคาที่สงผลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งกับชองทางสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ที่ปจจุบันกําลังมีการ

เปดตัวใหเปน Instagram Shopping ในประเทศไทย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะเฉพาะของแตละปจจัยและ

อิทธิพลของการตลาดเชิงเนื้อหา การสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส (E-WOM) และทัศนคติตอตราสินคาและความ

ตั้งใจซื้อซ้ําสินคาในหมวดเครื่องสําอางของผูบริโภคในประเทศไทย 
1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา การสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส (E-WOM) 

และทัศนคติตอตราสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย  
2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) 
การตลาดเชิงเนื้อหาเปนเทคนิคการตลาดของการสรางและเผยแพรเนื้อหาที่เกี่ยวของและมีคุณคาเพื่อดึงดูดหรือ

กระตุนความสนใจ สงเสริมใหการมีสวนรวมและเขาใจกลุมเปาหมายโดยมีวัตถุประสงคของการผลักดันใหเกิดกระทําที่สราง

ประโยชนของลูกคา (Steimle, 2014) โดย Halvorson (2010) มองวาการตลาดเชิงเนื้อหา เปนกระบวนการการตลาดเพื่อ
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ดึงดูดและรักษาลูกคาอยางตอเนื่องโดยการสรางและดูแลจัดการเนื้อหา เพื่อที่จะเปลี่ยนหรือปรับปรุงพฤติกรรมของผูบริโภค 

สวน Charlene (2007) พบวา ในยุคของดิจิทัลความสําคัญของการสื่อสารประชาสัมพันธเปนกลยุทธสวนหนึ่งของการตลาด

ในองคกรทุกประเภทและทุกขนาด ไมกี่ปที่ผานมามีการนําการตลาดเชิงเนื้อหามาใช โดยความสําเร็จหรือความลมเหลวของการ

สื่อสารประชาสัมพันธของบริษัทขึ้นอยูกับคุณภาพของการตลาดเชิงเนื้อหา นอกเหนือจากบริษัทควรใหการสงเสริมคุณภาพ

การตลาดเชิงเนื้อหา นักการตลาดดิจิทัลจะตองดําเนินการวิเคราะหเปาหมาย เพื่อปรับเนื้อหาและเลือกวิธีที่เหมาะสมในการ

ประชาสัมพันธ ท่ีสงผลดีตอทัศนคติของลูกคาท่ีมีตอธุรกิจ 
  งานวิจัยของ Liao, Proctor, & Salvendy (2009) ศึกษาผูตอบแบบสอบถามในสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับความ

ตองการขอมูลผลิตภัณฑของผูคาปลีก พบวา การตลาดเชิงเนื้อหาในดานความครบถวนของขอคิดเห็น ความทันสมัยของ

ขอคิดเห็น รูปแบบการนําเสนอและความถูกตองของขอคิดเห็น ตามลําดับ เปนปจจัยสําคัญที่สงผลทางตรงตอการรับรู

ประโยชนของขอมูลจากขอคิดเห็น และยังสงผลทางออมผานทางการรับรูประโยชนของขอมูลจากขอคิดเห็นไปยังการนําขอมูล

จากขอคิดเห็นไปใชพิจารณาเลือกซื้อสินคาและบริการ นอกจากนี้ การรับรูประโยชนของขอมูลจากขอคิดเห็นยังสงผลทางตรง

และทางออมผานทางทัศนคติตอขอมูลจากขอคิดเห็นไปยังการนําขอมูลจากขอคิดเห็นไปใชพิจารณาเลือกซื้อสินคาและบริการใน

อนาคต ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ จึงทําการตั้งสมมติฐาน ดังนี้ H1: การตลาดเชิงเนื้อหามีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคม

ออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (E-WOM)   
การสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (E-WOM) เปนการสื่อสารโดยตรงจากผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการใช

งานหรือลักษณะเฉพาะของสินคาและบริการไปยังบุคคลอื่น ๆ โดยผานชองทางอินเทอรเน็ต ซึ่งถือเปนกลยุทธที่จะสนับสนุน

ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งสงผานขอมูลดานการตลาดไปใหคนอื่น กอใหเกิดการกระจายตัวเปนทวีคูณ สรางอิทธิพลตอความเช่ือ

และการรับรูเปาหมายจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว (Bettman, 2012) โดยการตลาดแบบปากตอปากผานทางอิเล็กทรอนิกส 

เปนกลยุทธที่มีสวนสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภคในปจจุบันเนื่องจากผูบริโภค อาจมีขอจํากัดในการ

สรางประสบการณในการซื้อสินคาหรือการใชบริการตาง ๆ ดวยตนเอง (Arnould, 2014) และในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมี

การพัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหผูบริโภคสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็วและสะดวกสบาย การสื่อสารแบบปากตอปาก

อิเล็กทรอนิกส (E-WOM) จึงเปนชองทางที่ไดรับความนิยมและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้ออยางมาก  (Buttle & Burton, 
2012) 

งานวิจัยของ Wu (2013) พบวา คุณภาพการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (E-WOM) ปริมาณการสื่อสาร

แบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (E-WOM) มีผลในเชิงบวกตอความตั้งใจซื้อซ้ํา สอดคลองกับ Park, Wang, Yao, & Kang 
(2011) พบวา การสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (E-WOM) มีผลกระทบในเชิงบวกและสําคัญตอความตั้งใจซื้อซ้ําของ

ลูกคา จากงานวิจัยกอนหนาสามารถตั้งสมมติฐาน ดังนี้ H2: การสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (E-WOM) มีอิทธิพลตอความ

ตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติตอตราสินคา 
ตราสินคามีบทบาทและความสําคัญอยางยิ่ งตอการวางแผนการตลาด (Miguel, 2013) โดยตราสินคานั้นไดถูก

นํามาใชเปนกลยุทธหนึ่ง เพื่อใหผลิตภัณฑนั้นอยูเหนือคูแขงเห็นไดจากลูกคาทั่วไป (Devendra, 2013) ตราสินคานั้นสามารถ

ใชในการโฆษณา ประชาสัมพันธ สงเสริม และทํากิจกรรมทางการตลาดในการกําหนดตําแหนงตราสินคา (Pierre et.al, 
2011) ทําใหเกิดการสรางยอดขายและควบคุมสวนครองตลาด (Campbell, 2012)  

Meredith (2013) กลาววา การกอตัวของทัศนคติเปนผลจากความเช่ือของผูบริโภคเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณประโยชน

ของสินคา ผูบริโภคจะพิจารณาตราสินคาตาง ๆ ของสินคาท่ีผูบริโภคเห็นวาสําคัญ เริ่มจากการประเมินตราสินคาวาคุณสมบัติ
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ใดท่ีสามารถตอบสนองความตองการได จึงพิจารณาความเชื่อและทัศนคติตางกัน นอกจากน้ี ทัศนคติตอสินคา อาจกลาวไดวา

เปนการแบงกลุมลูกคาแบบที่พิจารณาจากลักษณะของประโยชน (Benefit Segmentation)  
งานวิจัยกอนหนาของ Farida & Ardyan (2016) พบวา ทัศนคติที่มีตอตราสินคามีผลเชิงบวกและสงผลตอการ

กลับมาซื้อซ้ําของผูบริโภค สอดคลองกับงานวิจัยของ Jimenez & Martin (2016) พบวา การโฆษณาผานระบบมือถือทําใหเกิด

ทัศนคติเชิงบวกและสงผลใหเกิดการตัดสินใจกลับมาซื้อซ้ําเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวิเคราะหการตลาดของแตละ

กลุมสินคาดวยสงผลตอการซื้อซ้ํา ดังนั้น จึงตั้งสมมติฐานได ดังนี้ H3: ทัศนคติตอตราสินคามีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคา

ผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย  

2.4 ทฤษฎีการต้ังใจซ้ือซํ้า 
Kim, Galliers, Shin, Han, & Kim (2012) ไดกลาววาการตั้งซื้อซ้ําไววา เปนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือการรับ

บริการกับผูผลิตรายเดิมที่มีผลมาเกิดจากความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑและการบริการดงักลาวสืบเนื่องจากการตัดสนิใจในครัง้

แรกที่อาจเกิดไดจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ในตัวของผูบริโภคเองเปนหลัง 
Ehrenberg (1972) กลาวถึงพฤติกรรมของผูบริโภคมีความซับซอนมาก กอนซื้อผูบริโภคตองการทัศนคติที่ดี 

ประสบการณจากการทดลองใชครั้งกอน และอิทธิพลภายนอก เชน การโฆษณา การลดแลกแจกแถม พนักงานขาย รวมไปถึง

การบอกตอ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะสงผลไปถึง การซื้อ การใช และความรูสึกพึงพอใจหลังการใช จนกระทั่งเปลี่ยนเปนทัศนคติที่ดี

ตอตราสินคา สําหรับสินคาที่มีสวนลดการขาย การจัดโปรโมชั่นตามเทศกาล เปนตน มีอิทธิพลกับผูบริโภคในการตั้งใจซื้อซ้ํา 

การตั้งใจซื้อซ้ํา คือ สถานการณที่บุคคลซื้อสินคามากกวาหนึ่งครั้ง โดยรูปแบบของการตั้งใจซื้อซ้ํานั้นมีความหลากหล าย 

ประกอบดวยหลายปจจัยที่สงผลตออัตราการซื้อซ้ํา เชน ปจจัยกิจกรรมทางการตลาด อาทิเชน การโฆษณา โปรโมช่ัน  
การตั้งราคา การขนสงสินคา และตราสินคา เปนตน 

   2.5 กรอบแนวคิดวิจัย 
  งานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดวิจยั ดังน้ี 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถามออนไลน 

(Questionnaire Online) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 

การตลาดเชิงเนื้อหา                

การสื่อสารแบบปากตอปากทาง

°·Á¨È��¦°�·�r

การตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน  

(อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย 
ทัศนคติตอตราสินคา 
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3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1) ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคในประเทศไทยท่ีมีบัญชีใชงานอินสตาแกรม ซึ่งไมทราบจํานวนประชากร  
 2) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคในประเทศไทย  ที่มีบัญชีใชงานอินสตาแกรม จํานวน 385 คน  

ซึ่งไดขนาดกลุมตัวอยางจากการใชสูตรไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของ Cochran (1977) ทําการกําหนดคาความ 
คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได เทากับ 0.05  

 3) วิธีการสุมตัวอยาง โดยไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เปนการสุมกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยพิจารณาเลือกกลุมตัวอยางดวยตนเอง  โดยมีการกําหนดคุณลักษณะของกลุม

ตัวอยางที่ตองการไวลวงหนาเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีเงื่อนไขในการเลือก กลุมตัวอยาง ดังนี้  
(1) เปนผูบริโภคในประเทศไทย ท่ีมีบัญชีใชงานอินสตาแกรมอยางนอย 1 ป และ (2) เปนผูบริโภคในประเทศไทย ที่เคยซื้อ

สินคาเครื่องสําอางผานหนารานแตไมเคยซื้อสินคาและบริการที่นําเสนอผานอินสตาแกรมมากอน และมีความตั้งใจซื้อซ้ํา 
ผานชองทางนี ้
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามออนไลน (Questionnaire Online) ดวยระบบของ Google form
โดยแบบสอบถามมีองคประกอบ ดังนี้ 

 คําถามคัดกรอง จํานวน 3 ขอ ดังนี ้(1) ทานมีบัญชีใชงานอินสตาแกรมหรือไม (2) ทานมีบัญชีใชงานอินสตาแกรมอยาง

นอย 1 ป และ (3) ทานเคยเห็นการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) หรือโฆษณาเกี่ยวกับการขายเครื ่องสําอาง  
ซึ่งคําถามทั้ง 3 ขอ เปนคําถามคัดกรองกลุมตัวอยาง หากผูตอบแบบสอบถาม ตอบวา “ใช” ทั้ง 3 ขอ มีคุณสมบัติครบทั้ง  
3 ขอ สามารถตอบแบบสอบถามในสวนถัดไปได แตหาผูตอบแบบสอบถามมีคุณสมบัติไมครบทั้ง 3 ขอ ใหสิ้นสุดการทํา

แบบสอบถามทันที สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 8 ขอ มีลักษณะคําถามให 
ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ  สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหาของผูบริโภคผานสังคมออนไลน  
(อินสตาแกรม) จํานวน 9 ขอ สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส(E-WOM) ผานสังคม

ออนไลน (อินสตาแกรม) จํานวน 9 ขอ สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติตอตราสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 
จํานวน 5 ขอ สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) จํานวน 4 ขอ  

ซึ่งแบบสอบถามสวนท่ี 2 – สวนท่ี 5 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ใชระดับการวัด

ขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) โดยกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ ความคิดเห็น

อยูในระดับมากที่สุด เทากับ 5 คะแนน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก เทากับ 4 คะแนน ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
เทากับ 3 คะแนน ความคิดเห็นอยูในระดับนอย เทากับ 2 คะแนน และความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด เทากับ 1 คะแนน 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น โดยการเสนอใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity)ความถูกตองในการใชหลักไวยากรณและสํานวณในการใชคําถาม ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองของแตละ

ขอคําถามมากกวา 0.50 จึงนําแบบสอบไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางทดลอง (Try-out) โดยไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง

ทดลอง จํานวน 30 ชุด และนํามาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชสูตรการหาคาสมัประสทิธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) กําหนดคาความเช่ือมั่นสูงของแบบสอบถามตองมากกวา 0.70 

(Cronbach, 1984) ผลการทดสอบแสดงคาความเช่ือมั่นของตัวแปร มีดังนี้ การตลาดเชิงเนื้อหา เทากับ 0.951 การสื่อสารแบบ

ปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส เทากับ 0.949 ทัศนคติตอตราสินคา เทากับ 0.950 ความตั้งใจซื้อซ้ําของลูกคา เทากับ 0.908  
ซึ่งอยูในเกณฑมากกวา 0.70 ดังนั้น จึงนําแบบสอบถามดังกลาวไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจริงได 
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 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมลู มีวิธีการ ดงันี ้
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยจัดทําแบบสอบถามออนไลน  (Questionnaire 

Online) ผานระบบGoogle Form โดยทําการสงลิงค (Link) แบบสอบถามสําหรับผูที่ ใชแพลตฟอรมออนไลน คือ  
อินสตาแกรม เฟซบุกและไลน ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเริ่มตั้งแตวันที่ 5 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จากนั้นนํา

ขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ แลวนําเสนอขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลที่ไดจากเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ สารนิพนธ บทความทางวิชาการ 

และการศึกษาคนควาขอมูลเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และใชสถิติเชิงอนุมาน โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี Enter 

4. ผลวิจัย และอภิปรายผล 

4.1 ผลวิจัย 
1) ผลการสํารวจขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน

รอยละ 74.00 มีอายุระหวาง 21-25 ป คิดเปนรอยละ 32.20 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.70 
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 59.50 ประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการ/อาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 30.60 รายไดตอเดือนระหวาง 

10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.30 พฤติกรรมที่ช่ืนชอบในการใช Instagram สวนใหญใช Story IG คิดเปนรอยละ 

31.30 และช่ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ช่ืนชอบหรือซื้อประจําผานหนาราน สวนใหญแลวไมมี คิดเปนรอยละ 78.40  
2) ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปจจัยการตลาดเชิงเนื้อหาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคใน

ประเทศไทย พบวา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X̅ = 4.03, S.D. = 0.735) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ บัญชีอินสตาแกรมของผูขายหรือเจาของผลิตภัณฑควรมีการระบุราคาหรือคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ

ใหชัดเจน (X̅ = 4.25, S.D. = 0.755) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ทานชอบคนหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ(เครื่องสําอาง)  
เพื่อเปรียบเทียบและหาผลิตภัณฑ (เครื่องสําอาง) ที่ทานตองการ (X̅ = 3.86, S.D. = 0.759)  

3) ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปจจัยการสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกสผานสังคมออนไลน 

(อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย พบวา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X̅ = 3.95, S.D. = 0.724)  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ปกติทานอานขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ(เครื่องสําอาง)หรือแบรนดที่

เพื่อนหรือลูกคาคนอื่น ๆ โพสตเพื่อเก็บขอมูล (X̅ = 4.08, S.D. = 0.746) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ปกติขอมูลที่ทาน

แบงปนประสบการณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ(เครื่องสําอาง)จะมีผลตอความคิดเห็นของคนอื่น ๆ ดวย (X̅ = 3.86, S.D. = 0.725) 
4) ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปจจัยทัศนคติตอตราสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคใน

ประเทศไทย พบวา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X̅ = 3.57, S.D. = 1.043) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานรูสึกเพลิดเพลินในการใชแบรนดนี้ (X̅ = 4.03, S.D. = 0.775) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ทานมีความ 
คิดเห็นวาแบรนดสินคาท่ีทานซื้อเปนแบรนดที่ดูหรูหรา (X̅ = 3.72, S.D. = 0.741)  

5) ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปจจัยความตั้งใจซื้อซ้ําของลูกคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)  
ของผูบริโภคในประเทศไทย พบวา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X̅ = 4.04, S.D. = 0.673) เมื่อพิจารณาเปน 
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รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อยากมีประสบการณโดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมของแบรนดที่ทานช่ืนชอบหรือเคย

ซื้อ (X̅ = 4.11, S.D. = 0.691) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ จะแนะนําผลิตภัณฑตาง ๆ ของแบรนดที่ทานเคยซื้อกับผูอื่น

ถึงแมวาเขาเหลานั้นจะเปนลูกคาของแบรนดนั้นอยูแลว (X̅ = 3.99, S.D. = 0.681)  
6) ผลการศึกษาความสัมพันธของการตลาดเชิงเนื้อหา การสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส ทัศนคติตอ

ตราสินคา กับความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) แสดงขอมูลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) ของตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
ตัวแปร X1 X2 X3 Y 

การตลาดเชิงเนื้อหา (X1) 1 0.714* 0.692* 0.549* 
การสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส (X2) - 1 0.754* 0.610* 
ทัศนคติตอตราสินคา (X3) - - 1 0.688* 
การตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) (Y) - - - 1 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) (Y) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงจากมากไปนอย คือ ดานทัศนคติตอตราสินคา (X3) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

เทากับ 0.688 รองลงมา ดานการสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส (X2) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.610 

และการตลาดเชิงเนื้อหา (X1) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ 0.549 ตามลําดับ 
7) ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศ

ไทย โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter แสดงขอมูลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบรโิภคใน

ประเทศไทย 
 

ตัวแปรพยากรณ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
คาคงท่ี (Constant) 1.121  6.925 0.000* 
การตลาดเชิงเนื้อหา (X1) 0.078 0.075 1.355 0.176 
การสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส (X2) 0.168 0.177 2.919 0.004* 
ทัศนคติตอตราสินคา (X3) 0.498 0.503 8.558 0.000* 
R = 0.704, R2 = 0.495, R2

 adj = 0.491, n = 385, F = 124.628, Sig. < 0.05 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จากตารางที่  2 พบวา พบวา ปจจัยดานการตลาดเชิงเนื้อหา ปจจัยดานการสื่อสารแบบปากตอปากทาง

อิเล็กทรอนิกส ปจจัยดานทัศนคติตอตราสินคา สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตั้งใจซื้อสินคาซ้ําผานสังคมออนไลน 

(อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย ไดประมาณรอยละ 49.10 (R2
 adj = 0.491) ที่เหลืออีกรอยละ 50.90 เปนผลจาก

ตัวแปรอื่น ๆ ที่ไมไดนํามาพิจารณา และตัวแปรที่มีอํานาจพยากรณการตั้งใจซื้อซ้ําสินคาซ้ําผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 
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ของผูบริโภคในประเทศไทย คือ ดานทัศนคติตอตราสินคา (Beta = 0.503, t = 8.558, Sig. = 0.000) และดานการสื่อสารแบบ

ปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส (Beta = 0.177, t = 2.919, Sig. = 0.004))  

4.2 อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย สามารถนํามาอภปิรายผลเพื่อตอบวตัถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

วัตถุประสงคที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา การสื่อสารแบบปากตอปากทาง

อิเล็กทรอนิกสและทัศนคติตอตราสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย 
ดานการตลาดเชิงเนื้อหา พบวา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ  Kaushik & 

Prativindhya (2019) ที่พบวา การตลาดเนื้อหาที่มีตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส   
และสอดคลองกับงานวิจัยของ Andac, Akbiyik, & Karkar (2016) ที่พบวา คุณลักษณะของการตลาดเนื้อหาเปนองคประกอบ

สําคัญในการตอบสนองความตองการและความตองการที่ผูบริโภคตองการ เปนผลใหเปนที่เขาใจกันวาการตลาดเนื้อหาดิจิทัล

มีผลกระทบอยางมากตอผูบริโภคและเปนประเภทการตลาดที่ตองใหความสําคัญกับแบรนดหรือบริษัทอยางพิถีพิถันและ  
การสรางความภักดีของลูกคา  

เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ บัญชีอินสตาแกรมของผูขายหรือ

เจาของผลิตภัณฑควรมีการระบุราคาหรือคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของใหชัดเจน ดังนั้น ผูขายหรือเจาของผลิตภัณฑควรแจงราคา

หรือคาใชจายอื่น ๆ ประกอบกับตัวผลิตภัณฑใหชัดเจน เพื่อสรางความสะดวกในการหาขอมูลของผูบริโภค  และไมเปนการ 
ผิดกฎหมาย เปนการสรางภาพลักษณใหกับผลิตภัณฑถึงความชัดเจน โปรงใส 

ดานการสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส พบวา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย 

Farzin & Fattihi (2018) ที่พบวา การสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกสนั้นมีแนวโนมที่จะสรางความตั้งใจในการซื้อ

ในหมูผูบริโภค สอดคลองกับงานวิจัยของสุทธิ์ธิดา จันทรโอกุล (2558) ที่พบวา ระดับของความผูกพันใกลชิด มีผลอยางมี

นัยสําคัญมากท่ีสุด ตอการรับรูความนาเช่ือถือของการสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส และการรับรูความนาเช่ือถือ

ของการสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส มีผลตอการยอมรับขอมูลของการสื่อสารแบบปากตอปากทาง

อิเล็กทรอนิกส และการยอมรับขอมูลของการสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาของ

ผูบริโภคผานทางธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ ปกติอานขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

(เครื่องสําอาง)หรือแบรนดที่เพื่อนหรือลูกคาคนอื่น ๆโพสตเพื่อเก็บขอมูล ดังนั้น ควรสรางโพสตขึ้นมาเพื่อใหทุ กคนที่มาอาน

โพสตนี้แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ เพราะทุกคนตองแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณของตนเองใหผูอื่นไดรับรู  
การสรางโพสตมาเปนการกระตุนการแสดงความคิดเห็น มีเสรีภาพในการเปดเผยความรูสึก หรือสิ่งที่มีประสบการณผานมา 

ยอมเปนที่สนใจตอผูอืน่ท่ีตองการรับรูเรื่องราวท่ีประสบมา 
ดานทัศนคติตอตราสินคา พบวา ระดับความสําคัญอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย ของธนภรณ สยามนิกร 

(2562) ที่พบวา ดานทัศนคติตอสินคาญี่ปุน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ  Foroudi, Jin, Gupta, 
Foroudi, & Kitchen (2018) ที่พบวา การรับรูถึงแบรนด การรับรูคุณภาพ ความสัมพันธของแบรนด ความช่ืนชอบในแบรนด 

ภาพลักษณของแบรนดที่มีผลกระทบความตั้งใจในการซื้อ งานวิจัยของรามินธฐ ฉัตรวดีภูววงศ (2562) พบวา ทัศนคติตอ 
ตราสินคา (Brand Attitude) สงผลตอความตั้งใจซื้อชานมไขมุก 

เมื่อพิจารณารายประเด็น พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นนอยที่สุด คือ แบรนดสินคาที่ซื้อเปนแบรนดที่ดู

หรูหรา ดังนั้นเครื่องสําอางนั้น ควรใหความสําคัญกับคุณภาพหรือคุณลกัษณะจากการใชหรือซื้อ เชน สีติดทนนาน มีหลายสีให
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เลือก ราคาไมแพงนัก เนื่องจากกลุมผูตอบแบบสอบถามมีรายไดไมเกิน 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 67.30 จึงมีความตองการ

เครื่องสําอางที่มีระดับราคาไมสูงนัก ไมจําเปนตองเปนแบรนดเนมที่ราคาแพง 

วัตถุประสงคที่ 2 เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจซ้ือซํ้าสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)  
ของผูบริโภคในประเทศไทย 

ผลการศึกษา พบวา ทัศนคติตอตราสินคามีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)  
ของผูบริโภคในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Farida & Ardyan (2016) ทําการศึกษา

เรื่องการกลับมาซื้อซ้ําของผูบริโภคกาแฟสตารบัคในประเทศ อินโดนีเซีย: แบรนดสีเขียว ผลการศึกษาพบวาทัศนคติที่มีตอ 
ตราสินคามีผลเชิงบวกและสงผลตอการกลับมาซื้อซ้ําของผูบริโภค ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Jimenez & Martin (2016) 

ทําการศึกษาเรื่องทัศนคติสงผลตอการโฆษณาสินคาและการกลับมาซื้อซ้ําผานระบบมือถือผลการศึกษาพบวา การโฆษณาผาน

ระบบมือถือทําใหเกิดทัศนคติเชิงบวกและสงผลใหเกิดการตัดสินใจกลับมาซื้อซ้ําเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการวิเคราะห

การตลาดของแตละกลุมสินคาดวยสงผลตอการซื้อซ้ํา  
การสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกสมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

ของผูบริโภคในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Wu (2013) พบวา คุณภาพการสื่อสารแบบ

ปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (E-WOM) ปริมาณการสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (E-WOM) มีผลในเชิงบวกตอความ

ตั้งใจซื้อซ้ํา และสอดคลองกับ Park, Wang, Yao, & Kang (2011) พบวา การสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (E-WOM) 
มีผลกระทบในเชิงบวกและสําคัญตอความตั้งใจซื้อซ้ําของลูกคา 

อยางไรก็ตาม การตลาดเชิงเนื้อหาไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)  
ของผูบริโภคในประเทศไทย ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Liao, Proctor, & Salvendy (2009) ที่พบวา ผูตอบแบบสอบถามใน

สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับความตองการขอมูลผลิตภัณฑของผูคาปลีก พบวา การตลาดเชิงเนื้อหาในดานความครบถวนของ

ขอคิดเห็น ความทันสมัยของขอคิดเห็น รูปแบบการนําเสนอและความถูกตองของขอคิดเห็น ตามลําดับ เป นปจจัยสําคัญที่

สงผลทางตรงตอการรับรูประโยชนของขอมูลจากขอคิดเห็น และยังสงผลทางออมผานทางการรับรูประโยชนของขอมูลจาก

ขอคิดเห็นไปยังการนําขอมูลจากขอคิดเห็นไปใชพิจารณาเลือกซื้อสินคาและบริการ นอกจากนี้ การรับรูประโยชนของขอมูล

จากขอคิดเห็นยังสงผลทางตรงและทางออมผานทางทัศนคติตอขอมูลจากขอคิดเห็นไปยังการนําขอมูลจากขอคิดเห็นไปใช

พิจารณาเลือกซื้อสินคาและบริการในอนาคต ซึ่งเปนการตัดสินใจซื้อเนื่องจากเห็นประโยชนของสินคาจากการทําการตลาด 
เชิงเนื้อหา โดยการตลาดเชิงเนื้อหาไมมีผลตอการตั้งใจซื้อซ้ํา อาจเปนการทําการตลาดเชิงเนื้อหาที่ไมตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย

หรือเปนการทําการตลาดออนไลนท่ีไมตรงกับชองทางออนไลนท่ีลูกคาเปาหมายใชงาน เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ

การตั้งใจซื้อซ้ํา คือ การเคยซื้อไปใชแลวหรือมีประสบการณในการใชแลว จึงทําใหรั บรูวาสินคาที่ใชเปนอยางไร เชน 

เครื่องสําอางหากใชแลวทําใหผิวหนังดีขึ้น ก็จะไมเปลี่ยนไปใชยี่หออื่น ๆ เพราะกังวลวาถาเปลี่ยนยี่หอเครื่องสําอางจะทําให 
ผิวแพงาย ดังนั้นการตลาดเชิงเนื้อหาจึงไมมีผลตอการตั้งใจซื้อซ้ําถึงแมจะพยายามนําเสนอเนื้อหาหรือชักชวนหรือจูงใจใหขอมูล

เกี่ยวกับผลิตภัณฑก็ตาม เพราะการตั้งใจซื้อซ้ํามักมีอิทธิพลมาจากการมีประสบการณของผูใชเปนความรูที่ไดรับจากตนเอง 

โดยไมเปดรับความรูขาวสารจากผูอื่น เชน การทําตลาดเชิงเนื้อหา นอกจากนี้การตลาดเชิงเนื้อหายังเปนการตลาดดิจิทัล  
ซึ่งบางกลุมของผูบริโภคยังไมเขาถึงการตลาดออนไลนเพราะมีปญหาในการใชอุปกรณสมัยใหม และการใชตลาดเชิงเนื้อหายัง

ขาดเทคนิคหรือไมสามารถสรางการจูงใจใหผูบริโภคคลิกปุม “ขอมูลเพิ่มเติม”, "ตองการรูขอมูลเพิ่ม” เพื่ออานรายละเอียด

ผลิตภัณฑ(เครื่องสําอาง) เพื่อสืบคนขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การใชการตลาดเชิงเนื้อหาของผูขายบนออนไลนยัง

ขาดขอมูลจําเปนที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจ เชน ราคา คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สวนประกอบ การทําการสงเสริม

การตลาด แหลงที่มาของขอมูล เปนตน การตลาดเนื้อหาเปนการสื่อสารทางการตลาดที่ผูบริโภคไมตองการหรือไมตรงกับ

เปาหมายของผูบริโภค ผูบริโภคยังเชื่อถือประสบการณจากการใชดวยตนเองมากกวาการไดรับรูขาวสารจากผูอื่น แนวคิดของ 
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Ehrenberg (1972) ไดอธิบายถึงพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคซึ่งมีลักษณะของพฤติกรรมไปในทางที่ซับซอนอยางมาก 

โดยกอนที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผูบริโภคตองมีทัศนคติที่ดี และเกิดประสบการณจากการทดลองใชครั้งกอนจนกลายเปนการ

ซื้อซ้ํา  

5. สรุป และขอเสนอแนะ 
การศึกษาครั้งนี้ เปนวิจัยเชิงปริมาณทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน จํานวน 385 ชุด โดยใชสถิติ ดังนี้ 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดวยวิธี Enter เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน H1: การตลาดเชิงเนื้อหามีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศ

ไทย H2: การสื่อสารแบบปากตอปากอิเล็กทรอนิกส (E-WOM) มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน  
(อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย และ H3: ทัศนคติตอตราสินคามีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคม

ออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษา พบวา ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับการตลาดเชิงเนื้อหา 

การสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส (E-WOM) และทัศนคติต อตราสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)  
ของผูบริโภคในประเทศไทย ในภาพรวมของแตละปจจัยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้ การทดสอบสมมติฐานที่เปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว ไดแก ปจจัยดานการสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกส และ ปจจัยดานทัศนคติตอตราสินคา มีอิทธิพลตอ

ความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ 

ปจจัยดานการตลาดเชิงเนื้อหาไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อซ้ําสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของผูบริโภคในประเทศไทย 

ดังนั้น เจาของตราสินคาหรือผูประกอบการควรที่จะตระหนักถึงปจจัยดานการสื่อสารแบบปากตอปากทางอิเล็กทรอนิกสและ

ปจจัยดานทัศนคติตอตราสินคามากขึ้น เนื่องจากปจจัยดังกลาวเปนสวนชวยใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการตั้งใจซื้อซ้ําไดเพิ่มขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป มีดังนี้ 
1) ควรศึกษาชองทางการขายออนไลนอื่น ๆ เชน Facebook Line Google เพื่อเปนการศึกษาความตองการของ

กลุมผูบริโภคหลาย ๆ ชองทาง เพื่อใหไดความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  
2) ควรศึกษาประชากรอื่น ๆ เชน ผูมีอิทธิพลทางสังคมออนไลน เปนการศึกษากลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคจะ

ไดขอมูลสําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ตองการใชกลุมบุคคลนี้ในการรีวิวสินคา  
3) ควรใชเครื่องมืออ่ืน ๆ เชน แบบสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก เชน ความรูสึก ความตองการของแตละคน หรือ 

แบบสังเกตการณ เพือ่ใหไดภาพท่ีเปนขอมูลประกอบใหชัดเจนมากขึ้น 

เอกสารอางอิง 

แนวโนมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยป 63 ธุรกิจ E-commerce มาแรง มูลคา 7.4 แสนลาน. (2563). สืบคนจาก 
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พฤติกรรมการซื้อครีมผิวขาวผานการขายออนไลนของผูบริโภคกลุมนักเรียนนักศึกษาของ 
สถานศึกษารัฐบาลในเขตภาคใตตอนบน 

Whitening cream buying habits through online sales of consumers, student groups of 
public schools in the Upper South Region. 

เพ็ญศิริ ศรียัง* และจินตนีย รูซื่อ** 

บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคครีมผิวขาวจากรานคาออนไลนของ

ผูบริโภคในเขตภาคใตตอนบนกลุมนักเรียนนักศึกษาอายุ 15-23 ปในสถานศึกษารัฐบาล 2) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมการบริโภคครีมผิวขาวจากรานคาออนไลนของผูบริโภคในเขตภาคใตตอนบนกลุมนักเรียนนักศึกษาอายุ 15-23 ป  
ในสถานศึกษารัฐบาล ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูซื้อหรือเคยซื้อสินคาในรานคาออนไลนโดยเปนผู บริโภคกลุมนักเรียน

นักศึกษาอายุระหวาง 15-23 ป  โดยขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีจํานวน 400 คน จากการสุมตัวอยางแบบไมอาศัย

ความนาจะเปน ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อครีมผิวขาวสวนใหญนิยมซื้อ ครีมMT เหตุผลในการ

เลือกบริโภคครีมยี่หอนี้ คือ สินคามีคุณภาพเชื่อถือได  มีบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมผิวขาวผานการขาย

ออนไลน คือ ตัวคุณเอง มีชวงเวลาที่ทานมักจะใชไปกับการซื้อครีมผานการขายออนไลน คือ ชวงค่ําถึงดึก  เคยซื้อครีมผิวขาว

ออนไลนจาก Facebook มีรูปแบบการซื้อครีมผิวขาวคือ รอรับสินคาแลวจึงจายเงิน มีการประเมินทางเลือกสําหรับการ

ตัดสินใจซื้อครีมผานการขายออนไลนคือ เลือกครีมที่เห็นผลเร็ว เลือกซื้อครีมผิวขาว ขนาด 250 ml และมีความถี่ในการ 
ซื้อครีมผิวขาว เดือนละ 1 ครั้ง 

นอกจากนี้การศึกษาการปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  สถานศึกษา รายไดจากผูปกครอง  
และความสามารถในการหารายไดดวยตนเอง สงผลตอพฤติกรรมการซื้อครีมผิวขาวผานการขายออนไลนที่ตางกัน จึงยอมรับ

สมมติฐาน ปจจัยดานเทคโนโลยีและจิตวิทยาที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมผิวขาว ไดแก  แหลงขอมูลในการ

เปดรับขอมูลขาวสารที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมทาผิวขาวมากที่สุด ความถี่ในการเปดรับขอมูลขาวสาร  
ในสื่อออนไลนท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมทาผิวขาวในหนึ่งสัปดาหบอยแคไหน คานิยมที่มีความสําคัญตอ

การตัดสินใจเลือกบริโภคครีมทาผิวขาวมากที่สุด และแรงจูงใจที่ตองการมีผิวขาว สงผลตอพฤติกรรมการซื้อครีมผิวขาวผาน

การขายออนไลนท่ีตางกันจึงยอมรับสมมติฐาน 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการซื้อครมีผวิขาว , การขายออนไลน 

Abstract 
The purpose of this research was to study 1. To study the consumption behavior of skin whitening 

creams from online stores of consumers in the upper southern region of students aged 15-23 in government 
educational institutions. 2. To analyze the factors affecting the consumption behavior of skin whitening 
creams from online stores of consumers in the upper southern region of students aged 15-23 years in 
government educational institutions. The population used in the study was those who bought or used to 

                                                           
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
** สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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shop online, which were students, aged between 15-23 years. The sample size used in the study consisted 
of 400 people from non-probability sampling.  

The results of the analysis of information about the purchasing behavior of skin whitening creams, 
most of them prefer to buy MT cream. The reason for choosing this brand of cream is that the products 
are of reliable quality. There is one person who influences the decision to buy skin whitening creams 
through online sales is yourself. There is a period of time that you tend to spend on buying creams through 
online sales: evening to late night. The purchase model for skin whitening cream is Wait to receive the 
product and then pay. There is an assessment of alternatives for deciding to buy creams through online 
sales. Choose a cream that shows results quickly. buy whitening cream size 250 ml Choose to buy white 
cream size 250 ml and have a frequency of buying whitening cream once a month. In addition, the study 
of personal factors such as gender, age, educational level, school, income from parents. and the ability to 
earn on their own and the ability to earn on their own Affects the behavior of buying skin whitening creams 
through different online sales. therefore accept the assumption Technological and psychological factors 
that are important in deciding to buy skin whitening creams are: Sources of information exposure that are 
most important to the decision to choose skin whitening cream. How often is the frequency of exposure to 
online media important to your decision to choose skin whitening cream in a week Values that are most 
important in deciding to use skin whitening creams and the motivation to want to have white skin Affects 
the behavior of buying skin whitening creams through different online sales, thus accepting the hypothesis. 
Keywords: Buying Behavior of Skin Whitening Cream, Online Sales 

1.บทนํา  

 ในปจจุบันผูบริโภคจํานวนมากไดใชสื่อออนไลนในการเลือกหาขอมูลสินคาหรือบริการตาง ๆ เพื่อรับรูขอมูลขาวสาร

แทนสื่อในรูปแบบเดิม จึงทําใหหลายธุรกิจทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กจําเปนตองปรับตัวมาใชชองทางออนไลนในการทํา

การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธเพื่อทําใหสามารถขายสินคาได  พบวาการซื้อขายแบบออนไลนมีแนวโนมการขยายตัว

รวดเร็วแบบกาวกระโดดมากขึ้น โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทตอการใชชีวิตของผูบริโภคเพิ่มขึ้นเปนแนวโนม 
ที่ทําใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค อีกทั้งผูบริโภคมีสิทธิในการเลือกซื้อ การหาขอมูลสินคา บริการอื่น ๆ  
จากสื่อออนไลน แลวนํามาเปรียบเทียบสินคากอนที่จะตัดสินใจซื้อ มีเหตุผลในการเลือกซื้อสินคามากขึ้นการติดตามแบรนด

เริ่มลดลง เนื่องจากมีผูผลิตรายใหมเกิดขึ้นมากมายพรอมท้ังสินคาท่ีคุณภาพดีพอๆกับสินคาแบรนดแตราคาถูกกวา ดวยเหตุผล

นี้จึงทําใหผูบริโภคพรอมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อเจอสิ่งที่ดีกวา เมื่อความสะดวกกลายเปนปจจัยสําคัญในการซื้อของ

ออนไลนผูบริโภคจึงช่ืนชอบและนิยมการซื้อขายในลักษณะนี้มากข้ึน (Marketing Oops , 2020) กลุมธุรกิจที่เติบโตสูงสุดจาก

การขายในออนไลนไดแก อาหาร ของเลน เฟอรนิเจอร เสื้อผา การทองเที่ยว ตามลําดับ ตัวเลือกการชําระเงินที่นิยมใชมาก

ที่สุดคือ Credit card E-wallet โอนเงินตามลําดับ การดําเนินธุรกิจคาปลีก ไมวาจะในแบบซุปเปอรสโตร ดิสเคานสโตร 

รานคาแบบเงินสดและบริการตนเอง หางสรรพสินคา หรือแมแตกิจการรานสะดวกซื้อ ซึ่งปจจุบันมีการแขงขันกันอยางรุนแรง

ในการแยงชิงผูบริโภค เพื่อเพิ่มยอดขายและสรางกําไรใหกับรานคาของตน งานวิจัยจํานวนมากช้ีใหเห็นถึงปจจัยสําคัญที่มี 
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค พบวานอกจากทําเลที่ตั้งที่สะดวกเปนแหลงชุมชนมีการบริหารที่เปนระบบบริการที่ดี

มีความสะดวกรวดเร็วและความหลากหลายของสินคาที่ลูกคาสามารถเลือกซื้อไดตามความพึงพอใจ เพื่อตอบสนองตอความ

ตองการที่หลากหลายของผูบริโภคแลว ยังพบวาปจจัยสําคัญของการตัดสินใจซื้อสินคาอีกประการหนึ่งก็คือ การที่สินคานั้น
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สามารถเลือกซื้อไดจากชองทางออนไลน  การจําหนายสินคาผานรานคาออนไลนจึงเปนอีกกลยุทธหนึ่งโดยใชช องทางการ

จําหนายผานระบบออนไลน เนื่องจากชองทางการจําหนายดังกลาวมีตนทุนสินคาในดานการสงเสริมการตลาดที่ต่ํากวารานคา

สมัยใหมในรูปแบบเดิมที่มีที่ตั้งรานคา  ดังนั้นจึงพบวามีผูบริโภคจํานวนไมนอยที่ใหความสนใจในการซื้อสินคาผานรานคา

ออนไลนจากราคาสินคาที่ต่ํากวารานคาสมัยใหมในรูปแบบเดิม สิ่งเหลานี้จะขับเคลื่อน E-commerce ไทยใหไปตอได การให

ความสําคัญหรือใหคุณคากับสีผิวที่ขาวเนียนเปนกรอบความคิดที่มีการสืบทอดและแพรหลายอยูทั่วโลกซึ่งมีมาตั้งแตสมัยลัทธิ

การลาอาณานิคมจนมาถึงยุคปจจุบัน โดยเกิดขึ้นในประเทศแถบฝงตะวันตกเปนที่แรกเพราะเปนดินแดนแหงคนผิวขาว 
ซึ่งความแตกตางระหวางสีผิวทําใหเกิดปญหาสังคมที่เรื้อรังตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน      

ปจจัยที่ทําใหคนไทยอยากมีผิวขาวมาจากคานิยมของคนสวนใหญหรือวัยรุนที่อยากมีผิวขาวทําใหคนหันมาสนใจ

เครื่องสําอางหรือยาบางตัว ซึ่งกอเกิดเปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชยขึ้นมาทําใหเกิดการโฆษณาตอกย้ําความเช่ือคานิยมเรื่องสีผิว

กวางขึ้นเหมือนกับการย้ําคิดย้ําทํา โดยมีปจจัยเชิงพาณิชยและโฆษณาเขามาเกี่ยวของดวย เพื่อสงเสริมคานิยมมากขึ้น  
ทําใหเกิดเปนคานิยมของสังคมหรือเปนแนวโนมใหคนเช่ือตามๆกันมา นอกจากนี้หากนับยอดการสงออกนอกประเทศนั้น

ประเทศไทยมีอัตราการสงออกมากเปนอันดับ 12 ของโลก โดยเฉพาะกลุมเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑบํารุงผิวถือเปน

ผลิตภัณฑที่นิยมมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑอื่น เนื่องจากผลิตภัณฑบํารุงผิวจะตองใชทั้งเชาและเย็น ประกอบกับผูบริโภค

เริ่มนิยมดูแลสุขภาพผิวพรรณมากขึ้น ทุกคนอยากมีผิวท่ีดีไมอยากมีผิวหมองคล้ําและเชื่อวาผิวพรรณดีเปลงปลั่งผองใสเปรียบ

ดั่งโหงวเฮงบนใบหนาจึงไมมีใครอยากมีผิวหมองคล้ํา อาจมองไดวาธุรกิจเครื่องสําอางไมใชสินคาฟุมเฟอยเป นสิ่งที่ตองใชใน

ชีวิตประจําวัน จึงทําใหผลิตภัณฑบํารุงผิวเติบโตขึ้นทุกป ถาลองสังเกตดูผิวพรรณของคนไทยจะเริ่มดูแลตัวเองตั้งแตอายุ  
10 กวาป  ฉะนั้น กลุมธุรกิจนี้เติบโตไปในทิศทางที่ดี หากเทียบกับผลิตภัณฑเกี่ยวกับเสนผมนับวาเติบโตกวามาก  
เพราะบางครั้งผูบริโภคไมไดบํารุงผมทุกวัน แตครีมบํารุงดูแลผิวพรรณเปนสิ่งที่ตองใชทุกวันและใชทั้งเชาเย็น จึงเปนสวนทําให

มีมูลคาการตลาดสูง (นายกสมาคมผูผลิตเครื่องสําอางไทย , 2559)  
  ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วปจจัยเหลานี้ก็เปนส วนสําคัญในการตัดสินใจซื้อ

ผานชองทางออนไลนจากสภาพการณและเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงใหความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

ของผูบริโภคในเขตภาคใตตอนบนที่เปนกลุมนักเรียนนักศึกษาชวงอายุ 15 – 23 ป ในสถานศึกษารัฐบาล ที่เลือกบริโภคสินคา

ประเภทครีมผิวขาวผานการขายออนไลน  เนื่องจากสภาพอากาศในภาคใตเปนพื้นที่มรสุมเขตรอน และพื้นที่ทุกจังหวัดใน

ภาคใตอยูติดกับทะเลและเกือบทุกจังหวัดในภาคใตตอนบนอยูติดกับแนวทิวเขาทําใหชวงหนารอนไดพบกับอุณหภูมิที่คอนขาง

สูงกวาเขตอื่น ผูบริโภคกลุมดังกลาวจึงใหความสําคัญกับการดูแลผิวพรรณมากเปนพิเศษ รวมทั้งอยูในชวงที่มีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อที่รวดเร็วตามกระแสสังคม และตองการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคครีมผิวขาวผานการ

ซื้อออนไลนจากปจจัยสวนบุคคล รวมทั้งปจจัยดานเทคโนโลยีและจิตวิทยา เปนตน ซึ่งปจจัยดังกลาวมีผลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อครีมผิวขาวผานชองทางออนไลน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคครีมผิวขาวจากรานคาออนไลนของผูบริโภคในเขตภาคใตตอนบนกลุมนักเรียน

นักศึกษาอายุ 15-23 ปในสถานศึกษารัฐบาล 
2) เพื่อวิเคราะหปจจยัที่มีผลตอพฤติกรรมการบรโิภคครีมผิวขาวจากรานคาออนไลนของผูบริโภคในเขตภาคใต

ตอนบนกลุมนักเรียนนักศึกษาอาย ุ15-23 ปในสถานศึกษารัฐบาล 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา  
                           ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 
                       
                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวิจัย  
  1) ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบริโภคผานการขายออนไลน 
  2) ปจจัยดานสังคมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบริโภคผานการขายออนไลน 
  3) ปจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบริโภคผานการขายออนไลน 

2. การทบทวนวรรณกรรม         

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  
   พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง การกระทําตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา การบริโภคและการจับจาย

ใชสอยซึ่งสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นท้ังกอนและหลังการกระทําดังกลาวดวย พฤติกรรมผูบริโภค

เปนกระบวนการที่บุคคลจะทําการตัดสินใจวาจะซื้อสินคาและบริการอะไรหรือไมอยางไร ถาซื้อจะซื้อที่ไหน เมื่อไหร มีวิธีการ

ซือ้การใชสินคาและบริการนั้นอยางไร 
2.2 ปจจัยท่ีมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมผูบริโภคบนตลาดออนไลน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีกลุมปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อครีมผิวขาว และการซื้อ

ออนไลนดังตอไปนี้ 
 ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับการซื้อครีมผิวขาว และการซื้อสินคาออนไลนนั้น จากการทบทวนวรรณกรรม

ที่ผานมาของ ธีรภรณ อิศรนําเวศ (2556); ปทัมพร คัมภีระ (2558); ปวุฒิ บุนนาค (2557); ดวงใจ ธรรมนิภานนท (2557);  
จิดาภา ทัดหอม (2560); กิตติวัฒน จิตรวัตร (2561); จุฑารัตน เกียรติรัศมี (2558); ชนนิกานต จุลมกร (2555); อาณิสา  
ไชยสิกร (2559); กฤตยา อุนออน (2559); ณพัฐอร บัวฉุน และปยะพัฒน สุนทรศาสตร (2558); ฐนิตา ตูจินดา (2558) พบวา

1.ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- สถานศึกษา 
- รายไดจากผูปกครอง 
- รายไดที่หามาเอง 
 

 

 

 

 

ผูบริโภค 

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อของผูบริโภค

กลุมนักเรียนนักศึกษาผานการขาย

ออนไลน  
1. เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อ 
2. บุคคลที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซื้อ 
3. ชวงเวลาในการซื้อสินคา 
4. รูปแบบการซื้อสินคา 
5. การประเมินทางเลือกในตราสนิคา 
 

2.ปจจัยดานเทคโนโลย ี
- แหลงในการรับขอมูลขาวสาร 
- ความถี่ในการใชอินเตอรเน็ต 
 
3.ปจจัยทางจิตวิทยา 
  - คานิยมการมีผิวขาว 
- แรงจูงใจในการตองการมีผิวขาว 
�����   
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ปจจัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา รายไดจากผูปกครอง และความสามารถในการหารายไดดวยตนเอง  
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อครีมผิวขาวและการซื้อออนไลน 
 ปจจัยดานเทคโนโลยีและจิตวิทยาที่มีความสัมพันธกับการซื้อครีมผิวขาว และการซื้อออนไลนนั้นนั้น  
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาของ ธีรภรณ อิศรนําเวศ (2556); ปทัมพร คัมภีระ (2558); ปวุฒิ บุนนาค(2557);  
ดวงใจ ธรรมนิภานนท (2557); จิดาภา ทัดหอม (2560); กิตติวัฒน จิตรวัตร (2561); จุฑารัตน เกียรติรัศมี (2558); ชนนิกานต 

จุลมกร (2555); อาณิสา ไชยสิกร (2559); กฤตยา อุนออน (2559); ณพัฐอร บัวฉุน และปยะพัฒน สุนทรศาสตร (2558);  
ฐนิตา ตูจินดา (2558) พบวาปจจัย แหลงขอมูลในการเปดรับขอมูลขาวสารที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมทา

ผิวขาวมากท่ีสุด ความถี่ในการเปดรับขอมูลขาวสารในสื่อออนไลนท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมทาผิวขาวใน

หนึ่งสัปดาหบอยแคไหน คานิยมที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมทาผิวขาวมากที่สุด และแรงจูงใจที่ตองการ  
มีผิวขาว มีพฤติกรรมการซื้อครีมผิวขาวผานการขายออนไลน  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อครีมผิวขาวและการซื้อ

ออนไลน 
2.3 แนวคิดทฤษฎีดานการตลาดออนไลน    
ความสําคัญของการตลาดออนไลน  การทําการตลาดออนไลนเปนสวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ  ซึ่งเปนการ

กระตุนยอดขายดึงดูดผูบริโภคใหมารูจักสินคาบริการ  โดยการทําการตลาดใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหรวดเร็วที่สุดซึ่งก็จะมี

รูปแบบแตกตางกันไปผานสื่อโฆษณาตาง ๆ  ทั้งนี้เพื่อใหคนทั่วไปไดรูจักสินคาและมาใชบริการรวมไปถึงการซื้อสินคา  
ทําใหรูจักขอมูลรายละเอียดประโยชนขอดีของสินคาที่มีความโดดเดน  แตกตางไปจากสินค าบริการอื่นๆที่มีในปจจุบัน   
ซึ่งผลิตออกมาวางจําหนายมากมายจนเลือกไมถูกวาจะเลือกซื้อสินคาผลิตภัณฑไหนดีที่สุด มีประสิทธิภาพคุณภาพเพียงพอใน

ราคาที่ประหยัดที่สุด เนื่องจากปจจุบันดวยคาครองชีพที่สูงขึ้นทําใหหลายคนไตรตรองกอนการตัดสินใจซื้อมากข้ึนเพราะจะได

ชวยประหยัดคาใชจาย ท่ีสําคัญตลาดมีการแขงขันกันสูงมากทําใหผูประกอบการหรือนักธุรกิจตองใสใจเรื่องนี้มากเปนพิเศษ 

3. วิธีการวิจัย  

  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร คือ ผูบริโภคครีมผิวขาวกลุมนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษารัฐบาลเขตภาคใตตอนบน 
  ตัวอยางประชากร คือ ผูซื้อหรือเคยซื้อสินคาในรานคาออนไลนโดยเปนผูบริโภคกลุมนักเรียนนักศึกษา  อายุระหวาง 

15-23 ป 
สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  
1) การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผูวิจัยไดนําสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

มาใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต และพฤติกรรมการซื้อสินคาผานรานคาออนไลนของ  
ผูตอบแบบสอบถาม โดยคํานวณหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) สําหรับการวิเคราะหในสวนของ

ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)        
2) การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยใชการวิเคราะห

ทางสถิติดังนี้              
2.1) กรณีการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ตามสมมุติฐานที่กําหนดไว ใชสถิติ Chi - Square 

คําถามการวิจัย  
 ปจจัยใดที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคครีมผิวขาวจากรานคาออนไลนของผูบริโภคในเขตภาคใตตอนบนกลุม

นักเรียนนักศึกษาอายุ 15-23 ปในสถานศึกษารัฐบาล 
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4. ผลการศึกษา  

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานเพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
เพศชาย 125 31.25 
เพศหญิง 236 59.00 
เพศท่ี3 39 9.75 

รวม 400 100.00 
 จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 236 คน (รอยละ 59.00)  

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานอาย ุ
อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ 13-15 ป 85 21.25 
อายุ 16-18 ป 96 24.00 
อายุ 19-21 ป 124 31.00 
อายุ 22-23 ป 95 23.75 

รวม 400 100.00 
 จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 19-21 ป จํานวน 124 คน (รอยละ 31.00)  
 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานการศึกษา 
การศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

มัธยมศึกษาตอนตน 171 42.75 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 91 22.75 
อุดมศึกษา 125 31.25 
อื่นๆ 13 3.25 

รวม 400 100.00 
 จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 171  
คน (รอยละ 42.75) 

ตารางที่ 4  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานสถานศึกษา 
สถานศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

สุราษฎรธานี 91 22.75 
พังงา 8 2.00 
ระนอง 12 3.00 
ภูเก็ต 155 38.75 
นครศรีธรรมราช 63 15.75 
กระบี ่ 71 17.75 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานศึกษาที่จังหวัดภูเก็ต จํานวน 155 คน (รอยละ 38.75)  
 

ตารางที่ 5  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานรายไดตอเดือน 
รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ 

รายได 1,000 – 3,000 บาท 128 32.00 
รายได 3,000 – 6,000 บาท 103 25.75 
รายได 6,000 – 10,000 บาท 97 24.25 
อื่นๆ 72 18.00 

รวม 400 100.00 
  จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 1,000 – 3,000 บาท จํานวน 128 คน (รอยละ 32.00)   
 

ตารางที่ 6  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามดานความสามารถในการหารายไดดวยตนเอง 
ความสามารถในการหารายไดดวยตนเอง จํานวน (คน) รอยละ 

หารายไดเองทั้งหมด 22 5.50 
หารายไดเองบางสวน 194 48.50 
ไมมรีายได 178 44.50 
อื่นๆ 6 1.50 

รวม 400 100.00 
 จากตารางที่ 6 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความสามารถในการหารายไดเองบางสวน จํานวน 194 คน 

(รอยละ 48.50) 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานเทคโนโลยีและจิตวิทยาที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือครีมผิวขาว 
ตารางที่ 7  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลในการเปดรับขอมลูขาวสารที่มีความสําคัญ 
               ตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมทาผิวขาวมากท่ีสดุ 

แหลงขอมลูในการเปดรับขอมูลขาวสาร จํานวน (คน) รอยละ 
โฆษณาจากสื่อออนไลน 195 48.75 
คลิปรีวิวสินคาของดารา และ

Influencerในสื่อโซเชียลตางๆ 
137 34.25 

บล็อกรีวิวสินคาตามเว็บไซตตางๆ 44 11.00 
อื่นๆ 24 6.00 

รวม 400 100.00 
จากตารางที่ 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับขอมูลขาวสารที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจจากโฆษณาจาก

สื่ออนไลน จํานวน 195 คน (รอยละ 48.75)   
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ตารางที่ 8  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี่ในการเปดรับขอมูลขาวสารในสื่อออนไลนที่มี  
               ความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมทาผิวขาวในหนึ่งสัปดาหบอยแคไหน 

ความถี่ในการเปดรับขอมูลขาวสาร จํานวน (คน) รอยละ 
ทุกๆชั่วโมงตอวัน 44 11.00 
ทุกๆ3-4ช่ัวโมงตอวัน 103 25.75 
2-3วันตอสัปดาห 101 25.25 
4-5วันตอสัปดาห 140 35.00 
อื่นๆ 12 3.00 

รวม 400 100.00 
 จากตารางที่ 8 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับขอมูลขาวสารในสื่อออนไลนที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ

บริโภคครีมทาผิวขาวในหนึ่งสัปดาหบอย 4-5 วันตอสัปดาห จํานวน 140 คน (รอยละ 35.00)  
 

ตารางที่ 9  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคานิยมที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีม 
               ทาผิวขาวมากที่สุด 

คานิยมที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ จํานวน (คน) รอยละ 
การปรับตัวเองใหดูดีตามกระแสสงัคม 84 21.00 
การมีภาพลักษณทีด่ีของตัวเอง 244 61.00 
เลียนแบบคานิยมของสาวเอเชียในยุค

ปจจุบัน 
50 12.50 

อื่นๆ 22 5.50 
รวม 400 100.00 

  จากตารางที่ 9 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคานิยมที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมทาผิว

ขาวมากที่สุด คือ การมีภาพลักษณที่ดีของตัวเอง จํานวน 244 คน (รอยละ 61.00)                 
 

ตารางที่ 10  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแรงจูงใจที่ตองการมีผิวขาว 
แรงจูงใจที่ตองการมีผิวขาว จํานวน (คน) รอยละ 

เพื่อตองการใหตนเองดูดีในชวงเทศกาล

ตางๆ 
207 51.75 

เพื่อเปนท่ีสนใจตอเพศตรงขาม 113 28.25 
เพื่อตองการเลยีนแบบดารานักแสดงท่ี

ช่ืนชอบ 
19 4.75 

อื่นๆ 61 15.25 
รวม 400 100.00 

 จากตารางที่ 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแรงจูงใจที่ตองการมีผิวขาว เพื่อตองการใหตนเองดูดีในชวง

เทศกาลตางๆ จํานวน 207 คน (รอยละ 51.75)    
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมการตัดสินใจซ้ือครีมผิวขาว 
ตารางที่ 11  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามครีมผิวขาวยี่หอใดที่ทานนิยมซือ้มากท่ีสุด 

ครีมผิวขาวยี่หอใดที่ทานนิยมซ้ือมากที่สุด จํานวน (คน) รอยละ 
ครีมเภสัช 46 11.50 
ครีมMT 126 31.50 
ครีมมะหาด 104 26.00 
ครีมโสม 92 23.00 
ครีมไวทเวย 32 8.00 

รวม 400 100.00 
 จากตารางที่ 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีนิยมซื้อ ครีมMT จํานวน 126 คน (รอยละ 31.50) รองลงมา 

ครีมมะหาด  จํานวน 104 คน (รอยละ 26.0)  

ตารางที่ 12  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลใดท่ีทานเลือกบริโภคครีมยี่หอน้ี 
เหตุผล จํานวน (คน) รอยละ 

สินคาเปนท่ีรูจักมานาน 86 21.50 
สินคามีคณุภาพเชื่อถือได 206 51.50 
มีหลายกลิ่นใหเลือก 2 0.50 
มีรีวิวจากคนดังและคนใกลตัว 64 16.00 
แพ็กเกจสวยงาม 11 2.75 
การลดราคามีของแถม 31 7.75 

รวม 400 100.00 
 จากตารางที่ 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกบริโภคครีมยี่หอนี่ คือ สินคามีคุณภาพ

เชื่อถือได จํานวน 206 คน (รอยละ 51.50)       
 

ตารางที่ 13  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีม

ผิวขาวผานการขายออนไลน 
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ จํานวน (คน) รอยละ 

ตัวคุณเอง 218 54.50 
ดารา นักแสดง Influencer 66 16.50 
เพื่อน , คนในครอบครัว 96 24.00 
อื่นๆ 20 5.00 

รวม 400 100.00 
 จากตารางที่ 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมผิวขาวผาน

การขายออนไลน คือ ตัวคุณเอง จํานวน 218 คน (รอยละ 54.50) 
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ตารางที่ 14  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาที่ทานมักจะใชไปกับการซื้อครีมผานการขาย 
                 ออนไลน 

ชวงเวลา จํานวน (คน) รอยละ 
ชวงเชา 30 7.50 
ชวงบาย 29 7.25 
ชวงเย็น 124 31.00 
ชวงค่ําถึงดึก 217 54.25 

รวม 400 100.00 
 จากตารางที่ 14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงเวลาที่ทานมักจะใชไปกับการซื้อครมีผานการขายออนไลน 

คือ ชวงค่ําถึงดึก จํานวน 217  คน (รอยละ 54.25)                    
 

ตารางที่ 15  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามทานเคยซื้อครีมผิวขาวออนไลนจากที่ใดบอยที่สุด 
ทานเคยซ้ือครีมผิวขาวออนไลนจากที่ใดบอยท่ีสุด จํานวน (คน) รอยละ 

Facebook 136 34.00 
Instagram 110 27.50 
Line 14 3.50 
ซื้อผานเว็บไซตบริษัทโดยตรง 56 14.00 
อื่นๆ 84 21.00 

รวม 400 100.00 
  จากตารางที่ 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยซื้อครีมผิวขาวออนไลนจาก Facebook จํานวน 136 คน 

(รอยละ 34.00)       
 

ตารางที่ 16  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบการซื้อครีมผิวขาว 
รูปแบบการซ้ือครีมผิวขาว จํานวน (คน) รอยละ 

จายเงินกอนแลวรอรับสินคา 140 35.00 
รอรับสินคาแลวจึงจายเงิน 235 58.75 
อื่นๆ 25 6.25 

รวม 400 100.00 
  จากตารางที่ 16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรูปแบบการซื้อครีมผิวขาวคือ รอรับสินคาแลวจึงจายเงิน 

จํานวน 235 คน (รอยละ 58.75)    
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ตารางที่ 17  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการประเมินทางเลือกสําหรับการตัดสินใจซื้อครีมผาน 
                 การขายออนไลนทานเลือกซื้อครีมผิวขาวขนาดใดมากที่สุด 
การประเมินทางเลือกสําหรับการตัดสินใจซ้ือครีมผาน

การขายออนไลน 
จํานวน (คน) รอยละ 

เลือกครมีที่เห็นผลเร็ว 157 39.25 
เลือกครมีที่มีการจดัสงฟร ี 73 18.25 
เลือกครมีตามกระแสนิยม 93 23.25 
อื่นๆ 77 19.25 

รวม 400 100.00 
  จากตารางที่ 17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการประเมินทางเลือกสําหรบัการตัดสินใจซื้อครีมผานการขาย

ออนไลนคือ เลือกครีมที่เห็นผลเร็ว จํานวน 157 คน (รอยละ 39.25)                               
 

ตารางที่ 18  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามทานเลือกซื้อครีมผิวขาวขนาดใดมากท่ีสุด 
ขนาด จํานวน (คน) รอยละ 

ขนาด 100 ml 14 3.50 
ขนาด 180 ml 80 20.00 
ขนาด 250 ml 160 40.00 
ขนาด 380 ml 31 7.75 
ขนาด 450 ml 40 10.00 
อื่นๆ 75 18.75 

รวม 400 100.00 
 จากตารางที่ 18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อครีมผิวขาว ขนาด 250 ml จํานวน 160 คน (รอยละ 

40.00)            
 

ตารางที่ 19  แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี่ในการซื้อครีมผิวขาว 
ความถี่ในการซ้ือครีมผิวขาว จํานวน (คน) รอยละ 

สัปดาหละ 1 ครั้ง 67 16.75 
เดือนละ 1 ครั้ง 198 49.50 
ซื้อตามโปรโมชัน 92 23.00 
อื่นๆ 43 10.75 

รวม 400 100.00 
  จากตารางที่ 19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการซื้อครีมผิวขาว เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 198 คน 

(รอยละ 49.50) 
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ตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือครีมผิวขาวผานการขายออนไลน 

ขอ1 ขอ2 ขอ3 ขอ4 ขอ5 ขอ6 ขอ7 ขอ8 ขอ9 
1. เพศ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2. อายุ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3. ระดับการศึกษา - 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. สถานศึกษา 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5. รายไดจากผูปกครอง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6. ความสามารถในการหารายไดดวยตนเอง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7. แหลงขอมูลในการเปดรับขอมูลขาวสารที่มี

ความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมทาผิว

ขาวมากที่สุด 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8. ความถี่ ในการเปดรับขอมูลขาวสารในสื่อ

ออนไลนที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือก

บริโภคครีมทาผิวขาวในหนึ่งสัปดาหบอยแคไหน 

- 3 3 3 3 3 3 3 3 

9. คานิยมที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือก

บริโภคครีมทาผิวขาวมากท่ีสุด 
- 3 3 3 3 3 3 3 3 

10. แรงจูงใจท่ีตองการมีผิวขาว - 3 3 3 3 3 3 3 3 
หมายเหตุ : 

ขอ 1 : ครีมผิวขาวยี่หอใดที่ทานนิยมซื้อมากที่สุด , ขอ 2 : เหตุผลใดที่ทานเลือกบริโภคครีมยี่หอนี่ , ขอ 3 :  
กลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมผิวขาวผานการขายออนไลน, ขอ 4 : ชวงเวลาที่ทานมักจะใชไปกับการ

ซื้อครีมผานการขายออนไลน, ขอ 5 : ทานเคยซื้อครีมผิวขาวออนไลนจากท่ีใดบอยท่ีสุด, ขอ 6 : รูปแบบการซื้อครีมผิวขาว, ขอ 

7 : การประเมินทางเลือกสําหรับการตัดสินใจซื้อครีมผานการขายออนไลน, ขอ 8 : ทานเลือกซื้อครีมผิวขาวขนาดใดมากที่สุด 

และ ขอ 9 : ความถี่ในการซื้อครีมผิวขาว 

5. บทสรุปและขอเสนอแนะ  

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อครีมผิวขาวสวนใหญมีนิยมซื้อ ครีม MT เหตุผลในการเลือก

บริโภคครีมยี่หอนี่ คือ สินคามีคุณภาพเช่ือถือได  มีบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมผิวขาวผานการขาย

ออนไลน คือ ตัวคุณเอง มีชวงเวลาที่ทานมักจะใชไปกับการซื้อครีมผานการขายออนไลน คือ ชวงค่ําถึงดึก  เคยซื้อครีมผิวขาว

ออนไลนจาก Facebook มีรูปแบบการซื้อครีมผิวขาวคือ รอรับสินคาแลวจึงจายเงิน มีการประเมินทางเลือกสําหรับการ

ตัดสินใจซื้อครีมผานการขายออนไลนคือ เลือกครีมที่เห็นผลเร็ว เลือกซื้อครีมผิวขาว ขนาด 250 ml และมีความถี่ในการซื้อ

ครีมผิวขาว เดือนละ 1 ครั้ง 
นอกจากนี้การศึกษาการปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  สถานศึกษา รายไดจากผูปกครอง  

และความสามารถในการหารายไดดวยตนเอง สงผลตอพฤติกรรมการซื้อครีมผิวขาวผานการขายออนไลนที่ตางกัน จึงยอมรับ

สมมติฐาน ปจจัยดานเทคโนโลยีและจิตวิทยาที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมผิวขาว ไดแก แหลงขอมูลในการ

เปดรับขอมูลขาวสารที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมทาผิวขาวมากท่ีสุด ความถี่ในการเปดรับขอมูลขาวสารใน

สื่อออนไลนที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกบริโภคครีมทาผิวขาวในหนึ่งสัปดาหบอยแคไหน คานิยมที่มีความสําคัญตอ



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 391  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

การตัดสินใจเลือกบริโภคครีมทาผิวขาวมากที่สุด และแรงจูงใจที่ตองการมีผิวขาว สงผลตอพฤติกรรมการซื้อครีมผิวขาวผาน

การขายออนไลนท่ีตางกันจึงยอมรับสมมติฐาน 
 1. เนื่องจาก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา รายไดจากผูปกครอง และความสามารถในการหารายไดดว ย

ตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อครีมผิวขาวผานการขายออนไลนที่หลากหลาย ดังนั้นผูประกอบการควรผลิตระดับ

สินคาใหมีตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อตอบโจทยแกลูกคาทุกระดับ เชน กรณีการผลิตสินคาประเภทครีมทาผิวกายควรมีใหเลือก

หลายแบบ อาจจะกําหนดครีมที่เหมาะสําหรับผิวแหง ผิวมัน ผิวหยาบ และในแตละแบบก็ควรมีความหลากหลายของขนาด

และราคา เพื่อใหตอบรับกับกลุมลูกคาท่ีมีรายไดในระดับนอยถึงมาก 
 2. ดานเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธคอนขางสูงกับกลุมนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากมีการเสพขาวสารตลอดเวลา 

ดังนั้นการตลาดบนสื่อโซเชียลถือเปนเครื่องมือสําคัญในการดึงดูดลูกคากลุมนี้ เชน การยิงโฆษณาบนหนาเว็บไซตตางๆ  
ตามชวงเวลาที่กลุมนักเรียนนักศึกษามักใชเลนสื่อโซเชียลคือชวงเวลาหลังเลิกเรียนหรือชวงค่ําถึงดึก หรือทําคอนเทนตเกี่ยว

กัลปผลิตภัณฑใหนาสนใจ 
 3. ดานจิตวิทยาที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมผิวขาว ในสวนของคานิยม และแรงจูงใจที่ตองการมี 
ผิวขาว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อครีมผิวขาวผานการขายออนไลนตามกระแสสังคมในแตละยุคสมัย ผูประกอบการ

ควรเลือกดารานักแสดง Influencer ที่กําลังเปนที่นิยมในชวงเวลานั้นๆมาเปนพรีเซ็นเตอร และทําใหลูกคาเกิดความตองการ

ซื้อสินคา มากกวาความจําเปนเพื่อเพิ่มยอดในตัวผลิตภัณฑ 
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พฤติกรรมการซื้อ คานิยม และแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว 
CONSUMER BUYING BEHAVIOUR, VALUES, AND BUYING MOTIVES TOWARD SKIN 

WHITENING PRODUCTS 
กัญธนัช  พัฒนกิจโชค และสหภาพ พอคาทอง 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อ  คานิยม  และแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ  
ครีมบํารุงผิวขาว รวมถึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อ  
ครีมบํารุงผิวขาว และความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับคานิยมการมีผิวขาว และความแตกตางระหวาง

ลักษณะทางประชากรศาสตรกับแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว และความแตกตางระหวางพฤติกรรมการซื้อ  
ครีมบํารุงผิวขาวกับแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว ของผูบริโภคที่เปนเพศหญิง อายุ 20 ปขึ้นไป จํานวน 400 คน 
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน ( Inferential statistical analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะห 
ความเปนอิสระตอกัน (Chi-Square) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One way analysis of variance: ANOVA) 

ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรสวนใหญมีอายุ 20-25 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท รองลงมาคือรายไดตอเดือน 15,000 – 25,000 บาท  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 1) ผูบริโภคที่มีอายุและรายไดตอเดือนแตกตางกัน จะมีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 

ครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน ผูบริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนแตกตางกัน จะมีการแสวงหาขาวสาร

เกี่ยวกับครีมบํารุงผิวขาวจากแหลงขอมูลแตกตางกัน ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนแตกตางกัน จะมีเหตุผล

ในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาวและมีชองทางการซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน 2) ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตาง

กัน จะมีคานิยมการมีผิวขาวโดยรวมแตกตางกัน 3) ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันจะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ 
ครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน 4) ผูบริโภคที่มีการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับครีมบํารุงผิวขาวจากแหลงขอมูล และมีชองทางการ

ซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการซื้อ, คานิยม, แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว 

Abstract 

The purpose of this study was to study consumer buying behaviour, values, and buying motives 
toward skin whitening products including differences comparison of demographic characteristics and 
consumer buying behaviour toward skin whitening products, demographic characteristics and the value of 
having white skin, demographic characteristics and buying motives toward skin whitening products, and 
consumer buying behaviour toward skin whitening products and buying motives toward skin whitening 
products. The data were collected by 400 female consumers aged 20 years and over using questionnaires 

                                                           
 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี
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as a research tool. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The statistic used in Inferential analysis were Chi-Square and One way analysis of variance: ANOVA.  

The result showed that the majority of the Nature of Demography aged 20 to 25 years old and had 
been undergraduate or post-graduate student - Bachelor’s degree. Monthly average income was lower than 

15,000 baht and about 15,000 – 25,000 baht, respectively.  
The hypothesis test result showed that 1) the difference of the Nature of Demography – Age and 

Monthly average income – affected differently to the Buying behaviour of Skin whitening products, the 
difference of Age, Level of Education and Monthly average income affected to the differences of data 
sources of Skin whitening products, and the difference of Level of Education and  Monthly average income 
affected differently to the reason for buying decision and the purchase channel, 2) the difference of Level 
of Education affected differently to  the Value of having white skin, 3) the difference of Age affected 
differently to the buying motives toward skin whitening products, and 4) the difference of data sources of 
Skin whitening products  and the difference of the purchase channel affected differently to the buying 
motives toward skin whitening products.  
Keywords: Consumer Buying Behaviour, Value, Buying Motives Toward Skin Whitening Products 

บทนํา 

ที่มาและความสําคัญ 
 ปจจัยที่ทําใหคนไทยอยากมีผิวขาวถือวาเปนเรื่องที่ตอบยากวาทําไมคนไทยถึงอยากมีผิวขาว แตเนื่องดวยปจจัยทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่ถูกหลอหลอมมานาน ซึ่งอยูในสังคมที่ทําใหเช่ือวาผิวขาวยอมดีกวาผิวคล้ํา และถูกสงสารผานการ

โฆษณา สื่อ ความคิด ความเชื่อ โดยรับขอมูลวาอะไรคือความสวย อะไรคือไดรับความนิยม อะไรคือไดรับการยอมรบั อยางเชน 

วัฒนธรรมจีนยุคพันปที่แลวนั้น ผูหญิงชาวจีนจะตองรัดเทาเปนดอกบัวเพื่อความสวยงาม เพราะมีความเช่ือกันวา ผูหญิงเทา

เล็กเหมาะสมที่จะเปนภรรยาของชนช้ันสูง และความเช่ือดังกลาวทําใหครอบครัวของผูหญิงชาวจีนมักจะรัดเทาลูกสาวของ

ตัวเองใหเล็ก ฉะนั้นแลว หากถามวาทําไมผูหญิงจีนในยุคนั้นอยากมีเทาเล็ก เพราะมีการใหคุณคาวาคนเทาเลก็จะไดเปนภรรยา

ของคนท่ีมีชนช้ันสูง เชนเดียวกับผูหญิงไทยท่ีถูกบอกถูกสรางความเชื่อวา ‘‘สวย คือ ขาว สวย คือ ผอม’’ สงผลใหเกิดความไม

พึงพอใจในตัวเองทุกครั้งที่สองกระจก  นอกจากนี้ ยังเคยมีงานวิจัยช้ินหนึ่ง ระบุวา เมื่อผูหญิงไดอานนิตยสารสําหรับผูหญิง

แลวนั้น หลังจากที่อานจบ ผูหญิงจํานวน 70-80% จะเกิดความรูสึกวา ตัวเองดอยหรือบกพรองอะไรบางอยาง และจะเกิด

ความคิดที่วาจะตองไปซื้อผลิตภัณฑ เพื่อลดความบกพรองหรือความดอยของตัวเอง จึงสะทอนใหเห็นวา คานิยมการใหคุณคา

กับความงาม ถูกสงตอโดยลักษณะตางๆ และผูหญิงก็รับมาอยางไมรูตัว (จิตติมา ภาณุเตชะ, 2559) 
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยถึงธุรกิจมาแรงในป 2558 พบวา ธุรกิจบริการ

ทางการแพทยและความงามเปนธุรกิจที่มีความโดดเดนเปนอันดับหนึ่งในป 2558 โดยมีคะแนนรวมสูงถึง 93.7 คะแนน  
และเปนธุรกิจที่ครองแชมปมานานติดตอกัน 3 ป รองลงมาคือ ธุรกิจเครื่องสําอาง ครีมบํารุงผิว มีคะแนนรวมอยูที่ 93.1 

คะแนน ซึ่งทั้งสองธุรกิจนี้มีความโดดเดนทั้งยอดขายและกําไร เนื่องจากพฤติกรรมในการดูแลเรื่องผิวพรรณมีมากขึ้น  
(ธนวรรธน พลวิชัย, 2557) 

ช้ีใหเห็นวา ผลิตภัณฑบํารุงผวิมีมูลคาการตลาดสงู และถือเปนธุรกิจมาแรงอันดับตนๆ นั่นอาจแปลไดวา คนไทยนิยม

ใชผลิตภัณฑบํารุงผิวอยางแพรหลาย และคานิยมที่วา ผิวขาวเทากับสวย มีสวนเปนเรื่องจริง 
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ทั้งนี้การที่ผูบริโภคมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวขาวใด ๆ จะตองมีเหตุหรือแรงจูงใจ แรงจูงใจในการซื้อ

ของผูบริโภคสามารถนํามาปรับใชในการเสนอขายและรักษาความสัมพันธของลูกคาในระยะยาวเพื่อสรางความพอใจสูงสุดแก

ลูกคา ในปจจุบันพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาว ไมเพียงแตคํานึงถึงสรรพคุณของตัวผลิตภัณฑนั้นๆ แตมีหลายปจจัย  
ที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว เชน ราคาสมเหตุสมผล บรรจุภัณฑไดมาตรฐานมีความปลอดภัย  
ชองทางการจัดจําหนายมีหลากหลายสะดวกในการสั่งซื้อ และมีโปรโมชั่นสงเสริมทางการตลาดที่ดึงดูดความตองการของลูกคา 

และปจจัยหลายๆ ปจจัยไมวาจะเปนเรื่องของคานิยมการมีผิวขาวของผูบริโภคในปจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
ก็ลวนแตมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อ รวมถึงกระตุนแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาวไดทั้งสิ้น  

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ  คานิยม และแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุง

ผิวขาว เพื่อนําผลการวิจัยดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการใชครีมบํารุงผิวขาว และขอมูลที่เปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ 

ในการนําผลวิจัยไปใชในการปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดตอไปใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคใน

ปจจุบัน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาว 
2. เพื่อศกึษาถึงคานิยมการมีผิวขาว 
3. เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว 
4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาว 
5. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับคานิยมการมีผิวขาว 
6. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุง  

ผิวขาว 
7. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาวกับแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีม

บํารุงผิวขาว 

สมมตฐิานการวิจัย           
1. ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน 
2. ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีคานิยมการมีผิวขาวแตกตางกัน   
3. ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน 
4. ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว

แตกตางกัน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เสรี วงษมณฑา (2548) พฤติกรรมผูบริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของแตละบุคคล ในการคนหาหรือ                

การเลือกซื้อ การใช และการประเมินผล ตลอดจนการจัดการกับสินคาหรือบริการตาง ๆ ซึ่งผูบริโภคคาดหวังวาจะสามารถ

ตอบสนองความตองการของตนเองได  
Ruch (1992) กลาวไววา คานิยมเปนแรงจูงใจอันสําคัญที่มีตอจุดมุงหมายในชีวิตจุดมุงหมายใดของชีวิตไดมาแลว

คุมคา เราจะกลาววาจุดมุงหมายนั้นมีคานิยมสูง ถาจุดมุงหมายใดไดมาแลวไมคุมคา จุดมุงหมายนั้นมีคานิยมในระดับต่ํา  
สิ่งใด ที่บุคคลพยายามหลีกเลี่ยง แสดงวา บุคคลนั้นมีคานิยมที่ไมดีหรือมีคานิยมในทางลบตอสิ่งนั้น คานิยมจึงมีบทบาทและ

อิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล 
Walters (1978) กลาววา แรงจูงใจหมายถึง “บางสิ่งบางอยางที่มีผลทําใหบุคคลตองกระทํา หรือเคลื่อนไหว  

หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเปาหมาย ซึ่งสิ่งน้ันอยูภายในตัวของบุคคล” 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) อธิบายวา แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง แรงขับ (Drives) ภายในที่กระตุนใหของบุคคล

แสดงพฤติกรรม แรงขับมาจากความเครียดที่เกิดจากการไมไดรับการตอบสนองความตองการจากภายใน ซึ่งหมายถึงเมื่อ

บุคคลกระทําสิ่งใดนั้น ยอมมีแรงจูงใจอยูภายใน หรือกลาวอีกอยางคือพฤติกรรมของผูบริโภคเปนการจูงใจ 
เสรี วงษมณฑา (2554) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนอง

ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุมคา รวมถึงมี

การจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิด

ความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง และเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําใหธุรกิจสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว 

สามารถตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค โดยสวนประสมการตลาดจะประกอบดวย ผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด 

H1 

H2 

H4 

H3 

ตวัแปรอิสระ (independent variable)         ตวัแปรตาม (dependent variable) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

พฤติกรรมการซือครีมบาํรุงผิวขาว 
1.  ประเภทเนือผลิตภณัฑท์ีเลือกซอื 

2.  เหตผุลหลกัทีตดัสินใจซอื 
3.  บคุคลทีมีอิทธิพลตอ่การเลือกซอื 
4.  คา่ใชจ้า่ยโดยเฉลียตอ่ครงัในการซอื 
5.  ความถีในการซอื  
6.  แหลง่ขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัผลิตภณัฑ ์
7.  ชอ่งทางการสงัซือผลิตภณัฑ ์
8.  จาํนวนยีหอ้ผลิตภณัฑท์ีใช ้

9.  แนวโนม้การใชผ้ลิตภณัฑ ์              

ค่านิยมการมีผิวขาว 

แรงจูงใจในการตัดสินใจซือครีมบาํรุงผิวขาว 
1.  ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2.  ดา้นราคา  
3.  ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย  
4.  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
1.  อาย ุ

2.  ระดบัการศกึษา 
3.  อาชีพ 
4. รายไดต้อ่เดือน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
กฤษฎา คงมั่น (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง สวนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อ ครีมกันแดดยี่ห อนีเวียของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อครีมกันแดดยี่หอนีเวีย

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก ตามลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 

อาชีพ และสถานภาพ 2) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการซื้อครีมกันแดดยี่หอนีเวียของ 

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ ศึกษาสวนประสมทางการตลาดดานราคา ดานชองทางการ จัดจําหนาย และดานการ

สงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อครีมกันแดดยี่หอนีเวียของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอ

สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ โดยรวม และรายดาน ไดแก ดานประโยชนหลัก ดานบรรจุภัณฑ ดานคุณภาพสินคา 

และดานคุณคา ตราสินคา อยูในระดับดี 

วิธีการวิจัย 

ประชากร และกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เปนเพศหญิง อายุ 20 ปขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมในการซื้อและใชครีม

บํารุงผิวขาว 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ จากการคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง 

(Sample Size) กรณีที่ไมทราบจํานวนประชากร ของ Cochran (1953) พบวา จํานวนกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิง อายุ 20 ป

ขึ้นไป เทากับ 384 ตัวอยาง โดยผูวิจัยไดกําหนดจํานวนประชากรกลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาในครั้งนี้ เทากับ  
400 ตัวอยาง  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการซื้อ คานิยม และแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว” ในครั้งนี้ ใชรูปแบบ

ของการศึกษาวิ จั ย เ ชิ งปริ มาณ (Quantitative Study) ในรูปแบบของการวิ จั ย เ ชิ งสํ า รวจ  ( Survey Research)  
โดยใชแบบสอบถามออนไลน (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ไดใชแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 : แบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร มี 4 ขอ ไดแก 1. อายุ 2. ระดับการศึกษา 3 . อาชีพ และ  

4. รายไดตอเดือน โดยแบบสอบถามมีลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบเพียงขอเดียวและเปนคําถามปลายปด (Close-ended 
question) 

ตอนท่ี 2 : แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผวิขาว คําถามในสวนน้ีใชสําหรับรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประเภท

ของเนื้อผลิตภัณฑที่ซื้อ เหตุผลในการซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ คาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑตอครั้ง ความถี่ในการซื้อ  
การแสวงหาขาวสารของผลิตภัณฑจากแหลงขอมูล ชองทางในการซื้อ จํานวนครีมบํารุงผิวขาวท่ีใชอยูในปจจุบัน และแนวโนม

ที่จะเลือกซื้อครีมบํารุงผิวขาวยี่หอ (Brand) เดิม โดยแบบสอบถามมีลักษณะเลือกตอบเพียงขอเดียว (Multiple choice 
question)  

ตอนท่ี 3 : แบบสอบถามคานิยมเกี่ยวกับผิวขาว โดยแบบสอบถามเปนแบบ Likert scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ 
ตอนท่ี 4 : แบบสอบถามแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว จากสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน ไดแก 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด โดยแบบสอบถามเปนแบบ Likert 
scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ 
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ขั้นตอนการดําเนินการ 
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน 

(multi-stage sampling) เรียงลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ ใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  
ซึ่งเปนการเลือกกลุมที่ผูวิจัยใชการวิเคราะหวาโซเชียลมีเดียแตละสื่อเหมาะกับคนกลุมไหน พบวา แพลตฟอรมที่ไดรับความ

นิยมมากที่สุด คือ Facebook สวนกลุมอายุที่ใชงานโซเชียลมีเดีย มากที่สุด คือ วัยทํางานในชวงอายุ 25-34 ป ตามดวย  
18-24 ป (Biznews, 2563) เพื่อความเหมาะสมในการวิจัย โดยการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกทําการเก็บขอมูลจากผูที่ติดตาม

เฟซบุกกลุมการแนะนําผลิตภัณฑความงาม จํานวน 10 กลุม ที่เปนเฟซบุกกลุมที่มีผูติดตามจํานวนมาก ไดรับความนิยมจาก

ผูบริโภคสูง ประกอบดวย 1. Channel nutties11311 จํานวนผูติดตาม 1.28 ลานคน 2. Channel Amy Kitiya จํานวน

ผูติดตาม 1.16 ลานคน 3. Channel EYETA จํานวนผูติดตาม 8.80 แสนคน 4. Mida เจาของแบรนดมิดะ ครีมผิวขาวสําหรับ

สาวผิวแหง จํานวนผูติดตาม 4.52 แสนคน 5. พิ้งแองเจิ้ล ครีมผิวขาว เพจบริษัท จํานวนผูติดตาม 9.21 หมื่นคน  
6. Secretwhiteofficial_ จํานวนผูติดตาม 8.11 หมื่นคน 7.  Finely.official จํานวนผูติดตาม 4.54 หมื่นคน 8. Serene  
บูทผิวขาว เพจหลัก จํานวนผูติดตาม 3.05 หมื่นคน 9. gala.thailand จํานวนผูติดตาม 3 หมื่นคน 10. ครีมทาผิวขาวถาวร 

จํานวนผูติดตาม 1.02 หมื่นคน 
เมื่อทําการคัดเลือกเฟซบุกกลุม ที่จะใชเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจากเฟซบุกกลุมทั้ง 10 กลุม  

โดยใชวิธีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบโควตา (quota sampling) คือ กลุมละ 40 ตัวอยาง โดยการนําแบบสอบถาม 
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปแชรไวในชองทางตางๆ ท่ีกําหนดไวขางตน จนไดแบบสอบถามครบ 400 ตัวอยาง 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
การสรางเครื่องมือแบบสอบถามผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากแนวความคิดที่เกี่ยวของกับงานวิจัย และศึกษาขอมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
เพื่อเปนกรอบขอมูลเบื้องตน แลวกําหนดขอคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการศกึษา 2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสราง

แบบสอบถาม จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอผูเช่ียวชาญ และผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหา 

และความเหมาะสมที่จะใชในการเก็บขอมูล และพิจารณาแกไขปรับปรุงใหแบบสอบถามมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยเพื่อให

เครื่องมือมีความเที่ยงตรง (Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability) ผูวิจัยไดทําการทดสอบความนาเชื่อถือ ดังนี้ ผูวิจัยได

นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว มาทดสอบความเชื่อมั่นโดยการทดลองนําไปใช (Pre –Test ) กับกลุมประชากร จํานวน 

40 ชุด เพื่อตรวจสอบวาคําถามในแตละขอของแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายไดตรงตามที่ผูศึกษาตองการ  
และเปนคําถามเหมาะสมหรือไมเพื่อนํามาวิเคราะหคํานวณหาคาความเช่ือถือ 

การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของคอนบราค 

(Cronbach) โดยแบงออกเปนตอน ดังนี้ ในสวนของคานิยมการมีผิวขาว มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.932 ในสวนของแรงจูงใจ

ในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.898 และผูวิจัยยังไดทําการหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

โดยรวมของแบบสอบถาม ผลปรากฏวา ไดความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.921 ซึ่งตามหลักของคอนบราค 

(Cronbach) ไดกําหนดความเช่ือมั่นไวที่ 0.80 ข้ึนไป (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) ดังนั้นจึงถือวาแบบสอบถาม

ฉบับน้ีมีความเช่ือมั่นสูง ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามดังกลาวไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจจะตองผานการวิเคราะหทางสถิติ ดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะห 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
วิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาว คานิยมการมีผิวขาว และแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) และสรุปเปนรอยละ (Percentage) 
สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

1. วิเคราะหผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน 

โดยใชสถิติ Chi-Square  
2. วิเคราะหผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีคานิยมการมีผิวขาวแตกตางกัน โดยใชสถิติ

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance: ANOVA)  
3. วิเคราะหผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว

แตกตางกัน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance: ANOVA)  
4.  วิเคราะหผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิว

ขาวแตกตางกัน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance: 
ANOVA) 

ผลการวิจัย 

 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอ

เดือน ดังตารางแสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 
ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

20-25 ป 164 41.00 

ปริญญาตร ี 215 53.75 

นักเรียน/นักศึกษา 125 31.25 

ต่ํากวา 15,000 บาท 146 36.50 
ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาว สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเลือกซื้อเนื้อผลิตภัณฑครีม

บํารุงผิวขาวแบบน้ํา หรือโลช่ัน เหตุผลหลักในการซื้อครีมบํารุงผิวขาวจากเหตุผลที่ผลิตภัณฑมีคุณภาพดี บุคคลที่มีอิทธิพลตอ

การเลือกซื้อครีมบํารุงผิวขาวคือตัวเอง คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อตอครั้งคือ 500 – 1,000 บาท มีความถี่ในการซื้อครีมบํารุง

ผิวขาว 1-2 ครั้งตอเดือน สวนใหญแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับครีมบํารุงผิวขาวจาก Beauty Blogger และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

จากชองทาง Facebook Page จํานวนยี่หอ (Brand) ครีมบํารุงผิวขาวที่ใชคือ 1 ยี่หอ (Brand) และสวนใหญจะซื้อยี่หอ 

(Brand) เดิมแนนอน    
คานิยมการมีผิวขาว ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีคานิยมการมีผิวขาวโดยรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.97 

พิจารณาในรายละเอียด พบวา กลุมตัวอยางมีคานิยมการมีผิวขาววา การมีผิวขาวทําใหท านรูสึกมีความมั่นใจในตัวเองมาก

ที่สุด โดยมีคานิยมการมีผิวขาวอยูในระดับสูงมาก มีคาเฉลี่ย 4.30 รองลงมา คือ การมีผิวขาวทําใหรูสึกวาตนเองมีผิวสุขภาพดี 

โดยมีคานิยมการมีผิวขาวอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 4.08 และนอยที่สุด คือ การมีผิวขาวสามารถเปนตนแบบใหผูอื่นได โดยมี

คานิยมการมีผิวขาวอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.73 
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 แรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

สงเสริมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกรายดาน ดังตารางแสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และระดับแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ 

 
การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตาง

กัน 

พฤติกรรมการซ้ือครีมบํารุงผิวขาว 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร 

อาย ุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 
F²  df P-Value  F²  df P-Value  F²  df P-Value  

การเลือกซื้อเนื้อผลิตภณัฑครีมบํารุง

ผิวขาว 
16.983 6 0.009 * 8.493 4 0.075 20.408 8 0.009 * 

เหตุผลที่ทําใหซื้อครมีบํารุงผิวขาว 10.275 12 0.592 21.713 8 0.005 * 38.849 16 0.001 * 
การแสวงหาขาวสารเกีย่วกับครีม

บํารุงผิวขาวจากแหลงขอมูล 
33.083 9 0.000 * 53.760 6 0.000 * 46.179 12 0.000 * 

ชองทางการซื้อครีมบํารุงผิวขาว 16.803 15 0.331 53.161 10 0.000 * 35.051 20 0.020 * 
อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน โดยใชสถิติ  

Chi-Square พบวา อายุ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีการเลือกซื้อเนื้อผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีเหตุผลที่ทําใหซื้อครีมบํารุงผิวขาว

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อายุ ระดับการศึกษาและรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีการแสวงหา

ขาวสารเกี่ยวกับครีมบํารุงผิวขาวจากแหลงขอมูลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษา  
และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีชองทางการซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวขาวโดยรวม คาเฉลี่ย S.D. ระดับแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจซ้ือ 
ดานผลิตภณัฑ (Product) 4.41 0.58 มากที่สุด 
ดานราคา (Price) 4.40 0.61 มากที่สุด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 4.44 0.60 มากที่สุด 
ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) 4.40 0.64 มากที่สุด 
โดยรวม 4.41 0.55 มากที่สุด 
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สมมติฐานที่ 2 ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีคานิยมการมีผิวขาวแตกตางกัน 

คานิยมการมี

ผิวขาว

โดยรวม 

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร 
อาย ุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 

ชวง คา sig รวม ระดับ 
สูงกวา

ปริญญาตรี คา Sig รวม ชวง 
คา 

Sig 
รวม 

20-35 
ปขึ้นไป 

0.77 ต่ํากวาปริญญาตร ี 𝑋= 0.51 * 0.00 * ต่ํากวา 15,000 
บาท - 45,000 

บาทขึ้นไป 

0.45 
  ปริญญาตร ี 𝑋=0.32 *     
  สูงกวาปริญญาตร ี  -     

อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีคานิยมการมีผิวขาวแตกตางกัน โดยใชสถิติ t – test และ one 
way ANOVA พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีคานิยมการมีผิวขาวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  
สมมติฐานที่ 3 ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว

โดยรวมแตกตางกัน 

แรงจูงใจในการตัดสินใจซ้ือ

ครีมบํารุงผิวขาวโดยรวม 

เปรียบเทียบความแตกตางลักษณะทางประชากรศาสตร 
อาย ุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 

ชวง 31-35 ป 
คา sig 
รวม ระดับ 

คา 

Sig 
รวม 

ชวง 
คา Sig 
รวม 

20-25 ป 𝑋= (-0.22) * 0.03 * ต่ํากวาปริญญาตร ี 0.26 ต่ํากวา 

15,000 
บาท - 

45,000 
บาทขึ้นไป 

0.46 
26-30 ป  -   ปริญญาตร ี     
31-35 ป  -   

สูงกวาปริญญาตร ี
    

35 ปขึ้นไป  -       
อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาวโดยรวมแตกตางกัน 

โดยใชสถิติ t – test และ one way ANOVA พบวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน จะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิว

ขาวโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 4 ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิว

ขาวแตกตางกัน 

เนื้อผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวขาวที่เลือกซื้อ เหตุผลหลักที่ทําใหซื้อครีมบํารุงผิวขาว การแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับครีม

บํารุงผิวขาวจากแหลงขอมูล และชองทางการซื้อครีมบํารุงผิวขาว ที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว

โดยรวมแตกตางกัน โดยใชสถิติ t – test และ one way ANOVA พบวา ผูบริโภคที่มีการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับครีมบํารุง

ผิวขาวจากแหลงขอมูล และชองทางการซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาวโดยรวม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการซื้อ คานิยม และแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว เมื่อพิจารณา

ผลการวิจัย กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ที่ใชในการอางอิงในการวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  
ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอ

เดือน ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญจะมีอายุอยูระหวาง 20-25 ป มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี สวนใหญจะเปนนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด และมีรายไดต่ํากวา 15,000 บาท รองลงมา คือ 15,000-25,000 บาท  
โดยผลการศึกษาที่พบสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุดารัตน ศรีดี (2560) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 21 -20 ป  
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-25,000 บาท นอกจากนั้นยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ  
อําภาพร ชยะสุนทร (2558) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 21-25 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ตอนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมซื้อครีมบํารุงผิวขาว สวนใหญเลือกซื้อเนื้อผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวขาวแบบน้ํา หรือโลช่ัน 

เหตุผลหลักในการซื้อครีมบํารุงผิวขาวจากเหตุผลที่ผลิตภัณฑมีคุณภาพดี บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อครีมบํารุงผิวขาวคือ

ตัวเอง คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อครีมบํารุงผิวขาวตอครั้งที่ 500 – 1,000 บาท ความถี่ในการซื้อครีมบํารุงผิวขาว 1-2 ครั้ง

ตอเดือน สวนใหญแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับครีมบํารุงผิวขาวจากแหลงขอมูล คือ Beauty Blogger และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

จากชองทาง Facebook Page จํานวนยี่หอ (Brand) ครีมบํารุงผิวขาวท่ีใชคือ 1 ยี่หอ (Brand) แนวโนมที่จะเลือกซื้อครีมบํารงุ

ผิวขาวยี่หอ (Brand) เดิม สวนใหญ ซื้อยี่หอ (Brand) เดิมแนนอน โดยผลการศึกษาที่พบสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค

ในปจจุบันที่พบวา กระแสการตลาดผานผูทรงอิทธิพล ( influencer marketing) ในไทยยังเติบโตคอนขางดี โดยไทยยังเปน

ตลาดที่มีศักยภาพสูง โดยสินคาที่เหมาะกับการโฆษณาผานบล็อกเกอร พัชร บอกวา ที่มาเปน อันดับหนึ่ง คือ กลุมแฟช่ัน 

อยางเสื้อผาแฟช่ัน หรือรานท่ีอยูในกระแส โดยสินคา ควรมีเอกลักษณ ที่เดนชัด และแตกตาง รองลงมาคือ กลุมบิวตี้ และสกิน

แคร ซึ่งสอดคลองกับกลุมบล็อกเกอรที่สวนใหญยังเปนสายบิวตี้มากที่สุด ขณะที่ตลาดสินคาความงามก็ยังคงเติบโตและ
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นาํ หรอืโลชนั 0.56
ผลิตภัณฑมี์

คณุภาพดี
0.24 รวีวิจากเวบ็ไซต์ – 0.02 * Facebook Page ࡃ;  = 0.44 * ࡃ;  = 0.43 * ࡃ;  = 0.35 * ࡃ;  = 0.41 * 0.00 *

เจล ราคาทเีหมาะสม Beauty Blogger ࡃ;  = (-0.25) * Line ࡃ;  = 0.36 * ࡃ;  = 0.34 * ࡃ;  = 0.27 * ࡃ;  = 0.33 *
หาซือสินคา้ได้

สะดวก

สือประชาสมัพนัธ์

ออนไลน์
ࡃ;  = (-0.24) * Instagram – – – –

แบรนดมี์ชือเสียง – Lazada/Shopee – – – –

เคานเ์ตอรแ์บรนด ์ – – – –

รา้นความงามและสขุภาพ – – – –

การเลือกซอืเนือผลิตภัณฑ์ เหตุผลทีทาํให้ซอื การแสวงหาข่าวสาร

แรงจูงใจในการ

ตัดสินใจซอืครีม

บาํรุงผิวขาว

โดยรวม

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการซอืครีมบาํรุงผิวขาว

ช่องทางการซอื

โปรโมชนั/การ

ส่งเสรมิการขาย

เนือครมี

พนกังาน ณ จดุขาย
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ขยายตัวสูงมากในชวงที่ผานมา (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) และสอดคลองกับผลการศึกษาของ เบญจภรณ ทิพยวังพาน (2556) 
พบวาในการตัดสินใจซื้อ กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานคุณภาพของผลิตภัณฑ  

ตอนที่ 3 ขอมูลคานิยมการมีผิวขาว ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา การมีผิวขาวทําใหทานรูสึก  
มีความมั่นใจในตัวเอง มากท่ีสุด โดยใหความสําคัญในระดับสูงมาก ที่คาเฉลี่ย 4.30 สอดคลองกับแนวคิดของ โรคีช (Rokeach 
อางถึงใน นวลศิริ เปาโรหิต , 2545) เห็นวาเปนความเช่ือที่มีลักษณะคอนขางถาวร และเช่ือวาวิถีปฏิบัติบางอยาง หรือ

เปาหมายบางอยางน้ัน เปนสิ่งที่ตัวเองหรือสังคมเห็นสมควรที่จะยึดถือหรือปฏิบัติ คานิยมจึงเปนความสําคัญที่บุคคลนั้นใหกับ

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง และสิ่งนั้นมีคุณคาพรอมที่จะปฏบิัติตามความเชื่อนั้น คานิยมของแตละคนขึ้นอยูกับประสบการณที่แตละคนไดรบั 

ประสบการณของแตละคนแตกตางกัน คานิยมที่เรายึดถือจึงแตกตางกันไป แมจะอยูในสังคมเดียวกัน แตคานิยมมีการ

เลียนแบบ เราจึงเห็นวาบางคนมีคานิยมที่คลอยตามคนอื่น โดยเฉพาะบุคคลที่สําคัญและมีอิทธิพลตอความเชื่อ ความศรัทธา

ของเขา นอกจากนี้คานิยมมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปตามวุฒิภาวะและประสบการณของแตละบุคคล  
ตอนที่ 4 ขอมูลแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิว

ขาวโดยรวมอยูในระดับสูงมาก คาเฉลี่ย 4.41 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวขาวดานชองทางการจัดจําหนายมากที่สุด โดยสอดคลองกับผลการศึกษาของ ณัฐวดี กิจแสงทอง 

(2550) ไดแบงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อผิวขาวเปน 4 ปจจัยไดแก ดานผลิตภัณฑ ตองมีคุณภาพ

และคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก ดานราคา คุณภาพตองมีความเหมาะสมกับราคาไมถูกหรือแพงจนเกินไป ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ควรมีชองทางที่หลากหลายและมีความทั่วถึงของสินคา และดานการสงเสริมการตลาด มีการสื่อสาร

หลากหลายชองทางเพื่อเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได 
ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตาง

กัน พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ 20-25 ป จะมีการเลือกซื้อเนื้อผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวขาวแบบน้ํา หรือโลช่ันมากที่สุด ในขณะที่

ผูบริโภคที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป จะมีการเลือกซื้อเนื้อผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวขาวแบบเนื้อครีมมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก  
กลุมผูบริโภคที่อายุนอยกวาจะมีปญหาในเรื่องของผิวนอยกวา ผูบริโภคที่มีอายุมากกวา เพราะเนื้อผลิตภัณฑที่เปนแบบเนื้อ

ครีมจะมีความเขมขนสูงและบํารุงผิวไดดีกวาเนื้อครีมแบบนํ้า หรือโลช่ัน (beautycosmet, 2564) ดังนั้นประเภทของเนื้อครีม

ตางๆ ลวนเหมาะกับผลิตภัณฑที่ใชบํารุงแตกตางกัน และอายุที่ตางกัน ทั้งนี้การเลือกเนื้อสัมผัสของครีมบํารุงแตละประเภท 

ควรขึ้นอยูกับความตองการของผูบริโภค  
ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกวาปริญญาตรี และผูบริโภคที่มีรายไดตอ

เดือนต่ํากวา 15,000 บาท – 45,000 บาทขึ้นไป จะมีเหตุผลที่ทําใหซื้อครีมบํารุงผิวขาวเพราะผลิตภัณฑมีคุณภาพดี มากที่สุด 

ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาวมีเหตุผลที่คํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑเปนหลักมากกวา

เหตุผลอื่น ๆ เพราะคุณภาพของผลิตภัณฑมีความสําคัญทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑและยังสงผลตอ

แนวโนมในการเลือกซื้อครีมบํารุงผิวขาวยี่หอ (Brand) เดิมอีกดวย โดยผลการศึกษาที่พบสอดคลองกับ เขมิกา ทองประพันธ 

(2552) พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากสาธารณรัฐเกาหลีในระดับมากที่สุด คือคุณภาพของ

เครื่องสําอาง และสอดคลองกับพรทิพย วิธุรวานิชย (2545) พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑมากที่สุด 

ในขณะที่ลําดับรองลงมา พบวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือน 45,000 บาทขึ้น

ไป จะมีเหตุผลที่ทําใหซื้อครีมบํารุงผิวขาวเพราะแบรนดมีชื่อเสียง ในขณะที่ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและ

ปริญญาตรี และผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 15,000 – 35,000 บาท จะมีเหตุผลที่ทําใหซื้อครีมบํารุงผิวขาวเพราะราคา

ที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงกวายอมมรีายไดที่สูงกวาตามไปดวย จึงมีการใหความสําคัญตอแบรนดที่

มีช่ือเสียงมากกวา บุคคลที่มีระดับการศึกษานอยกวาซึ่งมักจะเปนผูที่มีรายไดนอยกวาตามไปดวย จึงมีการใหความสําคัญกับ
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เรื่องราคาเปนหลัก โดยสอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล (2543) ที่ไดกลาวไววา การศึกษาคือสิ่งที่แสดงถึงรายได และ

สถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคล โดยคนที่มีการศึกษาสูงกวามักจะเปนคนที่มีรายไดสูงกวา สงผลใหมีความสามารถในการ

ซื้อผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองไดมากกวาคนท่ีมีการศึกษานอย  
ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จะมีการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับครีมบํารุงผิวขาวจากแหลงขอมูล 

ที่เปน รีวิวเว็บไซตมากที่สุด ขณะที่ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีการแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับครีมบํารุงผิวขาว

จากแหลงขอมูลที่เปน Beauty Blogger มากที่สุด และผูบริโภคที่มกีารศึกษา ระดับสูงกวาปริญญาตรีจะมีการแสวงหาขาวสาร

เกี่ยวกับครีมบํารุงผิวขาวจากแหลงขอมูลที่เปน พนักงาน ณ จุดขายมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก ระดับการศึกษามีผลตอการ

แสวงหาขาวสารเกี่ยวกับครีมบํารุงผิวขาวจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ผูที่มีระดับการศึกษานอยกวาจะเนนการแสวงหา

ขาวสารที่สะดวกและรวดเร็ว แตอาจจะไมไดขอมูลที่เปนจริงมาก เทากับผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับสูงกวา เพราะ  
การแสวงหาขาวสารจากแหลงขอมูลที่มาจาก พนักงาน ณ จุดขาย จะตองมีการใหขอมูลที่ชัดเจนและถูกตองตรงประเด็นกับ  
สิ่งที่ผูบริโภคตองการ  

ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี และผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 15,000 - 25,000 บาท  
จะมีชองทางการซื้อครีมบํารุงผิวขาวจาก Facebook Page มากที่สุด ในขณะที่ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือน 25,001 - 35,000 บาท และ 45,000 บาทขึ้นไป  
จะมีชองทางการซื้อครีมบํารุงผิวขาวจาก เคานเตอรแบรนด ไดแก Central และRobinson มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจาก 

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาและรายไดตอเดือนนอยกวา จะมีพฤติกรรมการซื้อจากชองทาง Facebook Page เปนชองทาง

ออนไลนท่ีเขาถึงงายและสะดวกมากกวา ขณะที่ผูบริโภคที่มีระดับการศกึษาและรายไดตอเดือนท่ีสูงกวา จะมีพฤติกรรมการซือ้

จากชองทางเคานเตอรแบรนด เพราะเปนชองทางการซื้อที่ผูบริโภคจะเขาถึงผลิตภัณฑไดดี และยังไดทราบขอมูลผลิตภัณฑที่

ชัดเจน และไดสัมผัสกับผลิตภัณฑเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อไดมากข้ึน สอดคลองกับ ปยาภรณ สามประทีป (2552) พบวา 

ผูใชผลิตภัณฑมีความพึงพอใจตอการที่ผลิตภัณฑมีจําหนายตามรานคาทั่วไป และหางสรรพสินคามากที่สุด รองลงมา คือ  
 มีความสะดวกในการซื้อ และที่นอยท่ีสุด คือ สามารถสั่งซื้อไดจากเว็บไซด ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ

มีอิทธิพลของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาขาวและกระชับผิว จําแนกตามคุณลักษณะประชากร พบวา สตรีที่มี

คุณลักษณะตางกัน มีเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปริญญา สิทธิดํารง (2547) 

พบวา ลักษณะทางประชากรที่หลากหลาย ทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาวท่ีหลากหลาย จึงทําใหผูผลิตตองสํารวจ

และศึกษาพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาวของแตละกลุมลักษณะทางประชากร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหไดตรงตาม

วัตถุประสงคของผูบริโภคมากท่ีสุด 
สมมติฐานที่ 2 ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีคานิยมการมีผิวขาวแตกตางกัน พบวา 
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และ ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จะมีคานิยมการมีผิวขาว

โดยรวม มากกวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องมาจาก ระดับการศึกษาที่สูงกวา จะเกิดการเรียนรู

คานิยมจากสังคมในระดับตาง ๆที่มากกวา ซึ่งจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของบุคคล และมีคานิยมที่ตนเองเห็นคุณคา 

ในขณะที่ระดับการศึกษาที่นอยกวา ยังมีความเช่ือในคานิยมที่ตามกระแสสังคม หรือการอยากเปนที่ยอมรับจากคานิยมการ 
มีผิวขาว โดยผลการศึกษาท่ีพบสอดคลองกับ (ภาณุมาส ตัมพานุวัตร, 2551) คานิยม (Values) หมายถึง ความเชื่อมั่นพื้นฐาน

ซึ่งนําไปสูพฤติกรรมของบุคคลหรือสังคมหรือความรูสึกนิยมช่ืนชอบ เห็นคุณคาในบุคคล สิ่งของหรือความคิดในเรื่อ งใดเรื่อง

หนึ่ง  
สมมติฐานที่ 3 ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว

แตกตางกัน พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ 20-25 ป จะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาวโดยรวมนอยกวา ผูบริโภคที่มี

อายุ 31-35 ป ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูบริโภคที่มีอายุนอยกวาจะมีปจจัยในเรื่องรายไดเขามามีบทบาททําใหเกิดแรงจูงใจในการ
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ตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาวนอยกวาผูบริโภคที่มีอายุมากกวา ซึ่งมีรายไดที่มากกวา โดยผลการศึกษาที่พบสอดคลองกับ

แนวคิดของ ฟลิป คอตเลอร (Kotler, 1997) ที่กลาววา การตัดสินใจของผูซื้อ ไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลของคน

ทางดานตาง ๆ ไดแก อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต 

บุคลิกภาพ เปนตน  
สมมติฐานที่ 4 ผูบริโภคที่มีพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวขาวแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิว

ขาวแตกต างกัน พบวา  การแสวงหาขาวสารเกี่ ยวกับครีมบํ ารุ งผิ วขาวจากแหลงขอมูลของ Beauty Blogger  
และ สื่อประชาสัมพันธโฆษณาทางออนไลน (Facebook, Instagram, YouTube) จะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุง

ผิวขาวโดยรวมนอยกวา การแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับครีมบํารุงผิวขาวจากแหลงขอมูลของ พนักงาน ณ จุดขาย  
ทั้งนี้เนื่องมาจาก พนักงาน ณ จุดขาย มีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อตอผูบริโภคมากเพราะผูบริโภคจะไดรับขาวสารที่ชัดเจน

จากตัวบุคคลมีความนาเช่ือถือมากกวา จากสื่อประชาสัมพันธโฆษณาทางออนไลนและชองรายการที่ Beauty Blogger 
นําเสนอขอมูล โดยผลการศึกษาที่พบสอดคลองกับ (Ohanian, 1990 อางถึงใน พรรณพิลาส กุลดิลก , 2557) วา  
ความนาเช่ือถือของบุคคลเกิดจาก ความนาไววางใจ จากลักษณะของผู สงสารที่แสดงออกดวยความจริงใจ ความเปนมิตร 

ความเต็มใจ ความกระตือรือรน รวมไปถึง ความซื่อสัตยเพื่อยืนยันหรือสนับสนุนคุณสมบัติของสินคาหรือบริการที่ถูกอางถึง 

ความ เช่ียวชาญ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ผูสงสารที่มี ความรู และประสบการณที่เกี่ยวของกับถึงสินคา รวมไป ถึงความนาดึงดูดใจ 

การเปนที่ยอมรับหรือเปนที่รูจักในสังคมของผูสงสาร และผลการศึกษาวิจัยพบวา ชองทางการซื้อครีมบํารุงผิวขาวของ 

Facebook Page และ Line จะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาวโดยรวมมากกวา ชองทางการซื้อครีมบํารุงผิว

ขาวของ Instagram, Lazada/Shopee, เคานเตอรแบรนด ไดแก Central และ Robinson, รานความงามและสุขภาพ  
โดยผลการศึกษาที่พบสอดคลองกับผลการศึกษาของจิรพรรณ ยุติธรรม (2552) ที่กลาววา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่

สําคัญตอพฤติกรรมการซื้อครีมบํารุงผิวหนา คือ ดานการจัดจําหนายตองงายและสะดวกตอการเขาถึง และจากประสบการณ

ของผูวิจัยพบวา การซื้อสินคาผานชองทางออนไลนเปนชองทางที่สะดวกสบายและเขาถึงไดงายที่สุดในปจจุบัน และสอดคลอง

กับ Dewing (2013) กลาวถึงปจจัยในการใชสื่อสังคมออนไลนวาในปจจุบัน พบวาสื่อสังคม ออนไลนมีการขยายตัวการใชงาน

หลากหลายมากขึ้น บางสื่อมีจํานวนผูใชเปนจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยาง รวดเร็ว ตัวอยางเชน Facebook หรือ Line เปนตน  
และสอดคลองกับผลการศึกษาของ กนกพร ฐานะเจริญกิจ (2560) ที่พบวา สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการ  
จัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของผูบริโภค อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติระดับท่ี 0.05  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ 
1. จากผลการวิจัยผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตาง จะมีคานิยมการมีผิวขาวที่แตกตาง คานิยมที่แตกตางนี้

สามารถนําไปปรับใชกับการทําสื่อโฆษณาเพื่อชักจูง และกระตุนทําใหเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ครีมบํารุงผิวขาว เชน การใชกลุมคนที่มีอิทธิพลตอความคิดและการตัดสินใจของกลุมเปาหมายมาแนะนํา

ผลิตภัณฑ หรือโปรโมทสินคาผานสื่อชองทางออนไลนหรือชองทางออฟไลน เพื่อการเขาถึงขอมูลที่หลากหลาย

และสะดวกตอการรับขาวสารของแตละกลุมผูบริโภค 
2. จากผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตรถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจ

ซื้อครีมบํารุงผิวขาว ดังนั้นผูประกอบการควรมีการศึกษาวา ใครอยูในตลาดเปาหมาย เปนคําถามเพื่อทราบถึง

กลุมเปาหมาย โดยมีคําตอบที่ตองการทราบ คือ ลักษณะกลุมเปาหมายทางดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร 
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จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห และพฤติกรรมศาสตร เพื่อใหสามารถวางแผนการตลาด และการสื่อสารการตลาด

ใหเหมาะสมกับผูบริโภคกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑของตนเองใหไดมากที่สุด 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนั้นในการศึกษาครั้ง

ตอไปจึงควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการเก็บขอมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน การสัมภาษณ การสังเกต เพื่อใหทราบขอมูลและ

รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ คานิยม และแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวขาว มากยิ่งข้ึน 

บรรณานุกรม 

กนกพร ฐานะเจรญิกิจ. (2560). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาของผูบรโิภคในเขต      
กรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติวันท่ี 10 มีนาคม 2560 
(หนา 1340 – 1351). ขอนแกน: มหาวิทยาลยัขอนแกน. 

กรุงเทพธุรกิจ. (2563). Online Influencer. สืบคนจาก : http://www.bangkokbiznews.com 
เขมิกา ทองประพันธ. (2552). ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากสาธารณรัฐเกาหลีของผูหญิงในเขต 

กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร). 
จิตติมา ภาณเุตชะ. (2559). ตอบโจทยทําไมคนไทย ‘คลั่งขาว’ ?. สบืคนจาก 

https://www.thairath.co.th/content/570518 
จิรพรรณ ยุติธรรม (2552). พฤติกรรมการซื้อครมีบํารุงผิวหนาราคาปานกลางของสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร.  
            (การคนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช). 
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผูบรโิภค. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยเูคช่ัน 
ณัฐวดี กิจแสงทอง. (2550). ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อผิวขาวของกลุมวัยรุนในกรุงเทพมหานครและ 
           ปริมลฑณ. (วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง). 
ธนวรรธน พลวิชัย. (2557). แพทย-ความงาม'แชมปธุรกิจดาวรุง. สบืคนจาก  

https://www.bangkokbiznews.com/news/625013 
นวลศิริ เปาโรหติ. (2545). จิตวิทยาสังคมเบื้องตน. กรุงเทพฯ: รุงศลิปการพิมพ. 
เบญจภรณ ทิพยวังพาน. (2556). ปจจัยทีมีอิทธิผลตอการเลือกซื้อผลิตภณัฑบํารุงผิวหนาของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม. 

(สาร 
นิพนธปริญญามหาบณัฑิต มหาวทิยาลัยเชียงใหม). 

ปยาภรณ สามประทีป. (2550). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑบํารุงผิวหนาขาวและกระชับผิวของสตรีในเขต 
กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร). 

พรทิพย  วิธุรวานิชย. (2545). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑบํารุงผิวหนาขาวสําหรับผูหญิงใน

กรุงเทพมหานคร.(วิทยานิพนธบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร). 
พรรณพลิาส กุลดลิก. (2557). ความนาเช่ือถือของแหลงสารในสื่อออฟไลนและสื่อออนไลนของวัยรุนไทย. วารสารวิชาการ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 22(38), 73-91. 
ภาณมุาส ตมัพานุวัตร. (2551). ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีตอสถานบันเทิง Zeta ของผูหญิงในเขตกรงุเทพมหานคร. 

(สารนิพนธบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ). 
ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ 

http://www.bangkokbiznews.com/


        The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 407  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

สุดารตัน ศรดีี.  (2560). พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อเครื่องสําอางของนักศึกษาปริญญาตรมีหาวิทยาลัยเกริก.  
            (การคนควาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเกริก). 
อดุลย จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผูบรโิภค. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
อําภาพร ชยะสุนทร. (2558). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเครือ่งสําอางของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัย 
             เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม. (วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
             มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี). 
Beautycosmet. (2564). รวมประเภทเนื้อครีมบํารุง ท่ีควรรูกอนสัง่ผลิต. สืบคนจาก  

https://www.beautycosmet.com/cream-supplements/gather- textures-nourishing-cream-must-  
            know/ 
Biznews. (2563). วิเคราะหโซเชยีลมีเดียแตละสื่อเหมาะกับคนกลุมไหน ป 2020. สืบคนจาก  

http://www.bizpromptinfo.com 
Cochran, W. G. (1953). Sampling Techiques. New York: John Wiley & Sons. 
Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis, planning, implementation and control. New Jersey:  

A simon & Schuster Company. 
Rush, M. (1992). An introduction to political sociology. New York: Prentice Hall. 
Walter, K. (1978). The Working Class in Welfare Capitalism. London: Routledge & Kegan Paul. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 408  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

ประสบการณ ความไววางใจ และความภักดีของลูกคา ที่มีตอแบรนด สบูสมุนไพร 
CUSTOMER EXPERIENCE, TRUST AND LOYALTY TO WARD HERBAL SOAP BRANDS 

กนกพร ทองสุวรรณ* และปริยา รินรัตนากร** 

บทคัดยอ 

การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับประสบการณที่มีตอผลิตภัณฑสบูสมุนไพรกลุมตัวอยางที่  ใชในการวิจัย 
ในครั้งนี้คือผูบริโภคทั้งเพศชาย และเพศหญิง อายุตั้งแต 15-55 ป ขึ้นไป ท่ีมีการใชผลิตภัณฑ แบรนดสบูสมุนไพร 4 แบรนด

ไดแก สบู เบนเนท สบูอิงอร สบูมาดามเฮง และ สบูรอวรา จํานวน 400คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ 
เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดย ใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดย

การวิเคราะหหาคา t-test One-Way ANOVA และการวิเคราะหความสัมพันธ Pearson’s Correlation Coefficient 
ผลการวิจัยพบวา 1) ประสบการณของ ลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑ “สบูสมุนไพร” โดยรวมและรายดานอยู ในระดับดี  
โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก สูงสุดไปตํ่าสุด ตามลําดับ 2) ความไววางใจของลูกคาที่มีตอแบรนด “สบูสมุนไพร” โดยรวม

และรายดาน อยูในระดับดี โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุดตามลําดับ  
คําสําคัญ : ประสบการณ, ความไววางใจ, ความภักดีของลูกคา, แบรนดสบูสมุนไพร 

Abstract 

The research aims to study the levels of experience with the product Herbal Soap from 400 
consumers both male and female aged 15-55 years and over who use these 4 herbal soap brands namely 
Bennet, Ing Orn, Madame Heng, and Rawra soaps. The researcher used questionnaires as a tool to collect 
data and analyze data using frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was 
tested by t-test, One-Way, ANOVA, and Pearson's Correlation Coefficient. The results showed that 1) the 
experience of customers towards the overall "Herbal soap" products and each aspect was at a high level 
sorted by average from the highest to the lowest, respectively, 2) customer's trust in the "Herbal soap" 
brand overall and every aspect was at a high level sorted by the mean from the highest to the lowest, 
respectively. By testing the research hypothesis, it was found that 

Keywords : Experience, Trust, Customer Loyalty, Herbal Soap Brands 

บทนํา         

ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2561) ตลาดเครื่องสําอางของไทยมีการเติบโตและขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยในป 2560  
ที่ผานมามูลคารวมของ อุตสาหกรรมเครื่องสําอางของไทยอยูที่ประมาณ 2.51 แสนลานบาท โดยแยกเปนตลาดในประเทศ

สัดสวน รอยละ 66.9 และตลาดสงออกสัดสวนรอยละ 33.1 โดย ศูนยวิจัยกสิกรไทย ขอนําเสนอรายละเอียด ดังนี้ ตลาด

เครื่องสําอางในประเทศ ในป 2560 ที่ผานมามีมูลคาประมาณ 1.68 แสนลานบาท เติบโต รอยละ 7.8    

                                                           
 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
** ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลยัเขตชลบุรี 
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โดยเปนท่ีนาสังเกตวา ตลาดเครื่องสําอางนั้นมีการเติบโตเฉลี่ยตอปประมาณรอยละ 7.6 (ป 2556-2560) แสดงให

เห็นถึงศักยภาพของตลาดแมในบางชวงที่ภาวะเศรษฐกิจไมเอื้ออํานวย ซึ่งเปนผลจาก พฤติกรรมคนไทยยุคใหม ที่ตางหันมา

สนใจความสวยความงาม รวมถึงเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพมากขึ้น โดยตลาดยังขยายตัวจากกลุมเพศหญิงวัยทํางานไปสูกลุม

วัยรุนและคนสูงวัย รวมถึงกลุมเพศชายเองก็หันมาดูแลใสใจ ดูแลรางกายมากขึ้นกวาแตกอน สําหรับผลิตภัณฑในตลาด

เครื่องสําอางในประเทศแบงตามประเภทไดดังนี้ ผลิตภัณฑดูแลผิว (Skincare) ที่ครองสัดสวนสูงถึงประมาณรอยละ 46.8  
ของมูลคาตลาดเครื่องสําอาง ในประเทศ โดยแยกเปนผลิตภัณฑดูแลผวิหนาสดัสวนรอยละ 84 และดูแลผิวรางกายสัดสวนรอย

ละ 16  ผลิตภัณฑเกี่ยวกับผม (Hair) มีสัดสวนประมาณรอยละ 18.3 ของมูลคาตลาดเครื่องสําอางในประเทศ โดยแยกเปน

ผลิตภัณฑดูแลเสนผมรอยละ 83 เปลี่ยนสีผมรอยละ 11 จัดแตงทรงผมรอยละ 4 ยึดติดผมรอยละ 10 ผลิตภัณฑที่ใชทําความ

สะอาดรางกาย (Hygiene) มีสัดสวนประมาณรอยละ 16.3 ของมูลคา ตลาดเครื่องสําอางในประเทศ เครื่องสําอางสําหรับ

ตกแตง (Makeup) มีสัดสวนประมาณรอยละ 13.5 ของมูลคาตลาดเครื่องสําอาง ในประเทศ โดยแยกเปนผลิตภัณฑสําหรับ

ผิวหนารอยละ 56 ริมฝปากรอยละ 26 ตกแตงตา รอยละ 17 และตกแตงเล็บรอยละ 10 น้ําหอม (Fragrance) มีสัดสวน

ประมาณรอยละ 5.1 ของมูลคาตลาดเครื่องสําอางในประเทศ 
เปนที่นาสังเกตวา ตลาดเครื่องสําอางที่นาสนใจคือผลิตภัณฑดูแลผิว ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดและมีการเติบโต  ที่สูงกวา

เครื่องสําอางประเภทอื่นๆ โดยเติบโตถึงรอยละ 8.7 ในป 2560 ที่ผานมา เทียบกับการเติบโตประมาณ รอยละ 6-7 สําหรับ

เครื่องสําอางโดยเฉลี่ย ซึ่งเปนผลจากสภาพอากาศ มลภาวะตางๆ ทําใหความตองการ เครื่องสําอางที่ชวยปกปองหรือซอมแซม

ผิวหรือรางกายไดรับความนิยม โดยเฉพาะกลุมลูกคาที่หันมาใชเครื่องสําอาง ดูแลผิวตั้งแตวัยรุนที่มีเพิ่มขึ้น ประกอบกับการ

พัฒนาผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับผิว แตละประเภท ทําใหตลาดขยายกวางมากขึ้น เมื่อกระแสการ

สนใจสมุนไพรกลับมาอีกครั้งซึ่งเนื่องมาจากคนทั่วโลกสวนใหญใหการยอมรับสารหรือตัวยาที่สกัดมาจากสมุนไพรมีประโยชน

มากกวาการสังเคราะหมาจากวิทยาศาสตร จากสัดสวนของสบูประเภทสมุนไพรมีแนวโนม  มียอดขายที่เติบโดขึ้นเรื่อยๆ  
จากป 2560  ที่ผานมาตลาดเครื่องสําอางในประเทศยังมีมูลคา ประมาณ 1.68 แสนลานบาท โดยมีสัดสวนผลิตภัณฑทําความ

สะอาดรางกายประมาณรอยละ 16.3 ของมูลคา ตลาดเครื่องสําอางในประเทศ จึงเปนการตอกย้ําวา สมุนไพรไทยกลับมาไดรบั

ความนิยมโดยนํามาเปนสวนประกอบที่จะผลิต เครื่องสําอางและเวชกรรมประเภทตางๆ เพื่อเสริมสรางคุณคาใหตรงตาม

วัตถุประสงค  รวมถึงการเลือกใชวัตถุดิบ ที่นํามาประกอบเปนสินคานั้น ตองเปนวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี   
จากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี   

 ชอร และไอเวนส (Shaw & lvens, 2002 อางถึงใน กิตติชัย ศรีชัยภูมิ, 2556) กลาววาประสบการณของลูกคา 

(customer experience) เปนการมีปฏิสัมพันธระหวางองคกรกับลูกคา โดยการผสม ผสานลักษณะดานกายภาพขององคกร

กับอารมณและความรูสึกท่ีเกิดจากการกระตุนใหเกิดประสบการณกับองคกรในทุกชวงเวลาของการติดตอ 
ในขณะที่ป 2004 เดลกาโด บอลเลอรสเตอร และคณะ (Delgado-Ballester, 2004) ไดเสนอองคประกอบของ

ความไววางใจตอตราสินคา และมาตรวัดของความไววางใจผูบรโิภคมตีอตราสินคา โดยกลาววาองคประกอบของความไววางใจ

ตอตราสินคาประกอบไปดวย 2 องคประกอบหลักท่ีสําคัญ คือ ความนาเชื่อถือ (reliability) และตั้งใจ  
(intention)ความนาเช่ือถือ (reliability) เปนการรับรูของผูบริโภควาตราสินคานั้นสามารถเติมเต็มหรือตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค ซึ่งมีความสัมพันธกับความนาเชื่อถือของผูบริโภควาตราสินคาจะปฏิบัติตามสัญญาที่ไดใหไว หรือ

กลาวอีกอยางวาความนาเชื่อถือจะเกี่ยวของกับความคาดหวังของผูบริโภคตอความสามารถในการกระทําของตราสินคาจะทํา

ตามสัญญาที่ไดระบุไว ความนาเช่ือถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับการทําใหเกิดความไววางใจตอตราสินคาความตั้งใจ ( intention) 

จะมีลักษณะที่คลายคลึงกับ เมตตากรุณา (benevolence) ความซื่อสัตย (honesty) และความเที่ยงธรรม (fairness) 
(Delgado-Ballester, 2004) โดยเปนตัวที่สะทอนถึงความรูสึกมั่นคง หรือปลอดภัยของผูบริโภคในการใชตราสินคา ผูบริโภค
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จะรับรูถึงพฤติกรรมของตราสินคา ผูบริโภคจะรับรูถึงพฤติกรรมของตราสินคาที่ไดรับแรงผลักดัน หรือแรงจูงใจมาจากการ

ตั้งใจที่ทําสิ่งที่ดีไปสูสวัสดิการและผลประโยชนของผูบริโภคดวย 

ความไววางใจในองคกร (trust in company) เมื่อผูบริโภคไววางใจตอองคกรจะเปนแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความ

ไววางใจในสินคาและบริการของตราสินคานั้นดวย 
 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงปจจัยทีส่งผลตอการเกิดความไววางใจในตราสินคาและการเช่ือมโยงกับความภักดีตอตราสินคา  
(Lau & Lee 1999) 

วัตถุประสงคของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาถึงประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร ของผูบริโภค                                                                                 
2. เพื่อศึกษาถึงความไววางใจท่ีมีตอแบรนดสบูสมุนไพร ของผูบริโภค                                                                    
3. เพื่อศึกษาถึงความภักดีที่มีตอแบรนด สบูสมุนไพร ของผูบริโภค 
4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะประชากรกับประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร  
ของผูบริโภค 
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพรกับความไววางใจที่มีตอแบรนด 
สบูสมุนไพร ของผูบริโภค  
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความไววางใจที่มีตอแบรนดสบูสมุนไพรกับความภักดีที่มีตอแบรนด สบูสมุนไพร 

ของผูบริโภค 

สมมติฐานของการศึกษา      

1. ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกันมีประสบการณการใชผลิตภณัฑสบูสมุนไพร แตกตางกัน                                                                                                                                                                                                    

2. ประสบการณการใชผลติภณัฑสบูสมุนไพรมีความสัมพันธกับความไววางใจท่ีมีตอแบรนดสบูสมุนไพรของผูบริโภค                                                                                                                                                                       

3. ความไววางใจท่ีมีตอแบรนด สบูสมุนไพรมีความสัมพันธกับความภักดีที่มีตอแบรนด สบูสมุนไพรของผูบริโภค 

กรอบแนวคิดในการวิจัย    
 

จากการศึกษาคนควา แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่ตองการจะศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดขอ

การศึกษา ดังนี ้
 
 
 
 

Brand Predictability 
Brand Liking 
Brand Competence 
Brand Reputation 
Trust in the Company 

 
 

Trust in Brand 

 

Brand Loyalty 
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ขอบเขตของการวิจัย  

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ประสบการณ ความไววางใจ และความภักดีของลูกคา ที่มีตอแบรนดสบูสมุนไพร 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตวิจัยไว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ขอบเขตดานเนื้อหา  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาถึงลักษณะทางประชากรของผูบริโภคที่มีประสบการณตอผลิตภัณฑสบูสมุนไพร 

ความไววางใจ และความภักดีที่มีตอแบรนด สบูสมุนไพร ของผูบริโภค 

ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง  

ประชากรในการวิจัย คือ กลุมเพศชายและเพศหญิงอายุตั้งแต 15-55 ป ที่มีประสบการณการใชผลิตภัณฑสบู

สมุนไพร  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

  Pine and Gilmore (1998) อางถึงใน ปณพัชร กิติชัยวัฒน (2561) กลาววา ประสบการณผูบริโภค (Customer 
Experience) คํานิยามของประสบการณผูบริโภค (Customer Experience: CX) หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการ มีปฏิสัมพันธ

ระหวางผูบริโภคและองคกรหรือแบรนด ผานการซื้อสินคา หรือผลิตภัณฑ หรือการที่ใชเวลากับ การบริการ เปนชวงเวลาที่มี

ความไววางใจของลูกคาที่มีตอแบรนดสบู

สมุนไพร 
- ดานความนาเชื่อถือ 
- ดานความตั้งใจ 
 
 

 

ความภักดีของลูกคาที่มีตอแบรนดสบูสมุนไพร 
- ดานความตั้งใจซื้อซ้ํา 
- ดานการบอกตอเชิงบวก 
 

ลักษณะทางประชากร 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได 
- ผลิตภัณฑสบูท่ีลูกคาเลือกใช 
 
 
 H1 

H2 

ประสบการณการใชผลิตภัณฑของลูกคาที่

มีตอผลิตภัณฑสบูสมุนไพร 
- ดานการรับรูผานประสาทสัมผสั 
- ดานความรูสึก 
- ดานการกระทํา 
 
 

H3 
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คุณคาและมีความหมายกับผูบริโภค ซึ่งการสรางประสบการณผูบริโภค ที่เปนพิเศษ เปนที่นาจดจํา จะชวยสรางประโยชนในทาง

เศรษฐศาสตรใหกับองคกรและไมตองมีการเปลี่ยนไปใชในตราสินคาอื่น และการสรางสรรคนวัตกรรมทางดานประสบการณ

ผูบริโภคที่ ทรงคุณคาเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งมากกวาการแขงขันทางดานนวัตกรรมของผลิตภัณฑหรือแมแตการใชบริการ 

เนื่องจากใน ปจจุบันนั้นการสรางความแตกตางทางสินคาและบริการไมเพียงพออีกตอไป เนื่องจากผูบริโภคปจจุบัน  
ใหความสําคัญกับประสบการณที่นาจดจําในอุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีกรวมไปถึงธุรกิจการบริการอีก ดวย (Pine and Gilmore, 
1998 อางถึงใน ปณพัชร กิติชัยวัฒน, 2561) ซึ่งสอดคลองกับ Bolton et al. (2014) กลาววา ประสบการณ ผูบริโภคได

กลายเปนกุญแจสําคัญในทางไปสูการสรางความสําเร็จ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  และการสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคา รวมถึงประสบการณผูบริโภคเปนสิ่ง ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวเปนเอกเทศ เปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นไดทั้งในสถานการณ 
ที่บริษัทหรือองคกรนั้นควบคุมไดและควบคุมไมได (Vargo & Lusch, 2008) นอกจากนี้ Keyser et al. (2015) ไดอธิบายถึง

ประสบการณผูบริโภคในเชิงลึกไววา ประสบการณของผูบริโภคประกอบไปดวยดานเหตุผล (cognitive) ลักษณะทางกายภาพ 

(physical) และทางดานอารมณ (emotional) จะผานมุมมองทางดานประสาทสัมผัส (sensorial) เชนการรับรู กลิ่น รสชาติ 

เสียง สัมผัส เปนตน 
โมฮัมหมัด ไมเคิล และแมรี่ (Mohammad, Michel & Marie, 2014) ความไววางใจนั้นหมายถึง ความวางใจใน

ผลลัพธที่เปนเชิงลบที่มักอาจเกิดขึ้นไดจากการซื้อสินคาหรือความเปนไปไดที่จะเกิดการสูญเสียในการซื้อสินคาในแตละครั้ง

ของผูบริโภค ซึ่งการสูญเสียดังกลาวนั้น อาจรวมไปถึง การเสียความรูสึกและ เสียเวลา ที่สินคาไมสามารถใชงานไดตามที่

คาดหวังไว หรือแมแตการสูญเสียในเรื่องความเปนสวนตัว 
ลาสโซ และฮอปส (Lassoued & Hobbs, 2015 อางถึงใน ชญานนท ใชสงา, 2559) ความไววางใจนั้นเปนอีก

ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคในกลุมเปาหมายนั้นเกิดความกังวลใจที่ตองตัดสินใจซื้อสินคา  
จะสงผลใหความตั้งใจซื้อสินคานั้นลดลง ซึ่งดานความไววางใจในตราสินคาที่มีความสัมพันธกับความเช่ือมั่นของผูบริโภค  
ในดานตราสินคาที่มีคุณภาพและความปลอดภัย นอกจากนี้ ทางความเช่ือมั่นในดานคุณลักษณะแสดงใหเห็นวาจะนํา  
ไปสูความภักดีตอตราสินคาซึ่งมีแนวโนมความไววางใจในตราสินคาจะขึ้นอยูกับบริบทตาง ๆ ดังนี ้

วิลเลียม และเฟอเรล (William & Ferrell, 2010 อางถึงใน สุธาสินี นิยมศาสตร, 2558) ไดใหความหมายไววา 

ความจงรักภักดีตอตราสินคาเปนองคประกอบสําคัญของคุณคา  ตราสินคาซึ่งชวยใหองคกรสามารถรักษาลูกคาและ  
หลีกเหลี่ยงการใชจายทรัพยากรตาง ๆ เพื่อแสวงหาลูกคาใหมได 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการสรางประสบการณที่ดีรวมกันระหวางตราสินคากับผูบริโภคจะชวยทําให  
ตราสินคาประสบการณความสําเร็จ จึงเปนกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการนํา มาใช กับสถานการณทางการตลาดในปจจุบัน

โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคธุรกิจบริการ ซึ่งถือ เปนประเภทธุรกิจที่ดีทั้งนี้หากผูบริโภคนั้นมีประสบการณที่ดีกับผลิตภัณฑนั้นจะ

สามารถทําใหผูบริโภคเกิดความไววางใจในแบรนดที่ผูบริโภคเลือกใชก็จะสามารถสรางความภักดีใหผูบริโภคหันกลับมาซื้อ

สินคาและบริการตอไปเรื่อย ๆ   

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   

อัมพล ชูสนุก (2560) ไดทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการรับรูดานคุณคาราคาและดานคุณภาพตอความไววางใจ 

ความพึงพอใจ การบอกตอ และการกลับมาซื้อซ้ําของผูบริโภคสินคาไทยกูลิ โกะในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการสํารวจพบวา 

โมเดลมีความสอดคลองกัน และอยูในเกณฑที่ดี และการรับรูคุณคาดานราคา และการรับรูคุณคาทางดานคุณภาพมีอิทธิพล

ทางบวกตอความไววางใจ ความพึงพอใจ รวมถึงการบอกตอและกลับมาซื้อซ้ําของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วชิรานันท ศรีนาทนันท (2560) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางประสบการณและบุคลิกภาพในมิติของ

ภาพลักษณตอตราโคโคริ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีประสบการณตอตราโคโคริในมิติของกายภาพโดยรวมอยูในระดับ
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ปานกลาง และประสบการณ ตรา 4 มิติ ไดแก ดานการสัมผัส ดานอารมณ ดานความคิดสติปญญา และดานพฤติกรรม 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานบุคลิกภาพในมิติของภาพลักษณตราโคโคริ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คือ ภาพลักษณ

ตราในมิติความช่ืนชอบมีความ สัมพันธกับบุคลิกภาพแบบเปนคนมีเสนห เปนวัยรุน เปนคนนานับถือ และภาพลักษณตราใน

มิติของความไมเหมือนใครมีความสัมพันธกับบุคลิกภาพแบบเปนมิตร ราเริง มีความเปนอยูแบบเรียบงาย สําหรับภาพลักษณ

ตราในมิติความแข็งแกรง (การนึกถึง) อยูในระดับปานกลาง ความสัมพันธระหวางประสบการณตอตราและบุคลิกภาพตรา  
ในมิติของภาพลักษณ พบวาภาพลักษณตราที่แข็งแกรงของตราโคโคริเปนตราที่มีบุคลิกภาพแบบรื่นเริง เปนกันเอง จากการมี

ประสบการณรวมกับขนมขบเคี้ยว ของสะสม รานคาปลีก และสื่อตาง ๆ และภาพลักษณตราในมิติความช่ืนชอบ เปนตรา  
ที่มีบุคลิกภาพแบบมีพลังมุงมั่น ความเปนวัยรุน สนุกสนาน สําหรับภาพลักษณตราที่ไมเหมือนใคร จะระลึกถึงดานที่ไม

เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ คือความมุ งมั่นพัฒนาตราดวยความตั้งใจ เพื่อสงเสริมภาพลักษณตราที่ดีกับผูบริโภค สวนที่ 2 
ประสบการณตรา 4 มิติ คือ ดานอารมณ รูสึกวาตรามีชีวิตชีวา มีเสนห นาสนใจ สวนดานสัมผัสเกี่ยวของกับเว็บไซตควรตอ

ยอดใหมีความทันสมัยทันยุคปจจุบัน ดานพฤติกรรมและ ดานความคิดสติปญญากลุมตัวอยางเลือกรับประทานโคโคริ 

เนื่องจากความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบจนมีจุดเดนดานรสชาติที่แตกตาง 

รุงโรจน รุงวิมลสิน (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง การเปดรับสื่อความผูกพันตอเทรด คาแรกเตอร และความภักดีตอ

ตราสินคา โดยเลือกศึกษาเทรด คาแรกเตอรของรานบาบีคิวพลาซา และสถานีปมน้ํามัน ปตท. ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมี

การเปดรับขาวสารจากเทรด คาแรคเตอรอยูในระดับปานกลาง มีความผูกพันตอเทรด  คาแรคเตอรและความภักดีตอ  
ตราสินคาอยูในระดับสูง การเปดรับขาวสารจากเทรด คาแรคเตอรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอเทรด  คาแรคเตอรอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ความผูกพันตอเทรด คาแรคเตอรมีความสัมพันธกับความภักดีตอตราสินคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
โดยองคประกอบของความผูกพันตอเทรด คาแรคเตอรดานความรูสึกมีอิทธิพลตอความภักดีตอตราสินคามากที่สุด   
และผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรดานเพศหรือดานอายุแตกตางกันมีความผูกพันตอเทรด คาแรคเตอรแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ในการศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการสุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน (probability sampling) และไมอาศัยความหนา

จะเปน (non-probability sampling)  โดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ผูวิจัยไดทํา

การสุมกลุมตัวอยางโดยจะเก็บกลุมตัวอยางผานสื่อออนไลน โดยใชโปรแกรม Google docs ในการเก็บกลุมตัวอยางโดยโพสต

แบบสอบถามไปท่ี Facebook จํานวน 400 ชุด ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยผูศึกษาไดวางแผนการเก็บกลุม

ตัวอยางโดยโพสทแบบสอบถามไปท่ีกลุมซื้อขายสบูสมุนไพรบน Facebook จํานวน 400 ตัวอยาง เพื่อที่จะไดเก็บกลุมตัวอยาง

ใหไดตรงกับกลุมเปาหมาย ในการเก็บกลุมตัวอยางโดยการ โพสตแบบสอบถามไปท่ีกลุม Facebook Group ดังนี้  
1. กลุมซื้อขายออนไลน สบู ครมี โลช่ัน ความงาม ทุกอยาง 
2. สบูมาดามเฮง ขายปลีก ขายสง 
3. สบูสมุนไพรหอมหอม 
4. คลังความรูสบูสมุนไพร 
5. สบูสมุนไพรธรรมชาต ิ

 โดยผูศึกษาเลือกทําการเก็บขอมูลจาก 5 เพจ เนื่องจากเปนเพจที่เปดใหบริการสินคาประเภทสบูสมุนไพร  
เปนระยะเวลามากกวา 1 ป ซึ่งผูวิจัยถือวาเปนท่ีเปนท่ีรูจัก มีลูกคาซื้อสินคาประเภทสบูสมุนไพร  ซึ่งเมื่อทําการเก็บขอมูลจาก

ผูติดตามเพจดังกลาว จะทําใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคที่ผูศึกษาตองการศึกษามากท่ีสุด 
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  ขั้นตอนท่ี 2 การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากสมาชิกที่ใหความ

รวมมือในแตละเฟซบุกกลุม (Facebook group) และ เฟซบุกเพจ (Facebook page.) จนครบจํานวนท่ีตองการ 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (questionnaire) โดยสรการศึกษาคนควาขอมูลจาก

หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยอยูบนพื้นฐานของวัตถุประสงคในการวิจัยที่ตองการทราบถึงปจจัยที่มีผลตอ

ประสบการณ ความไววางใจ และ ความภักดีของลูกคา ที่มีตอแบรนด สบูสมุนไพร 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติวิ เคราะห เชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง  
โดยใชคาความถี่  ( frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation)  และนําขอมูลใสตารางเพื่ออธิบายขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง 
 สมมติฐานที่ 1    ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกันมีประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร    

แตกตางกัน                                                                                                                                                                                                     
 ตัวแปรตน คือ  ลักษณะทางประชากร 
 ตัวแปรตาม คือ ประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร    
สถิติที่ใช One-Way ANOVA เพื่อทดสอบความแตกตาง ของตัวแปรระหวางลักษณะทางประชากร กับประสบการณการใช

ผลิตภัณฑสบูสมุนไพร   
 สมมติฐานที่ 2 ประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพรมีความสัมพันธกับความไววางใจที่มีตอแบรนดสบู

สมุนไพรของผูบริโภค                                                                                                                                                                        
 ตัวแปรตน คือ ประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร 
 ตัวแปรตาม คือ ความไววางใจท่ีมีตอแบรนดสบูสมุนไพรของผูบริโภค 
   สถิติที่ใช Pearson Product moment correlation coefficient เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรระหวาง

ประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพรมีความสัมพันธกับความไววางใจท่ีมีตอแบรนดสบูสมุนไพรของผูบริโภค                                                                                                                                                                        
 สมมติฐานที่ 3 ความไววางใจที่มีตอแบรนดสบูสมุนไพรมีความสัมพันธกับความภักดีที่มีตอแบรนด สบูสมุนไพร

ของผูบริโภค 
               ตัวแปรตน คือ ความไววางใจท่ีมีตอแบรนด สบูสมุนไพร 
 ตัวแปรตาม คือ ความภักดีที่มีตอแบรนด สบูสมุนไพรของผูบริโภค 
สถิติที่ใช Pearson Product moment correlation coefficient เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรระหวางความไววางใจที่มี

ตอแบรนดสบูสมุนไพรมีความสัมพันธกับความภักดีที่มีตอแบรนดสบูสมุนไพรของผูบริโภค 
โดยแบบสอบถาม มีลักษณะเลือกตอบเพียงขอเดียว (multiple choice question) ที่ตรงกับระดับความตองการ

ของตนเอง จํานวน 10 ขอ โดยระดับคะแนนของความตองการเปนแบบ Likert Scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี    
   เห็นดวยอยางยิ่ง                = 5   คะแนน 
   เห็นดวย                  = 4   คะแนน 
   ปานกลาง                   = 3    คะแนน  
   ไมเห็นดวย                 = 2    คะแนน 
     ไมเห็นดวยอยางยิ่ง             = 1    คะแนน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่อง ประสบการณ ความไววางใจ และความภักดีของลูกคาที่มีตอแบรนด “สบูสมุนไพร” มีผลการวิจัย

ครั้งนี้ พบวา  
 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันจะมี ประสบการณที่มีตอผลิตภัณฑ “สบูสมุนไพร” โดยรวมแตกตางกัน ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ  ของ ประสบการณที่มีตอผลิตภัณฑ“สบูสมุนไพร” เทากับ 0.03 นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
แสดงวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีประสบการณที่มีตอผลติภัณฑ“สบูสมนุไพร” โดยรวม แตกตางกัน โดยพบวา  ผูบริโภค

ที่มีอายุ 15-25  ป และ ผูบริโภคที่มีอายุ 26-35 ป จะมีประสบการณที่มีตอผลิตภัณฑ“สบูสมุนไพร” โดยรวม มากกวา 

ผูบริโภคที่มีอายุ 36-45  ป    
สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกันมีประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร แตกตาง

กัน แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร โดยรวม 

ตัวแปร ระดับการศึกษา 

 

จํานวน 

     N 

คาเฉลี่ย 

𝐱 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

      S.D. 

 

F 

 

Sig. 

ประสบการณการใช

ผลิตภณัฑสบูสมุนไพร 
โดยรวม    

ต่ํากวามัธยมศึกษา

ตอนตน 
1.00 3.60 0.00 

0.89 0.49 

มัธยมศึกษาตอนตน 13.00 4.05 0.22 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. หรือ

เทียบเทา 
128.00 4.06 0.27 

 อนุปริญญา/ปวส. 130.00 4.09 0.28  

 ปริญญาตร ี 112.00 4.09 0.33  

 สูงกวาปริญญาตร ี 16.00 4.14 0.39  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 19  แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับประสบการณการใชผลิตภัณฑสบู

สมุนไพร โดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ F–testโดยวิธี One - Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
พบวา Sig.ของประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมนุไพร โดยรวม เทากับ 0.49 มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ยอมรับ

สมมติฐาน จึงH0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีประสบการณการใชผลิตภัณฑ

สบูสมุนไพร โดยรวม ไมแตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 2 ประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพรมีความสัมพันธกับความไววางใจที่มีตอแบรนด  

สบูสมุนไพร ของผูบริโภค แสดงความสัมพันธระหวาง ประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพรโดยรวมกับความไววางใจท่ีมี

ตอแบรนดสบูสมุนไพรของผูบริโภค  โดยรวม 
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ตัวแปร 
คาสหสัมพันธกับความไววางใจที่มีตอแบรนด

สบูสมนุไพรของผูบริโภค โดยรวม P 

ประสบการณการใชผลิตภณัฑสบู

สมุนไพร โดยรวม 
0.61** 0.00 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตารางที่ 35  แสดงคาความสัมพันธระหวางประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร โดยรวม กับความ

ไววางใจที่มีตอแบรนดสบูสมุนไพรของผูบริโภค  โดยรวม พบวา ประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร โดยรวม  
มีความสัมพันธกับความไววางใจที่มีตอแบรนดสบูสมุนไพรของผูบริโภค  โดยรวม  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01  
โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก กลาวคือ หากผูบริโภคมีประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร โดยรวม  
อยูในระดับมาก จะมีความไววางใจที่มีตอแบรนดสบูสมุนไพรของผูบริโภค  โดยรวม อยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคา

ความสัมพันธท่ีพบอยูในระดับสูง (r = 0.61) 
สมมติฐานที่ 3  ความไววางใจที่มีตอแบรนดสบูสมุนไพร  มีความสัมพันธกับความภักดีที่มีตอแบรนด สบูสมุนไพร

ของผูบริโภค แสดงความสัมพันธระหวาง ความไววางใจท่ีมีตอแบรนดสบูสมนุไพร  โดยรวม กับภักดีที่มีตอแบรนด สบูสมุนไพร

ของผูบริโภคโดยรวม 

ตัวแปร 
คาสหสัมพันธกับภกัดีท่ีมีตอแบรนด สบู

สมุนไพรของผูบริโภคโดยรวม P 

ความไววางใจท่ีมีตอแบรนดสบู

สมุนไพรโดยรวม 
0.51** 0.00 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตารางที่ 40  แสดงคาความสัมพันธระหวางความไววางใจที่มีตอแบรนดสบูสมุนไพร  โดยรวม กับภักดีที่มีตอ

แบรนด สบูสมุนไพรของผูบริโภคโดยรวม  พบวา ความไววางใจท่ีมีตอแบรนดสบูสมุนไพร  โดยรวม มีความสัมพันธกับภักดีที่มี

ตอแบรนด สบูสมุนไพรของผูบริโภค โดยรวม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก 

กลาวคือ หากผูบริโภคมีความไววางใจที่มีตอแบรนดสบูสมุนไพร  โดยรวม  อยูในระดับมากจะมีภักดีที่มีตอแบรนด  
สบูสมุนไพรของผูบริโภคโดยรวม อยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาความสัมพันธที่พบอยูในระดับปานกลาง 
 (r = 0.51) 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 
1. จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่มีประสบการณการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร ของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับดี 

โดยดานการรับรูผานประสาทสัมผัส มีคาเฉลี่ยสูงสุดดังนั้นเพื่อเปนการสรางประสบการณมากยิ่ งขึ้น การตอบสนองผาน

ประสาทสัมผัส ความรูสึก ความคิด การกระทํา และความสัมพันธที่มีตอสิ่งเราที่เช่ือมโยงกับไปสูตราสินคา ซึ่งประสบการณ

สามารถเกิดขึ้นไดทุกเมื่อท่ีผูบริโภคมีปฏสิัมพันธกับตราสนิคาท้ังทางตรงทางออม ในงานวิจัยครั้งนี้เนน การศึกษาประสบการณ

ของผูบริโภคจากการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพรมิติทั้งดานการรับรูผานประสาทสัมผัส เปนการรับรูผานประสาทสัมผัส  
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จากใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร ไมวาจะเปนการรับรูถึงกลิ่นของสบูสมุนไพร การรับรูถึงความละเอียดของเนื้อสบูสมุนไพรและ

การรับรูถึงความชุมชื้นกับผิวหลังจากการใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร  
2. จากการศึกษาพบวา ความไววางใจที่มีตอแบรนดสบูสมุนไพร ของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับดี โดยดานความ

นาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นเพื่อเปนการสรางความไววางใจมากยิ่งขึ้น แบรนดสบูสมุนไพรสามารถตอบสนอง  
ความคาดหวังของลูกคาได ทํา ใหเกิดความพึงพอใจ และรูสึกมั่นใจในแบรนดที่ทานใชมีความนาเช่ือถือและมั่นใจในการแกไข

ปญหาสุขภาพผิว  
3. จากการศึกษาพบวา ความภักดทีี่มีตอแบรนด สบูสมุนไพร ของผูบริโภค ความภักดตีอตราสินคา ความพึงพอใจ

ของผูบริโภคทีม่ีตอตราสินคา จนเกิดเปนความผูกพันอยางลึกซึ่ง และแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมและทัศนคติในเชิงบวก

ตอตราสินคา โดยตองเกิดเปนระยะเวลายาวนานและมีความตอเนื่อง ดานความตั้งใจซื้อซ้ํา หมายถึง การตังใจจะซื้อและความ

ภักดีของลูกคาท่ีจะใชโดยไมคํานึงถึงวาราคาจะสูงกวาแบรนดอื่นหรอืไมก็ตาม 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
1. การศึกษาเรื่อง ประสบการณ ความไววางใจ และความภักดีของลูกคาท่ีมีตอแบรนดสบูสมุนไพร ในครั้งนี้เปนการ

วิจัยเชิงสํารวจ ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ การศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลกึ 

ของผูที่มีการใชผลิตภัณฑ สบูสมุนไพร เพื่อนํามาใชพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
2. การวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษา เฉพาะ 4 แบรนด ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาแบรนดอื่น ๆ  

ของผลิตภัณฑสบูสมุนไพร ใหกวาง กวานี้ เพื่อ ใหทราบถึงประสบการณ ความไววางใจ และ ความภักดีของลูกคาที่มีตอ  
แบรนดสบูสมุนไพร เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและสามารถนํามาใชพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภค 

บรรณาณุกรม 

กิตติชัย ศรีชัยภมูิ. (2556). ความสัมพันธระหวางประสบการณของลุกคาวิสาหกิจขนาดเล็กกับความภักดีตอตราสินคาของ 
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย. (วิทยานิพนธบริหารธุรกจิดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ). 

ชญานนท ใชสงา. (2559). ปจจัยความไววางใจในตราสินคา และชมุชนออนไลนของตราสินคาท่ีมีผลตอการตดัสินใจซื้อ 
กระเปาแบรนดเนมผานชองทางเครือขายสังคมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (การคนควาอิสระบริหารธุรกจิ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ). 
ปณพัชร กิติชัยวัฒน. (2561). ประสบการณ การรับรูคุณคา ทัศนคติ และการซื้อซ้ําของผูบรโิภค GROCERANTS  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา GOURMET MARKET. (การคนควาอิสระบญัชีมหาบณัฑิต

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร). 
รุงโรจน รุงวิมลสิน. (2558). การเปดรับสื่อ ความผูกพันตอเทรด คาแรกเตอร และความภักดตีอตราสนิคา. 

(วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั).  
ลดาวลัย ยมจินดา. (2560). จุดสัมผัสตรา: การปรับปรุงประสบการณลูกคา. วารสารบณัฑิตวิทยาลัย, 12(2), 7. 
วชิรานันท ศรีนาทนันท. (2560). ความสัมพันธระหวางประสบการณและบุคลิกภาพในมิติของภาพลกัษณตอตราโคโคริ.  

(การคนควาอิสระนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ). 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย. (2561). ตลาดบิวตี้ยังแจว เทรนดธุรกิจทําเงิน. สืบคนจาก 

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Document
s/BeautyBusiness_Trend.pdf  

สุธาสินี นิยมศาสตร. (2558). ความรักในตราสินคา ความจงรักภักดตีอตราสินคาและการสื่อสารแบบปากตอปากของสายการ 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 418  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

บินแอรเอเชีย. (การศึกษาอิสระบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยขอนแกน).                                                                                                             

อัมพล ชูสนุก. (2560). อิทธิพลของการรับรูดานคุณคาราคาและดาน คุณภาพตอความไววางใจ ความพึงพอใจการบอกตอ  
และการกลับมาซื้อซ้ําของผูบรโิภคสินคาไทยกลูิ โกะในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

มหาวิทยาลยับูรพา). 
Mohammad, R. H., Michel, L., & Marie, O. R. (2014). The roles of brand community and 

community engagement in building brand trust on social media. Computers in Human Behavior, 
37(1), 152-161. 

Delgado-Ballester, E.  (2004).  Applicability of a brand trust scale across product categories.  
European Journal of Marketing, 38(5/6), 573-592. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 419  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑน้ําตบของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 
Behavior Consumption of Water Essence of Consumer in Chiangmai province 

ธนกฤต ดานไพบูณย* และอรชร มณีสงฆ** 

บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑน้ําตบและความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของ

ผลิตภัณฑน้ําตบนวัตกรรมของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม เพื่อนําไปสูการพัฒนาขอเสนอแนะตอการออกแบบสวนประสม

การตลาดใหแตกตางจากคูแขงและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น ผานแนวคิดการสรางมูลคาเพิ่ม  
โดยการวิเคราะหคุณคาที่สงมอบใหลูกคา (Value Proposition Canvas) ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผูใชผลิตภัณฑเพศ

หญิง อายุ 30 ปขึ้นไป ที่เคยใชหรือกําลังใชอยูในปจจุบัน ซื้อสินคาจากเคานเตอรเครื่องสําอางในหางสรรพสินคาในจังหวัด

เชียงใหม จํานวน 400 คน ดวยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) วิเคราะหขอมูลที่ไดดวยคาสถิติ ไดแก 

คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-Test 
 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง 30 - 40 ป มากที่สุด รายไดตอเดือน 25,000 บาท

ขึ้นไป ซึ่งซื้อเพราะตองการเพิ่มความชุมช้ืน ใหดูกระจางใสและแข็งแรงไมแพงาย ตองการน้ําตบที่มีคุณสมบัติตรงตาม  
ที่ตองการ ราคาที่สมเหตุสมผลและแบรนดผลิตภัณฑมีช่ือเสยีง ซื้อจากรานคาปลีกและรานคาออนไลน ความถี่การซื้อประมาณ

เดือนละ 1 ครั้ง ขนาดบรรจุ 51 - 100 มิลลิลิตร ราคา 1,001-1,250 บาทตอขวด ตัดสินใจซื้อดวยตัวเอง 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑที่ตระหนักถึงปญหา ซึ่งการประเมินทางเลือกสวนมากสนใจวิธีวัตถุดิบที่ใช ใน

การผลิตรวมถึงสวนประกอบทางเคมีเปนอันดับแรก การซื้อสวนมากซื้อแบรนด Biotherm, SK-II และ Origins เปน 3 อันดับ

แรก การใชและการประเมินผล ใชผลิตภัณฑทั้งชวงเชาและเย็น หลังลางหนาใชรวมกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาอื่นๆ พฤติกรรม

หลังการซื้อ ตัดสินใจวาจะใชผลิตภัณฑน้ําตบท่ีซื้อตอไปคือหลังใช 1 สัปดาหมากท่ีสุด รองลงมาคือหลังใช 1 เดือนและหลังใช

หมดขวด ผูบริโภครอยละ 44 สนใจที่จะซื้อ หากมีผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรมใหมและมีคุณสมบัติตอบสนองตอความตองการได

ดีกวาผลิตภัณฑเดิม 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑน้ําตบนวัตกรรม พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนาย มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก สวนดานการสงเสริมการตลาด มีความ

คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดของผลิตภัณฑน้ําตบนวัตกรรม จําแนก

ตามอายุ พบวาคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่อายุแตกตางกัน (30-40 ป, 41-55 ป, และ 56 ปขึ้นไป)  
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดานขวดบรรจุที่ควรเปนขวดแกว ทรงกระบอก สีขาว ฝาสีเทา 

ปด-เปดโดยการบิดเกลียว ดานชองทางการจําหนายคือ จําหนายผานชองทางออนไลน (เฟสบุค) และในหางสรรพสินคา  
ดานการโฆษณาผานชองทางเพจเฟสบุค เพียงชองทางเดียว และดานมีการแนะนําผลิตภัณฑโดยพนักงานขาย 
 
 

                                                           
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
** รองศาสตราจารย  อาจารยประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
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Abstract 

 This study aimed to test the behavior consumption and perspectives on the marketing mix of 
Innovative Water Essences of consumers in Chiang Mai Province. This leads to idea development for 
designing marketing mix for Water Essences that is distinguished from competitors and better satisfies 
consumer needs. The Value Proposition Canvas has been used to implement concept of value addition. 
Data were collected by using a questionnaire survey from female consumers who had experienced or used 
the Water Essences products at that time and were shopping at cosmetic counters located in shopping 
malls in Chiang Mai Province, 400 persons by purposive sampling. The data were analyzed with statistical 
techniques such as frequency, percentage, mean, s.d and F-Test. 
 Results of the study on general information of Water Essences consumers that the majority of 
consumers were 30-40 years old. They were earned monthly income of 25,000 Baht or more. They choose 
Water Essences product to improve face skin hydration, make the skin look radiant, and make the skin 
strong while reducing allergy symptoms. They need Water Essences that fulfills the demands, is reasonably 
priced, and a well-known brand. They will shop at retailers and online stores. They bought the Water 
Essences product about once a month, in the 51-100 ml. size, for a price range of 1,001 to 1,250 Baht per 
bottle, and decided to buy it themselves. 
 According to the findings of a study on the behavior of consumer, consumer are aware of the need 
to improve facial moisture, make the skin look radiant, and make the skin strong and reducing allergy 
symptoms. They will search for properties, a reasonable price, and the brand's reputation. The most of the 
alternative assessments are concerned with the Water Essences' chemical composition, production 
methods, and raw materials used in processing. Biotherm, SK-II, and Origins were the top three brands 
consumed the most. They use Water Essences after washing their faces in the morning and evening, and 
they combine them with other facial products. Following the purchase, post-purchase behaviors 
determined that the Water Essence should be used for at least one week, then one month, and finally the 
entire bottle. If a product is innovative and has features that are more responsive than the original product, 
44 percent of consumers are interested in purchasing it. 
 Result of the study indicated that the opinion level of marketing mix factors namely product, price, 
and place at high level; while promotion factor did at moderate level. 
 The results of a comparison of average opinion levels on marketing mix of Innovative Water Essences, 
classified by age, revealed that different age groups (30-40 years old, 41-55 years old, and over 56 years 
old) had different opinions at statistically significant level of 0.05 for the bottle of water, which should be 
a glass bottle, cylindrical white, gray cap, closed-opened by twisting, and the distribution channels of water 
essence are online channels (Facebook) and department stores, only one route for advertising is a Facebook 
page, and a salesperson must introduce the products. 
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บทนํา 

 ผลิตภัณฑสําหรับตลาดความงามทั่วโลกปจจุบันมีความหลากหลายและไดรับความสนใจเปนอยางมาก สงผลใหมีอัตรา

การเติบโตที่มากขึ้นจากการที่ผูบริโภคมีการแชรประสบการณผานทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งจากขอมูลโดย Euromonitor พบวาใน

ป 2562 ตลาดความงามทั่วโลกมีอัตราการเติบโตขึ้นรอยละ 5.5 เมื่อเทียบกับป 2561 (Euromonitor, 2562) ขณะที่ตลาด

ความงามในประเทศไทยก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป 2562 เติบโตรอยละ 6.7 ซึ่งมากกวาภาพรวมของตลาดความงาม

ทั่วโลก ดวยมูลคาตลาดรวมกวา 2.18 แสนลานบาท (กนกกร ณ ระนอง , 2563) โดยกลุมผลิตภัณฑดูแลผิวยังครองสวนแบง

การตลาดเปนอันดับหนึ่งดวยสัดสวน รอยละ 42 เติบโตรอยละ 7.4  มีมูลคารวม 9.19 หมื่นลานบาท แบงเปนผลิตภัณฑดูแล

ผิวหนา รอยละ 81 ผลิตภัณฑดูแลผิวกาย รอยละ 12 ผลิตภัณฑกันแดด รอยละ 6 และผลิตภัณฑสําหรับริมฝปาก รอยละ 1 

(Marketingoops, 2563) 
 ปจจุบันมีผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาชนิดหนึ่งที่มีความเหลวเหมือนน้ํา โดยวิธีการใชตองตบเบาๆ ลงบนใบหนาเพื่อใหตัว

ผลิตภัณฑซึมเขาสูผิวไดล้ําลึก โดยทั่วไปจึงเรียกผลิตภัณฑนี้วา “น้ําตบ” แตอาจมีช่ือเรียกอื่นที่แตกตางกัน เชน วอเทอรเอส

เซนต (Water Essences) หรือ เอสเซนตโทนเนอรโลช่ัน (Essence Toner Lotion) โดยน้ําตบนั้นจะมีเนื้อสัมผัสเบาบางกวา

เซรั่มทั่วไป ใชประโยชนเพื่อเตรียมผิวใหพรอมรับการบํารุง ชวยใหครีมบํารุงสามารถซึมเขาสูช้ันผิวไดดีขึ้น มีการผลัดเซลลผิว

ใหม ชวยในสวนของความกระจางใส กักกันแบคทีเรียไมใหเขาสูใบหนาไดในระดับหนึ่ง และทําใหผิวหนาแข็งแรงข้ึน ปจจุบันมี

หลากหลายแบรนดที่จําหนายในตลาด สวนใหญเปนแบรนดของตางประเทศโดยมีคุณสมบัติและสวนประกอบที่แตกตางกัน 

เชน น้ําตบที่มีสวนผสมของ Life plankton ซึ่งชวยฟนฟูสภาพผิวที่เสียหายจากสิว ริ้วรอยตางๆ น้ําตบที่มีสวนผสมของสาร

สกัดจากลูกเดือยและกลีเซอรีน ซึ่งเปนสารใหความชุมช้ืน น้ําตบที่ผานการหมักดวยสวนผสม Micro nutrient bio-ferment 
ที่เขมขน ซึ่งชวยใหผิวออนเยาวและยกกระชับรูขุมขน น้ําตบที่มีพิทเทรา (Pitera) สูงที่ชวยใหผิวชุมชื้น กระชับรูขุมขน หรือนํ้า

ตบที่มีสวนผสมของสารสกัดจากเห็ดหลายชนิด ชวยเพิ่มความชุมช้ืนและฟนฟูผิวจากการระคายเคือง เปนตน (Mybest, 
2562) 
 เนื่องจากมีผูประกอบการไทยเล็งเห็นโอกาสจากการที่มีศักยภาพในการผลิต ผลิตภัณฑน้ําตบ จึงทําใหเกิดการพัฒนา

น้ําตบที่มีสวนผสมเปนสารสกัดจากธรรมชาติขึ้น โดยผลิตในประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยประสิทธิผลของน้ําตบดังกลาว พบวา

ไดผลดี ซึ่งกําลังจะมีการขยายผลตอในเชิงพาณิชย ประกอบกับผูศึกษาไดสํารวจตามแหลงจําหนายตางๆ ก็พบวามีผลิตภัณฑ

น้ําตบแบรนดใหมเขาสูตลาดมากข้ึนและมีการซื้อเพื่อทดลองใชจากผูบริโภคดวยเชนกัน ซึ่งนาจะเกิดจากความที่ยังไมพึงพอใจ

ในผลิตภัณฑที่มีอยูในทองตลาด จึงยังคงแสวงหาความหลากหลายจากผลิตภัณฑแบรนดอื่น ๆ เพื่อใหไดสิ่งที่พึงพอใจมากขึ้น 

ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชผลิตภัณฑน้ําตบ เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้นผานแนวคิดการสรางมูลคาเพิ่ม  สามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนด

แนวทางในการสรางกลยุทธ พัฒนาการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑน้ําตบตอไป 

แนวคิดและทฤษฏีที่ใชในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ ใชแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) เพื่อทําใหทราบพฤติกรรมของ

ผูบริโภคได ซึ่งเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ทําความเขาใจวาผูบริโภคตองการซื้ออะไร ทําไมซื้อ ผูมีสวน

รวมในการตัดสินใจซื้อคือใคร ซื้อเมื่อใด ซื้อที่ไหน และซื้ออยางไร ซึ่งขั้นตอนการซื้อจะประกอบดวย (1) การรับรูปญหา  
(2) การคนหาขอมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตัดสินใจซื้อ (5) ความรูสึกภายหลังการซื้อ หรือที่เรียกวา 6Ws 1H  
ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด และใชแนวคิดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
ซึ่งเปนเครื่องมือทางการตลาดที่นํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ไดแก 
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ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
(Kotler, 1997)  
 การวิเคราะหและเสนอแนะกลยุทธการตลาด ผูศึกษาปรับใชแนวคิดสวนประสมการตลาดกับ Value proposition  
ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยในการออกแบบการสรางคุณคาของสินคาและบริการใหตรงตามความตองการของลูกคาเปาหมาย หรือ

สามารถแกปญหาของลูกคาใหไดตรงจุด เพื่อสรางคุณคาที่เหนือกวาคูแขง  โดยอางอิงจาก Value Proposition Canvas  
ของ Strategyzer (Strategyzer, 2020) โดยวิเคราะหจาก สิ่งที่ลูกคาตองการ (Customer Job) สิ่งที่เปนปญหากวนใจ 

(Pains) และความตองการใหดีขึ้น (Gains) ในมุมมองของลูกคา ซึ่งนําเสนอขอเสนอแนะทางการตลาดเมื่อสงมอบแลวจะทําให

ลูกคาเกิดพึงพอใจสูงสุดได 
 สําหรับการทบทวนวรรณกรรม ปุญญิสา สมฟองทอง (2558) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดตอการดูแลสุขภาพ

ดานความงามและการรับรู ความแตกตางท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีมบํารุงผิวหนาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรในการศึกษา คือ ผูบริโภคเพศหญิง อายุ 20 ปขึ้นไป ท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 250 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 26 – 30 ป  
เปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท ใชผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนามานานมากกวา 1 ป ความถี่

ในการซื้อคือ 1 – 2 ครั้งตอเดือน คาใชจายในการซื้อแตละครั้งเทากับ 1,000 – 2,000 บาท โดยปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อดานผลิตภัณฑคือ การมีการรับรองคุณภาพสินคาจากอย. และไมมีสารเคมีที่เปนอันตราย

ตอผิวหนา ดานราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ดานชองทางการจัดจําหนายคือ การวางจําหนายในรานคาที่หาซื้อ

ไดงาย สวนการสงเสริมการตลาด คือความสามารถของพนักงานขายที่สามารถอธิบายผลิตภัณฑได สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ

คํานึงตอการดูแลสุขภาพดานความงามของผิวหนา ใหความสําคัญตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑความงามมากที่สุด การตัดสินใจ

เลือกซื้อผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาของผูบริโภค จากการศึกษานี้พบวา สวนใหญจะซื้อครีมบํารุงผิวหนาที่มีสวนผสมจากสาร

สกัดธรรมชาติมากที่สุด รอยละ 84.5 ซึ่งสอดคลองกับ กฤตยา อุนออน (2559) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อครีม

บํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 400 คน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 76.5 อายุระหวาง 20 – 30 ป มากที่สุด รอยละ 76.0 เปนพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด  
รอยละ 40.5 โดยแบรนดที่ซื้อมากที่สุดคือ Garnier, SK-II และ L’oreal ตามลําดับ โดยสวนประสมทางการตลาด คุณคาตรา

สินคาและการบอกปากตอปากสงผลตอการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวหนาของคนในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุดดานผลิตภัณฑ คือความหลากหลายของสินคา  
ดานราคาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ดานชองทางการจัดจําหนายคือ สถานที่จําหนายมีความนาเช่ือถือ และดานการ

สงเสริมการตลาดคือ มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ สวนคุณคาตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ ตราผลิตภัณฑ 

ความปลอดภัยของครีมบํารุงผิวที่ใชและคุณภาพและสวนผสมในแบรนดที่ใชทําใหมั่นใจในการซื้อ และการบอกปากตอปากที่มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ การรับรูขาวสารเกี่ยวกับครีมบํารุงผิวหนาผานสื่อโซเชียลมีเดีย  พบวา ดานสวนประสม

การตลาดที่ผูบริโภคใหความสําคัญไดแก คุณภาพ และความปลอดภัยของเครื่องสําอาง และการมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

สอดคลองกับวิริยา อินทรแสง (2554) ที่ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอผูหญิงในอําเภอเมืองเชียงใหมในการซื้อ

ครีมบํารุงผิวหนาตานริ้วรอย โดยรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพศหญิง อายุ 25-60 ป ที่เคยซื้อผลิตภัณฑเพื่อชะลอวัย 

จํานวน 400 ตัวอยาง ซึ่งผลการศึกษาพบวา อายุ 31-34 ป มีจํานวนมากที่สุด รอยละ 25.0 รายได 10,001-20,000 บาท  
มากที่สุด รอยละ 38.5 และสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 67.5 ซึ่ งดานพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง

ของกลุมตัวอยาง พบวาซื้อผลิตภัณฑเมื่อที่ใชอยูใกลจะหมดหรือหมดแลว รอยละ 58.5 ความถี่ 2 -3 ครั้งตอเดือนมากที่สุด 

รอยละ 40.5 คาใชจายเฉลี่ย 1,001-1,500 บาทตอครั้ง โดยใชครีมบํารุงผิวหนาเพื่อปองกันปจจัยภายนอกเชน แสงแดดและ

มลภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อ และปจจัยสวนประสมการตลาดทุกดานมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
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ครีมบํารุงผิวหนาดานริ้วรอยในระดับมาก โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความปลอดภัยในการใช ไมเกิดการแพ  
ราคาเหมาะสมกับคุณคาที่ไดรับ มีความสะดวกในการหาซื้อ และการมีคูปองสวนลด และสอดคลองกับศศิประภา ดวงสุรินทร 

(2551) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางมิสทีนที่มีสารสกัดจากธรรมชาติของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม  
โดยรวบรวมขอมูลจากสมาชิกสาวมิสทีนหรือใชเครื่องสําอางมิสทีนที่มีสารสกัดจากธรรมชาติในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 

212 ตัวอยาง ซึ่งผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 20-30 ป สถานภาพโสด รายไดเฉลี่ยนอยกวา 10,000 

บาทตอเดือน ทํางานเปนลูกจางบริษัทเอกชน ซึ่งนิยมซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ รอยละ 50.50  เพราะ

เชื่อมั่นใจตราสินคาและบริษัทผูผลติ รอยละ 40.60 รับทราบขอมูลผลิตภณัฑจากสื่อโทรทัศนมากที่สดุ รอยละ 64.60 ตัดสินใจ

ซื้อดวยตัวเอง รอยละ 65.60 ซื้อเดือนละครั้ง รอยละ 44.30 ซื้อเมื่อผลิตภัณฑหมด รอยละ 44.30 จํานวนเงินที่ซื้อแตละครั้ง

ต่ํากวา 500 บาท รอยละ 56.10 และซื้อที่หางสรรพสินคาหรือรานคามากที่สุด รอยละ 58.00 สําหรับปจจัยสวนประสม

การตลาดที่มีความสําคัญมากที่สุดคือดานผลิตภัณฑ เรื่องตราสินคามีช่ือเสียงเปนที่รูจัก และราคาเหมาะสมกับปริมาณและ

คุณภาพ 
 จากการแสดงความคิดเห็นของผูใชผานชองทางออนไลน พบวาน้ําตบแตละแบรนดจะมีคุณสมบัติที่โดดเดนแตกตางกัน

ไปตามสวนประสมของผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติครบทั้งทําใหผิวชุม ปรับสมดุลและผิวแข็งแรง หรือผลิตภัณฑที่

เนนความชุมช้ืนใหความรูสึกเหมือนหลังลางหนา หรือผลิตภัณฑที่เนนการทําใหผิวอิ่มฟู โดยผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติแตกตาง

กันจะมีสวนประสมและราคาที่แตกตางกันไป (Choicecheker, 2564) สอดคลองกับผลการศึกษาขางตนที่ระบุวา สวนประสม

ของผลิตภัณฑจะสะทอนถึงคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ และราคาจะเกี่ยวของกับความเหมาะสมกับคุณภาพ 

วิธีการศึกษา 

  1. ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหาการศึกษาพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑน้ําตบของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม เปนการวิเคราะหขอมูล

ปฐมภูมิประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคเปาหมาย และ

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps ในการวิเคราะหความตองการของกลุมผูบริโภค และนําขอมูลไป

พัฒนากลยุทธและกําหนดปจจัยประสมทางการตลาด 
 2. ขั้นตอนการศึกษา 
 ขั้นตอนการศึกษาประกอบดวย 1) รวบรวมขอมูลเบื้องตน 2) สรางแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมขอมูล 4) วิเคราะห

ขอมูลและสรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอรายงาน 
 3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูหญิง อายุ 30 ปขึ้นไป ที่เคยใชหรือกําลังใชผลิตภัณฑน้ําตบ  เนื่องจากไมทราบ

จํานวนประชากรที่แนนอนได จึงเลือกกลุมตัวอยางดวยสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 

ที่ระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะไดจํานวนตัวอยาง เทากับ 384.16 จึงใชแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยาง ใชวิธีการสุม

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยใชคําถามคัดกรอง เลือกตัวอยางที่เปนผูหญิงที่อายุ 30 ปข้ึนไป และเคยซื้อน้ํา

ตบจากเคานเตอรเครื่องสําอาง หรือออนไลน 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบดวย 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูล

ทั่วไป สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชผลิตภัณฑตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑน้ําตบ สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความ

คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ําตบที่ตองการในอนาคต และสวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะตอ

สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑน้ําตบ 
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 ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปประกอบดวย อายุ การศึกษา อาชีพและรายได ขอมูลจาก

แบบสอบถามสวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชผลิตภัณฑตอการเลือกซื้อน้ําตบ ไดแก วัตถุประสงคของการ ใช  
เหตุผลที่เลือกใช ชวงเวลาที่ใช ระยะเวลาที่ใชชองทางการซื้อ ปริมาณที่ซื้อ และผูที่มีสวนตอการตัดสินใจซื้อ และขอมูลจาก

แบบสอบถามสวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะตอสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผลิตภัณฑน้ําตบ นํามาวิเคราะหโดย

ใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยคาความถี่และคารอยละ ประกอบคําบรรยาย สวนขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามสวน

ที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด (4Ps) เกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ําตบในอนาคต วิเคราะหโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา ประกอบดวยคาความถี่ คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแกการ

วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอแนวคิดปจจัยสวนประสม

การตลาดของกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน สรุปผลการศึกษานําเสนอในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 

สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  
สรุปผลการศึกษา 

  สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีอายุระหวาง 30 - 40 ป มากที่สุด รอยละ 66.8 รองลงมามีอายุ

ระหวาง 41 - 55 ป รอยละ 29.5 และอายุ 56 ปขึ้นไป รอยละ 3.7 ตามลําดับ โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด  
รอยละ 55.0 สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ 24.2 พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 20.0 และขาราชการ รอยละ 

18.5 รายไดสวนตัวตอเดือน 25,000 บาทขึ้นไป รอยละ 59.5 และนอยกวา 25,000 บาทตอเดือน รอยละ 41.5 ตามลําดับ 

 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชผลิตภัณฑตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑน้ําตบ 
  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ําตบจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑน้ําตบมากที่สุด  
รอยละ 35.2 รองลงมาไดแก ราคาที่สมเหตุสมผล รอยละ 14.3 และความมีชื่อเสียงของแบรนดผลิตภัณฑน้ําตบ รอยละ 13.5 

ตามลําดับ ซึ่งเมื่อจําแนกตามอายุพบวา กลุมอายุ 30-40 ปและกลุมอายุ 41-55 ป พิจารณาคุณสมบัติของผลติภัณฑน้ําตบเปน

เหตุผลหลักท่ีใชตัดสินใจซื้อ ในขณะที่กลุมอายุ 56ปขึ้นไป เหตุผลหลักท่ีใชตัดสินใจซื้อ ไดแก การมีโปรโมชั่นที่นาสนใจ 
  สําหรับสาเหตุของความตองการใชผลิตภัณฑน้ําตบ คือเพื่อเพิ่มความชุมช้ืนใหผิวหนามากที่สุด รอยละ 61.3 

รองลงมาไดแก เพื่อทําใหผิวหนาดูกระจางใส รอยละ 52.3 และเพื่อทําใหผิวหนาแข็งแรง ไมแพงาย รอยละ 38.8 ตามลําดับ 

ซึ่งหากจําแนกตามอายุ พบวา ทุกกลุมอายุ ระบุเหตุผลหลักที่ใชตัดสินใจใชผลิตภัณฑน้ําตบอันดับแรกเหมือนกัน ไดแก  
เพื่อเพ่ิมความชุมช้ืนใหผิวหนา  
  สวนขนาดบรรจุของผลิตภัณฑน้ําตบที่ผูตอบแบบสอบถามซื้อ เปนขนาดบรรจุ 51-100 มิลลิลิตร มากที่สุด รอยละ 

32.8 และขนาดบรรจุ 101-150 มิลลิลิตร รอยละ 30.5 เมื่อจําแนกตามอายุ พบวากลุมอายุ 30-40 ป สวนใหญซื้อนํ้าตบขนาด

บรรจุ 101-150 มิลลิลิตร สวนกลุมอายุ   41-55 ปและกลุมอายุ 56 ปขึ้นไป สวนใหญซื้อนํ้าตบขนาดบรรจุ 51-100 มิลลิลิตร 

สําหรับชวงราคาที่ซื้อ พบวาอยูระหวาง 1,001-1,250 บาทมากที่สุด รอยละ 36.8 รองลงมาไดแกชวงราคาต่ํากวา 1,000 บาท 

และชวงราคา 1,251-1,500 บาท รอยละ 26.5 ตามลําดับ โดยเมื่อจําแนกตามอายุ พบวากลุมอายุ      30-40 ปและกลุมอายุ 

41-55 ป สวนใหญซื้อผลิตภัณฑน้ําตบที่ราคาอยูในชวง 1,001-1,250 บาท/ขวด สวนกลุมอายุ 56 ปขึ้นไป ซื้อผลิตภัณฑน้ําตบ

ที่ราคาอยูในชวง 1,251-1,500 บาท/ขวด  
 ลักษณะการใชผลิตภัณฑน้ําตบ พบวาสวนใหญใชผลิตภัณฑน้ําตบรวมกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาอ่ืนๆ รวมดวย รอยละ 

76.2 สวนการใชเฉพาะผลิตภัณฑน้ําตบเพียงอยางเดียวโดยไมไดใชผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาอื่นๆ  รวมดวยมีรอยละ 5.8 

ตามลําดับ ซึ่งเมื่อจําแนกตามอายุ พบวาลักษณะการใชผลิตภัณฑน้ําตบของผูตอบแบบสอบถาม เปนการใชผลิตภัณฑน้ําตบ
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รวมกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาอื่นๆ รวมดวย ดานชวงเวลาที่ใชผลิตภัณฑน้ําตบ พบวาสวนใหญใชผลิตภัณฑน้ําตบทั้งชวงเชา

และเย็น หลังลางหนา รอยละ 82.2 และเมื่อจําแนกตามอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามทุกกลุม ใชผลิตภัณฑน้ําตบทั้งชวงเชา

และเย็น หลังลางหนา เชนกัน 
  ดานความถี่ของการซื้อ พบวาซื้อผลิตภัณฑน้ําตบทุก 1 เดือน มากที่สุด รอยละ 49.0 รองลงมาเปน ไมมีความถี่ที่

แนนอน รอยละ 24.2 และเมื่อจําแนกตามอายุ พบวาทุกกลุมอายุ มีความถี่ของการซื้อผลิตภัณฑน้ําตบทุก 1 เดือนเหมือนกัน 

โดยระยะเวลาที่ผูตอบแบบสอบถาม ตัดสินใจวาจะใชผลิตภัณฑน้ําตบตอไป คือหลังใช 1 สัปดาหมากที่สุด รอยละ 34.8 

รองลงมาคือหลังใช 1 เดือน รอยละ 27.7 และหลังใชหมดขวด รอยละ 21.2 ตามลําดับ หากจําแนกตามอายุ พบวากลุมอายุ 

30-40 ป และกลุมอายุ 41-55 ป สวนใหญใชระยะเวลาในการตัดสินใจวาจะใชผลิตภัณฑน้ําตบตอไปหลังใช 1 สัปดาห  
สวนกลุมอายุ 56 ปขึ้นไป ใชระยะเวลาในการตัดสินใจหลังใช 1 เดือน  
  ดานความสนใจตอวิธีการผลิต วัตถุดิบที่ใชในการผลิตและสวนประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑน้ําตบ  พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจตอวิธีการผลิต วัตถุดิบที่ใชในการผลิตรวมถึงสวนประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑน้ําตบ  
รอยละ 68.2 และไมสนใจตอวิธีการผลิต วัตถุดิบที่ใชในการผลติรวมถึงสวนประกอบทางเคมีของผลติภัณฑน้ําตบ รอยละ 31.8 

ซึ่งเมื่อจําแนกตามอายุ พบวามีเพียงกลุมอายุ 56 ปขึ้นไป ที่ไมสนใจตอวิธีการผลิต วัตถุดิบที่ใชในการผลิตรวมถึงสวนประกอบ

ทางเคมีของผลิตภัณฑน้ําตบ 
  จากผลการศึกษา จึงสามารถสรุปผลการศึกษาตามแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 6Ws 1H ไดดังนี้ 
  1. ผูที่อยูในตลาดเปาหมาย (Who) คือผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง 30 - 40 ป และผูที่มีรายไดตอเดือน 

25,000 บาทขึน้ไป   
  2. สิ่งที่ผูบริโภคตองการ (What) คือผลิตภัณฑน้ําตบเพื่อเพิ่มความชุมช้ืนใหผิวหนา ทําใหผิวหนาดูกระจางใส  
และ ทําใหผิวหนาแข็งแรง ไมแพงาย  
  3. เหตุผลที่ผูบริโภคใชตัดสินใจซื้อ (Why) คือผลิตภัณฑน้ําตบที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ตองการ ราคาที่สมเหตุสมผล 

และความมีชื่อเสียงของแบรนดผลิตภัณฑน้ําตบ   
  4. ชองทางที่ผูบริโภคซื้อ (Where) คือ การซื้อจากรานคาปลีกและรานคาออนไลน 
  5. ผูบริโภคมีความถี่ใจการซื้อ (When) ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง ซื้อขนาดบรรจุ 51 - 100 มิลลิลิตร ชวงราคา 

1,001-1,250 บาทตอขวด  
  6. ผูตัดสินใจซื้อ (Whom) คือ ตัดสินใจซื้อดวยตัวเอง 
  7. ข้ันตอนของการซื้อของผูบริโภค (How) มีดังนี้   
  7.1. การตระหนักถึงปญหา คือตองการเพิ่มความชุมชื้นใหผิวหนา ทําใหผิวหนาดูกระจางใสและทําใหผิวหนา

แข็งแรง ไมแพงาย 
  7.2. การหาขอมูล จะหาขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภณัฑน้ําตบ ขอมูลดานราคาที่สมเหตสุมผล และ

ความมีชื่อเสียงของแบรนดผลิตภณัฑน้ําตบ 
  7.3. การประเมินทางเลือก สวนมากความสนใจตอวิธีการผลิต วัตถุดิบที่ใชในการผลิตรวมถึงสวนประกอบทาง

เคมีของผลิตภัณฑน้ําตบเปนอันดับแรก 
  7.4 การซื้อ สวนมากซื้อแบรนด Biotherm, SK-II, และ Origins เปน 3 อันดับแรก โดยใชผลิตภัณฑน้ําตบทั้ง

ชวงเชาและเย็น หลังลางหนาใชผลิตภัณฑน้ําตบรวมกับผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาอ่ืนๆ 
  7.6. การประเมินผลหลังการซื้อ ผูบริโภคตัดสินใจวาจะใชผลิตภัณฑน้ําตบที่ซื้อตอไปคือหลังใช 1 สัปดาหมาก

ที่สุด รองลงมาคือหลังใช 1 เดือน และหลังใชหมดขวด 
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  7.7 พฤติกรรมหลังการซื้อ ตอคําถามที่วาหากมีผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรมใหมๆ หรือมูลคาเพิ่มใหม เกี่ยวกับสวน

ประสมของน้ําตบ มีผูบริโภคถึงรอยละ 44 สนใจท่ีจะซื้อ หากมีคุณสมบัติตอบสนองตอความตองการไดดีกวาผลิตภัณฑเดิม 

  สวนที่ 3 ขอมูลความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ําตบที่ตองการในอนาคต 
  1. ผลิตภัณฑน้ําตบที่ตองการในอนาคตโดยภาพรวม 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ําตบท่ีตองการในอนาคตโดยภาพรวม 

พบวา คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน มีคาเทากับ 3.85 ซึ่งหมายความวา ความคิดเห็น 

อยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาแยกขอยอย แสดงไดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ําตบที่ตองการในอนาคต โดยภาพรวม 
ปจจัยสวนประสมการตลาด คาเฉลี่ย S.D ระดับความคิดเห็น 

1. ผลิตภัณฑน้าํตบนวัตกรรม ควรมีคุณสมบัติ ทําใหผิวหนาออนวัย  
    ชวยลดเลือนริ้วรอยและทําใหผวิหนาชุมชื้น 

3.98 
 

0.78  เห็นดวยมาก 

2. ผลิตภัณฑน้าํตบนวัตกรรมควรเปนของเหลวใส ไมมีสี มีกลิ่นหอมของพืช 
    ธรรมชาติ 

4.14 0.61 เห็นดวยมาก 

3. ขวดบรรจุ ผลิตภัณฑน้ําตบนวัตกรรม ควรเปนขวดแกว ทรงกระบอก  
    สีขาว ฝาสีเทา ปด-เปดโดยการบิดเกลียว 

4.43 
 

0.69 เห็นดวยมากทีสุ่ด 

4. ขนาดบรรจตุอขวดของผลติภณัฑน้ําตบนวัตกรรมเทากับ 120 มิลลิลิตร 3.84 0.59 เห็นดวยมาก 
5. ราคาของผลิตภัณฑน้ําตบนวัตกรรมเทากับ 1,500 บาทตอขวด 3.48 0.67 เห็นดวยมาก 
6. ชองทางการจําหนายของผลติภณัฑน้ําตบนวตักรรมคือ จําหนายผาน 
    ชองทางออนไลน (เฟสบุค) และจําหนายในหางสรรพสินคา 

3.88 
 

1.01 เห็นดวยมาก 

7. การโฆษณาผานชองทางเพจเฟสบุค เพียงชองทางเดียว 2.48 1.11 เห็นดวยนอย 
8. มีการแนะนําผลิตภณัฑโดยพนกังานขาย 4.14 0.74 เห็นดวยมาก 

 
  2. ผลิตภัณฑน้ําตบที่ตองการในอนาคตโดยจําแนกตามอายุ 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ําตบที่ตองการในอนาคตของ  
ผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่อายุระหวาง 30-40 ป อายุ 41-55 ป และอายุ 56 ปขึ้น

ไป มีความคดิเห็นอยูในระดับเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด ตอดานขวดบรรจุผลิตภัณฑน้ําตบควรเปนขวดแกว ทรงกระบอกสีขาว 

ฝาสีเทา ปด-เปดโดยการบิดเกลียว มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ตอดานผลิตภัณฑน้ําตบควรมีคุณสมบัติทําให

ผิวหนาออนวัย ชวยลดเลือนริ้วรอยและทําใหผิวหนาชุมช้ืน ดานผลิตภัณฑน้ําตบควรเปนของเหลวใส ไมมีสี มีกลิ่นหอมของ 
พืชธรรมชาติ และดานขนาดบรรจุตอขวดของผลิตภัณฑน้ําตบนวัตกรรมเทากับ 120 มิลลิลิตร เหมือนกัน สวนดานราคาของ

ผลิตภัณฑน้ําตบเทากับ 1,500 บาทตอขวด ผูตอบแบบสอบถามที่อายุระหวาง 30-40 ป มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย

มากแต อายุ 41-55 ปและอายุ 56 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ดานชองทางการจําหนายของ

ผลิตภัณฑน้ําตบนวัตกรรมคือจําหนายผานชองทางออนไลน (เฟสบุค) และจําหนายในหางสรรพสินคา ผูตอบแบบสอบถามที่

อายุระหวาง 30-40 ป และอายุ 41-55 ป มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก แตอายุ 56 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นอยูใน

ระดับเห็นดวยปานกลาง ดานการแนะนําผลิตภัณฑโดยพนักงานขาย ผูตอบแบบสอบถามที่อายุระหวาง 30-40 ป และอายุ 56 

ปขึ้นไป มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ในขณะที่อายุ  41-55 ป มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด  
และดานการโฆษณาผานชองทางเพจเฟสบุคเพียงชองทางเดียว ผูตอบแบบสอบถามที่อายุระหวาง 30-40 ป มีความคิดเห็นอยู
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ในระดับเห็นดวยปานกลาง สวนอายุ 41-55 ป มีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยนอยและอายุ 56 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นอยู

ในระดับเห็นดวยนอยท่ีสุด 
  การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ําตบ  
ที่ตองการในอนาคต ระหวางผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 30-40 ป อายุระหวาง 41-55 ป และอายุ 56 ปขึ้นไป  
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุปไดวา คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ําตบที่ตองการ

ในอนาคตของผูตอบแบบสอบถามที่อายุแตกตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในดานขวด

บรรจุผลิตภัณฑน้ําตบที่ควรเปนขวดแกว ทรงกระบอก สีขาว ฝาสีเทา ปด-เปดโดยการบิดเกลยีว ดานชองทางการจําหนายของ

ผลิตภัณฑน้ําตบคือ จําหนายผานชองทางออนไลน (เฟสบุค) และในหางสรรพสินคา ดานการโฆษณาผานชองทางเพจเฟสบุค 

เพียงชองทางเดียว และดานมีการแนะนําผลิตภัณฑโดยพนักงานขาย 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

  จากผลการศึกษาขอ 7.7 ที่ระบุวา มีผูบริโภคถึงรอยละ 44 สนใจที่จะซื้อ หากมีคุณสมบัติตอบสนองตอความตองการ

ไดดีกวาผลิตภัณฑเดิม ซึ่งเปนพฤติกรรมการซื้อแบบแสวงหาความหลากหลาย เกิดขึ้นในกรณีผูบริโภคซื้อสินคาที่มีความเสี่ยง

นอยแตใหความสําคัญกับตราสินคา โดยผูบริโภครูวาแตละตราสินคามีคุณภาพแตกตางกัน แตก็ไมอยากซื้อตราสินคาเดิมซ้ํา 

ซึ่งเหตุผลในการเปลี่ยนตราสินคาไมไดเกิดจากความไมพึงพอใจในสินคา แตเปนเพราะตองการทดลองตราสินคาใหม ซึ่งอาจจะ

ดีกวาและตรงความตองการมากกวาเดิม (อรชร มณีสงฆ , 2563) จึงนํามาสู ขอเสนอแนะจากผูศึกษาในการปรับแนวคิดสวน

ประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ โดยผูศึกษาไดใช Value proposition ในการวิเคราะห ออกแบบและสรางคุณคาดวยสิ่งที่

ลูกคาตองการ ซึ่งครอบคลุมปจจัยสวนประสมการตลาดทั้งดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน

ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า รต ล าด  โ ด ย อ า ง อิ ง จ าก  Value Proposition Canvas ขอ ง  Strategyzer ( Strategyzer, 2 0 2 0 )  
เมื่อสงมอบแลวจะทําใหลูกคาเกิดพึงพอใจสูงสุดได ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยพบว าความตองการพื้นฐาน (Customer jobs) 
สําหรับการใชผลิตภัณฑน้ําตบคือ การบํารุงผิวหนา โดยปญหาหรือความยุงยากที่ผูบริโภคมักจะเจอ (Customer pains)  
ซึ่งไดจากการวิเคราะหสิ่งที่ลูกคาตองการ ประกอบดวย คุณสมบัติของน้ําตบที่ไมตรงความตองการ ลักษณะของน้ําตบที่ซึม

ซาบชา เหนียวเหนอะหนะ และลักษณะของฝาปดเปดที่เปนฝาบิดเกลียวจะใชงานยาก สวนสิ่งท่ีลูกคาคาดหวังจะไดรับเพิม่เตมิ 

(Customer gains) ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใชพบวาตองการใหผลิตภัณฑน้ําตบ มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เชน  
เพิ่มความชุมช้ืน ทําใหผิวหนาแข็งแรงและเพิ่มความกระจางใสใหใบหนา มีลักษณะที่ซึมซาบเร็ว ไมเหนียวเหนอะหนะ บรรจุ

ในขวดแกวทึบแสง โทนสีเขียว และเปนฝาแบบพนสเปรย 
 ดังนั้นขอเสนอแนะสําหรับการเพิ่มคุณคาของสินคา ไดแก 
 1. ดานผลิตภัณฑ 
  1.1 มีนวัตกรรมในผลิตภัณฑน้ําตบที่จะสงมอบใหกับลูกคา (Product & Service) โดยนวัตกรรมนั้นจะตอง

สามารถแกปญหา (Pain Relievers) ดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ไมตรงกับความตองการของผูซื้อได โดยการปรับเพิ่ม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑน้ําตบที่นอกจากเพิ่มความชุมช้ืนแลว จะตองชวยทําใหผิวหนามีความแข็งแรง ไมแพงายและทําให

ผิวหนาดูกระจางใสขึ้นดวย สวนดานคุณลักษณะจะพัฒนาใหผลิตภัณฑน้ําตบซึมซาบไดเร็ว 
  1.2. สรางคุณคาของตราผลิตภัณฑ 
  1.3. มีนวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ 
 2. ดานราคา ใชการสื่อสารการตลาด สรางเนื้อหา (Content) ใหเกิดการรับรูถึงคุณคาที่สรางขั้น เพื่อใหเกิดการรับรูวา

ราคาที่กําหนดนั้นเหมาะสมกับคุณภาพและคุณคาของผลิตภัณฑน้ําตบ 
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 3. ดานชองทางการจําหนาย เนนความสะดวกสบายของลูกคา โดยควรมีจําหนายผานท้ังชองทางออนไลนและออฟไลน 

เนื่องจากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในระดับเห็นดวยมากตอเรื่องชองทางการจําหนายที่ผานชองทาง

ออนไลน และหางสรรพสินคา 
 4. ดานการสื่อสารการตลาดตางๆ ควรจัดทําเนื้อหา (Content) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ําตบนวัตกรรม เชน คุณสมบัติ

หรือสวนประกอบท่ีแตกตางจากน้ําตบท่ัวไป เพื่อใหเกิดการรับรูในชวงแรก ในสื่อตางๆที่เหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย 

 ดังรายละเอียดในรูปที่ 1 แสดงคุณคาที่สงมอบใหลูกคา (Value Proposition Canvas) ของ Strategyzer  

 
รูปที่ 1 คุณคาที่สงมอบใหลูกคา (Value Proposition Canvas) ของ Strategyzer 

 
 สําหรับขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป มีดังนี้ 
 1. จากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําใหมีผลตอการเก็บขอมูลในการศึกษาครั้ง

นี้ เนื่องจากตองลดการสัมผัส จึงเก็บรวบรวมโดยใหกลุมตัวอยางตอบคําถามจากแบบสอบถามเทานั้น ไมสามารถใหทดสอบ

สินคาตัวอยางได ผลที่ไดจึงอาจเปนความคิดเห็นท่ีกลุมตัวอยางคิดเปรียบเทียบจากประสบการณการใชผลิตภัณฑน้ําตบอื่น ๆ 

ในอดีตที่ผานมา ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการทดสอบผลิตภัณฑจริงดวย ซึ่งคําตอบที่ไดอาจมีความแตกตางจาก  
ผลการศึกษาครั้งน้ีได 
 2. แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําตบในอนาคตเกิดจากการวิเคราะหขอมูลจากประสบการณ ซึ่งเปนสิ่งที่ผูศึกษา

ตองการทราบ การกําหนดแนวคิดที่ไดอาจไมไดเปนความตองการจริงของผูบริโภค ดังนั้นในอนคตหากมีการจําหนายจริง  
ตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลดานพฤติกรรมของลูกคาใหม เพื่อนํามาวิเคราะห และจัดรูปแบบผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับความ

ตองการหรือพฤติกรรมของลูกคาได 
 3. ขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนําไปใชไดกับกลุมผูบริโภคผูหญิง ในจังหวัดเชียงใหม อายุ 30 ปขึ้นไป 

ที่เคยใชหรือกําลังใชผลิตภัณฑน้ําตบที่ซื้อผานเคานเตอรเครื่องสําอางในหางสรรพสินคาหรือชองทางออนไลน  เนื่องจากเปน

การทดสอบเฉพาะกลุมที่เปนกลุมเปาหมายในการจะทดลองวางตลาดผลิตภัณฑน้ําตบนววัตกรรมใหมเทานั้น หากลูกคาของ

ผูสนใจเปนกลุมอื่นๆ อาจจะตองทําการศึกษาอยางละเอียดอีกครั้ง 
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คุณลักษณะองคกร การเปดรับขาวสาร และปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถ 
แบคโฮและรถแทรกเตอร 

ORGANISATION CHARACTERISTIC, NEWS EXPOSURE, AND DECISION FACTORS IN USING 
BACKHOE AND TRACTOR RENTAL SERVICE 

ประชวน  นวลจันทร* และปริยา รินรัตนากร** 

บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร  
ศึกษาถึงปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง คุณลักษณะ

องคกรกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและ รถแทรกเตอร ความแตกตางระหวาง คุณลักษณะองคกรกับ

การใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร ความแตกตางระหวางการเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอรการใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชา  
รถแบคโฮและรถแทรกเตอร 
 ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง สวนใหญที่ใชบริการเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร มีชองทางในการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร (สื่อออฟไลน) มากที่สุด คือ สื่อบุคคล การบอกตอ (เชนผูรับเหมา/วิศวกร/

เจาของบริษัท/หุนสวน)  คิดเปนรอยละ 77.3 ชองทางในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร 

(สื่อออนไลน) มากที่สุด คือ เว็บไซต(Website) คิดเปนรอยละ 62.0 มีรูปแบบการนําเสนอขาวสารผานสื่อออนไลนที่สามารถ

ดึงดูด ความสนใจ คือ  ไลน (Line) มากที่สุด คิดเปนรอยละ  43.0  รูปแบบปฏิส ัมพันธที ่สามารถเชิญชวนใหเขาร วม  
(สื่อออนไลน) คือ เชิญชวนใหบุคคลอื่นซื้อสินคา/ใชบริการ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.8 ความถี่ในการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและแทรกเตอรจากชองทางตาง  ๆ คือ คนหาติดตามเฉพาะเมื่อตองการทราบหรือตองการ

ขอมูลประกอบการตัดสินใจ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.8  สื่อที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการใหเชารถแบคโฮและ

แทรกเตอร  คือ  สื่อบุคคล การบอกตอ (เชน ผูรับเหมา/วิศวกร/เจาของบริษัท/หุนสวน) มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 39.0  
มีการนําเสนอขาวสารที่ชวยสงเสริมภาพลักษณของธุรกิจใหเชารถแบคโฮและแทรกเตอร มีภาพลักษณที่ดีมีความนาเช่ือถือ คือ   
สื่อ บุคคล การบอกตอ (เชน ผูรับเหมา/วิศวกร/เจาของบริษัท/หุนสวนวิศวกร/เจาของบริษัท/หุนสวน) มากที่สุด คิดเปน 
รอยละ 33.3   มีประเด็นการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร คือ  ราคา คาใชจาย/การชําระเงิน/

เงินมัดจํา มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 50.2  นอกจากนี้ผลการศึกษาเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการ

ธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.32 อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายดาน

แลว พบวากลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร มากที่สุด คือ 

ดานราคาบริการ มีคาเฉลี่ย 4.54 อยูในระดับมากที่สุด  ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi-square พบวากลุมตัวอยางมี

คุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอรแตกตางกัน ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน F-test โดยวิธี One-way ANOVA พบวากลุมตัวอยาง มีคุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน จะใหความสําคัญ

กับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร โดยรวม แตกตางกัน พบวา ภาคอุตสาหกรรม โรงงาน 

ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร โดยรวม นอยกวา อสังหาริมทรัพย / 

                                                           
 สาขานวัตกรรมดิจิทัลการสื่อสารการตลาดและแบรนด, คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาลัยเขตชลบุรี 
** ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลยัเขตชลบุรี 
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คอนโด / บานจัดสรร และอื่น ๆ และผลทดสอบสมมติฐาน F-test โดยวิธี One-way ANOVA พบวา ผูใชบริการที่มีการเปดรบั

ขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร โดยรวม แตกตางกันพบวาเว็บไซต (Website) 
ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร โดยรวม นอยกวา เฟซบุก ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
คําสําคัญ : คุณลักษณะองคกร, การเปดรับขาวสาร, ปจจัยการตัดสินใจ 

Abstract 

This research study aims to study organisation characteristic, news exposure, and decision factors 
in using backhoe and tractor rental service. This research studied decision factors in using a backhoe and 
tractor rental business, compared the difference between organisation characteristics and news exposure 
of the backhoe and tractor rental business as well as the differences between organisational characteristics 
and decision factors in using backhoe and tractor rental service. The difference between news exposure to 
backhoe and tractor rental service and the decision factors for backhoe and tractor rental service. 

The results showed that most of the samples who use backhoe and tractor rental services had 
channels to receive service-related news. The results showed that most of the samples who use backhoe 
and tractor rental services had channels to receive service-related news on renting a backhoe and tractor 
from an offline media, e.i. mostly was from their personal media, word of mouth such as contractors, 
engineers, company owners, partners accounted for 77.3 percent. The samples receive the service-related 
news from an online media mostly from a website, accounted for 62.0 percent. The form of news presenting 
through online media that attracted their attention the most was Line Application at 43 . 0  percent. The 
interaction style that can invite them to join (online media) was to invite other people to buy products or 
use services as much as possible was at 33.8 percent. The frequency of exposure to information on backhoe 
and tractor rental services was at 66.8 percent and was seeked only when they needed to know or needed 
information to make a decision, accountedng for 66.8 percent. The most effecting media on backhoes and 
tractors rental services were personal media, referrals such as contractors, engineers, company owners, 
partnerships the most, accounted for 33.3 percent. There was the issue of exposure to information on the 
backhoes and tractors rental service, namely prices, expenses, payments, and deposits, representing 50.2 
percent. The overall backhoe and tractor rental service averaged was at 4.32, the highest level. By 
considering the details on each aspect, it was found that the sample group had the highest level of decision-
making in the service of the backhoe and tractor rental service, which was the service price, with an average 
of 4.54 at the highest level. The results of the Chi-square statistical hypothesis test revealed that the sample 
group with different organisational characteristics had different exposure to information on the backhoes 
and tractors rental service. The results of the hypothesis F-test by one-way ANOVA method revealed that 
the sample group had different organisational characteristics and different decision factors in using a 
backhoe and tractor rental service. The overall hypothesis, F-test by One-way ANOVA method found that 
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users who have different exposure to information on the backhoes and tractors rental service was at the 
statistical significance level of 0.05. 
Keywords : Organisation Characteristic, News Exposure, Decision Factors 

บทนํา 

 การเจริญเติบโตขยายตัวของเศรษฐกิจในบานเมือง สาเหตุหลักมาจากประชากรในตางจังหวัดไดเขามาทํามาหากิน

อาศัยอยูในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น ทําใหสังคมในเมืองเปนแหลงสถานที่ทํางานและเปนที่อยูอาศัยของประชากรที่ทํางานในตัว

เมืองและพื้นที่ใกลเคียงทําใหมีการขยายตัวดานเศรษฐกิจ การคาขาย ดานการขนสง ดานอุตสาหกรรม รวมถึงบริการตาง ๆ 

เปนไปอยางรวดเร็ว โดยจังหวัดชลบุรีเปนหนึ่งที่มีการเติบโตและการขยายตัวของเศรษฐกิจเปนอยางมาก เมื่อจํานวนประชากร

เพิ่มมากขึ้นความตองการปจจัยสี่ โดยเฉพาะที่อยูอาศัยนั้นจะมีความตองการมากขึ้นในรูปแบบตาง ๆ เชน หอพัก ทาวนเฮาส 

บาน ตลอดจนอาคารสถานที่ประกอบธุรกิจ  การทําธุรกิจที่เติบโตแบบกาวกระโดดอยางธุรกิจบริการรถแบคโฮและ  
รถแทรกเตอร ซึ่งมีการแขงขันกันสูงมากทั้งบริษัทรายใหมและบริษัทรายเกา การเปดรับขาวสารเพื่อใหได ทราบถึงบริการ 
รถแบคโฮและรถแทรกเตอรทําใหสามารถตัดสินใจไดงายขึ้น ในยุคปจจุบันสื่อสังคมออนไลน ( social media) มีบทบาทกับ

ธุรกิจหลายธุรกิจในประเทศเปนอยางมาก เพราะสื่อสังคมออนไลน (social media)  ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารได

งายและรวดเร็ว ยุคนี้เปนยุคของสื่อสังคมออนไลน (social media) การสื่อสารในรูปแบบใหมๆที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดอยาง

รวดเร็ว  
 ธุรกิจการใหเชาเครื่องมือเครื่องจักรประเภทแบคโฮและแทรกเตอรชวยในผูรับเหมามีโอกาสเลือกใชประเภทของ

เครื่องจักรใหเขากับงาน ไดใชเครื่องจักรที่ทันสมัยและตัดปญหาคาใชจายในการซอมบํารุงเครื่องจักร ทําใหธุรกิจใหเชา

เครื่องจักรเติบโตแบบกาวกระโดดมากโดยเฉพาะในงานกอสรางทางและงานท่ีตองใชเครื่องจักรขนาดกลาง กอนหนาน้ีธุรกิจให

เชาเครื่องจักรไมประสบความสําเร็จนัก  เพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ําไมคอยมีงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ปจจุบันธุรกิจการ

ใหเชาเครื่องจักรมีอัตราสูงมากถึงรอยละ 69-72 ของการใชเครื่องจักรเพื่องานกอสราง  ตลอดจนผูผลิตเครื่องจักรรายใหญๆ 

ตางหันมาทําธุรกิจใหเชาเครื่องจักรควบคูไปกับการขายเครื่องจักร เพื่อดึงดูดลูกคาใหลูกคาผูกพันกับสินคาที่ ผลิตออกไป  
ธุรกิจจึงตองปรับตัวในการแขงขันเชนเดียวกัน ทุกตางแขงขันกันในการใหบริการและดานราคา จนสงผลกระทบตอรายไดของ

ธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงตองสรางหรือคนหากลยุทธในการใหบริการที่สามารถสรางความพึงพอใจที่ทําใหลูกคากลับมาใชบริการ

ซ้ําอีก นั่นหมายถึงการรักษาฐานลูกคาเดิมเอาไวได ทําใหมีรายไดเขามาอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นผูจัดทําจึงมีความสนใจในการ

เปดรับขาวสารทั้งในรูปแบบสื่อออฟไลนและสื่อออนไลนตลอดจนปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถ

แทรกเตอร เพื่อนํามาปรับใชและพัฒนากลยุทธตาง ๆ ใหตอบสนองกับความตองการของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ   

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึง การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและ รถแทรกเตอร 
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร 
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง คุณลักษณะองคกรกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและ 

รถแทรกเตอร 
4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง คุณลักษณะองคกรกับการใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการ

ธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร 
5. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอรกับการให

ความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร 
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H3 

 

 

H2 

H1 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. คุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอรแตกตางกัน 
2. คุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน จะใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและ  

รถแทรกเตอรแตกตางกัน 

 3. ผูใชบริการที่มีการเปดรบัขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร แตกตางกัน จะใหความสําคัญกบั

ปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอรแตกตางกัน 

ผูศึกษาไดกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษาโดยมีกรอบแนวคิดของการศึกษาดังน้ี 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                 

                                           กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ความหมายขององคกร ในลักษณะเปนหนวยงาน เพื่อการประกอบกิจกรรม องคกรในลักษณะนี้หมายถึง  
การรวมตัวของบุคคลที่มีจํานวนตั้งแต 2 คนขึ้นไปมาชวยทําหรือประกอบกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 
ที่แนนอน มีสถานท่ีทํางานเปนหนวยงาน มีวัสดุอุปกรณเครื่องมือและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน มีการจัดระบบ

ของความสัมพันธระหวางบุคคลที่มารวมปฏิบัติงาน (มณเฑียร แกวจิตร และธิดามาศ กระสังข, ม.ป.ป.) 

  ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร 
 แคลปเลอร (Klapper, 1960) ไดกลาววา การเปดรับขาวสาร ไมวาจะเปนกระบวนการเลือกรับขาวสารหรือการ

เปดรับขาวสาร ถือเปนเครื่องมือในการรับรูของแตละบุคคล ซึ่งมีท้ังหมด 4 ขั้นตอน คือ การเลือกเปดรับขาวสาร การเลือกให

ความสนใจขาวสาร การเลือกรับรูและตีความของขาวสาร ตลอดจนการเลือกจดจําขาวสาร   
 

ปจจัยการตดัสินใจใชบริการรถแบคโฮและรถแทรกเตอร 
-ดานผลิตภัณฑ (product) 
-ดานราคาบริการ (price) 
-ดานชองทางการจัดจําหนาย (place) 
-ดานการสงเสริมการตลาด (promotion) 
-ดานกระบวนการใหบริการ (process) 
-ดานบุคลากรและทมีงาน (people) 
-ดานการประชาสัมพนัธ (public relations) 

 

คุณลักษณะองคกร 
-ประเภทขององคกร 
-รูปแบบขององคกร 
-ระยะเวลาดําเนินการ 
-ตําแหนงในองคกร 
-แนวโนมการใชบรกิารขององคกร 
 

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและแทรกเตอร 
-ชองทางการเปดรับขาวสาร (สื่อออฟไลน) 
-ชองทางการเปดรับขาวสาร (สื่อออนไลน) 
-สื่อออนไลนที่สามารถดึงดูดความสนใจ 
-รูปแบบสื่อออนไลนทีท่ําใหมีปฏิสัมพนัธ 
-ความถี่ในการเปดรับขาวสาร 
-ชองทางทีม่ีอทิธิพลตอการตัดสนิใจเลอืกใชบริการ 
-ชองทางที่ชวยสงเสรมิภาพลักษณ 
-ประเดน็ในการเปดรับขาวสาร 
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แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 
ชิฟแมน และคานุก (Schiffman & Kanuk, 1994) ไดกลาวถึง การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกกิจกรรมจาก 

สองทางเลือกขึ้นไป เมื่อบุคคลมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อระหวาง สองตราสินคา จะอยูในสภาวะที่จะตองตัดสินใจซื้อ 
สราวุธ อนันตชาติ (2550) ใหความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคที่ขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย ๆ 

อยางซึ่งเกี่ยวของกับการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธเพื่อการตลาด  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมี

ลักษณะที่เรียกวา  อิงกับผูบริโภค (consumer-specific decision) ไมใชอิงอยูกับลักษณะของสินคาเพียงอยางเดียว 

แนวคิดปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
Boom และ Biter (1981) ไดเสนอแนวความคิดวา แนวความคิดเรื่องสวนผสมการตลาดแบบดั้งเดิม (traditional  

marketing mix) ซึ่งแบงสวนผสมทางการตลาดออกเปน 4 ปจจัยคือ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ปจจัยทางดานราคา ปจจัย

ทางดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย นั้นเหมาะสมกับการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

สินคาที่จับตองไดมากกวา และสําหรับธุรกิจการใหบริการ ซึ่ งเปนสิ่งที่จับตองไมไดนั้นควรเพิ่มสวนผสมทางการตลาดอีก  
3 ปจจัย รวมเปนปจจัยสวนผสมทางการตลาด 7 ปจจัย โดยเพิ่มปจจัยสวนผสมการตลาด ทางดานบุคลากร ( people) 
บุคลากรที่เกี่ยวของโดยตรง ดานกระบวนการ/กลไก ขั้นตอนของกิจกรรมตาง ๆ ในการใหบริการแกลูกคา /ผูบริโภค  
ตองการการออกแบบกระบวนการให เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพ และปจจัยทางดานกายภาพ ความสามารถ  
และสภาพแวดลอมของการใหบริการ อาจหมายรวมถึง วัตถุที่จับตองไดซึ่งมีสวนชวยในการสื่อสาร และใหบริการแกลูกคา 

ไดแก ภาพลักษณของอาคาร ทัศนียภาพแวดลอม พาหนะ การตกแตงภายใน  เปนตน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 อัมพรรณ กลาหาญ (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูใชบริการตอบริการใหเชารถแทรกเตอรและรถ

แบคโฮของผูประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา 1) ผูใชบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการใหเชารถ

แทรกเตอรและรถแบคโฮของผูประกอบการ คาเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

ความคิดเปนของผูใชบริการตอบริการใหเชารถแทรกเตอรและรถแบคโฮ ของผูประกอบการ จําแนกตาม เพศ อา ยุ อาชีพ  
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา ผูใชบริการมีความแตกตาง

กัน ดานผลิตภัณฑ ราคาบริการคุมคากับสภาพและขนาดของงาน ราคายืดหยุนตอรองได และมีราคาพิเศษสําหรับลูกคา

ประจํา ดานชองทางการจัดจําหนาย มีการสื่อสารช้ีแจงขอบเขตและลักษณะงานบริการใหผูใชบริการทราบ สามารถติดตอขอ

ใชบริการไดหลายชองทาง ดานสงเสริมการตลาด มีการบริการเพิ่มพิเศษบางอยางโดยไมคิดราคา มีของแจกในโอกาสสําคัญ 

ดานพนักงานใหบริการ พนักงานเต็มใจบริการ ยิ้มแยมแจมใสมีความสุภาพ ออนโยนมีบุคลิกภาพดี และมีความซื่อสัตยเช่ือถือ

ได ดานกระบวนการใหบริการ มีการติดตามดูแลหลังการใหบริการแลว 
 มาริสา วองเวศน (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสื่อสารแบบบอกตอ ความตองการสวนบุคคลและประสบการณ

การใชบริการที่สงผลตอความคาดหวังตอคุณภาพงานบริการของผูโดยสารลีมูซีน ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 
มีอายุ 21-30 ป มีรายไดมากกวา 55,000 บาทตอเดือน วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและมีอาชีพเปนพนักงานเอกชนสําหรับการ

สื่อสารแบบบอกตอ พบวา ขอมูลที่ไดรับจากคนใกลตัวมีความนาเช่ือถือมากกวาขอมูลจากบริษัทของผูโดยสารมากที่สุด  
และรองลงมาคือการที่ผูโดยสารมักจะหาขอมูลความพึงพอใจของผูโดยสารทานอื่นจากอินเตอรเน็ต สําหรับความตองการ  
สวนบุคคลพบวาผูโดยสารคาดหวังในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางมากที่สุด และในสวนของประสบการณที่ผานมา

พบวาความงายในการติดตอระหวางผูโดยสารและเจาหนาที่หรือพนักงานมีผลคาเฉลี่ยมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา การสื่อสารแบบบอกตอสงผลตอความคาดหวังตอคุณภาพงานบริการรถลีมูซีน ในสวนของความตองสวนบุคคลไมสงผล
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ตอความคาดหวังตอคุณภาพงานบริการรถลีมูซีน และประสบการณการใชบริการที่สงผลตอความคาดหวังตอคุณภาพงาน

บริการรถลีมูซีน มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 วิภาษณีย ทิพยยานุภาพ (2564) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร แรงจูงใจและความคาดหวัง

ตอการเขาชมเฟซบุกเพจรานของฝาก ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ

เปดรับขาวสารจากรานของฝากผานเฟซบุกเพจแตกตางกัน พบวา อายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับ ชวงเวลาในการ

เปดรับ วัตถุประสงคหลักในการเปดรับ ลักษณะเนื้อหาที่สนใจเปดรับ ความสนใจประเภทสินคา ใหความสนใจกดแชรเนื้อหา 

พฤติกรรมการกดติดตาม เหตุผลสําคัญในการเปดรับ และชองทางสื่อออนไลนอื่นที่ใชในการเปดรับ แตกตางกัน และพบวา 

รายไดแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการเปดรับ วัตถุประสงคหลักในการเปดรับแตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรม การเปดรับ

ขาวสารจากรานของฝากผานเฟซบุกเพจแตกตางกัน มีความคาดหวังตอการเปดรับขาวสารจากรานของฝากผานเฟซบุกเพจ

แตกตางกัน พบวา พฤติกรรมการเปดรับ วัตถุประสงคหลักในการเปดรับ ลักษณะเนื้อหาที่สนใจเปดรับ ชองทางสื่อออนไลน

อื่นที่ใชในการเปดรับ แตกตางกัน มีความคาดหวังตอการเปดรับขาวสารโดยรวมแตกตางกัน และความสัมพันธระหวางความ

คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอขาวสารจากรานของฝาก กับแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาจาก รานของฝากผาน  
เฟซบุกเพจ พบวา ดานไลฟสด ดานวิดีโอ ดานขอความ และดานรูปภาพ มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในดานอารมณ  
ดานเหตุผล และโดยรวม โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก กลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ

นําเสนอขาวสารจากรานของฝาก อยูในระดับดี จะมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินคาจากรานของฝากผานเฟซบุกเพจ  
อยูในระดับมาก ดวยเชนกัน 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาเรื่อง “ คุณลักษณะองคกร การเปดรับขาวสารและปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจ  
ใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร”  ในครั้งนี้ คือ องคกรประเภทตาง ๆ ที่เปนภาคอุตสาหกรรม โรงงาน หนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ อสังหาริมทรัพย คอนโด บานจัดสรร โรงแรม ภาคการเกษตร สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ท่ีเคยใชบริการธุรกิจ

ใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร จํานวน 400 คน 

 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาครั้งนี้เลือกกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คนโดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling)  
โดยเรียงลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  (purposive sampling) โดยจะเก็บกลุมตัวอยางผานสื่อออนไลน 

ในการเก็บกลุมตัวอยาง โดยโพสตแบบสอบถามไปยังเฟซบุกกลุมที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 4 กลุม ดังนี้ 
   1. กลุมผูรับเหมางานกอสรางโรงงานขนาดใหญ 
   2. กลุมรับเหมางานกอสรางหมูบานจัดสรร และคอนโด 
   3. กลุมรับเหมาทําถนนและสัมปทานงานรัฐบาล 
   4.  กลุมเกษตรกรและชาวสวน 
 เหตุผลที่เลือกเฟซบุกกลุม (Facebook Group) 4 กลุม นี้ เพราะสมาชิกในกลุมเปนกลุมคนในองคกรตาง ๆ  
ที่มีความตองการและเคยใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) โดยจะสุมตัวอยางตามอัตราของแตละ เฟซบุกกลุมใน

จํานวนที่เทากันคือเฟซบุกกลุม ๆ ละ 100 คนจากทั้งหมด 4 กลุม จนครบตามจํานวนที่กําหนด 400 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 การสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากสมาชิกที่ใหความ

รวมมือ แตละเฟซบุกกลุม (Facebook Group) ทีละเฟซบุกกลุม จนครบจํานวนที่ตองการ 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 436  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่เปนแบบสอบถาม 
แบบเลือกตอบ (Check list) และแบบสอบถามประมาณคาตามแบบลิเคริทสเกล (Likert scale) ที่ใชเก็บขอมูลที่ผูศึกษาสราง

ขึ้นเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาซึ่งสรางขึ้นโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย

และสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิและผูที่มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการวิจัย โดยทําการแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน  
 ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะองคกร แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลื อกตอบ (check list)  
จํานวน 5 ขอ 
 ตอนท่ี 2  คําถามเกี่ยวกับการเปดรบัขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอรแบบสอบถามมีลักษณะ

เปนแบบเลือกตอบ (check list) จํานวน 8 ขอ 
  ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับการใหความสําคัญปจจัยการตัดสินใจใชบริการใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร จากคําถาม

จํานวน  35 ขอ ซึ่งจําแนกออกเปน 7 ดาน คือ 1. ดานผลิตภัณฑ (product) จํานวน 4 ขอ  2. ดานราคา (price) จํานวน  
4 ขอ  3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (place) จํานวน 4 ขอ  4. ดานการสงเสริมการตลาด (promotion) จํานวน 4 ขอ  
5. ดานกระบวนการ (process) จํานวน 5 ขอ 6. ดานบุคลากรและทีมงาน (people) จํานวน 6 ขอ 7. ดานการประชาสัมพันธ 

(public relations) จํานวน 8 ขอ 
ลักษณะคําถามเปนแบบลิเคิรท สเกล (Likert scale) ใชระดับการวัด 5 ระดับ โดยมีการแปรคาระดับการให

ความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร ออกเปน  5  ระดับ ดังนี้ 1. มากที่สุด คือ 
5  คะแนน  2. มาก คือ 4  คะแนน  3. ปานกลาง คือ 3 คะแนน  4. นอย คือ 2 คะแนน   5. นอยที่สุด  คือ 1 คะแนน 

การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของคอนบราค 

(Cronbach)  ดังนี ้
ในสวนของการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.932 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดทําการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมของแบบสอบถาม ผลปรากฏวา ไดความ

เช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.898 ซึ่งตามหลักของคอนบราค (Cronbach) ไดกําหนดความเช่ือมั่นไวที่ 0.80 ขึ้นไป  
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) ดังนั้นจึงถือวาแบบสอบถามฉบับนี้มีความเช่ือมั่นสูง ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถาม

ดังกลาวไปใชในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี้ 
สถิติวิ เคราะห เ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics analysis)  โดยใชคารอยละ (percentage)  ความถี่  

(frequency) คาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คาความแปรปรวน(variance) และนําเสนอ

ขอมูลในตารางเพื่ออธิบายเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง 
สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (inferential statistical analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
สมมติฐานที่  1 คุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและ                              

รถแทรกเตอรแตกตางกัน 
สถิติที่ใช: การวิเคราะหความเปนอิสระตอกัน (Chi-Square) เพื่อทดสอบความแตกตางของตัวแปรระหวาง

คุณลักษณะองคกรกับการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร  
    สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน จะใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถ

แบคโฮและรถแทรกเตอรแตกตางกัน 
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        สถิติที่ใช: การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance: ANOVA) เพื่อทดสอบ

ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม โดยใชทดสอบคาเฉลี่ย   ความแตกตางของตัวแปรระหวางคุณลักษณะองคกร

กับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร 
   สมมติฐานที่ 3 ผูใชบริการที่มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร แตกตางกัน  

จะใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอรแตกตางกัน 

สถิติที่ใช: การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance: ANOVA) เพื่อทดสอบความ

แตกตางระหวางคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม โดยใชทดสอบคาเฉลี่ย  ความแตกตางของตัวแปรระหวางผูใชบริการที่มีการเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอรกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถ

แทรกเตอร 

 สรุปผลการศึกษา  คุณลักษณะองคกรของกลุมตัวอยาง 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน คือ หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 

39.5 มีรูปแบบองคกรที่สังกัดหรือเปนเจาของ คือ  บริษัทจํากัด  มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.0 มีระยะเวลาการเปดดําเนินการ

ของธุรกิจ คือ มากกวา 4 ปขึ้นไป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.5 มีตําแหนงในการทํางานปจจุบัน คือ ผูบริหารระดับตน 
(ผูจัดการฝาย/ผูจัดการแผนก/ผูจัดการสํานักงาน) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.3 มีแนวโนมที่ใชบริการเชารถแบคโฮและ 
รถแทรกเตอร คือ มีแนวโนมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 79.0  

 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร 
 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่ใชบริการเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร มีชองทางในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

ธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร (สื่อออฟไลน) มากที่สุด คือ สื่อบุคลากรบอกตอ(เชนผูรับเหมา/วิศวกร/เจาของบริษัท/

หุนสวน)  คิดเปนรอยละ 77.3 ชองทางในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร (สื่อออนไลน) 

มากที่สุด คือ เว็บไซต (Website) คิดเปนรอยละ 62.0 มีรูปแบบการนําเสนอขาวสารผานสื่อออนไลนที่สามารถดึงดูด ความสนใจ 

คือ  ไลน(Line) มากที่สุด คิดเปนรอยละ  43.0 มีรูปแบบปฏิสัมพันธที่สามารถเชิญชวนใหเขารวม (สื่อออนไลน) คือ เชิญชวน

ใหบุคคลอื่นซื้อสินคา/ใชบริการ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.8 มีความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮ

และแทรกเตอรจากชองทางตาง ๆ คือ คนหาติดตาม เฉพาะเมื่อตองการทราบหรือตองการขอมูลประกอบการตัดสินใจ  
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.8 มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการใหเชารถแบคโฮและแทรกเตอร  คือ  สื่อบุคคล การบอก

ตอ (เชน ผูรับเหมา/วิศวกร/เจาของบริษัท/หุนสวน) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.0 มีการนําเสนอขาวสารที่ชวยสงเสริม

ภาพลักษณของธุรกิจใหเชารถแบคโฮและแทรกเตอร มีภาพลักษณที่ดีมีความนาเช่ือถือ คือ  สื่อบุคคล การบอกตอ 
(เชน ผูรับเหมา/วิศวกร/เจาของบริษัท/หุนสวนวิศวกร/เจาของบริษัท/หุนสวน) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.3   มีประเด็นการ

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร คือ  ราคา คาใชจาย/การชําระเงิน/เงินมัดจํา มากที่สุด คิดเปนรอย

ละ 50.2   
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ชองทางการเปดรับขาวสาร (สื่อออฟไลน) จํานวน  (คน) รอยละ 
สื่อบุคคล การบอกตอ (เชน ผูรับเหมา/วิศวกร/เจาของบริษัท/หุนสวน) 309 77.3 
ปายโฆษณากลางแจง (เชน คัทเอาท/บิลบอรด) 47 11.8 
แผนพับ / ใบปลิว 14 3.5 
นามบัตร 18 4.5 
อื่น ๆ 12 3.0 
รวม 400 100.0 

  จากตารางพบวากลุมตัวอยาง ใชบริการเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร  มีชองทางการเปดรับขาวสาร(สื่อออฟไลน)

เกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและแทรกเตอรจากชองทางตาง ๆ คือ สื่อบุคคล การบอกตอ ( เชน ผูรับเหมา/วิศวกร/เจาของ

บริษัท/หุนสวน ) มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 77.3  

 การใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร 
  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถ

แทรกเตอร  โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.32 อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแลวพบวา กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยการ

ตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร ดานราคาบริการ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.54 อยูในระดับมากที่สุด 

และผลการศึกษาโดยพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 ดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบค

โฮและรถแทรกเตอร ดานผลิตภัณฑ โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.46 อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแลว พบวา กลุมตัวอยาง  
ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร มากที่สุด คือ มีเครื่องมือ อุปกรณที่มี

คุณภาพพรอมปรับเปลี่ยนตามลักษณะการใชงาน มีคาเฉลี่ย  4.64  อยูในระดับมากที่สุด   
 ดานราคาบริการ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถ

แบคโฮและรถแทรกเตอร  ดานราคาบริการ โดยรวม  มีคาเฉลี่ย 4.54 อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแลว พบวา  
กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร มากที่สุด คือ ราคาเปนธรรม

เมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่น มีคาเฉลี่ย  4.65  อยูในระดับมากที่สุด   
 ดานชองทางการจัดจําหนาย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการ

ธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.15 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

แลวพบวา กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร มากที่สุด คือ 

สามารถติดตอขอใชบริการไดหลากหลายชองทาง มีคาเฉลี่ย 4.58 อยูในระดับมากที่สุด  
 ดานการสงเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง  ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจ

ใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.21 อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแลวพบวา กลุมตัวอยาง  
ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร มากที่สุด  คือ  มีการคิดราคาพิเศษสําหรับ

ลูกคาประจํา มีคาเฉลี่ย 4.53 อยูในระดับมากที่สุด  
ดานกระบวนการใหบริการ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจ

ใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.39 อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแลวพบวา กลุมตัวอยาง  
ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร มากที่สุด คือ การติดตอใชบริการสะดวก  
มีระเบียบขั้นตอนชัดเจน รวดเร็ว ไมซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.60 อยูในระดับมากที่สุด  
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 ดานบุคลากรและทีมงาน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจ 
ใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.38 อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแลวพบวา กลุมตัวอยาง  
ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร มากที่สุด คือ พนักงานมีความเต็มที่เต็มใจ

ใหบริการยิ้มแยมแจมใสมีความเขาใจและรับฟงลูกคา  มีคาเฉลี่ย  4.63  อยูในระดับมากที่สุด   
 ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง  ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการ

ธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.08 อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแลวพบวา กลุมตัวอยาง  
ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร มากที่สุด  คือ ผูนําเสนองานมีทักษะการ

สื่อสารที่ดี ชัดเจนนาสนใจขณะนําเสนอผลงาน มีคาเฉลี่ย  4.60  อยูในระดับมากที่สุด        
การใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใช

บริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถ

แทรกเตอร โดยรวม 

คาเฉลี่ย 
 

(𝐱) 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
SD 

ระดับความสําคัญ 

ดานผลิตภัณฑ 4.46 0.387 มากที่สุด 
ดานราคาบริการ 4.54 0.454 มากที่สุด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.15 0.553 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 4.21 0.531 มากที่สุด 
ดานกระบวนการใหบริการ 4.39 0.463 มากที่สุด 
ดานบุคลากรและทีมงาน 4.38 0.441 มากที่สุด 
ดานการประชาสัมพันธ 4.08 0.590 มาก 
ความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการ

โดยรวม 
4.32 0.388 มากที่สุด 

 
จากตารางแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ใชบริการเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร  ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจ

ใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร  การตัดสินใจใชบริการโดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.32 อยูในระดับมากที่สุด  
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถ

แทรกเตอร มากที่สุด คือ ดานราคาบริการ มีคาเฉลี่ย 4.54  อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ  มีคาเฉลี่ย 4.46  
อยูในระดับมากที่สุด และนอยที่สุด คือ ดานการสื่อสารประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 4.08  อยูในระดับมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและแทรกเตอร  จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยา ง มีชองทางใน

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร (สื่อออฟไลน) คือ สื่อบุคคล การบอกตอ มากที่สุด  
คิดเปนรอยละ 77.3 สอดคลองกับลักษณะเดนของสื่อบุคคล คือ หากเปนการสื่อสารแบบเห็นหนากัน ผูสงสารสามารถ

วิเคราะหและประเมินผูรับสารไดทันทีวาเขาใจในสิ่งที่พูดอยูหรือไม การใชสื่อบุคคลจึงมีลักษณะของความยืดหยุนมากกวาการ

ใชสื่อประเภทอื่น รวมไปถึงจุดเดนคือความเปนกันเอง ทําใหเขาถึงผูรับสารไดงาย  สื่อบุคคลมีอิทธิพลตอการโนมนาวใจผูรับ

สารเปนอยางมาก ยิ่งในปจจุบันไมจําเปนจะตองเปนเพื่อนกันในชีวิตจริง แตเปนเพื่อนกันในโลกออนไลน จึงกลายเปนอีก  
หนึ่งชองทางในการนําเสนอขายสินคาและบริการ ดวยความรูสึกสนิทสนม จึงเช่ือใจ  
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จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีชองทางในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร 

(สื่อออนไลน) คือ เว็บไซต มากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.0 สอดคลองกับบทบาทและความสําคัญของเว็บไซต ซึ่งในปจจุบัน

เว็บไซตเขามามีบทบาทและมีความสําคัญตอชีวิตประจําวัน เว็บไซตจึงถือเปนแหลงขาวสารที่สําคัญสําหรับทุก ๆ คน  
เพราะสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น เว็บไซตจึงมีบทบาทสําคัญ กับทุก ๆ องคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ

ประชาสัมพันธ หรือเพื่อการคาขาย โดยการนําเสนอรูปแบบสวยงาม คนหาขอมูลงาย มีความนาเช่ือถือ และสอดคลองกับ

งานวิจัยของนัฐพงษ อวมเอิบ (2562) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความตองการ ความคาดหวังและการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

บริษัทโปรดักช่ันเฮาส ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวาลูกคามีความคาดหวังดานชองทางการติดตอ ลูกคามีความ

คาดหวัง ดานมีเว็บไซตที่นาเชื่อถือมากที่สุด 
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีการนําเสนอขาวสารผานสื่อออนไลนที่สามารถดึงดูดความสนใจ มากที่สุด คือ 

ไลน สอดคลองกับขอมูลจํานวนผูใชงาน 50 ลานรายในไทย คนไทยสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ เพื่อชวยในการใชชีวิต 

ติดตอสื่อสารและทําธุรกิจบนโลกดิจิทัลไดอยางงายดาย สังคมการพูดคุย ทําใหผูคนเช่ือมตอกับกลุมคนที่ช่ืนชอบในเรื่อง

เดียวกันมากข้ึน และยังเปนแพลตฟอรมเพื่อสรางความหลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของคนไทย  
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีรูปแบบปฏิสัมพันธผานสื่อออนไลนเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถ

แทรกเตอร คือ เชิญชวนใหบุคคลอื่นซื้อสินคา สอดคลองกับผลงานวิจัยที่ไดกลาวมาขางตน ที่กลาวถึง สื่อบุคคล การบอกตอ 

ซึ่งเปนการพบปะซึ่งหนา มีผลตอการโนมนาวใจผูรับสาร 
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีรูปแบบความถี่ในการเปดรับขาวสาร คือ คนหาติดตาม เฉพาะเมื่อตองการ

ทราบหรือตองการขอมูลประกอบการตัดสินใจ  มากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.8  สอดคลองกับบทความออนไลน ที่กลาวถึง  
5 ขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา หนึ่งในนั้นคือ การคนหาขอมูลเพื่อประเมินทางเลือกแลวจึงตัดสินใจ  จากผลที่ได

ศึกษานั้นสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาษณีย ทิพยยานุภาพ (2564) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร แรงจูงใจและ

ความคาดหวังตอการเขาชมเฟซบุกเพจรานของฝาก ไดกลาววาพฤติกรรมคนไทย 90 % จะหาขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อ

กอน ผานชองทางออนไลน 
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการใหเชารถแบคโฮและแทรกเตอร  คือ   

สื่อบุคคล การบอกตอ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.0 สอดคลองกับงานวิจัยของ มาริสา วองเวศน (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

การสื่อสารแบบบอกตอ ความตองการสวนบุคคลและประสบการณการใชบริการที่สงผลตอความคาดหวังตอคุณภาพงาน

บริการของผูโดยสารลีมูซีน ผลการศึกษา พบวา การสื่อสารแบบบอกตอ ขอมูลที่ไดรับจากคนใกลตัวมีความนาเช่ือถือมากกวา

ขอมูลจากบริษัทของผูโดยสารมากที่สุด อีกท้ังยังสอดคลองกับผลงานวิจัยท่ีไดกลาวมาขางตน ที่กลาวถึง สื่อบุคคล การบอกตอ 

ซึ่งเปนการพบปะซึ่งหนา มีผลตอการโนมนาวใจผูรับสาร 
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีการนําเสนอขาวสารที่ชวยสงเสริมภาพลักษณของธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถ

แทรกเตอร ใหมีภาพลักษณที่ดีมีความนาเช่ือถือ คือ สื่อบุคคล การบอกตอ คิดเปนรอยละ 33.3 จะสอดคลองกับงานวิจัยท่ีได

กลาวมาขางตนที่ผลไดกลาวถึง การเปดรับขาวสารจากสื่อออฟไลน คือ การบอกตอ มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับความสําคัญ  
ในการทําธุรกิจในยุคปจจุบัน ถาผูบริโภคประทับใจก็จะกลายเปนผูบอกตอ โดยถายทอดประสบการณจากการใชสินคาหรือ

บริการจริง ตลอดจนความประทับใจ ไปยังบุคคลใกลชิดรอบ ๆ ตัว นอกจากเปนสื่อที่นาเชื่อถือแลว ยังมีความสามารถในการ

ชักจูง  
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง มีประเด็นการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร คือ 

ราคา คาใชจาย / การชําระเงิน / เงินมัดจํา มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.2 สอดคลองกับงานวิจัยของนัฐพงษ อวมเอิบ (2562) 

ไดทําการศึกษา เรื่อง ความตองการ ความคาดหวังและการตัดสินใจเลือกใชบริการ บริษัทโปรดักช่ันเฮาส ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

ผลการศึกษาพบวาลูกคามีความคาดหวังดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพงานมากท่ีสุด 
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ปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร มีการตัดสินใจใชบริการโดยรวม มีคาเฉลี่ย 

4.32 อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา กลุมตัวอยาง มีระดับการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮ

และรถแทรกเตอร มากที่สุด  คือ ดานราคาบริการ มีคาเฉลี่ย 4.54 มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด  สอดคลองกับงานวิจัย

ของนัฐพงษ อวมเอิบ (2562) ไดทําการศึกษา เรื่อง ความตองการ ความคาดหวังและการตัดสินใจเลือกใชบริการ บริษัท  
โปรดักช่ันเฮาส ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวาลูกคามีความคาดหวังดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพงานมากท่ีสุด 

ดานผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่ใชบริการเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร ใหความสําคัญกับปจจัยการ

ตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร ดานผลิตภัณฑ โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.46 ระดับความสําคัญอยูในระดับ

มากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถ 
แบคโฮและรถแทรกเตอร มากที่สุด  คือ   มีเครื่องมือ อุปกรณที่มีคุณภาพพรอมปรับเปลี่ยนตามลักษณะการใชงาน มีคาเฉลี่ย 

4.64 ระดับความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพรรณ กลาหาญ (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง  
ความคิดเห็นของผูใชบริการตอบริการใหเชารถแทรกเตอรและรถแบคโฮของผูประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา ดานผลิตภัณฑ  ไดแก รถแทรกเตอร รถแบคโฮ มีสภาพสมบูรณพรอมใหบริการ มีหลายแบบตาม

ลักษณะการใชงานมีอุปกรณพรอมสับเปลี่ยนตามลักษณะการใชงาน  
ดานราคาบริการ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่ใชบริการเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร  ใหความสําคัญกับปจจัย

การตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร ดานราคาบริการ โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.54 อยูในระดับมากที่สุด  
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถ

แทรกเตอร มากที่สุด  คือ  ราคาเปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่น มีคาเฉลี่ย 4.65 อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัย

ของ อัมพรรณ กลาหาญ (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูใชบริการตอบริการใหเชารถแทรกเตอรและรถแบคโฮของ

ผูประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผลการวิจัยพบวา ดานราคา ไดแก ราคาบริการคุมคากับสภาพและ

ขนาดของงานมีราคาพิเศษสําหรับลูกคาประจํา และราคายืดหยุนตอรองได 
ดานบุคลากรและทีมงาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทีใ่ชบริการเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร  ใหความสําคัญกับ

ปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร ดานบุคลากรและทีมงาน โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.38 อยูใน

ระดับ มากที่สุด    เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว พบวา กลุมตัวอยาง ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชา

รถแบคโฮและรถแทรกเตอร มากที่สุด คือ พนักงานมีความเต็มที่เต็มใจใหบริการยิ้มแยมแจมใสมีความเขาใจและรับฟงลูกคา   
มีคาเฉลี่ย  4.63  อยูในระดับมากที่สุด  สอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพรรณ กลาหาญ (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น

ของผูใชบริการตอบริการใหเชารถแทรกเตอรและรถแบคโฮของผูประกอบการ จังหวัดสมทุรปราการ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

ผลการวิจัยพบวา ดานพนักงานใหบริการ พนักงานเต็มใจบริการ ยิ้มแยมแจมใสมีความสุภาพ ออนโยนมีบุคลิกภาพดี  
และมีความซื่อสัตยเชื่อถือได ดานกระบวนการใหบริการ มีการติดตามดูแลหลังการใหบริการแลว 

อภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและ 
รถแทรกเตอรแตกตางกัน 

จากการศึกษาครั้งน้ีมีผูวิจัยพบประเด็นท่ีนาสนใจดังน้ี 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประเภทองคกรที่แตกตางกันมีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮ

และรถแทรกเตอร (สื่อออนไลน) แตกตางกันโดยพบวา ทุกกลุมประเภทองคกร มีชองทางในการเปดรับขาวสาร (สื่อออนไลน) 

คือ เว็บไซต (Website) มากที่สุด 
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  สอดคลองกับกับบทบาทและความสําคัญของเว็บไซต ซึ่งในปจจุบันเว็บไซตเขามามีบทบาทและมีความสําคัญตอ

ชีวิตประจําวัน เว็บไซตจึงถือเปนแหลงขาวสารที่สําคัญสําหรับทุก ๆ คน เพราะสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น 

เว็บไซตจึงมีบทบาทสําคัญ กับทุก ๆ องคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประชาสัมพันธ หรือเพื่อการคาขาย โดยการนําเสนอ

รูปแบบสวยงาม คนหาขอมูลงาย มีความนาเชื่อถือ 
ดังนั้นจากที่ไดกลาวมาขางตนจึงเห็นไดวา กลุมตัวอยางประเภทองคกรที่แตกตางกันมีการเปดรับขาวสาร เกี่ยวกับ

ธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร (สื่อออนไลน) แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  ประเภทองคกรที่แตกตางกันมีการนําเสนอขาวสารผานสื่อออนไลนที่สามารถ

ดึงดูดความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร  แตกตางกัน โดยพบวา  ภาคอุตสาหกรรม โรงงาน  
ภาคการเกษตร และ สถาบันการศึกษา มีการนําเสนอขาวสารผานสื่อออนไลนท่ีสามารถดึงดูดความสนใจ มากที่สุด คือ ขอความ  
 ในขณะที่ หนวยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีการนําเสนอขาวสารผานสื่อออนไลนที่สามารถดึงดูดความสนใจ  
มากที่สุด คือ ไลน (Line) สอดคลองกับขอมูลจํานวนผูใชงาน 50 ลานรายในไทย คนไทยสามารถเขาถึงบริการตาง ๆ เพื่อชวยใน

การใชชีวิต ติดตอสื่อสารและทําธุรกิจบนโลกดิจิทัลไดอยางงายดาย สังคมการพูดคุย ทําใหผูคนเชื่อมตอกับกลุมคนที่ช่ืนชอบ 
ในเรื่องเดียวกันมากขึ้น และยังเปนแพลตฟอรมเพื่อสรางความหลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของคนไทย  
 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาษณีย ทิพยยานุภาพ (2564) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 

แรงจูงใจและความคาดหวังตอการเขาชม เฟซบุกเพจรานของฝาก  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางทุกชวงอายุมีชองทางสื่อ

ออนไลนท่ีใชในการเปดรับขาวสารจากรานของฝาก คือ Line (ไลน) มากที่สุด  
 ดังนั้นจากท่ีไดกลาวมาขางตนจึงเห็นไดวา กลุมตัวอยาง ประเภทองคกรที่แตกตางกันมีการนําเสนอขาวสารผานสื่อ

ออนไลนท่ีสามารถดึงดูดความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร แตกตางกัน 
 ประเภทองคกรที่แตกตางกัน มีรูปแบบความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและ  
รถแทรกเตอร แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา  ภาคอุตสาหกรรม โรงงาน หนวยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ อสังหาริมทรัพย 

คอนโด บานจัดสรร ภาคการเกษตร และสถาบันการศึกษา มีรูปแบบความถี่ในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถ  
แบคโฮและรถแทรกเตอร คือ คนหา ติดตามเฉพาะเมื่อตองการขอมูลประกอบการตัดสินใจ มากท่ีสุด 
 ในขณะที่ หนวยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีรูปแบบในการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจให เชารถแบคโฮและ 
รถแทรกเตอร คือ คนหาติดตามเฉพาะเมื่อตองการขอมูลประกอบการตัดสินใจ มากกวา ภาคอุตสาหกรรม โรงงาน 

อสังหาริมทรัพย คอนโด บานจัดสรร ภาคการเกษตร และสถาบันการศึกษา 
 สอดคลองกับงานวิจัยของฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ (2554) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจและปจจัยทางการตลาดบน 
เฟซบุก (facebook) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทาง

การตลาดบนเฟซบุก ดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
อยูในระดับที่มีผลตอการตัดสินใจมาก 
 ดังนั้นจากที่ไดกลาวมาขางตนจึงเห็นไดวา กลุมตัวอยางประเภทองคกรที่แตกตางกัน มีรูปแบบความถี่ในการ

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร แตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน จะใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถ

แบคโฮและรถแทรกเตอรโดยรวม แตกตางกัน  

ผลทดสอบสมมติฐานพบวา ประเภทองคกรแตกตางกัน ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชา

รถแบคโฮและรถแทรกเตอร โดยรวมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ภาคอุตสาหกรรม โรงงาน ใหความสําคัญ

กับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร โดยรวม  นอยกวา   อสังหาริมทรัพย / คอนโด /  
บานจัดสรร และอื่น ๆ  
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ในขณะที่ หนวยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ  ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮ

และรถแทรกเตอร โดยรวม นอยกวา ประเภทองคกร คือ อสังหาริมทรัพย / คอนโด / บานจัดสรร สถาบันการศึกษา  
และอื่น ๆ  

สอดคลองกับงานฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ (2554) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจและปจจัยทางการตลาดบนเฟซบุก 

(facebook) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา ดานผลิตภัณฑที่มี

ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา อยูในระดับที่มีผลตอการ

ตัดสินใจมาก โดยการที่ตราสินคา (brand) มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก จะทําใหมีระดับที่มีผลตอการตัดสินใจมากเปนอันดับแรก  

ปจจัยทางการตลาดบนเฟซบุก ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา อยูในระดับที่มีผลตอการตัดสินใจมาก ทั้งในสวนของการโฆษณาการสงเสริมการขาย 

การประชาสัมพันธและการออกขาวและการตลาดทางตรง  โดยการเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตอสังคมขององคกร จะทําใหมี

ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจมากเปนอันดับแรก 
สมมติฐานที่ 3 ผูใชบริการที่มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร แตกตางกัน 

จะใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอรแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร แตกตางกัน

ไดแก สื่อออนไลนท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา   
สื่อท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ คือ เว็บไซต (Website) ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการ

ธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร โดยรวม นอยกวา เฟซบุก 
และเฟซบุก (Facebook) ใหความสําคัญกับปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอร 

โดยรวม มากกวา อื่น ๆ 
สอดคลองกับงานวิจัยของฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ (2554) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจและปจจัยทางการตลาดบน  

เฟซบุก (facebook) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทาง

การตลาดบนเฟซบุก ดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
จากผลการศึกษาพบวา อยูในระดับที่มีผลตอการตัดสินใจมาก โดยการที่ตราสินคา (brand) มีช่ือเสียงเปนที่รูจัก จะทําใหมี

ระดับที่มีผลตอการตัดสินใจมากเปนอันดับแรก  ปจจัยทางการตลาดบนเฟซบุก ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา อยูในระดับท่ีมีผลตอการตัดสินใจมาก 
และยังสอดคลองกับงานของ มาริสา วองเวศน (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสื่อสารแบบบอกตอ ความตองการ

สวนบุคคลและประสบการณการใชบริการที่สงผลตอความคาดหวังตอคุณภาพงานบริการของผูโดยสารลีมูซีน พบวา ขอมูลที่

ไดรับจากคนใกลตัวมีความนาเชื่อถือมากกวาขอมูลจากบริษัทของผูโดยสารมากที่สุด 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะองคกร การเปดรับขาวสารและปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและ

รถแทรกเตอร” มีขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและ รถแทรกเตอร  
และนักการตลาดสามารถนําไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ทําใหเห็นถึงพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของผูบริโภค เนื่องจากปจจุบัน มีความ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องของ การสื่อสาร เทคโนโลยี อยางรวดเร็ว ทําใหสงผลตอ กระบวนการทางความคิด ความรูสึก

รวมถึงพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของผูบริโภค ดังนั้น จึงควรมีการปรับตัว มีเทคนิคใหม ๆ มานําเสนอสินคาและ
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บริการเพื่อเปนการเพิ่มปจจัยในการตัดสินใจใชบริการธุรกิจใหเชารถแบคโฮและรถแทรกเตอรใหมีความหลากหลาย

เพิ่มมากขึ้น 
2. ผูวิจัยเสนอแนะวาควรศึกษาถึงปจจัยการตัดสินใจใชบริการธุรกิจรถแบคโฮและรถแทรกเตอรตามชองทางการเปด         

ขาวสารของผูใชบริการ 
3. จากการวิจัยในครั้งนี้พบวา ชองทางในการเปดรับขาวสารผานสื่อออนไลนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีกวาสื่อออฟไลน ทําใหการ

ประชาสัมพันธสมควรจะทําผานสื่อออนไลนเปนหลักและควรประชาสัมพันธผานสื่อออฟไลนควบคูไปดวย 
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การรับรู ทัศนคติ ความคาดหวัง และการไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

AWARENESS, ATTITUDES, EXPECTATIONS, AND BENEFITS FROM DIGITAL PARK THAILAND 
(EECd) OF 12 TARGETED INDUSTRIES WITHIN THE EASTERN ECONOMIC  

CORRIDOR (EEC) AREA 
ธนานันท บุญชวย* และปริยา รินรัตนากร** 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีประเด็นปญหาวิจัยที่นาสนใจเกี่ยวกับดานการรับรู ทัศนคติ ความคาดหวัง และการไดใชประโยชน

จากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) ยังไมมีการศึกษาในประเด็นดังกลาว รวมถึงขอคนพบในประเด็นที่นาสนใจ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อเปน

ประโยชนตอวงวิชาการตอไป โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ลักษณะทางประชากรกับการรับรู

จากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย 2) เพื่อศึกษาถึง

ความสัมพันธระหวาง การรับรูกับทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 

อุตสาหกรรมเปาหมาย 3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ทัศนคติกับความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรม

และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย และ 4) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ความคาดหวังกับการ

ไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรม  ประโยชนทาง

วิชาการสามารถนําขอมูลมาพัฒนาโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิ ทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรม

เปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใหเกิดการรับรู และทัศนคติที่ดียิ่งขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้

จํานวน 400 คน จากแรงงาน ทั้ง 12 อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใชวิธีการสํารวจดวยการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติที่ ใช   F-test และ One - Way ANOVA และสถิติ  Pearson’s correlation coefficient เพื่อทดสอบ

ความสัมพันธของตัวแปร  
ผลการศึกษา พบวา แรงงานที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีการรับรูจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรม

และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) แตกตางกัน โดยมีการรับรูจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)  
ที่มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน  
โดยความสัมพันธดังกลาวเปนในเชิงบวก และทางดานทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

(EECd) มีความสัมพันธกับความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐาน โดยความสัมพันธดังกลาวเปนในเชิงบวก และความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (EECd) มีความสัมพันธกับการไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)  
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยความสัมพันธดังกลาวเปนในเชิงบวก 

 

                                                           
 นักศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
** อาจารยที่ปรึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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คําสําคัญ : การรับรู, ทัศนคติ, ความคาดหวัง, การไดใชประโยชน, โครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดจิิทัล, เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

Abstract  

This research has interesting research issues related to perception. Attitudes, Expectations, and 
benefits from digital Innovation and Industrial promotion zone projects (EECd) of 12 industries targets in the 
eastern special development zone (EEC) no studies have been conducted on this issue, including the 
discover interesting issues therefore, the researcher is interested in studying for the benefit of the academic 
community in the future. with purpose 1) to compare the differences between Demographic characteristics 
and perceptions from the Industrial Promotion and Digital Innovation Zone (EECd) program of the 12 target 
industries 2) to study the relationship between awareness and attitude towards digital Innovation and 
Industrial promotion zone project (EECd) of 12 target industries 3) to study the relationship between 
attitudes and expectations from the digital Innovation and Industrial promotion zone project (EECd) of the 
12 target industries and 4) to study the relationship between expectations for taking advantage of the digital 
Industry promotion and Innovation zone project (EECd) of 12 industries academic benefits can be used to 
develop digital innovation and industrial promotion zone projects. (EECd) of 12 target industries in the 
eastern special development zone (EEC) to be recognized and a better attitude the number of samples 
used in this study 400 person from labor, both 12 target Industries in the eastern special development zone 
(EEC) use a survey method by collecting data from questionnaires. The statistics used to analyze the data 
are frequency percentage value average and standard deviation used statistics F-test and One - Way ANOVA 
and statistics Pearson’s correlation coefficient to test the relationship of variables.  

Study results found that workers with different demographic characteristics there is recognition 
from the industrial promotion zone and digital innovation project. (EECd) different, with recognition from 
the Industrial Promotion Zone and Digital Innovation Project (EECd) that is related to the attitude towards 
the industrial promotion zone and digital innovation project (EECd) which is following the assumption the 
relationship was positive. and in terms of attitudes towards industrial promotion zones and digital innovation 
projects (EECd) It is correlated with expectations from industrial promotion zones and digital innovation 
projects. (EECd) which is following the assumption the relationship was positive. and expectations from the 
Industrial promotion zone project and digital innovation (EECd) It is related to the utilization of industrial 
promotion zone projects and digital innovation (EECd) which is under the assumption the relationship was 
positive. 
Keywords : Awareness, Attitudes, Expectations, Benefits, Digital Park Thailand (EECd), Eastern Economic 
Corridor (EEC)  
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บทนํา 
 เนื่องจากในปจจุบันนวัตกรรมดิจิทัล ป 2564 เริ่มเขามามีสวนรวมในกระบวนการทํางานของธุรกิจอุตสาหกรรมมาก

ขึ้น ทําใหเกิดเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลรูปแบบใหม เชน นวัตกรรมระบบ E - Commerce หรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
โดยใชเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันเปนสื่อนําเสนอสินคาและบริการตาง ๆ โดยบริษัท หัวเวย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด  
ไดเปดเผยถึงเทรนดนวัตกรรมที่มีนัยสําคัญภายใน 5 ปขางหนาวานวัตกรรมดิจิทัลจะมีเทรนดดิจิทัลสําคัญถึง 10 เทรนด  
ซึ่งอยางนอย 4 เทรนด จะสงผลตอภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคมของทั่วโลกไปยังถึงป 68 โดย 4 เทรนด นั่นก็คือ Augmented 
Creativity, Symbiotic Economy, 5G Rapid Rollout แ ล ะ  Global Digital Governance (ฐ า น เ ศ ร ษฐ กิ จ , 2564)  
จากเหตุผลดังกลาว ทําใหเห็นไดวาธุรกิจอุตสาหกรรมตองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจําเปนที่จะตองนํานวัตกรรมดิจิทัลมา

ใชในการดําเนินงานในธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองตอสังคมและตลาดไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และจาก

การศึกษาขอมูลเพิ่มเติมของสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติที่วาดวยนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหมไดบูรณาการเขาสูระบบทางธุรกิจ

อุตสาหกรรม (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 2564,ออนไลน) การที่จะทําใหธุรกิจอุตสาหกรรมของตนอยูรอดไดจึงตองปรับตัว 

และตองนํานวัตกรรมดิจิทัลมาใชงานอยางเหมาะสม เพราะนวัตกรรมดิจิทัลมีผลตอการดําเนินงานทางธุรกิจอุตสาหกรรมใน

อนาคต แตสถานการณ โลกในปจจุบันเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหนวัตกรรมดิจิทัลที่กลาวถึงในที่นี้ลาสมัยไดในระยะเวลา

อันรวดเร็ว ดังนั้นเจาของธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ ตองศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมดิจิทัลอยูตลอดเวลา 
 ดังนั้นจากปญหาและความเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมดิจิทัลทําใหผูวิจัยจึงสนใจประเด็นของโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดจิิทัล  Digital Park Thailand : EECd เนื่องจากตองการทราบถึงการรับรู ทัศนคติ ความคาดหวงั 

และการไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมายใน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และจากขอมูลจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (2564) ในเบื้องตน พบวา ประเด็น

ปญหาที่โครงการ เผชิญอยูในปจจุบันคือความรูความเขาใจของกลุมแรงงานเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามหลักการของ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบหลักการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใหเปนเขตเศรษฐกิจช้ันนําของอาเซียน และได

มอบหมายใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินการจัดตั้งโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  

Digital Park Thailand : EECd ใหเปนสวนหนึ่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษากลุมแรงงาน ทั้ง 12 อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

3 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เกี่ยวกับ การรับรู ทัศนคติ ความคาดหวัง และการไดใช

ประโยชน โดยศึกษาจากความแตกตางระหวาง ลักษณะทางประชากรกับการรับรูจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมายและความสมัพันธระหวางการรับรู ทัศนคติ ความคาดหวัง และการได

ใชประโยชน สามารถนําขอมูลมาพัฒนาโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรม

เปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใหเกิดการรับรู และทัศนคติที่ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ลักษณะทางประชากรกับการรับรูจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรม

และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง การรับรูกับทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
 3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ทัศนคติกับความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
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 4. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ความคาดหวังกับการไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 
 จอมจักก นาคะรัต (2561) ไดศึกษาพบวา คนที่มีลักษณะทางประชากรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน  
โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้ เพศ ความแตกตางทางเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน คือ เพศหญิง 
มีแนวโนม และความตองการที่จะสง และรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสง และรับ

ขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับ และสงขาวสารนั้นด วย 

นอกจากนี้เพศหญิง และเพศชายมีความตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรม  
และสังคมจะเปนตัวกําหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน วงจรชีวิตครอบครัว เปนขั้นตอนการดํารงชีวิตของ

บุคคล ซึ่งการดํารงในแตละขั้นตอนเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคล ทําใหเกิดความตองการ

ในผลิตภัณฑ และพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน โดยมีความสัมพันธกับสถานภาพทางการเงิน และความสนใจของแตละ

บุคคล อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิด และพฤติกรรม คนท่ีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรนียิม 

ยึดถืออุดมการณ และมองโลกในแงดีมากกวาคนที่มีอายุมาก ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม การศึกษา 

ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกตางกันคนที่มีระดับการศึกษาสูง เพราะเปนผูมีความรูกวางขวาง  
และเขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงาย ๆ ถาไมมีฐานหรือเหตุผลเพียงพอ แตหากมีเวลาจํากัดผูที่มีระดับการศึกษา

สูงมักจะแสวงหาขาวสารจากหนังสือพิมพมากกวาจากสื่อประเภทอื่น และ อาชีพ จะนําไปสูความจําเปน และความตองการ 

และบริการที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซื้อชุดทํางาน และสินคาท่ีจําเปน ประธานกรรมการบริษัท และภรรยาจะซื้อเสือ้ผา

ราคาสูง เปนตนและสุดทายผูวิจัยไดเพิ่ม “ประเภทอุตสาหกรรม” เขาไปในการวิจัย ซึ่งหมายถึง เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก รัฐบาลไดกําหนดอุตสาหกรรม 12  ประเภทท่ีมีศักยภาพดานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู 
 ณัฐพัชร ณ ระนอง (2563) ไดศึกษาพบวา การรับรู คือ การสัมผัสที่สามารถสื่อความหมายเปนการแปลหรือตีความ

แหงการสัมผัสที่ไดรับออกมาเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีความหมายอันเปนท่ีรูจัก และเขาใจกัน ในการแปลหรือตีความหมายของการ

สัมผัสนั้น จําเปนที่อินทรียจะใชประสบการณเดิมหรือความชัดเจนแตหนหลัง แตหากคนเราไมมีความรูเดิมหรือลืมเรื่องนั้น ๆ 

ไป ก็จะไมมีการรับรูสิ่งนั้น ๆ จะมีก็เพียงแตที่สัมผัสกับสิ่งเราเทานั้น กระบวนการของการรับรูจึงหมายถึง กระบวนการที่ 
คาบเกี่ยวระหวางความรูสึก ความเขาใจ การคิด การเรียนรู การตัดสินใจ และเปนการแสดงพฤติกรรม การรับรูจากโครงการ

เขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาแนวคิดของ การรับรูจากโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมพรอมท่ีจะเติบโตเปนศูนยกลาง

นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน 12 อุตสาหกรรมเปาหมายในอนาคต โดยโครงการนี้ตั้งอยู ในพื้นที่  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   
วงกต วิจักขณสังสิทธิ์ (2564) กลาวถึงการลงทุนในโครงการ Digital Park Thailand ในงานTelecoms World Asia 2017  
ไวอยางนาสนใจวา การลงทุนในโครงการ Digital Park Thailand แบงออกเปน 3 รูปแบบ ประกอบไปดวย 1) การลงทุนโดย

รัฐบาลในสวนของโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 2) การลงทุนโดย CAT ในสวนของระบบการสื่อสารโทรคมนาคม 

และ Data Center 3) การลงทุนโดยภาคเอกชน การดําเนินธุรกิจใน Digital Park Thailand จะไดรับสิทธิประโยชนหลาย

ดาน เชน สิทธิประโยชนทางดานภาษี ท้ังภาษีเงินไดนิติบุคคล และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การใหบริการภาครัฐแบบ  
One stop service ความสะดวกในการขอ VISA และใบอนุญาตทํางานของชาวตางชาติ เปนตน 
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แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
 ชาญชัย จิตรเหลาอาพร, สัญญา วิวัฒน, และยุวัฒน ยุวเมธี  (2564) ไดศึกษาความหมายทัศนคติวา เปนการ

ผสมผสานของความรูสึกนึกคิด ความเช่ือความคิดเห็น ความรูเปนการแสดงออกตอสิ่งตาง ๆ ในทางที่ชอบหรือไมชอบพอใจ 

หรือไมพอใจที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในสภาวะที่พรอมในทางสนับสนุน หรือทางตอตานในเรื่องของสถานการณ  
สถาบัน บุคคล หรือ ความคิด ดังนั้นทัศนคติ หมายถึง การผสมผสานของความรูสึกนึกคิด ความเช่ือความคิดเห็น ความรูเปน

การแสดงออกตอสิ่งตาง ๆ ในทางที่ชอบหรือไม ชอบพอใจหรือไมพอใจที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในสภาวะที่พรอมในทาง

สนับสนุน หรือทางตอตานในเรื่องของสถานการณ สถาบัน บุคคล หรือ ความคิด ดังนั้นจากการศึกษาแนวคิดของ ชาญชัย 

จิตรเหลาอาพร และคนอื่น ๆ (2564) ในที่นี้หมายถึง ทัศนคติของกลุมแรงงานที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยแบงทัศนคติออกเปน 2 ดาน ไดแก 1) ดานการ

ประชาสัมพันธ หมายถึง ทัศนคติของกลุมแรงงานดานการประชาสัมพันธ โดยพิจารณาจาก โครงการ EECd มีชองทางการ

ประชาสัมพันธที่ครบถวน หลากหลาย โครงการ EECd มีการประชาสัมพันธที่สามารถเขาถึงประชาชนกลุมเปาหมายได 

โครงการ EECd มีการประชาสัมพันธที่สามารถสรางการรับรู เกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการได และโครงการEECd  
มีการประชาสัมพันธที่สามารถสรางการจดจําเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการได และ 2) ดานความรับผิดชอบตอสังคม  
และสิ่งแวดลอม หมายถึง ทัศนคติของกลุมแรงงานดานความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาจาก โครงการ 

EECd สามารถชวยสงเสริมพัฒนาประชาชนในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได โครงการ EECd สามารถชวยสงเสริมอาชีพ

สรางรายไดใหแกประชาชนในชุมชนได และโครงการ EECd สามารถชวยสงเสริมโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมได 
 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
 ความคาดหวังความเช่ือวาสิ่งใดที่นาจะเกิดขึ้น และสิ่งใดบางนาจะไมเกิดขึ้น ความคาดหวังจะเกิดขึ้นตรงตามความ

เชื่อหรือการคาดการณลวงหนานั้นหรือไมยอมขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล หากความคาดหวังน้ีประสบความสําเร็จ

หรือถูกตองจะมีเจตคติที่ดี หรือมีความพึงพอใจตอสิ่งนั้น แตถาหากความคาดหวังผิดพลาดในสิ่งใด ก็จะมีเจตคติไมดีตอสิ่งนั้น 

จอมจักก นาคะรัต (2561) ดังนั้นจากแนวคิดของ ความคาดหวังของกลุมแรงงานท่ีมีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยแบงความคาดหวังออกเปน 2 ดาน ไดแก  
1) ดานการประชาสัมพันธ คือความคาดหวังของกลุมแรงงานดานการประชาสัมพันธ โดยพิจารณาจาก โครงการ EECd 
สามารถประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการไดครอบคลุม และทั่วถึง โครงการ EECd สามารถประชาสัมพันธสรางการ

รับรู และสรางการรูจักเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการได โครงการ EECd สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธไดนาสนใจ และ

ชวนใหติดตาม และโครงการ EECd สามารถสรางเนื้อหาขาวสาร (Content) ที่รับรู และเขาใจไดงาย ไมซับซอน และ  
2) ดานวิจัย และเทคโนโลยี คือความคาดหวังของกลุมแรงงานดานวิจัย และเทคโนโลยี โดยพิจารณาจาก โครงการ EECd 
จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับการนําวิจัย และเทคโนโลยีมาประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม โครงการ EECd 
ชวยนําองคความรูดานการวิจัย และเทคโนโลยีมาปรับใช เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศใหมารวมลงทุนในประเทศไทย 

โครงการ EECd สามารถนําเทคโนโลยีมาปรับใช เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (เชน ถนน รถไฟฟา ทาเรือ) ในเขตพื้นที่  
3 จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) และโครงการ EECd สามารถนําองคความรูดานการวิจัย  
และเทคโนโลยี มาชวยสรางโอกาสสรางอาชีพรายไดใหแกชุมชน ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  
และระยอง) 
 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจ 
 จารุกิตต ขวัญมงคลพงศ, จันทิมา ศิริ และกิตติ อัปสรภาสกร (2564) ไดกลาวถึงทฤษฎีการใชประโยชนและความ 
พึงพอใจไววา จะเนนและใหความสําคัญกับผูรับสารในฐานะที่เปนผูเลือกใชสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อสนองความตองการของ

ตนเอง ซึ่งเปนการศึกษาผูรับสารเกี่ยวกับสภาวะทางสังคมและจิตใจ ซึ่งกอใหเกิดความคาดหวังจากสื่อมวลชน หรือแหลงขาว 
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แลวนําไปสูการเปดรับสื่อในรูปแบบตาง ๆ อันกอใหเกิดการไดรับความพึงพอใจตามที่ตองการ โดยสามารถสรุปเปนความ

ตองการใชประโยชนจากสื่อหรือการรับสื่อของผูรับสารในแงตาง ๆ อีกทั้ง การไดใชประโยชน หมายถึง พฤติกรรมของมนุษย

เกิดขึ้นตองมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับคัน (Drive) เปนความตองการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรม

เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง ซึ่งความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน ความตองการบางอยางเปนความตองการ

ทางชีววิทยา (Biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด ปรัชาญา นุชสุวรรณ (2557) ดังนั้นจากการศึกษา การไดใชประโยชน

ของกลุมแรงงานที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) โดยแบงการไดประโยชนออกเปน 3 ดาน คือ 1) ดานโครงสรางพื้นฐาน การไดใชประโยชนของกลุมแรงงานดาน

โครงสรางพื้นฐาน โดยพิจารณาจาก การไดใชประโยชนจากสวนตอขยายของระบบคมนาคมที่ใชในการขนสงสินคาและการ

เดินทาง เชน ถนน ทาเรือ รถไฟฟา สนามบิน การไดใชประโยชนจากระบบการแจงเตือนอุบัติเหตุ (เชน การเกิดอัคคีภัย  
การโจรกรรม การตรวจจับวัตถุอันตราย การรั่วไหลของสารเคมี) ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม และการไดใชประโยชนจากการ

จัดตั้งศูนยฝกอบรมพัฒนาบุคลากร และประชาชนในชุมชนใหมีความรูดานดิจิทัล 2) ดานสาธารณูปโภค การไดใชประโยชน

ของกลุมแรงงานดานสาธารณูปโภค โดยพิจารณาจาก การไดใชประโยชนจากการเพิ่มเครือขายการสื่ อสารโทรคมนาคม เชน 

การวางสายเคเบิลใตน้ํา การไดใชประโยชนจากการแกไขปญหาน้ําเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม และการไดใชประโยชนจาก

การจัดหาพลังงานทดแทนใหแกพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) และ 3) ดานการคาการลงทุน  
การไดใชประโยชนของกลุมแรงงานดานการคาการลงทุน โดยพิจารณาจาก การไดใชประโยชนจากการนําเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมมาชวยในเรื่องการคาขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E - commerce) การไดใชประโยชนจากการจัดตั้ง

ศูนยการกระจายสินคาที่มีระบบการจัดการ ตรวจสอบคุณภาพที่ทันสมัย และไดใชประโยชนจากการสราง และการขยาย

เครือขายการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 รูปแบบการศึกษา  
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) เริ่มดําเนินการเก็บขอมูลโดยสํารวจ (Survey 
research) ใชการวัดผลเพียงอยางเดียว (One - shot case study) จากประชากรตัวอยางเพียงครั้งเดียวในชวงเวลาหนึ่ง 

(Cross sectional study) โดยใชวิธีการสํารวจดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) และให 
ผูตอบเปนผูกรอกแบบสอบถามดวยตัวเอง (Self - administered questionnaire) โดยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา คือ 

แรงงาน ทั้ง 12 อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เทานั้น 
 ประชากร และกลุมตัวอยาง  
 ประชากรในการวิจัย คือ เพศหญิงและเพศชาย ที่อาศัยอยูในพื้นที่ 3 จังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) และเปนกลุมแรงงาน ใน 12 อุตสาหกรรมเปาหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 กลุมตัวอยางการวิจัย คือ เพศหญิงและเพศชาย ที่อาศัยอยูในพื้นที่ 3 จังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) และเปนกลุมแรงงาน ใน 12 อุตสาหกรรมเปาหมายของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จํานวน 400 ตัวอยาง 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชการสุมแบบขั้นตอน  
(Multi - stage sampling) โดยเรียงลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกใชแบบกําหนดจํานวนตัวอยาง (Quota sampling) โดยจะเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมแรงงาน 

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง แบบสัดสวนไม
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เทากัน ดังนั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับจํานวนที่ตั้งของสถานประกอบการ ทั้ง 12 อุตสาหกรรมเปาหมายในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวัน (EEC) ของ 3 จังหวัด พบวา มากที่สุด คือ จังหวัดชลบุรี รองลงมา คือ จังหวัดระยอง และนอยที่สุด คือ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก , 2554) ผูวิจัยจึงไดทําการแบงจํานวนในการเก็บรวบรวมขอมูล

แบบสอบถาม ดังนี้ จังหวัดชลบุรี จํานวน 150 ชุด จังหวัดระยอง จํานวน 150 ชุด และจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 100 ชุด  
ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกใชแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยจะเก็บกลุมตัวอยางผานสื่อออนไลน จนครบตาม

จํานวนที่ตองการ 400 คน  เนื่องจากเปนชวงสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ทางผูวิจัยไดปฏิบัติตามมาตรการ

การปองกันอยางเครงครัด เพื่อความปลอดภัยของผูใหขอมูลและผูวิจัยเอง ในการขออนุญาตเขาไปเก็บขอมูล โดยเก็บกลุม

ตัวอยางผานสื่อออนไลน ที่เปนเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งผูวิจัยเปนผูดําเนินการไดมีขอความอธิบายไวอยางชัดเจน ผา นสื่อ

ออนไลนทาง Facebook Group ไดแก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดระยอง EEC เพื่อ ธรุกิจและขาวสาร และ EEC Watch กลุมศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionaries) ที่สรางจากการศึกษาคนควาขอมูลจาก

หนังสือ เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซึ่งแบงออกเปน 5 ตอน ดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร  
 ตอนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับการรับรูโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)  
 ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)  
 ตอนท่ี 4 คําถามเกี่ยวกับความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล(EECd) 
 ตอนท่ี 5 คําถามเกี่ยวกับการไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล(EECd)  

เคร่ืองมือในการวิจัย 
 1. ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลจากแนวคิดที่ เกี่ยวของกับงานวิจัย และศึกษาขอมูลจากผลงานวิจัยที่ เกี่ยวของ  
เพื่อเปนกรอบขอมูลเบื้องตน แลวกําหนดขอคําถามใหครอบคลุมพื้นที่ โดยผูวิจัยได อางอิงวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของมาใช  
 2. นําขอมูลที่ไดจากศึกษามาสรางแบบสอบถาม จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอใหกับผูเช่ียวชาญ  
และผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหา และความเหมาะสมที่ใชในการเก็บขอมูลและพิจารณาแกไขปรับปรุง

ใหแบบสอบถามมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และทําการทดสอบความนาเช่ือถือ(Reliability) โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม 
ที่ปรับปรุงแกไขแลวมาทดสอบความเช่ือมั่น โดยการทดสอบนําไปใช(Pre - test) กับกลุมประชากร จํานวน 400 ชุด  
เพื่อตรวจสอบวาคําถามในแตละขอของแบบสอบถามสามารถสื่อความหมายไดตรงตามที่ผูศึกษาตองการ และเปนคําถาม

เหมาะสมหรือไม เพื่อนํามาวิเคราะหคํานวณหาคาความนาเช่ือมั่น โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach)   
 การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1) การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม และแยกแบบสอบถาม 
ที่ไมสมบูรณออก 2) การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ไดกําหนดไวลวงหนา  
3) การประมวลผลขอมูล ขอมูลที่ลงรหัสแลวไดนํามาบันทึกไฟล โดยใชไมโครคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผล โดยใชโปรแกรม

สถิติสําเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic package for social sciences SPSS) 4) ในการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปสามารถแยกวิเคราะหได ดังนี้  ใชคาความถี่ และรอยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะทาง

ประชากร และกลุมตัวอยาง และวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. คาความนาเช่ือมั่น โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
ซึ่งมีสูตรการคํานวณของแบบสอบที่ดีควรมีคาความเช่ือมั่นอยางนอย 0.08 โดยเกณฑการแปลผลความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามในครั้งนี้ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยรวม เทากับ 0.957 ซึ่งตามหลักของครอนบาค (Cronbach)  
ไดกําหนดความเช่ือมั่นไวที่ 0.80 ขึ้นไป สรุปวา แบบสอบถามมีความเช่ือมั่นสูง และสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยางไดจริง ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538) 
 2. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics analysis) ใชในการอธิบายลักษณะทางประชากรของ

กลุมตัวอยาง ที่มีการรับรู ทัศนคติ ความคาดหวัง และการไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทอุตสาหกรรม โดยการใชแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics analysis) คือ การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential statistics) เปนการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว ระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังตอไปนี้ 
สมมติฐานที่ 1 แรงงานที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีการรับรูจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) แตกตางกัน สถิติที่ใช  F-test และ One - Way ANOVA 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรูจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) มีความสัมพันธกับ

ทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) สถิติที่ใช Pearson’s correlation coefficient  
 สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) มีความสัมพันธกับ

ความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) สถิติที่ใช Pearson’s correlation 
coefficient  
 สมมติฐานท่ี 4 ความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) มีความสัมพันธกับ

การไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) สถิติที่ใช Pearson’s correlation 
coefficient  

ผลการศึกษาวิจัย และอภิปรายผล  

 ผลการศึกษาวิจัย 
 1. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ลักษณะทางประชากรกับการรับรูจากโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ลักษณะทางประชากรกับการรับรูจากโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย พบวา แรงงานที่มีลักษณะทางประชากรแตกตาง

กัน มีการรับรูจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

ลักษณะทางประชากรแตกตางกัน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทอุตสาหกรรม มีการรับรูจาก

โครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) แตกตางกัน 
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ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวาง ลักษณะทางประชากรกับการรับรูจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรม  
              และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย 

การรับรูโครงการเขต

สงเสริมอุตสาหกรรม

และนวัตกรรมดิจิทัล 

(EECd) 

ลักษณะทางประชากร 𝑭 𝑺𝒊𝒈. 

โดยรวม 

อาย ุ 11.125 0.000* 
ระดับการศึกษา 15.718 0.000* 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 17.294 0.000* 
ประเภทอุตสาหกรรม 2.269 0.011* 

 
2. การศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง การรับรูกับทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย จากการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง การรับรูกับทัศนคติที่มีตอโครงการเขต

สงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การรับรู

จากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม ดานการประชาสัมพันธ และดานความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยความสัมพันธดังกลาวเปนในเชิงบวก 
 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวาง การรับรูโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม  
               กับทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) 

การรับรูโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั 

(EECd) 

ทัศนคติท่ีมีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรม

และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 

อุตสาหกรรมเปาหมาย 
𝒓 𝑺𝒊𝒈. 

โดยรวม 

ดานการประชาสมัพันธ 0.304** 0.000 
ดานความรบัผิดชอบตอสังคม 

และสิ่งแวดลอม 
0.311** 0.000 

โดยรวม 0.338** 0.000 
 
3. การศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ทัศนคติกับความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย จากการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ทัศนคติกับความคาดหวังจากโครงการ

เขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

ทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม ดานการประชาสัมพันธ และดานความ

รับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (EECd) โดยรวม และดานวิจัย และเทคโนโลยี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน  
โดยความสัมพันธดังกลาวเปนในเชิงบวก 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 454  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวาง ทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) กับความ 
              คาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)   

ทัศนคติท่ีมีตอโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั 

(EECd) 

ความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั (EECd) 𝒓 𝑺𝒊𝒈. 

ดานการประชาสมัพันธ 
ดานวิจัย และเทคโนโลย ี 0.654** 0.000 

โดยรวม 0.709** 0.000 
ดานความรบัผิดตอสังคม และ

สิ่งแวดลอม 
ดานวิจัย และเทคโนโลย ี 0.625** 0.000 

โดยรวม 0.693** 0.000 

โดยรวม 
ดานวิจัย และเทคโนโลย ี 0.702** 0.000 

โดยรวม 0.770** 0.000 
 
4. การศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ความคาดหวังกับการไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย จากการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ความคาดหวังกับการไดใช

ประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา ความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ( EECd) โดยรวม ดานการ

ประชาสัมพันธ และดานวิจัย และเทคโนโลยี มีความสัมพันธกับการไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสาธารณูปโภค และดานการคาการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยความสัมพันธดังกลาวเปนในเชิงบวก 
 
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวาง ความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) กับ 
              การไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)  

ความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั 

(EECd) 

การไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั (EECd) 𝒓 𝑺𝒊𝒈. 

ดานการประชาสมัพันธ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 0.659** 0.000 
ดานสาธารณูปโภค 0.650** 0.000 

ดานการคาการลงทุน 0.669** 0.000 
โดยรวม 0.737** 0.000 

ดานวิจัย และเทคโนโลย ี

ดานโครงสรางพื้นฐาน 0.731** 0.000 
ดานสาธารณูปโภค 0.659** 0.000 

ดานการคาการลงทุน 0.687** 0.000 
โดยรวม 0.774** 0.000 

โดยรวม 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 0.747** 0.000 
ดานสาธารณูปโภค 0.704** 0.000 

ดานการคาการลงทุน 0.729** 0.000 
โดยรวม 0.812** 0.000 
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อภิปรายผล 
 1. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ลักษณะทางประชากรกับการรับรูจากโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา แรงงานที่มี

ลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีการรับรูจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) แตกตางกัน 

อาจเปนเพราะลักษณะทางประชากรแตกตางกัน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทอุตสาหกรรม 

มีการรับรูจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ดังนั้นจึงสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนใน

การศึกษาเพราะความแตกตางของลักษณะทางประชากรมีผลตอ การรับรูจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชิดชนก ทองไทย (2556) ศึกษาเรื่อง “การรับรู และทัศนคติที่มีผลตอความพรอมใน

การเขาสูตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” กลาววา ลักษณะทาง

ประชากรที่ตางกันสงผลตอการรับรูของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดวย แหลงขอมูลสื่อ

บุคคล และแหลงขอมูลสื่อมวลชนมีความสัมพันธกับดานความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง  
และต่ําในทิศทางเดียวกัน ตามลําดับ  

 2. การศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง การรับรูกับทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย ผลจากการทดสอบสมมตฐิาน พบวา การรับรูโครงการเขตสงเสรมิอุตสาหกรรม

และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

(EECd) โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยความสัมพันธดังกลาวเปนในเชิงบวก 

กลาวคือ หากกลุมแรงงานมีการรับรูโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม อยูในระดับสูง  
จะมีทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม อยูในระดับเห็นดวยเชนกัน โดยมี

คาความสัมพันธที่พบอยูในระดับต่ํา (𝑟 = 0.338) 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชิดชนก ทองไทย (2556) ศึกษาเรื่อง “การรับรู และทัศนคติที่มีผลตอความพรอมใน

การเขาสูตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” กลาววา การรับรูของ

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดวย แหลงขอมูลสื่อบุคคล และแหลงขอมูลสื่อมวลชนมี

ความสัมพันธกับดานความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และทัศนคติในการทํางานของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ ดานความรูสึกท่ีมีตอประชาคมอาเซียน ดานความเช่ือเกี่ยวกับงานในประชาคมอาเซียน และดานความตั้งใจในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธกับความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 3. การศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ทัศนคติกับความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมายผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม มีความสัมพันธกับความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยความสัมพันธดังกลาว

เปนในเชิงบวก กลาวคือ หากกลุมแรงงานมีทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ( EECd) 
โดยรวม อยูในระดับเห็นดวย จะมีความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม 

อยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาความสัมพันธที่พบอยูในระดับสูง (𝑟 = 0.770) 
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ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภาดา มุกดา (2561, หนาบทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “ปญหาจากการรับรู และความ

คาดหวังในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผูประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” กลาววา 

ความสัมพันธระหวางการรับรู และความคาดหวังมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
4. การศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ความคาดหวังกับการไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความคาดหวังจากโครงการเขต

สงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม มีความสัมพันธกับการไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน  
โดยความสัมพันธดังกลาวเปนในเชิงบวก กลาวคือ หากกลุมแรงงานมีความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม อยูในระดับมาก จะมีการไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสรมิอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (EECd) โดยรวม อยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยมีคาความสัมพันธที่พบอยูในระดับสูงมาก (𝑟 = 0.812) 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จารุกิตต ขวัญมงคลพงศ, จันทิมา ศิริ และกิตติ อัปสรภาสกร (2564) ศึกษาเรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการเปดรับฟง ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการใชประโยชนของผูฟงรายการวิทยุออนไลนในเขต

กรุงเทพมหานคร” กลาววา ดานการใชประโยชนของผูฟงรายการวิทยุออนไลนกลุมตัวอยางมีการเปดรับความคาดหวังของ

ผูฟงรายการวิทยุออนไลน อยูในระดับมาก ไดแก ไดสาระ ความรูและประโยชน และดานการเปดรับฟงรายการวิทยุออนไลนมี

ความสัมพันธกับการใชประโยชนจากรายการวิทยุออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 สรุปผลการวิจัย 
 1. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ลักษณะทางประชากรกับการรับรูจากโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย พบวา แรงงานที่มีลักษณะทางประชากรแตกตาง

กัน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทอุตสาหกรรม มีการรับรูจากโครงการเขตสงเสริม

อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) แตกตางกัน 
 2. การศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง การรับรูกับทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย พบวา การรับรูจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

(EECd) มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทั ล (EECd) โดยรวม ดานการ

ประชาสัมพันธ และดานความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐาน โดยความสัมพันธดังกลาวเปนในเชิงบวก  
 3. การศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ทัศนคติกับความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย พบวา ทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

(EECd) โดยรวม ดานการประชาสัมพันธ และดานความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับความคาดหวัง

จากโครงการเขตสงเสรมิอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม และดานวิจัย และเทคโนโลยี อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยความสัมพันธดังกลาวเปนในเชิงบวก  
 4. การศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง ความคาดหวังกับการไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 อุตสาหกรรมเปาหมาย พบวา ความคาดหวังจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม ดานการประชาสัมพันธ และดานวิจัย และเทคโนโลยี มีความสัมพันธกับ การไดใชประโยชน

จากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) โดยรวม ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสาธารณูปโภค  
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และดานการคาการลงทุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยความสัมพันธดังกลาวเปนใน 
เชิงบวก 

ขอเสนอแนะ 
 1. การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยการเก็บแบบสอบถาม ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควร

ทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ และทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับดานการรับรูทัศนคติ  
ความคาดหวัง และการไดใชประโยชนจากโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ของ 12 

อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก และไดขอมูลที่มีความใกลเคียงกับ

ความเปนจริงมากยิ่งข้ึน 
 2. การศึกษาในครั้งนี้จะเห็นวากลุมแรงงานมีระดับการรับรูโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

(EECd) โดยรวม อยูในระดับสูง ดังนั้นในดานการทําประชาสัมพันธ ควรเพิ่มประสิทธิภาพในเนื้อหา (Content) จากเดิมที่ดีอยู

แลวตองทําใหดีมากยิ่งขึ้นไปอีก และระดับทัศนคติที่มีตอโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ( EECd) 
โดยรวม อยูระดับเห็นดวย ดังนั้นโครงการเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ควรจะมีชองทางการ

ประชาสัมพันธที่ครบถวน และยังตองสงเสริมโครงการที่เกี่ยวกับดานความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม จากเดิมที่ดีอยู

แลวตองทําใหดีมากยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อเปนการสรางภาพลักษณ (Image) ใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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กลยุทธการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทผูสงออกลําไย ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน 
Exchange Rate Risk Management Strategies of Longan’s Export Companies  

in Chiang Mai and Lamphun Provinces. 
อนัญญา อมรจตุรพร * และโรจนา ธรรมจินดา ** 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของ  
อัตราแลกเปลี่ยน ของผูประกอบการสงออกลําไย ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่ องมือในการ 
เก็บรวบรวมขอมูล จากผูประกอบการสงออกลําไย ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน จํานวน 27 ราย รวมกับใชแบบสัมภาษณ  
เชิงลึกเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางผูประกอบการสงออกลําไย ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน  
ซึ่งเปนบริษัทขนาดใหญ มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในการสงออกลําไย มามากกวา 10 ป จํานวน 5 ราย วิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย  
ผลการศึกษาพบวา กลยุทธในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แบบใชเครื่องมือทางการเ งินที่ผูสงออก

ลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูนสวนใหญ เลือกใชมากที่สุด คือ สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และการเปดบัญชี

เงินฝากเงินตางประเทศ สวนกลยุทธการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แบบไมใชเครื่องมือทางการเงิน ที่ผูสงออก

ลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูนทุกราย เลือกใช ไดแก การใชเงินสกุลทองถิ่น (Local Currency) ในการคาขาย และพบวา

กิจการที่มีขนาดแตกตางกันมีการเลือกใชกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแตกตางกัน 
ผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูน สวนใหญ เห็นวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือทางการ

เงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในระดับมากที่สุด คือ ปจจัยดานการบริการของธนาคารและสถาบันการเงิน 

รองลงมาคือ ปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และปจจัยดานอัตราคาธรรมเนียม  
คําสําคัญ : กลยุทธการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน, ผูประกอบการสงออกลําไย  

Abstract 

 This study aimed to study examine exchange rate risk management strategies of Longan exporters 
in Chiang Mai and Lamphun provinces. Questionnaires along with an in-depth interview were used as the 
tools to collect data from 27 Longan exporters in Chiang Mai and Lamphun provinces, 5 of which were 
regarded as the large enterprises with over 10 years of experience and expertise in exporting Longan. Data 
obtained were analyzed by the descriptive statistics i.e. frequency, percentage, and mean. 

The findings presented that monetary tools that the majority of Longan exporters in Chiang Mai 
and Lamphun provinces used were the forward and the foreign currency deposit account; while non-
monetary tool  

that all respondents applied was the use of local currency in trading. It was also found that different 
sizes of enterprises used different exchange rate risk management strategies.  

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสําหรับผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม  
** ผูชวยศาสตราจารย ดร.โรจนา ธรรมจินดา อาจารยภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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The Longan exporters in Chiang Mai and Lamphun provinces agreed that factor affecting their 
decision towards selection of the monetary tool to prevent the exchange rate risk at the highest level was 
the service of banks and financial institutions; followed by the foreign exchange rate and the rate of 
premium fee. 
Keywords : Exchange Rate Risk Management Strategies, Longan Exporters 

บทนํา 

หลังจากที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศจากระบบตะกราเ งิน  
ซึ่งเปนระบบที่คิดคาเงินโดยคํานวณจากเงินทุกสกุลเงินที่มีอยูในธนาคารแหงประเทศไทย มาใชระบบอัตราลอยตัว เมื่ อวันที่  
2 กรกฎาคม 2540 (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2562) ทําใหคาเงินบาท เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ถูกกําหนดโดยกฎอุปสงคและ

อุปทานของตลาดเงินตราตางประเทศ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากปจจัยทางเศรษฐกิจ ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนมีความ  
ผันผวนคอนขางมากจากปจจัยตาง ๆ คาเงินบาทสามารถแข็งคาขึ้นหรือออนคาลงไดตามภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจริง  

ในปจจุบันจะเห็นไดวา การสงออกมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศเพราะเปนแหลงที่มาของเงินตราตางประเทศ 

และเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาการส งออก โดยมีการ

กอตั้งสถาบันตาง ๆ เชน ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Exim Bank) กรมสงเสริมการสงออก เปนตน 

ตลอดจนการดําเนินนโยบายตาง ๆ เพื่อสงเสริมการสงออก แตเนื่องจากภาวการณสงออกของไทย ในป พ.ศ. 2562  
ตองเผชิญกับปจจัยลบหลายประการ ไมวาจะเปนการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญ สงครามการคาระหวาง

ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน โดยทั้งสองประเทศมีการออกนโยบายตาง ๆ เพื่อกีดกันการคาระหวางกัน ตลอดจนมี

การเพิ่มและลดอัตราดอกเบี้ย จนพัฒนาเปนสงครามทางการเงิน เปนผลใหอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราตางประเทศมีความ 
ผันผวนมากยิ่งข้ึน (กิติยา สองประทีป, 2554) 

 
รูปภาพที่ 1.1 กราฟอัตราแลกเปลี่ยน ดอลลารสหรัฐตอเงินบาท ชวงระยะเวลา มีนาคม -ธันวาคม พ.ศ. 2562   

(ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, 2562) 

โดยในป พ.ศ. 2562 คาเงินบาทมีการแข็งคาขึ้นสูงสุดในรอบ 6 ป ซึ่งมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

ในภาพรวม เชน การนําเขาและการสงออกสินคา ซึ่งมีผลตอระดับตนทุนการผลิตและกําไรของผูประกอบการ ความสนใจและ

ความเช่ือมั่นตอการลงทุนของนักลงทุน อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ (GDP) เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนมี
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ความสัมพันธกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทั้งสิ้น กลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบคอนขางมาก คือ 

กลุมสิ่งทอ กลุมเสื้อผาสําเร็จรูป และกลุมอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งกลุมอุตสาหกรรมเหลานี้ไดทยอยลดกําลั งการผลิตและ 
ลดเวลาการเขาทํางานของพนักงานลงบางสวนเพ่ือลดตนทุนการผลิตลง  

ลําไย มีชื่อสามัญวา Longan หรือ Lungan เปนไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของภาคเหนือตอนบน 

(อนันต ดํารงคสุข, 2547 อางถึงใน จริยา หมื่นแกว, 2553) แหลงปลูกลําไยที่สําคัญ ไดแก เชียงใหม ลําพูน เชียงราย ลําปาง 

แพร นาน และตาก พันธุที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด คือ พันธุอีดอ รองลงมาคือพันธุสีชมพู และพันธุเบี้ยวเขียว  
(กรมวิชาการเกษตร, 2551 อางถึงใน จริยา หมื่นแกว, 2553) ลําไยจัดอยูในกลุมสนิคาสงออกท่ีสําคญัทั้งในรูปลําไยสด อบแหง 

แชแข็ง และลําไยกระปอง มูลคาการสงออกสูงปละหลายพันลานบาท (พาวิน มะโนชัยและคณะ, 2547 อางถึงใน  
จริยา หมื่นแกว, 2553) ผลผลิตลําไยสดในแตละป จะใชบริโภคภายในประเทศเพียงรอยละ 30 และสงออกในรูปผลสดและ

ผลิตภัณฑ รอยละ 70 (กรมวิชาการเกษตร, 2551 อางถึงใน จริยา หมื่นแกว, 2553)  
สวนเศรษฐกิจภาคเหนือ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา ประเทศไทยสงออกลําไยเปนอันดับ 1 ของโลก 

จากขอมูลการสงออกในป 2561 ประเทศไทยสงออกลําไยมูลคารวม 27,726.8 ลานบาท แบงเปนลําไยสด 17,219.3 ลานบาท 

ลําไยอบแหงและแชแข็ง 10,507.5 ลานบาท โดยสวนใหญสงออกไปจีนและบางสวนผานเวียดนามเขาสูจีน รองลงมาเปน

อินโดนีเซีย (ประชาชาติธุรกิจ, 2562) 
เนื่องจากธุรกิจสงออกลําไยมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการชําระเงินดวยเงินตราตางประเทศในวันขางหนา  

จึงไมสามารถที่จะทราบไดวาจํานวนเงินที่จะไดรับในอนาคตจะมีคามากกวาหรือนอยกวาจํานวนเงินที่คิดคํานวณจากอัตรา

แลกเปลี่ยนในปจจุบัน (Spot Rate) ดังนั้น ผูวิจัย จึงมีความประสงคที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชกลยุทธการบริหาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทผูสงออกลําไยในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ซึ่งเปนจังหวัดที่มีการผลิตและสงออก

ลําไยคอนขางมาก วามีการปรับตัวอยางไรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไป มีการใชเครื่องมือ

ทางการเงินหรือไมใชเครื่องมือทางการเงินในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยางไร ซึ่งนําไปสูการลดความเสี่ยง

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และชวยปองกันการขาดทุนของบริษัทสงออกลําไยในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนที่

อาจจะเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนได  

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษากลยุทธในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ของผู ประกอบการ

สงออกลําไย ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน 

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 

1. เปนแนวทางสําหรับผูประกอบการสงออกลําไยในการเลือกใชเครื่องมือทางการเงินและเครื่องมือตาง ๆ  
ที่เหมาะสมกับกิจการในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

2. สถาบันการเงิน/ผูใหบริการทางการเงิน สามารถนําผลการศึกษา ไปพัฒนากลยุทธการใหบริการดานอัตรา

แลกเปลี่ยน ใหมีความเหมาะสมกับผูรับบริการมากข้ึน 

นิยามศัพท 

 กลยุทธการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง เครื่องมือทั้งที่เปนเครื่องมือทางการเงิน และไมใช

เครื่องมือทางการเงินท่ีนํามาใชในการบริหารความเสี่ยงจากการทําธุรกรรมการซื้อขายสินคากับตางประเทศ 
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 บริษัทผูสงออกลําไย หมายถึง สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหมและลาํพูนที่สงออกลําไย ไปขายในตางประเทศ 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา  

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชแนวคิดการบริหารความเสี่ยงทางธุรกรรมที่เกิดจากการทําสัญญาซื้อขายสินคาหรือ

บริการระหวางประเทศ ซึ่งเกี่ยวของกับเงินตราตางประเทศ ทั้งโดยวิธีใชเครื่องมือทางการเงิน และไมใชเครื่องมือทางการเงิน 

โดยการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
 โดยในสวนของการบริหารความเสี่ยงทางธุรกรรมโดยการใชเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวย  
  1) การทําธุรกรรมลวงหนา ซึ่งประกอบดวย เครื่องมือยอย 3 เครื่องมือ ไดแก  
   1.1) Currency Forwards เปนขอตกลงที่เกิดขึ้นระหวางผูซื้อและผูขายในการที่จะรับมอบสงสินคา 

เงินตราตางประเทศ ในราคา (Forward Price)  และเวลาที่กําหนดไว (Settlement or Delivery Date)  
   1.2) Currency Futures สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาผานตลาดซื้อขายลวงหนา 

(Futures) มีลักษณะคลายกับสัญญา Forward คือ เปนการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการซื้อหรือขายเงินตรา

ตางประเทศในอนาคต แตมีความแตกตางตรงที่สัญญา Futures เปนสัญญามาตรฐาน (Standardized) และจะทําการซื้อขาย

ในตลาดซื้อขายลวงหนาซึ่งเปนตลาดกลาง โดยในประเทศไทย คือ Thailand Futures Exchange (TFEX)  
   1.3) สิทธิซื้อขายเงินตราตางประเทศ (Currency Options) (เปนสิทธิที่จะซื้อ (Call Options) หรือ

สิทธิที่จะขาย (Put Options) เงินตราตางประเทศในอนาคต ดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่ไดตกลงไวในสัญญา Strike Price  
ณ วันใดวันหนึ่งที่กําหนด 
  2) การเปดบัญชีเงินฝากเงินตางประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) คือ บัญชีเงินฝากสําหรับ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ตองการฝากเงินไวในรูปแบบเงินตราตางประเทศ และ  
  3) ธุรกรรมสวอป (Swap Transaction) เปนการเปลี่ยน (Convert) เงินสกุลหนึ่งไปเปนอีกสกุลหนึ่ง ณ 

จุดใดจุดหนึ่ง (One Point in Time) ที่มีขอตกลงที่จะเปลี่ยนกลับมาเปนสกุลเดิม (Reconvert) ณ วันที่กําหนดไวแนนอนวัน

ใดวันหนึ่งในอนาคต 
  ในสวนของการบริหารความเสี่ยงทางธุรกรรมโดยวิธีไมใชเครื่องมือทางการเงิน มีวิธีการดําเนินการที่นิยมใช คือ  
  1) การปองกันความเสี่ยงโดยวิธีธรรมชาติ (Natural hedging) โดยการบริหารรายไดและรายจายเปน

เงินตราสกุลเดียวกัน และใหเวลาในการรับและการจายใกลเคียงกัน เชน หากมีรายไดเปนเงินสกุลหยวน ก็จะนําไปจายคา

สินคาเปนเงินสกุลหยวนเชนกัน เปนตน  
  2) การใชเงินสกุลทองถิ่น (Local Currency) ในการคาขาย เปนการกําหนดและชําระราคา (หรือรับชําระ

ราคา) คาสินคาเปนเงินบาท และ  
  3) การเรงและยืดระยะเวลาเรียกเก็บและการชําระหนี้ (Leads and Lags) เปนการเรงการชําระหนี้ เชน 

เมื่อคาดวาเงินตราสกุลนั้นจะมีคาออนตัว บริษัทพยายามหาทางเรงเก็บหนี้จากลูกคาตางประเทศใหไดเร็วที่สุด และเมื่อคาดวา

เงินตราสกุลนั้นจะมีคาแข็งขึ้นบริษัทก็จะพยายามจายคืนหนี้ใหเร็วกวาระยะเวลาที่ตกลงไวกับเจาหนี้ตางประเทศเปนตน  
และการยืดการชําระหนี้จะทําในสถานการณที่ตรงกันขาม 
 ทั้งนี้ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการบริการดานการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสถาบันทาง

การเงินตาง ๆ ในประเทศไทย ไดแก ธนาคารพาณิชย ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Export-Import 
Bank of Thailand) หรือ Exim Bankและตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเทศไทย (Thailand Futures Exchange) หรือ 

TFEX ไวดวย และไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมจาก กิติยา สองประทีป (2554) ทักษยา ภูแดง (2549) เดชานันต ธนภพ 

(2552) จันทรเพ็ญ จิตตรัตนเสนีย (2549) โชติมา ธนานิธิศักดิ์ (2550) เบญจรัตน ทองพันช่ัง (2552) อัศนียา ประกิจ (2552) 
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และสุภาวดี ศิริวัฒน (2557)  ซึ่งมีขอคนพบ ที่สําคัญที่นํามาประยุกตในงานวิจัยครั้งนี้ เชน ธุรกิจที่มียอดขายและมีกลยุทธการ

ดําเนินงานในระยะยาวแตกตางกัน จะเลือกเครื่องมือทางการเงินในการปองกันความเสี่ยงแตกตางกัน และปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกใชกลยุทธการปองกันความเสี่ยงในระยะยาวของผูประกอบการ ไดแก ป จจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน  
การขายสินคาเปนเงินเชื่อ ระยะเวลาการใหเครดิตนาน นอกจากน้ียังพบวา ผูประกอบการจะเลือกใชเครื่องมือทางการเงินที่มี

คาธรรมเนียมต่ํา และเลือกเครื่องมือตามคําแนะนําของธนาคาร มีการคํานึงถึงความเหมาะสมของเครื่องมือทางการเงิ นที่ใช

มากกวาคาธรรมเนียม และเลือกใชเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราคาธรรมเนียมที่ต่ํา และยอมจายคาธรรมเนียมในอัตราที่สูง 

ถามีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมาก บริษัทมีนโยบายในการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา  
และพบวาตนทุนในการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาใหผลตอบแทนดีกวา ซึ่งทําใหบริษัททราบตนทุนที่แนนอนและบริษัทยัง

สามารถลดปญหาในดานงบประมาณการเงิน ที่อาจเกิดขึ้นไดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ผูสงออกควรพิจารณา

สภาวะของอัตราแลกเปลี่ยนประกอบไปกับคาพรีเมี่ยมหรือคาดิสเคาน เพื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงในแตละชวงเวลา เปนตน 

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศึกษา   
 ขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาจะเปนการศึกษาถึง กลยุทธที่บริษัทผูสงออกสําไยในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน 

นํามาใชในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งประกอบไปดวย 1) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดย

ใชเครื่องมือทางการเงิน ไดแก ฟอรเวิรด , ฟวเจอร , สิทธิซื้อขายเงินตราตางประเทศ , การเปดบัญชีเงินฝากเงินตางประเทศ 

และ ธุรกรรมสวอป  และ 2) การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไมใชเครื่องมือทางการเงิน ไดแ ก การปองกัน

ความเสี่ยงโดยวิธีธรรมชาติ , การใชเงินสกุลทองถิ่น และ การเรงและยืดระยะเวลาเรียกเก็บและการชําระหนี้ นอกจากนี้  
ยังศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชกลยุทธในการปองกันความเสี่ยง ไดแก ปจจัยดานการบริการของธนาคารและ

สถาบันการเงิน ปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และปจจัยดานอัตราคาธรรมเนียม  
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูประกอบการสงออกลําไย ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน จํานวน 32 ราย  
(กรมการคาระหวางประเทศ, 2562) 
 ประชาชนในการศึกษา แบงเปน 1) การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม จากประชากร คือ ผูประกอบการสงออกลําไย 

ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน จํานวน 32 ราย โดยไดรับการตอบกลับจากผูประกอบการจํานวน 27 ราย (คิดเปนรอยละ 

84.375 ของประชากร) และ 2) การสํารวจโดยการสัมภาษณเชิงลึกเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม ( In-depth interview)  
จากกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการสงออกลําไย ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน จํานวน 5 ราย ซึ่งเปนบริษัทขนาดใหญ  
มีประสบการณและมีความเช่ียวชาญในการสงออกลําไย มามากกวา 10 ป  
 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามโดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปและลักษณะ

ของธุรกิจ สวนท่ี 2 ขอมูลกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ของผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูน 

สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ และสวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ของผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและ

ลําพูน โดยสวนที่ 1-3 เปนมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) และสวนที่ 4 เปนคําถามแบบมาตรา

ประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับ และหลักเกณฑการแปลความหมายของ

ระดับคาเฉลี่ย (ชูศรี วงศรัตนะ , 2546) รวมกับการใชแบบสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งเปนแบบสัมภาษณที่สอบถาม เรื่อง   
กลยุทธการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทผูสงออกลําไย ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนวาผูประกอบการ  
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มีการใชกลยุทธในการรับมือ กับสถานการณตาง ๆ อยางไร การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ นําขอมูลที่ไดจาก

การสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content  Analysis) ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถี่ (Frequency คาเฉลี่ย (Mean) สรุปผลการศึกษานําเสนอในรูปของ

ตารางประกอบคําบรรยาย 

สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบและขอเสนอแนะ  

สรุปผลการศึกษา 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและลักษณะธุรกิจของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จดทะเบียนในรูปของบริษัทจํากัด สวนใหญมีระยะเวลาดําเนิน

กิจการมามากกวา 5 แตไมเกิน 10 ป สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอป มากกวา 50 แตไมเกิน 500 ลานบาท อัตรากําไรสุทธิเฉลี่ย

ตอปของกิจการอยูที่รอยละ 1-10 มีจํานวนแรงงานนอยกวาหรือเทากับ 50 คน ประเทศคูคาหลัก หรือเขตการคา อยูในเขต

เอเชียตะวันออก เชน ประเทศจีน เปนตน สกุลของเงินตราที่ใชในการแลกเปลี่ยนทําการคามากที่สุด คือ บาท หยวน  
และดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ สวนใหญบริษัทไมใหเครดิตการคากับลูกคา และไมมีสวนลดทางการคาใหกับลูกคา 

สวนที่ 2 ขอมูลกลยุทธการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ของผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและ

ลําพูน 
กลยุทธในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบใชเครื่องมือทางการเงิน ที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชมากที่สุด 

ไดแก 1) สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Currency Forwards) รอยละ 40.74 2) การเปดบัญชีเงินฝากเงินตางประเทศ 

(Foreign Currency Deposit: FCD) รอยละ 40.74   3) สิทธิ์ซื้อขายเงินตราตางประเทศ (Currency Options) รอยละ 14.81   
และ 4) สัญญาซื้อขายลวงหนาในอนาคต (Currency Futures) รอยละ 7.41 ตามลําดับ   

ในสวนของกลยุทธการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบไมใชเครื่องมือทางการเงิน ที่ผูตอบแบบสอบถาม

เลือกใช ไดแก การใชเงินสกุลบาท (Local Currency) ในการคาขาย โดยจัดเปนกลยุทธที่ผูตอบแบบสอบถามทุกราย เลือกใช  
คิดเปนรอยละ 100 รองลงมา คือ การเรงและยืดระยะเวลาเรียกเก็บและการชําระหนี้ (Leads and Lags) รอยละ 40.74 

หากจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอปของกิจการ (ขนาดของกิจการ) พบวา กิจการที่มีขนาดตางกันมีการใชกลยุทธในการ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้  
1. กิจการทุกขนาด สวนใหญเลือกใชกลยุทธ การใชเงินสกุลบาทในการคาขาย ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน  
2. กลุมกิจการที่มีขนาดเล็ก (รายไดเฉลี่ยตอปของกิจการ ต่ํากวา/เทากับ 50 ลานบาท) จะใชกลยุทธการใชเงินสกุลบาท

ในการคาขาย เพียงอยางเดียว 
3. กลุมกิจการที่มีขนาดกลาง – ขนาดใหญ (รายไดเฉลี่ยตอปของกิจการ มากกวา 50 แตไมเกิน 500 ลานบาท มากกวา 

500 แตไมเกิน 1,000 ลานบาท และ1,000 ลานบาท ขึ้นไป) สวนใหญนิยมใชกลยุทธ การใชเงินสกุลทองถิ่น (Local Currency)  
ในการคาขาย ในสัดสวนมากที่สุด รองลงมาคือ    กลยุทธสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Currency Forwards) และการ

เปดบัญชีเงินฝากเงินตางประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) การเรงและยืดระยะเวลาเรียกเก็บและการชําระหนี้ (Leads 
and Lags) และกลยุทธสิทธิ์ซื้อขายเงินตราตางประเทศ (Currency Options) ตามลําดับ 

4. กลุมกิจการที่มีขนาดใหญมาก (รายไดเฉลี่ยตอปของกิจการ 1,000 ลานบาท ขึ้นไป) เปนกิจการรูปแบบเดียวเทานั้น  
ที่มีการใชกลยุทธสัญญาซื้อขายลวงหนาในอนาคต (Currency Futures) 

รอยละ 59.26 ของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมเคยใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
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สาเหตุที่ผูตอบแบบสอบถาม ไมใชเครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ 1) ไมตองการรับ

ความเสี่ยง โดยกิจการรับชําระสินคาเปนเงินบาท 2) เง่ือนไขของธนาคารในการใหบริการเครื่องมือทางการเงิน เชน วงเงินที่มีตอ

ธนาคาร เอกสารตาง ๆที่เกี่ยวของที่ธนาคารตองการ และ 3) ยังไมมีความเขาใจในเครื่องมือฯ ที่เพียงพอ ตามลําดับ 
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน ของผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูน 
ผูวิจัย ไดสอบถามกลุมตัวอยาง วามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินในการปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน มากนอยเพียงใด โดยใชแบบสอบถามแบบปลายปด จํานวน 11 ขอ โดยมีเกณฑการวัดความรูทางการเงิน ดังนี้ 

ความรูทางการเงินคอนขางนอย มีคาคะแนนคิดเปน 0 – 27% (ตอบถูก 0-3 ขอ) 
ความรูทางการเงินปานกลาง  มีคาคะแนนคิดเปน 36 – 64% (ตอบถูก 4-7 ขอ) 
ความรูทางการเงินคอนขางสูง  มีคาคะแนนคิดเปน 73 – 100% (ตอบถูก 8-11 ขอ) 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งกลุมที่เคยและไมเคยใชเครื่องมือทางการเงินในการปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน สวนใหญ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในระดับปานกลาง   
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน ของผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูน 
ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ปจจัยดานการบริการของธนาคารและสถาบันการเงิน เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และปจจัยดานอัตราคาธรรมเนียม ตามลําดับ  
โดยปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา เปนปจจัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มากที่สุด 3 อันดับ คือ 1) ธนาคารเสนอทางเลือกในการบริการในหลาย ๆ ดานเกี่ยวกับการ

ใชเครื่องมือทางการเงิน 2) ธนาคารคิดคาธรรมเนียมใหการทําสัญญาตาง ๆ เปนกรณีพิเศษ และ 3) การเลือกใชเครื่องมือ

ทางการเงินที่มีอัตราคาธรรมเนียมที่ต่ํา และคาธรรมเนียมที่จายไป คุมคากับความเสี่ยงทางการเงินที่จะเกิดขึ้นกับกิจการ 

ตามลําดับ 
สวนที่ 5 กลยุทธการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทผูสงออกลําไย ในจังหวัดเชียงใหมและ

ลําพูน (จากการสัมภาษณเชิงลึก) 
ผูประกอบการมีความคิดเห็นและมกีารเลอืกใชกลยุทธการบริหารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนในสถานการณและ

ประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
ก. กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีการขึ้นลงแตกตางกัน กลยุทธที่บริษัทใชมีดังนี้  

• บริษัทที่ไมใชเครื่องมือทางการเงิน กลยุทธที่ใช คือ การเจรจากับลูกคาวาขอรับคาสินคาเปนเงินบาท  
เพื่อไมใหมีปญหาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

• กรณีสงสินคาไปขายที่ประเทศจีน เปนสินคาของบริษัทเอง จะทําการโอนเงินเขามาพักไวในบัญชี FCD 
เมื่อขายหมด แลวคอย ๆ แลกกลับมาเปนเงินบาทโดยดูสถานการณอื่น ๆประกอบ 

• บริษัทที่ใชเครื่องมือทางการเงิน กลยุทธที่ใช คือ การพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น โดยหากอัตรา

แลกเปลี่ยนอยูในแนวโนมขึ้นสูง (เงินบาทออนคาลง) ก็จะไมทําการซื้อ forward แตจะรอเงินแลกกลับมาตามราคาตลาดจะได

ราคาสูงกวาราคาที่ซื้อไว แตหากเงินบาทมีแนวโนมแข็งตัว จะทําการซื้อ forward กับธนาคารที่มีวงเงิน หรือเจรจากับคูคาให

โอนเงินบาทใหตั้งแตปลายทาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของคาเงิน 
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ข. กรณีที่คูคา มีขนาดของกิจการ แตกตางกัน (ใหญ กลาง เล็ก)  
ผูประกอบการสวนใหญ ใชกลยุทธแบบเดียวกันแมกิจการของคูคาจะมีขนาดที่แตกตางกัน และมีบางบริษัทที่มีการ

พิจารณาขนาดของบริษัทรวมดวย คือ กรณีลูกคาเปนกิจการขนาดใหญ มีปริมาณการซื้อขายมาก บริษัทจะใหเครดิตที่นานกวา

บริษัทรายยอย (บริษัทขนาดเล็ก)  และบริษัทรายยอยจะไดรับระยะเวลาการใหเครดิตที่ต่ํา โดยจะจํากัดจํานวนสินคาที่

สามารถสั่งซื้อได หากบริษัทมีการคางชําระคาสินคา ก็จะไมดําเนินการสงสินคาเพิ่มเติมให 
ค. กรณีที่คูคาอยูในประเทศหรือโซนท่ีแตกตางกัน  
ผูประกอบการสวนใหญ ใชกลยุทธแบบเดียวกัน แมกิจการของคูคาอยูในประเทศหรือโซนที่แตกตางกัน แตมีบาง

บริษัทท่ีมีการพิจารณาใชกลยุทธในแตละประเทศที่แตกตางกัน เชน กรณีประเทศอินเดีย ไมมีการใหเครดิตการคา ในประเทศ

อินโดนีเซีย จะใชกลยุทธตามขนาดของกิจการ แตโดยสวนมาก เครื่องมือทางการเงินที่เลือกใช คือ  forward หรือหากลูกคา

ยอมรับไดที่จะโอนเงินใหบริษัทเปนสกุลบาทตั้งแตปลายทาง ก็จะเจรจาใหลูกคาโอนเปนเงินบาท เพื่อตัดปญหาเรื่องความเสี่ยง

ออกไป และในกรณีของประเทศจีนบริษัทสวนใหญไมไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ง. เหตุผลในการเลือกใชบริการเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารตาง ๆ 

แทนที่จะใชบริการจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Exim Bank) หรือตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) เนื่องจาก ธนาคารมีการบริการที่เขาถึงงายกวา สามารถติดตอสอบถามไดตลอด  
มีพนักงานดูแลบริษัทโดยเฉพาะ มีการใหคําปรึกษาที่ดีกวา สามารถตอรองเงื่อนไขได และบริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารอยู

ดวยแลว 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผูตอบแบบสอบถามทั้งที่เคยและไมเคยใชเครื่องมือทางการเงินในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
สวนใหญ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ในระดับปานกลาง  
ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ กิติยา สองประทีป (2554) ที่ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชกลยุทธการ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง และพบวา ระดับความรูความเขาใจเรื่อง

เครื่องมือทางการเงินและการปองกันความเสี่ยงของกลุมตัวอยาง อยูในระดับต่ํา 
 ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ปจจัยดานการบริการของธนาคารและสถาบันการเงิน เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานอั ตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และปจจัยดานอัตราคาธรรมเนียม สอดคลองกับ กิติยา สองประทีป (2554) ที่พบวา ปจจัยที่

มีผลตอการเลือกใชกลยุทธการปองกันความเสี่ยงในระยะยาวของผูประกอบการ ไดแก ปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความ

ผันผวน การขายสินคาเปนเงินเช่ือ ระยะเวลาการใหเครดิตนาน นอกจากน้ียังพบวา ผูประกอบการจะเลือกใชเครื่องมือทางการ

เงินที่มีคาธรรมเนียมต่ํา และเลือกเครื่องมือทางการเงินฯ ตามคําแนะนําของธนาคาร อีกทั้งยังสอดคลองกับ ทักษยา  
ภูแดง (2549) ที่พบวา ปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญ คือ ชวงที่อัตรา

แลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากที่สุด ดานอัตราคาธรรมเนียมกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ อัตราคาธรรมเนียมที่เสียไปวา 

คุมคากับความเสี่ยงทางการเงินที่จะเกิดขึ้นกับกิจการมากนอยเพียงใด กลุมตัวอยางคํานึงถึงความเหมาะสมของเครื่องมือทาง

การเงินที่ใชมากกวาคาธรรมเนียม และจะเลือกใชเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราคาธรรมเนียมที่ต่ํา แตจะยอมจาย

คาธรรมเนียมในอัตราที่สูง หากมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศคอนขางมาก และสอดคลองกับ  
สุภาวดี ศิริวัฒน (2557) ที่ไดมีการศึกษาเรื่อง การใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงผูบริหารในสวนอุตสาหกรรม

บางกะดี และพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับคาธรรมเนียมของเครื่องมือทางการเงินฯ ที่เสียไปคุมคากับความเสี่ยงทาง
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การเงินที่เกิดขึ้นกับกิจการ และการไดรับความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการและมีเทคโนโลยีที่นําสมัยจากธนาคารและ

สถาบันการเงิน รวมทั้งการที่ธนาคารคิดคาธรรมเนียมสัญญาตาง ๆ ในอัตราพิเศษ 
 จากผลการศึกษาที่พบวา กิจการที่มีรายไดเฉลี่ยตอป (ขนาด) แตกตางกัน จะมีการเลือกใชกลยุทธในการบริหาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกตางกัน ดังนี้  
• กิจการขนาดเล็ก (รายไดเฉลี่ยต่ํากวา/เทากับ 50 ลานบาท) จะใชกลยุทธการใชเงินสกุลบาทในการคาขาย  

เพียงอยางเดียว  
• กลุมกิจการขนาดกลาง (กิจการที่มีรายไดเฉลี่ยตอปของกิจการ มากกวา 50 แตไมเกิน 500 ลานบาท) สวนใหญ

นิยมใชกลยุทธ การใชเงินสกุลบาทในการคาขาย ในสัดสวนมากที่สุด รอยละ 100 รองลงมาคือกลยุทธสัญญาซื้อขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา (Currency Forwards) รอยละ 30.77 และการเปดบัญชีเงินฝากเงินตางประเทศ (Foreign Currency 
Deposit: FCD) รอยละ 30.77 การเรงและยืดระยะเวลาเรียกเก็บและการชําระหนี้ (Leads and Lags) รอยละ 30.77   

• กลุมกิจการขนาดใหญ (กิจการที่มีรายไดเฉลี่ยตอปของกิจการ มากกวา 500 แตไมเกิน 1,000 ลานบาท)  
สวนใหญนิยมใชกลยุทธ การใชเงินสกุลบาทในการคาขาย ในสัดสวนมากที่สุด รอยละ 100  รองลงมาคือ กลยุทธสัญญาซื้อ

ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Currency Forwards) รอยละ 75.00 และการเปดบัญชีเงินฝากเงินตางประเทศ  
(Foreign Currency Deposit: FCD) รอยละ 75.00  การเรงและยืดระยะเวลาเรียกเก็บและการชําระหนี้ (Leads and Lags) 
รอยละ 80.00 และ กลยุทธสิทธ์ิซื้อขายเงินตราตางประเทศ (Currency Options) รอยละ 20.00 

• กลุมกิจการที่มีขนาดใหญมาก (รายไดเฉลี่ยตอปของกิจการ 1,000 ลานบาท ข้ึนไป) เปนกิจการรูปแบบเดียว

เทานั้นที่มีการใชเครื่องมือทางการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทุกกลยุทธ สวนใหญนิยมใชกลยุทธการใชเงินสกุล

บาทในการคาขาย ในสัดสวนมากที่สุด รอยละ 100 รองลงมาคือ กลยุทธสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

(Currency Forwards) รอยละ 75.00 และการเปดบัญชีเงินฝากเงินตางประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD)  
รอยละ 75.00 การเรงและยืดระยะเวลาเรียกเก็บและการชําระหนี้ (Leads and Lags) รอยละ 75.00 และ กลยุทธสิทธิ์ซื้อ

ขายเงินตราตางประเทศ (Currency Options) รอยละ 75.00 และสัญญาซื้อขายลวงหนาในอนาคต (Currency Futures) 
รอยละ 50.00 
 ผลการศึกษาสอดคลองกับ เดชานันต ธนภพ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนตอการดําเนิน 
กลยุทธและวิธีการบริหารความเสี่ยงของผูสงออกไทย พบวา ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ คือ มูลคายอดขายมีผลตอการดําเนิน  
กลยุทธ เมื่อเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและสามารถใชเปนแนวทางในการวางกลยุทธและวางแผนการบริหารความ

เสี่ยง เมื่อธุรกิจไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เปลี่ยนแปลงไป และสอดคลองกับ Sirpal (2009) ที่พบวา  
ความหลากหลายของลักษณะธุรกิจมีผลตอการเลือกใชวิธีชําระเงิน สามารถปองกันความเสี่ยงดานตนทุนในการดําเนินธุรกิจได 

การใชวิธีการชําระเงินตาง ๆ ขึ้นอยูกับระยะเวลาและความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย และสอดคลองกับ Allayannis and 
Weston (2001) ที่พบวา มูลคาของบริษัท มีผลตอการปองกันความเสี่ยงในการใชเงินตราตางประเทศ และมีความเหมาะสม

ในการทําการปองกันความเสี่ยง สําหรับธุรกิจสงออก คือ มูลคายอดขายของบริษัทมีผลตอการเลือกใชเครื่องมือทางการเงินใน

การปองกันความเสี่ยงและสามารถลดผลขาดทุนได 

ขอคนพบ 

 จากการศึกษากลยุทธการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทผูสงออกลําไย ในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน 

ในครั้งนี้ ผูศึกษามีขอคนพบดังนี้ 
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 • ดานกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ของผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูน 
1. กลยุทธในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบใชเครื่องมือทางการเงินที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกใช 

มากที่สุด คือ สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Currency Forwards) รอยละ 40.74 และการเปดบัญชีเงินฝากเงิน

ตางประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) รอยละ 40.74  โดยกลุมผูประกอบการขนาดกลางขึ้นไปเทานั้นที่มีการใช

เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยง และผูประกอบการขนาดใหญและใหญมาก มีการใชเครื่ องมืออื่น ๆ รวมดวย 

เชน สิทธิ์ซื้อขายเงินตราตางประเทศ (Currency Options) รอยละ 14.81  และสัญญาซื้อขายลวงหนาในอนาคต (Currency 
Futures) รอยละ 7.41 ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการยังไมไดมีการใชเครื่องมือทางการเงินอ่ืน ๆ เทาที่ควร อาจเกิด

จากยังขาดความรูความเขาใจและขอมูลในการเขาถึงหนวยงานผูใหบริการ ในสวนของกลยุทธการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนแบบไมใชเครื่องมือทางการเงิน ที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกใช ไดแก การใชเงินสกุลทองถิ่น (Local Currency)  
ในการคาขาย โดยจัดเปนกลยุทธที่ผูตอบแบบสอบถามทุกราย เลือกใช คิดเปนรอยละ 100 รองลงมา คือ การเรงและยืด

ระยะเวลาเรียกเก็บและการชําระหนี้ (Leads and Lags) รอยละ 40.74 
2. กิจการที่มีขนาดเล็ก (รายไดเฉลี่ยตอปของกิจการ ต่ํากวา/เทากับ 50 ลานบาท) จะใชกลยุทธการใชเงินสกุลบาท 

(Local Currency) ในการคาขายเพียงอยางเดียว สะทอนใหเห็นวาผูประกอบการสงออกลําไยมีอํานาจตอรองสูงกับลูกคา

ประเทศจีน เนื่องจากสามารถผลักภาระความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปใหผูซื้อเปนผูรับภาระแทน แตอยางไรก็ตาม  
หากสถานการณการแขงขันทางธุรกิจสูงขึ้น  อาจทําใหอํานาจตอรองลดลงไดในอนาคต ผูประกอบการควรพิจารณาใช

เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอื่น ๆ รวมดวย เชน การทําธุรกรรมลวงหนา (Currency Forwards)  
ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการสามารถขยายฐานลูกคาไปยังประเทศอื่น ๆ ไดมากขึ้น ซึ่งถือเปนการกระจายความเสี่ย ง ลดการ

พึ่งพาจากลูกคาประเทศจีนเพียงอยางเดียว 
3. กิจการขนาดใหญมาก (มีรายไดเฉลี่ยตอปของกิจการ 1,000 ลานบาท ขึ้นไป) เปนกิจการรูปแบบเดียวเทานั้น  

ที่มีการใชกลยุทธสัญญาซื้อขายลวงหนาในอนาคต (Currency Futures) ซึ่งเปนสัญญามาตรฐาน (Standardized) และจะทํา

การซื้อขายในตลาดซื้อขายลวงหนาซึ่งเปนตลาดกลาง โดยในประเทศไทยคือ Thailand Futures Exchange (TFEX) กิจการที่

มีขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ อาจจะไมมีความรูเพียงพอในการใชเครื่องมือผานตลาดกลางซึ่งไมใชธนาคารพาณิชยนี้ จึงเปนผลให

กิจการขนาดเล็ก-กลาง-ใหญไมมีความพรอมในการเขาถึงบริการดังกลาว (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2562) 
4. กิจการขนาดใหญ-ขนาดใหญมาก (รายไดเฉลี่ยตอปของกิจการมากกวา 500 แตไมเกิน 1,000 ลานบาท และ 

1,000 ลานบาท ข้ึนไป) บางกิจการเทานั้นที่มีการใชกลยุทธสิทธิ์ซื้อขายเงินตราตางประเทศ (Currency Options) เนื่องจาก

เปนเครื่องมือท่ีมีความซับซอนระดับปานกลาง ซึ่งเหมาะกับผูประกอบการที่มีความรูความชํานาญในการบริหารความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2562) 
5. จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดไมเคยใชเครื่องมือธุรกรรมสวอป (Swap Transaction) และ

พบวาผูประกอบการมีการใชเครื่องมือ สิทธิ์ซื้อขายเงินตราตางประเทศ (Currency Options) และเครื่องมือสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาในอนาคต (Currency Futures) เพียงเล็กนอย รอยละ  14.81 และ 7.41 ตามลําดับ 
6. ผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูน ประมาณรอยละ 60 ไมเคยใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยกลยุทธที่ใชในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน คือ การเจรจากับลูกคาขอรับคา

สินคาเปนเงินบาท เพื่อไมใหมีปญหาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และยังเปนกลยุทธที่ผูสงออกลําไยในจังหวัดเชียงใหม

และลําพูนนิยมใชมากที่สุด 
7. สาเหตุที่บางกิจการ (ประมาณรอยละ 60) ไมใชเครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน คือ 1) ไมตองการรับความเสี่ยง โดยกิจการรับชําระสินคาเปนเงินบาท  (Local Currency)  2) เง่ือนไขของ
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ธนาคารในการใหบริการเครื่องมือทางการเงิน เชน วงเงินท่ีมีตอธนาคาร เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ธนาคารตองการ และ 3) 

ยังไมมีความเขาใจในเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอ 
8. ผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูน ที่ใชเครื่องมือทางการเงิน จะใชกลยุทธการพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยน

ในขณะนั้น โดยหากอัตราแลกเปลี่ยนอยูในแนวโนมขึ้นสูง (เงินบาทออนคาลง) ก็จะไมทําการซื้อธุรกรรมลวงหนาแตจะรอเงิน

แลกกลับมาตามราคาตลาด ซึ่งจะไดราคาสูงกวาราคาที่ซื้อไว แตหากเงินบาทมีแนวโนมแข็งตัว จะทําการซื้อธุรกรรมลวงหนา

กับธนาคารที่มีวงเงิน หรือเจรจากับคูคาใหโอนเงินบาทใหตั้งแตปลายทาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน 
9.  ผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูนสวนใหญ ใชกลยุทธแบบเดียวกันแมกิจการของคูคาจะมีขนาดแตกตาง

กัน และมีบางบริษัทที่มีการพิจารณาขนาดของบริษัทรวมดวย คือ กรณีลูกคาเปนกิจการขนาดใหญ มีปริมาณการซื้อขายมาก 

จะใหเครดิตที่นานกวาบริษัทรายยอย (บริษัทขนาดเล็ก) 
10.  ผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูนสวนใหญ ใชกลยุทธแบบเดียวกันแมกิจการของคูคาจะอยูในประเทศ

หรือโซนที่แตกตางกัน และกรณีของประเทศจีน ผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูนสวนใหญไมไดใชเครื่องมือทาง

การเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 
11.  เหตุผลในการเลือกใชบริการเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จากธนาคารตาง 

ๆ แทนที่จะใชบริการจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Exim Bank) หรือตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) คือ ธนาคารมีการบริการที่เขาถึงงายกวา สามารถติดตอสอบถามไดตลอด มีพนักงาน

ดูแลบริษัทโดยเฉพาะ ใหคําปรึกษาที่ดีกวา สามารถตอรองได และบริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารอยูดวยแลว 
12.  ปญหา/อุปสรรคในการเขาถึงการใหบริการเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

จากสถาบันการเงินตาง ๆ คือ มีความลาชาในบางครั้ง ท่ีไมสามารถติดตอกับเจาหนาที่ของธนาคารที่ดูแลบริษัทโดยตรงได 
• ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

ของผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูน 
1. ผูสงออกลําไยทั้งกลุมที่เคยและไมเคยใช จังหวัดเชียงใหมและลําพูนเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ตาง ๆ ในระดับปานกลาง เทากัน 
2. ผูสงออกลําไยที่มีรายไดตอปของกิจการแตกตางกัน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตาง ๆ ในระดับปานกลาง เทากัน 
• ดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ของผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูน 
1. ปจจัยดานการบริการของธนาคารและสถาบันการเงิน เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือทาง

การเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ และปจจัยดานอัตราคาธรรมเนียม  
2. ปจจัยยอยที่ผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูนเห็นวา เปนปจจัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือ

ทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มากที่สุด 3 อันดับ คือ 1) ธนาคารเสนอทางเลือกในการบริการใน

หลาย ๆ ดานเกี่ยวกับการใชเครื่องมือทางการเงิน 2) ธนาคารคิดคาธรรมเนียมใหการทําสัญญาตาง ๆ เปนกรณีพิเศษ และ  
3) การเลือกใชเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราคาธรรมเนียมที่ต่ํา และคาธรรมเนียมที่จายไป คุมคากับความเสี่ยงทางการเงินท่ี

จะเกิดขึ้นกับกิจการ 
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3. ปจจัยยอยดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ที่ผูสงออกลําไย เห็นวา มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

เครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมากที่สุด คือ การขายสินคาเปนเงินเช่ือใหกับลูกคา

ตางประเทศ และระยะเวลาการใหเครดิตแกลูกคาเปนระยะเวลานาน 
4. ปจจัยยอยดานดานอัตราคาธรรมเนียม ที่ผูสงออกลําไย เห็นวา มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือทางการเงิน

เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมากที่สุด คือ การเลือกใชเครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราคาธรรมเนียมที่ต่ํา และ

คาธรรมเนียมที่จายไป คุมคากับความเสี่ยงทางการเงินท่ีจะเกิดขึ้นกับกิจการ 
5. ปจจัยยอยดานการบริการของธนาคารและสถาบันการเงิน ที่ผูสงออกลําไย เห็นวา มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

เครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมากท่ีสุด คือ ธนาคารเสนอทางเลือกในการบริการในหลาย ๆ 

ดานเกี่ยวกับการใชเครื่องมือทางการเงิน และธนาคารคิดคาธรรมเนียมใหการทําสัญญาตาง ๆ เปนกรณีพิเศษ 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษา กลยุทธการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทผูสงออกลําไย ในจังหวัดเชียงใหมและ

ลําพูน  มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
ก. ขอเสนอแนะสําหรับผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูน 

1. จากผลการศึกษา ที่พบวากลุมกิจการที่มีขนาดเล็ก จะใชกลยุทธการใชเงินสกุลบาทในการคาขายเพียงวิธี

เดียว ดังนั้น กิจการที่มีขนาดเล็กควรศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เกี่ยวกับกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

โดยใชเครื่องมือทางการเงิน เพื่อใหกิจการมีความรูเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ เพื่อเตรียมความพรอมในการขยายฐานลูกคาไปยังประเทศอื่น ๆ ตอไป  
2. กลยุทธการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยไมใชเครื่องมือทางเงิน เชน การเจรจากับลูกคาวา

ขอรับคาสินคา เปนเงินบาท นั้นตองใชความเช่ียวชาญ และความเชื่อใจระหวางผูประกอบการกับบริษัทคูคาอยางมาก ดังนั้น 

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจึงเปนสิ่งที่บริษัทตาง ๆ ควรยึดถือ ใหความสําคัญ และนํามาปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อใหการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความเจริญเติบโตอยางมั่นคง และยั่งยืนตอไป 
3. จากผลการศึกษาที่พบวา ผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูน มีการเลือกใชบริการเครื่องมือทาง

การเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จากธนาคารตาง ๆ  เทานั้น ดังนั้น ผูประกอบการควรกระตือรือรน ใน

การศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน และบริการของสถาบันการเงินอ่ืน เพิ่มเติม เชน ธนาคารเพื่อการสงออกและ

นําเขาแหงประเทศไทย (Exim bank) หรือตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) โดยติดตอผาน

ตัวกลาง (Broker) ที่ไดรับอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อใหกิจการมีทางเลือกในการใชเครื่องมือทางการเงิน ในการบริหารความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ภายใตสถานการณของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
ข. ขอเสนอแนะสําหรับสถาบันการเงินและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1. สาเหตุที่ผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูนบางกิจการไมใชเครื่องมือทางการเงินในการบริหารความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สวนหนึ่งมาจาก เง่ือนไขของธนาคารในการใหบริการเครื่องมือทางการเงิน เชน วงเงินที่มีตอ

ธนาคาร เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ธนาคารตองการ และ ยังไมมีความเขาใจในเครื่องมือทางการเงินท่ีเพียงพอ ดังนั้น สถาบัน

การเงินและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรกําหนดเง่ือนไขการใหบริการเครื่องมือทางการเงินใหสะดวกในการใชสําหรับ

ผูประกอบการมากขึ้น รวมถึงการสงเสริมและใหความรูกับผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูนใหมีความรูและหันมาใช

เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มากขึ้น 
2. กรณีที่ผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูนรอยละ 60 ไมเคยใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อาจเนื่องมาจากมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ ในระดับปานกลาง ดังนั้น 
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สถาบันการเงินและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการจัดอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการสงออก และเครื่องมือทางการเงิน

เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ใหมากขึ้น เพื่อใหผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูน โดยเฉพาะกลุมที่ไม

เคยใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินตาง 

ๆ ในระดับที่มากขึ้น และหันมาใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ใหเกิดประโยชนตอกิจการ

ของตนเองมากขึ้นตอไป 
3. กรณีผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูน สวนใหญ เห็นวา ปจจัยดานการบริการของธนาคารและ

สถาบันการเงิน เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
อยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะในสวนของปจจัยยอย 1)  ธนาคารเสนอทางเลือกในการบริการในหลาย ๆ ดานเกี่ยวกับการใช

เครื่องมือทางการเงิน และ 2)  ธนาคารคิดคาธรรมเนียมใหการทําสัญญาตาง ๆ เปนกรณีพิเศษ นั้น ธนาคารและสถาบัน

การเงินตาง ๆ ควรนํา 2 ประเด็นนี้ไปประยุกตใชในการปรับปรุงการบริการของธนาคาร/สถาบันการเงิน ใหมีความเหมาะสม

และสอดคลองกับความตองการของลูกคา และจูงใจใหลูกคาหันมาใชบริการกับธนาคาร/สถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

ลูกคากลุมที่ไมเคยใชบริการเครื่องมือทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
4. จากกรณีที่ผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูนสวนใหญ เลือกใชบริการเครื่องมือทางการเงินในการ

บริหารความเสี่ยงจากธนาคารตาง ๆ แทนท่ีจะใชบริการจากธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Exim bank) 
หรือตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) นั้น ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศ

ไทย (Exim bank) หรือตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX) ควรมีการจัดสัมมนาสําหรับ       
ผูสงออกเพื่อใหความรูความเขาใจในการเลือกใชเครื่องมือบริหารความเสี่ยงไดหลากหลายมากข้ึน 

5. จากกรณีที่ผูสงออกลําไย จังหวัดเชียงใหมและลําพูน ประสบปญหาความลาชาในการเขาถึงการใชเครื่องมือ

ทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จากสถาบันการเงินในบางครั้ง น้ัน ธนาคารหรือสถาบันการเงิน  
ควรสงเสริมใหมีการอบรม พัฒนาบุคลากรของธนาคารใหสามารถทํางานแทนกันได หรือมีระบบตอบรับและใหขอมูลกับลูกคา

แบบอัตโนมัติเพื่อใหการใหบริการของธนาคาร/สถาบันการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
6. ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยกลางการใหบริการ ธุรกรรมสวอป  

(Swap Transaction) สําหรับผูนําเขาและผูสงออก ซึ่งจะทําหนาที่เปนศูนยกลางในการทําธุรกรรมสวอป รับและจายเงินตรา

สกุลตางประเทศไดอยางกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารมาใชงาน: กรณีศึกษาขององคกรรัฐวิสากิจ 

FACTORS INFLUENCING THE ADOPTION OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGY: A CASE STUDY OF STATE ENTERPRISE 

ศุภทัต อินทรขาว* และพิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ ** 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในองคกร

รัฐวิสาหกิจ 2) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในองคกรรัฐวิสาหกิจ  
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุมตัวอยางเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจขององคกรรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยซึ่งใชแบบสอบถามในการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสุมตามสะดวกไดทั้งหมด 398 คน สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย ผลของการวิจัยพบวา ระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาใชในองคกรรัฐวิสาหกิจแหงนี้อยูระดับสูงมาก และผลจากการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความถดถอย  
ทําใหทราบวาปจจัยการรับรูวามีประโยชน การรับรูวางายในการใชงาน และการใหความสนับสนุนดานการจัดการมีอิทธิพล  
เชิงบวกกับตอระดับการใชงานจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยนี้จะชวยใหองคกรรัฐวิสาหกิจ

สามารถสงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในองคกรตามแผนกลยุทธขององคกรตอไป 
คําสําคัญ : เทคโนโลยสีารสนเทศ, การสื่อสาร, องคกรรัฐวสิาหกิจ 

ABSTRACT 

The research aims to study 1) the levels of adoption of information and communication technology 
for state enterprises. 2) factors influencing the adoption of information and communication technology. 
This is a quantitative study that focuses on employees at one of Thailand's State Enterprises. The data was 
carried out by questionnaire from 398 samples with convenient sampling. The statistics applied in this 
research consist of percentage, mean, standard deviation, and regression analysis. The results show that 
the level of information and communication technology in this State Enterprise is at the very high level. In 
addition, the the results of hypothesis testing by regression analysis indicate that perceived usefulness, 
perceived easy of use and management support influencing the level of adoption of information and 
communication technolog at significant level of 0.05. Then, the finding supports state enterprise to 
encourage and develop the adoption of information and communication technology according to the 
organization’s strategic plan. 
Keywords: Information, Communication, State Enterprise 
 
 

                                                           
* นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
** รองศาสตราจารย ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ อาจารยประจาํภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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บทนํา 

ปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ( Information and Communication Technology: ICT)  
ไดเขามามีบทบาทสําคัญในทุกมิติของสังคม และกลายเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิตของมนุษย เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารถือเปนโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ทําใหมนุษยและองคกรมีปฏิสัมพันธระหวางกันบนฐานของโลกดิจิทัล

ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงยกระดับการทําธุรกรรมเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน การสื่อสาร การเรียนรู และการใชชีวิต

ของมนุษย (Pratt, n.d.) โดยในป ค.ศ. 2020 ทั่วโลกมีคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกันเปนเงิน 

3,608,761 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา และคาดวาในป ค.ศ. 2021 จะมีคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร รวมเปนเงิน 3,754,816 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป ค.ศ. 2020 รอยละ 4 (Gartner, 2020) 
องคกรตาง ๆ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชและใชงานเพื่อยกระดับความสามารถขององคกร

ในภาพรวม เนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดนํามาซึ่งการประหยัดตนทุน การเพิ่มโอกาส 

และการอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ใหกับองคกร ทําใหองคกรสามารถสรางกระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ 

สามารถทําการปฎิวัติดานขอมูลขององคกร ตั้งแตกระบวนการการจัดเก็บ การจัดการ และการวิเคราะหขอมูล นํามาซึ่ง

ประโยชนในการใชขอมูลเพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑหรอืบริการใหม ๆ รวมถึงธุรกรรมตาง ๆ ท่ีองคกรเปดใชงานอยู (Pratt, n.d.) 
องคกรรัฐวิสาหกิจ คือ องคการหรือบริษัทหรือหนวยงานของรัฐที่เปนผูถือหุนรายใหญ ดําเนินกิจการเพื่อแสวงหา  

ผลกําไร เชนเดียวกับองคกรธุรกิจเอกชน จุดมุงหมายของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนอกจากผลกําไรแลว ยังถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปน

ระบบสาธารณูปโภคใหกับประชาชน ถือไดวาเปนองคกรที่มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาประเทศ (Li & Xia, 2008) 

วัตถุประสงคในการจัดตั้งองคกรรัฐวิสาหกิจเพื่อเปนกลไกและเครือ่งมือของรัฐในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศ (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2564) ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายเพื่อพัฒนา

องคกรรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงอยางตอเนื่อง โดยตามแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.  2560 – 2564 
กําหนดใหการขับเคลื่อนองคกรรัฐวิสาหกิจตองดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ที่ตองสรางใหองคกรรัฐวิสาหกิจมีความแข็งแกรงทางการเงิน  
เพื่อเปนปจจัยสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินงานขององคกรรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามเปาหมาย โดยเนนการใชนวัตกรรม

และเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดการพัฒนา การผลิต การใหบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดวยระบบธรรมาภิบาล 

โปรงใส มีคุณธรรม ตรวจสอบได และนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
ซึ่งนโยบายดังกลาวใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนอยางมาก เพราะทั้งส องปจจัยมีอิทธิพลตอ 
ผลการดําเนินงานขององคกรในยุคปจจุบัน เนื่องจากสามารถที่จะพัฒนาและยกระดับใหองคกรเปนองคกรที่ทันสมัย มี

สมรรถนะสูง เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับองคกรอื่นได และสามารถขับเคลื่อนองคกรใหสอดรับกับแผนพัฒนาของ

ประเทศรวมถึงพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตไดเปนอยางดี โดยตัวอยางของเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่องคกรรัฐวิสาหกิจนํามาใชงาน เชน คอมพิวเตอรและเครือขาย (Computer and Netwok) ระบบการ

วางแผนทรัพยากรองคกร  (Enterprise Resource Planning: ERP) และระบบสารสนเทศภูมิศาสต  (Geographic 
Information System: GIS)  

จากประเด็นตาง ๆ ที่ไดรวบรวมไว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาคนควาเพื่ออธิบายถึง ระดับการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในองคกรรัฐวิสาหกิจ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารมาใชในองคกรรัฐวิสาหกิจ โดยองคประกอบของบทความวิจัยนี้ประกอบดวย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิธีการศึกษา ผลการวิจัย และสรุปผลการวิจัย 
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ทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเทคโนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชงานใน

องคกรรัฐวิสาหกิจ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบดวย แบบจําลองการยอมรับ

เทคโนโลยี การรับรูวามีประโยชน การรับรูวางายในการใชงาน การใหความสนับสนุนดานการจัดการ และการใชงานจริง 

นอกจากนั้นยังไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับในการนําเทคโนโลยีมาใชงาน ซึ่งพอสรุปไดวา แบบจําลองการ

ยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เปนแบบจําลองที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใชในการวิเคราะหและทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยมีสมมติฐานวาปฏิกิริยาและการรับรูของ

บุคคลบางอยางจะเปนตัวกําหนดทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลนั้น ปฏิกิริยาและการรับรูของผูใชเทคโนโลยีจะสงผลตอ

ทัศนคติของพวกเขาท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี โดย Davis (1989) ไดอธิบายวา การรับรูวาเทคโนโลยีนั้นมีประโยชนของ

บุคคล และการรับรูเทคโนโลยีนั้นสามารถเรียนรูและใชงานไดงายของบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจริงใน

เทคโนโลยีนั้นของบุคคล และมีความเช่ือมโยงตอทัศนคติตอการใชเทคโนโลยีของบุคคลตอเทคโนโลยีนั้นดวย ซึ่งจากคําอธิบาย

ดังกลาวสามารถเขียนแสดงความสัมพันธไดดังภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธของแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) (Davis, 1989) 

การรับรูวามีประโยชน คือ ระดับความเช่ือของบุคคลที่เช่ือวาการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นชวยทําให 
ผลการปฎิบัติงานของบุคคลนั้นดีขึ้น  ซึ่งในบริบทขององคกร บุคคลในองคกรมักจะถูกสรางแรงจูงใจใหบุคคลมีผลการ

ปฏิบัติงานที่ดีผานเครื่องมือหรือวิธีการตาง ๆ เชน การยกยอง การแตงตั้งใหมีตําแหนงที่สูงขึ้น และการจายเงินโบนัส ทั้งนี้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูใชงานมีการรับรูวามีประโยชนอยูในระดับสูง ผูใชงานจะมี ความเช่ือวาการใชงานระบบมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของเขา (ลลิตา อุดรชัยนิตย, 2562) การรับรูวางายในการใชงาน คือ ระดับความเช่ือ

ของบุคคลที่เช่ือวาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเรียนรูไดงายและไมตองใชความพยายามอยางมากในการเรียนรูที่

จะใชงาน ความพยายามของบุคคลจะเหมือนกับทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดที่บุคคลจัดสรรใหกับกิจกรรมตาง ๆ  
ที่บุคคลรับผิดชอบอยู ซึ่งเปนไปตามที่ Agrebi & Jallais (2015) ที่ไดกลาวไววา แอพพลิเคช่ันใดที่มีการรับรูวางายในการใช

งานมากกวาแอพพลิเคช่ันอื่น แอพพลิเคช่ันนั้นมีแนวโนมที่จะไดรับการยอมรับจากผูใชงาน (ชีวรัตน ชัยสําโรง , 2562)  
การใหความสนับสนุนดานการจัดการ คือ การสนับสนุนในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคคลและองคกรนั้น ๆ เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นงายตอการใชงานและเขาถึงงาย รวมไปถึงการจัดการระบบ

สารสนเทศตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีระบบและแบบแผน เพื่อใหการใชงานดานเทคโนโลยีเปนไปดวยความเรียบรอย  
(อิศริยา พยัคฆวรรณ, 2552) และการใชงานจริง คือ จํานวนความถี่ในการใชงานเทคโนโลยี และระยะเวลาในการใชงาน  

การรับรูวามีประโยชน 

การรับรูวางายในการใชงาน 

การใชงานจริง

 

ตัวแปรภานอก ทัศนคติตอการใชงาน 
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(Kim, Park, & Lee, 2007) แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีมีการใชงานอยางแพรหลาย และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
โดยในป ค.ศ. 2000 Venkatesh and Davis (2000) ไดเสนอแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีที่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดใน

สวนของตัวแปรภายนอก และเรียกแบบจําลองที่เสนอนี้ วา Extended Technology Acceptance Model หรือ TAM2  
โดยในแบบจําลองนี้มีการเพิ่มปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดหรือมีอิทธิพลตอการรับรูวามีประโยชนของบุคคลมากขึ้น ไดแก 

บรรทัดฐานสวนตัว ภาพลักษณ งานที่เกี่ยวของ คุณภาพผลผลิต ผลลัพธจากการสาธิต ประสบการณ และความสมัครใจ และ

ในป ค.ศ. 2008 Venkatesh and Bala (2008) ไดเสนอแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี TAM3 ซึ่งเปนการนําแบบจําลอง

การยอมรับเทคโนโลยี TAM2 มาปรับปรุงโดยการเพิ่มปจจัยอีก 6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูวางายในการใชงาน ไดแก  
การรับรูความสามารถตนเองดานคอมพิวเตอร การรับรูการควบคุมจากภายนอก ความกังวลที่เกิดจากคอมพิวเตอร ความสนุก

ในการใชคอมพิวเตอร การรับรูดานความสนุกสนาน และการใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
การวิจัยของ Otieno (2015) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนํามาใชและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเมือง Nairobi ประเทศเคนยา พบวา การรับรูวามี

ประโยชน การรับรูวางายในการใชงาน การรับรูตนทุน และทัศนคติตอการใชงานมีอิทธิพลตอการนํามาใชและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งคลายคลึงกับงานวิจัยของ AlKailani (2016) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบริการ

ธนาคารทางอินเทอรเน็ตในประเทศจอรแดน โดยพบวา ปจจัยการรับรูวามีประโยชน การรับรูวางายในการใช งาน การรับรู

ความไววางใจ ความนาเช่ือถือของธนาคาร และการรับรูความเสี่ยง มีผลตอการยอมรับบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต ตอมา ธนา

ภา หิมารัตน (2016) ไดศึกษาถึงเรื่องปจจัยที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน บริบท ธนาคารพาณิชย พบวา ปจจัย

การรับรูวามีประโยชน การรับรูวางายในการใชงาน สวนประสมทางการตลาด คุณภาพของระบบ และคุณภาพของขอมูลสงผล

ตอการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน บริบท ธนาคารพาณิชย จากนั้น Alhashmi, Salloum and Mhamdi (2019) ไดศึกษา

การนําปญญาประดิษฐมาใชในศูนยสุขภาพในประเทศสหรฐัอาหรับอิมิเลต พบวา การรับรูวามีประโยชน การรับรูวางายในการใชงาน 

ทัศนคติตอการใชงาน และโครงสรางพื้นฐานในดานองคกรดานการจัดการ ดานปฏิบัติการ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผล

ตอการนําไปใช สวนงานวิจัยของ Ma, Lee, Teoh & Ling (2021) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจเชิงพฤติกรรมตอระบบ

ขอมูลการบัญชีของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในประเทศมาเลเซีย พบวา ปจจัยการใหความ

สนับสนุนดานการจัดการ และแรงกดดันจากการแขงขันมีอิทธิพลตอความตั้งใจเชิลพฤติกรรมตอระบบตอความตั้งใจเชิง

พ ฤ ติ ก ร ร ม ต อ ร ะ บ บ ข อ มู ล ก า ร บั ญ ชี ข อ ง ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร วิ ส า ห กิ จ ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ย อ ม  ( SMEs)  
ในประเทศมาเลเซีย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองคกรรัฐวิสาหกิจ ตามแบบจําลองการยอมรั บเทคโนโลยี TAM ในปจจัย

จํานวน 3 ปจจัย เปนปจจัยหลักท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี จํานวน 2 ปจจัย ไดแก การรับรูวามีประโยชน และการรับรูวา

งายในการใชงาน รวมถึงการศึกษาปจจัยที่นาสนใจที่อาจมีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยีอีก 1 ปจจัย ไดแก การใหความ

สนบัสนุนดานการจัดการ จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยกําหนดสมมติฐานการวิจัย ไดดังตอไปนี้  
H1: การรับรูวามีประโยชนมีอิทธิพลเชิงบวกตอระดับการใชงานจริง  
H2: การรับรูวางายในการใชงานมีอิทธิพลเชิงบวกตอระดับการใชงานจริง  
H3: การใหความสนับสนุนดานการจัดการมีอิทธิพลเชิงบวกตอระดับการใชงานจริง  
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วิธีการศึกษา 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจขององคกร

รัฐวิสาหกิจนั้นที่ปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ 

Krejcie and Morgan (1970) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบปลายปด จัดทําขึ้นในรูปแบบ

แบบสอบถามออนไลนผาน Google Form ดวยการสุมตัวอยางตามสะดวก จํานวน 398 คน แบบสอบถามแบงเปน 3 สวน 

ประกอบดวย สวนท่ี 1 เปนการสอบถามขอมูลดานประชากร สวนท่ี 2 เปนการสอบถามระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชงาน และสวนที่ 3 เปนการสอบถามระดับความคิดเห็นของการใชงานจริง  
โดยคําถามสวนนี้ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของ Isaac, Abdullah, Ramayah, Mutahar and Alrajawy (2017) การ

สอบถามระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในทุกคําถามจะใชมาตรวัดตามมาตราสวนลิเคอรท (Likert Scale) ซึ่งแบงเปน  
5 ระดับ และไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของระดับความคิดเห็น/ระดับการใชงานไดดังนี้ คะแนนเฉลี่ยสูงสุด  
4.24 – 5.00 คือ เห็นดวยอยางยิ่ง/ระดับสูงมาก และคะแนนเฉลี่ยนอยสุด 1.00 – 1.80 คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง/ระดับต่ํามาก 

เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว จึงนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาคาทางสถิติในรูปของรอยละ  
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย  

ผลการวิจัย 

จากการรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลนกับพนักงานรัฐวิสาหกิจขององคกรรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง ไดรับการ

ตอบกลับมา จํานวน 398 ตัวอยาง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
สวนที่ 1 ลักษณะปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 80.4 มีอายุมากกวา 39 ป 

คิดเปนรอยละ 48.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.3 สวนใหญเปนผูบริหารคิดเปนรอยละ 38.9 และสายงานที่

สังกัดสวนใหญเปนปฏิบัติการและบํารุงรักษา คิดเปนรอยละ 32.9 
สวนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชงานและการใช

งานจริง ในภาพรวมระดับความคิดเห็น คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยการรับรูวามีประโยชน

มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 รองลงมาคือ ปจจัยการรับรูวางายในการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และปจจัยการให

ความสนับสนุนดานการจัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และในสวนของระดับความคิดเห็นของการใชงานจริงของการไดใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่องคกรนํามาใชงานในการปฏิบัติงานอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 
ดังแสดงในตารางที่ 1 

ผลการวิเคราะหการถดถอยของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชงานและการใช

งานจริง พบวา ปจจัยการรับรูวามีประโยชน ปจจัยการรับรูวางายในการใชงาน และปจจัยการใหความสนับสนุนดานการจัดการ  
มีอิทธิพลเชิงบวกตอระดับการใชงานจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา R2 เทากับ 0.49) โดยปจจัยการใหความ

สนับสนุนดานการจัดการ จะมีอิทธิพลเชิงบวกตอระดับการใชงานจริงมากที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยการรับรูวางายในการใชงาน  
และปจจัยการรับรูวามีประโยชนมีอิทธิพลนอยสุด  ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 คาสถิติเชิงพรรณนาของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใชงานและ 
การใชงานจริง 

ปจจัย คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น/ระดับการใชงาน 

1. การรับรูวามปีระโยชน 4.51 0.57 เห็นดวยอยางยิ่ง 
2. การรับรูวางายในการใชงาน 4.35 0.61 เห็นดวยอยางยิ่ง 
3. การใหความสนับสนุนดานการจัดการ 4.29 0.65 เห็นดวยอยางยิ่ง 
4. การใชงานจริง 4.45 0.61 สูงมาก 

 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชงาน 

การใชงานจริง B Std. Error Beta t-test p-value 
คาคงท่ี 0.66 0.17  3.78 0.00* 
การรับรูวามีประโยชน 0.22 0.05 0.21 4.76 0.00* 
การรับรูวางายในการใชงาน 0.31 0.05 0.31 6.70 0.00* 
การใหความสนับสนุนดานการจดัการ 0.34 0.04 0.37 8.71 0.00* 

R2= 0.49, F = 378.16, p-value < 0.05 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชงาน ที่ประกอบดวย การรับรู

วามีประโยชน การรับรูวางายในการใชงาน และการใหความสนับสนุนดานการจัดการ พบวา การใหความสนับสนุนดานจัดการ

มีอิทธิพลเชิงบวกตอระดับการใชงานจริงมากที่สุด รองลงมาคือการรับรูวางายในการใชงาน และการรับรูวามีประโยชนมี

อิทธิพลนอยสุด ซึ่งการรับรูวามีประโยชน การรับรูวางายในการใชงาน มีอิทธิพลเชิงบวกตอระดับการใชงานจริง สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Otieno (2015) งานวิจัยของ AlKailani (2016) งานวิจัยของธนาภา หิมารัตน (2016) และงานวิจัยของ 

Alhashmi, Salloum and Mhamdi (2019) และการใหความสนับสนุนดานการจัดการมีอิทธิพลเชิงบวกตอระดับการใชงาน

จริง สอดคลองกับงานวิจัยของ Alhashmi, Salloum and Mhamdi (2019) และงานวิจัยของ Ma, Lee, Teoh and Ling 
(2021) จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงระดับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชงานในองคกรรัฐวิสาหกิจ 

และทราบถึงปจจัยที่สงเสริมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองคกรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งองคกรรัฐวิสาหกิจ

สามารถนําปจจัยเหลานี้โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยการใหความสนับสนุนดานการจัดการที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอระดับการใชงาน

จริงมากที่สุดไปใชพิจารณาประกอบการวางแผนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชงานภายในองคกรตอไป 

การศึกษานี้ผูวิจัยเลือกศึกษาปจจัยการใหความสนับสนุนดานการจัดการเสริม ซึ่งมีอิทธิพลตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาใชงาน ดังนั้นการศึกษาในครั้งตอไป ผูวิจัยอาจเลือกปจจัยอื่นที่นาสนใจมาใชในการศึกษาปจจัยที่อาจมีอิทธิพล

ตอการยอมรับเทคโนโลยีเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมหรือองคกร 
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การศึกษาสภาพปญหา ความตองการ และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใน

โรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร 
Survey: Issues, demands and acceptance of information technology for hospital 

staff in Bangkok 
อาทิตติวัฒน สุดดี* และปริยา รินรัตนากร** 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปญหา ความตองการ และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร  
ในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร   มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาการใชนวัตกรรมดิจิทัลและนําเทคโนลยีสารสนเทศ

มาใช ศึกษาถึงปญหา ความตองการ การยอมรับนวัตกรรมการใชงาน และนําผลจากการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศใหสามารถตอบสนอง ความตองการของบุคลากรในโรงพยาบาล ซึ่งจะสงผลใหการใชงานระบบสารสนเทศเกิด

ประสิทธิภาพมากที่สุด การศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณและใชแบบสอบถามความพึงพอใจเปนเครื่องมือ 
ในการ จัดเก็บขอมูล กลุมตัวอยางที่ใชในการจัดเก็บขอมูลจํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลในรูปแบบคาเฉลี่ย สวน เบี่ยงเบน

มาตรฐานและสรุประดับความพึงพอใจ  
 ผลลการศึกษาพบวาบุคลากรของโรงพยาบาลมีลักษณะทางประชากรตางกัน  มีการรับรูสภาพปญหาของระบบ

สารสนเทศของโรงพยาบาลแตกตางกัน ปญหาที่มีมากที่สุดคือดานงบประมาณ ปญหารองลงมาคือดานโปรแกรม และปญหา

นอยที่สุดคือดานบุคล ปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสัมพันธกับความตองการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาล ในดานของความสะดวกตอการใชงาน เปนความตองการที่อยูในระดับมากที่สุดรองลงมาคือดาน

แสดงผลขอมูล ความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรม ในสวนของดานการยอมรับ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล จากการหาคาเฉลี่ยพบวาอยูในระดับมาก 
คําสําคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ, ความตองการ, การยอมรับเทคโนโลยี 

Abstract 

This study aims to study problems’ conditions, needs, and acceptance of information technology 

among personnel in hospitals in Bangkok District. The objectives of this research were to study the use of 
digital innovations and to apply information technology to study problems, needs, and acceptance of 
innovations in use, and to use the results of the studies to develop and improve information systems to 
meet the needs of consumers and personnel in the hospital. This will result in the most efficient use of 
information systems. This research collected quantitative data and used satisfaction questionnaire as a tool. 
The data were collected from 400 samples. Data were analyzed in mean, standard deviation, and 
summarise satisfaction level. The results showed that hospital personnel with different demographic 
characteristics had different perception of the problem concerning information systems of hospitals. The 
biggest problem was the budget. The second problem was the programming aspect and the least problem 
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was the person. Problems in using information technology in hospitals related to the needs of the hospital's 
information technology in terms of user-friendly or ease of use which was at the highest level, followed by 
the information display of technology usage. Information was related to the innovation adoption. In terms 
of technology innovation adoption, the hospital information from the mean was found to be at a high level. 
Keywords : Information Technology, Needs, Technology Acceptance 

บทนํา 

การนําเอาเทคโนโลยีไปประยุกตใชในโรงพยาบาลประยุกตใชในงานสาธารณสุขและการแพทย ไดรับการนํามาใช  
ในการพัฒนา ดานสาธารณสุขอยางกวางขวาง และทําใหงานดาน สาธารณสุขเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยไดปรับระบบ

การบริหารงาน และนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใชในงานตาง ๆ โดยระบบสารสนเทศโรงพยาบาลนั้น ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ

รวบรวมและจัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลอยางมีหลักเกณฑ ตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับและมาตรฐานของระบบรับรองคุณภาพตาง ๆ เพื่อนํามาประกอบผล และจัดรูปแบบใหไดสารสนเทศท่ีชวยสนับสนุน

การทํางาน และการตัดสินใจในดานตาง ๆ ของผูบริหาร เพื่อใหการดําเนินงานของโรงพยาบาล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดสะดวกและรวดเร็ว ทําใหมีเวลาในการใหบริการแกผูปวยมากขึ้น มีเวลามาพัฒนาคุณภาพบริการ

ใหดีขึ้น 
โดยสวนใหญแลว ระบบระบบสารสนเทศโรงพยาบาลจะเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ไดรับการพัฒนาขึ้น  

จากโปรแกรมระบบฐานขอมูล ประสบการณและความรูของผูบริหารและผูดําเนินการ โดยมีการเช่ือมโยงขอมูลตาง ๆ  
ที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลเขาดวยกัน เชน ขอมูลผูปวย คาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในโรงพยาบาล โดยการทํางานของระบบจะ

เปนการทํางานแบบ Interactive คือ จัดการขอมูลที่เกิดขึ้นจากแตละหนวยงาน เชน แผนกผูปวยนอก หองผาตัด ฯลฯ  
และสามารถรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทันทีจากแตละหนวยงานมาใชประมวลผลไดทันทีทันใด ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพ

ในการบริการ และการบริหารจัดการในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น 
อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังขาดองคความรูและขอมูลเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอรในประเทศไทย 

รวมทั้ง มุมมองของผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะโรงพยาบาลผูใหบริการ ซึ่งมีความสําคัญตอการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ

แบบ คอมพิวเตอรในภาพรวมของประเทศตอไปในอนาคต 
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเด็นสําคัญเกี่ยวกับสภาพปญหา ความตองการ และการยอมรับเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล  
ใหสามารถตอบสนองความตองการกับผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาถึงความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
 3. เพื่อศึกษาถึงการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
 4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง ลักษณะทางประชากรกับการรับรูสภาพปญหาของโรงพยาบาล 
 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพปญหาของเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลกับความตอง การใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
 6. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลกับการยอม

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
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H2 

สมมุติฐาน 

 1. บุคลากรของโรงพยาบาลที่มีลักษณะทางประชากร แตกตางกัน มีการรับรูสภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาลแตกตางกัน 
 2. สภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลมีความสัมพันธกับความตองการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
 3. ความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลมีความสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาล 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่ตองการจะศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดของ

การศึกษา ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางประชากร 

1. อายุ 

2. ตําแหนงงาน 

3. ระดับการศึกษา 

4. ประสบการณการทํางาน 

ความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของโรงพยาบาล 
1.ดานความปลอดภัยของขอมูล 
2.ดานความนาเช่ือถือของขอมูล 
3. ดานการจัดเก็บขอมูล 
4. ดานการแสดงผลขอมลู 
5.ดานความสะดวกตอการใชงาน 
6.ดานการนําขอมลูไปใชประโยชน 

การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของโรงพยาบาล 
1.ดานความรู (Knowledge Stage) 
2.ดานโนมนาว (Persuasion Stage) 
3.ดานการตดัสินใจ (Decision-making Stage) 
4.ดานลงมือปฏิบตัิ (Implementation Stage) 
5.ดานยืนยันการปฏิบัติ (Confirmation Stage) 

H1 

H3 

สภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาล 
1.ดานบุคคลากร   
2.ดานอุปกรณ (Hardware) 
3. ดานโปรมแกรม(Software) 
4.ดานสภาพแวดลอม 
5.ดานงบประมาณ 
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดและสารสนเทศในโรงพยาบาล 
 โดยสวนใหญแลว ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลจะเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดรับการ พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม

ระบบฐานขอมูล ประสบการณและความรูของผูบริหารและผูดําเนินการ โดย  มีการเช่ือมโยงขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน

โรงพยาบาลเขาดวยกัน เชน ขอมูลผูปวย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล โดยการททํางานของระบบจะเปนการ

ทํางานแบบ Interactive คือ จัดการขอมูลที่ เกิดขึ้นจากแตละหนวยงาน เชน แผนกผูปวยนอก หองผาตัด ฯลฯ และสามารถ

รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทันทีจากแตละหนวยงานมาใชประมวลผลไดทันที ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพในการบริการและ 
การบริหารจัดการในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น 
 แนวคิดและปญหาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จากการศึกษาคนควาขอมูลพบวา ปญหาและอุปสรรค หมายถึง ปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบุคลากรในองคกรโดยปญหาที่เกิดขึ้นแบงไดเปนสองสวนหลัก คือ (ลักษณคณา ใจสมุทร, 2560) 
1. ปญหาระดับบุคคล ทําใหเกิดความวิตกกังวล, ทําใหเกิดการแพรวัฒนธรรมและกระจายขาวสารที่ไมเหมาะสม

อยางรวดเร็ว, เกิดความเจ็บปวยทางกายเปนอาการของผูใชที่เกิดขึ้นกับอวัยวะตาง ๆ ของรางกายซึ่งเกิดจากการใชงาน

เทคโนโลยี สารสนเทศเปนเวลานานเกินไป, เพ่ิมภาระคาใชจายราคาของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศสูงข้ึน เปนตน 

2. ปญหาระดับองคกร คือ สูญเสียงบประมาณในการจัดจาง, บุคลากรขาดความรูทางเทคโนโลยี, จําเปนที่ตองใช

สัญญาณอินเตอรเน็ตที่มีความเร็วสูง เปนตน 
แนวคิดและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 อัครพร สุทธิกุญชร (2534 อางถึงใน ธิดารัตน สาระพล , 2559) ใหความหมายวา ความตองการสารสนเทศ 

หมายถึง ความอยากไดอยากมีขอมูล ขอเท็จจริง ความรู เรื่องราวตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการตอบปญหาหรือตัดสินใจเรื่องใด

เรื่องหนึง่ 
 สิริญดา สิทธิบุน (2541 อางถึงใน ธิดารัตน สาระพล, 2559) กลาวถึงความหมายของความตองการสารสนเทศวา

หมายถึง การที่บุคคลคนพบวาตนเองอยูในสถานการณใดสถานการณหนึ่งที่ทาใหตองตัดสินใจคนหาคาตอบ หรือหาขอเท็จจริง

เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งและมีความตองการสารสนเทศเพื่อนามาใชในการนี้มากสถานการณนี้ทําใหผูใชเล็งเห็นความตองการ

ของตนเอง 
  Existence Needs 
  Relatedness Needs 
  Growth Needs 
 ความตองการสารสนเทศ หมายถึง การตระหนักรูถึงความไมรูหรือความไมแนใจที่มีอยูของสารสนเทศ  
และตองการสารสนเทศเพื่อชวยใหสามารถดาเนินการตาง ๆ ได เชน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เพื่อเสริมสรางความแนใจ 

เพื่อแกไขปญหา และเพื่อตัดสินใจ เปนตน 
 แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 

ภานุพงศ เสกทวีลาภ (2557) ไดอธิบายเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีวาเปนขั้นตอน (Process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจ

ภายในบุคคลเริ่มจากไดยินในเรื่องวิทยาการนั้น ๆ จนยอมรับนําไปใชใน ที่สุดซึ่งกระบวนนี้มีลักษณะคลายกับกระบวนการ

เรียนรูและการตัดสินใจ (Decision Making) โดยไดแบงกระบวนการยอมรับออกเปน 5 ขั้นตอน คือ 
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 1) ขั้นรับรูหรือตื่นตน (Awareness Stage) เปนขั้นเริ่มแรกที่นําไปสูการยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใหมหรือวิธีการใหมขั้น

นี้เปนขั้นที่ไดรับรูเกี่ยวกับสิ่งใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขาแตยังไดรับขาวสารไมครบถวน  
ซึ่งการรับรูสวนใหญเปนการรับรูโดยบังเอิญจะทําใหเกิดความอยากรูและแกปญหาที่ตนเองมีอยู 
 2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) เริ่มใหความสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ เปนพฤติกรรมทีมีลักษณะ

ตั้งใจและในขั้นนี้ไดรับความรูเกี่ยวกับวิธีการใหมมากขึ้นและใชวิธีการคิดมากกวาขั้นแรก บุคลิกภาพและคานิยมมีผลตอการ

ติดตามขาวสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหมหรือวิทยาการใหมดวย 
 3) ขั้นประเมินคา (Evaluation Stage) เริ่มคิดไตรตรองหาวิธีลองใชวิธีการใหม ๆโดยมีการเปรียบเทียบระหวางขอดี

และขอเสียหากวามีขอดีมากกวาจะตัดสินใจใช โดยทั่วไปมักจะคิดวาวิธีการนี้เปนวิธีที่เสี่ยงไมทราบถึงผลลัพธตามมาจึงตองมี

แรงผลักดันเพื่อใหเกิดความแนใจโดยอาจมีคําแนะนําเพื่อใชประกอบในการตัดสินใจ 
 4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) เปนขั้นตอนที่เริ่มทดลองกับคนสวนนอยเพื่อตรวจสอบผลลัพธดูกอนโดยทดลองใช

วิธีการใหม ๆใหเขากับสถานการณของตนในข้ันนี้จะสรรหาหาขาวสารที่มีความเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาการใหมหรือนวัตกรรมนั้น 
 5) ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เปนขั้นที่ปฏิบัตินําไปใชจริงซึ่งบุคคลยอมรับวิทยาการใหม ๆ วา  
เปนประโยชนในสิ่งนั้นแลว 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1stCraft Team (2563) กลาววา ระบบโรงพยาบาล หรือระบบจัดการโรงพยาบาล Hospital Management 
System (HMS) เปนระบบที่ทํางานอยูบนเว็บไซตหรือ ซอฟตแวรบน Cloud ที่ไดรับการออกแบบมาสําหรับเก็บรวบรวม

ขอมูลจากทุกแผนกในโรงพยาบาลเอาไว เพื่อชวยใหกระบวนการทํางานของแตละฝายในโรงพยาบาล สามารถทํางานไดโดย

อัตโนมัติ ไปในทิศทางเดียวกัน และสื่อสารกันอยางเขาใจ 
โดยระบบ HMS จัดทําขึ้นมาเพื่อชวยในการประสานงานกับบุคลากรทุกฝายในโรงพยาบาล การสื่อสารกับแพทย 

รวมถึงมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบ ระหวางบุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางราบรื่น นอกจากน้ียังเกี่ยวของกับการ

จัดการขอมูลของผูปวย หรือขอมูลสวนตัวท่ีมีความสําคัญ ซึ่งระบบ HMS จะชวยในการรักษาขอมูลเหลานี้ใหมีความปลอดภัย

อยูเสมอ 
 ภัทริกา วงศอนันตนนท (2557) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นไดถูกนํามาใชในงานของระบบสาธารณสุข

ไทย ทั้งทางดานอุปกรณที่ทันสมัยในการตรวจและรักษารวมไปถึงการพยาบาล เชน อีเอ็มไอสแกนเนอร (EMI scanner)  
ถูกนํามาใชถายภาพสมองมนุษย เพื่อตรวจหาความผิดปกติในสมอง เชน ดูเนื้องอกพยาธิเลือดออกในสมอง และตอมาได

พัฒนาใหถายภาพหนาตัดไดทั่วรางกาย เรียกช่ือวา ซีเอที (CAT-Computerized Axial Tomography scanner: CAT 
scanner) ใชวิธีฉายแสงเปนจังหวะไปรอบ ๆ รางกายของมนุษย ถายเอกซเรยและเครื่องรับแสงเอกซเรยที่อยูตรงขามจะ

เปลี่ยนแสงเอกซเรยใหเปนสัญญาณไฟฟาเก็บไวในจานแมเหล็ก จากนั้นจะนําสัญญาณไฟฟาเหลานี้เขาไปวิเคราะหในเครื่อง

คอมพิวเตอร ซึ่งปจจุบันสามารถดูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงเครื่องมือสําหรับชวยเหลืองานดานการพยาบาล 

เชน Vein Scanner ที่ชวยในการหาหลอดเลือดดําเพื่ออํานวยความสะดวกเวลาที่ผูปวยตองใหสารน้ําหรือตรวจเลือด  
ระบบการเก็บขอมูล เชน ระบบเวชระเบียน รวมไปถึงระบบการบริหารงานทางดาน สาธารณสุข ที่ชวยทั้งระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เครื่องมือตาง ๆ และระบบบริหารงานคุณภาพที่ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานสาธารณสุข 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สงผลใหสารสนเทศจึงเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญตอการปฏิ บัติงานการ

พยาบาล พยาบาลศึกษา รวมไปถึงดานบริหารการพยาบาล โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาบทบาทตาง ๆ  
ของวิชาชีพการพยาบาล เริ่ม จากท่ีพยาบาลเปนผูใช โดยทําหนาท่ีในการบันทึกและใชระบบขอมูลของโรงพยาบาล จนถึงเปน
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ผูใหขอมูลผูออกแบบ เปนที่ปรึกษาแกสถานบริการทางการพยาบาลอีกทั้งยังเปนผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน

การดูแลและบริการทางสุขภาพ (วีณา จีระแพทย, 2544 อางถึงใน ภัทริกา วงศอนันตนนท, 2557) 

วิธีการวิจัย 

 กลุมประชากรท่ีศึกษา 
 บุคลากรในโรงพยาบาลที่ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานทุกคน 

กลุมตัวอยางท่ีศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน 

(Multi - stage sampling) โดยเรียงลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ใชการสุมตัวอยางแบบวิธีสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยจะเก็บรวบรวมขอมูลจาก

พนักงานท่ีใชงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 10 โรงพยาบาล จากท้ังหมด 148 โรงพยาบาล  
 ขั้นตอนที่ 2 ใชการสุมตัวอยางแบบกําหนดจํานวนตัวอยาง (Quota sampling) โดยจะเก็บรวบรวมขอมูลจาก

พนักงานที่ใชงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 10 เทาๆ โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ  
40 แบบสอบถาม 
 ขัน้ตอนท่ี 3 ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยจะเก็บกลุมตัวอยางจนครบตามจํานวนที่

ตองการ 400 ตัวอยาง ผานสื่อออนไลน LINE Open Chat   

 ชองทาง LINE Open Chat 
1. กลุมโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร 
2. เครือขายพยาบาล 

 เหตุผล 
 เหตุผลที่ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมตัวอยางดังกลาว เนื่องจาก  ในปจจุบันมีการใชบริการโรงพยาบาลเปนจํานวนมาก  

ทําใหการใช เทคโนโลยีเพิ่มจํานวนขึ้นดวย ทั้งนี้การวิ เคราะหปจจัยตาง ๆ ในการใชงานเทคโนโลยี เชนปญหา  
ความตองการ และ การยอมรับ เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหไดขอมูลที่จะนําไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอไป 

 ขั้นตอนการดําเนินการ 
 ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยจากพนักงานผูใชงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาลในการ ปฏิบัติงานประจําวัน

ของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร โดยใช แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งกาหนดประเด็นคําถามออกเปน 4 สวน ดังนี ้
สวนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย  อายุ ระดับการศึกษา  สถานะตามตําแหนงงาน 

ประสบการณในการปฏิบัติงานทั้งหมด ความถี่ในการใชงาน ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิด

ตรวจสอบรายการ (Check List)  
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวสภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล มีลักษณะ

แบบสอบถามชนิดมาตรสวน ประมาณคา (Rating Scale) 5อันดับ (มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, นอย, นอยที่สุด)  
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลมีลักษณะแบบสอบถาม

ชนิดมาตรสวนประมาณ คา (Rating Scale) 5อันดับ (มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, นอย, นอยที่สุด)   
สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล มีลักษณะ แบบสอบถาม

ชนิดมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale)5อันดับ (มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, นอย, นอยที่สุด) 
 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 487  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

วิธีการเก็บ 
ใชวิธีเลือกตัวอยางสุมแบบงาย (Simple Random Sampling : SRS) โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 

แบบสอบถาม แลวนําขอมูลมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ 

คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด  One-way ANOVA และ pearson correlation 

การทดสอบสมมุตฐาน    
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับสภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลย ี
              สารสนเทศของโรงพยาบาล โดยรวม 

ปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาล โดยรวม คาเฉลี่ย 
𝒙 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แปลผล 

ดานบุคคลากร    2.64 0.83 ปานกลาง 
ดานอุปกรณ (Hardware) 3.42 1.02 ปานกลาง 
ดานโปรแกรม(Software) 3.22 1.04 ปานกลาง 
ดานสภาพแวดลอม 3.31 0.93 ปานกลาง 
ดานงบประมาณ 3.80 1.40 มาก 

โดยรวม 3.28 0.85 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.28 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา สภาพปญหาดานงบประมาณ มากที่สุด มีปญอยูในระดับ

มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 รองลงมา คือ สภาพปญหาดานอุปกรณ (Hardware) มีปญหาอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 
3.42 และนอยที่สุด คือ ดานบุคลากร มีปญหาอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ยเทากับ 2.64  

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
              โรงพยาบาล โดยรวม 

ความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาล โดยรวม คาเฉลี่ย 
𝒙 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แปลผล 

ดานความปลอดภยัของขอมูล 4.22 0.84 มาก 
ดานความนาเชื่อถือของขอมูล 4.44 0.89 มาก 
ดานการจดัเก็บขอมลู 4.50 0.66 มาก 
ดานการแสดงผลขอมูล 4.58 0.64 มากที่สุด 
ดานความสะดวกตอการใชงาน 4.71 0.61 มากที่สุด 
ดานการนําไปใชประโยชนของขอมูล 4.15 0.72 มาก 

โดยรวม 4.52 0.64 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ดานความสะดวกตอการใชงาน มากที่สุด มีปญหาอยูในระดับ

มากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.71 รองลงมา คือ ดานการแสดงผลขอมูล ปญหาอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 และ

นอยทีสุ่ด คือ ดานการนําไปใชประโยชนของขอมูล ปญหาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.15  
 
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
              โรงพยาบาล โดยรวม 

การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาล โดยรวม คาเฉลี่ย 
𝒙 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แปลผล 

ดานความรู  4.15 0.72 มาก 
ดานโนมนาว  4.53 0.53 มากที่สุด 
ดานการตดัสินใจ  4.63 0.58 มากที่สุด 
ดานลงมือปฏิบตัิ  4.51 0.59 มากที่สุด 
ดานยืนยันการปฏิบัติ  4.51 0.59 มากที่สุด 

โดยรวม 4.47 0.52 มาก 
  
 จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยรวม 
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ดานการตัดสินใจ มากที่สุด มีการยอมรับนวัตกรรมอยูใน

ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.63 รองลงมา คือ ดานโนมนาวมีการยอมรับนวัตกรรมอยูในระดับมากที่สุด  คาเฉลี่ย 4.53  
และนอยที่สุด คือ ดานความรู มีการยอมรับนวัตกรรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.15  

สมมติฐานที่ 1  บุคลากรของโรงพยาบาลที่มีลักษณะทางประชากร แตกตางกัน มีสภาพปญหาของการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลแตกตางกัน 

ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางอายุกับสภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
              โดยรวม 

ตัวแปร อาย ุ จํานวน 
N 

คาเฉลี่ย 
( 𝒙 ) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( S.D. ) F Sig. 

สภาพปญหาของการใช

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศของ

โรงพยาบาลโดยรวม 

20-30 ป 192 3.34 0.80 106.06 0.00* 
31-40 ป 84 3.48 0.18   
41-50 ป 54 4.16 0.11   
51-60 ป 70 2.20 0.69   

รวม 400 3.28 0.85 106.06  
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4 แสดงการทดสอบความแตกตางระหวางอายุกับสภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของโรงพยาบาลโดยรวม ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ F-test โดยวิธี One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 พบวา สภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยรวม เทากับ 0.00 นอยกวาระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 แสดงวา บุคลากรของโรงพยาบาลที่มีอายุแตกตางกัน มีสภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลโดยรวมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2  สภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยรวมมีความสัมพันธกับความ

ตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล  ดานการ

จัดเก็บขอมูล 

ตารางที่  5 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางสภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ โรงพยาบาลโดยรวม 
              กับความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล ดานการจัดเก็บขอมูล 

ตัวแปร 
คาสหสัมพันธกับความตองการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาล ดานการจัดเก็บขอมลู 
P 

 
สภาพปญหาของการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาล โดยรวม 
0.884** 0.00 

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จากตารางที่ 5 พบวาสภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยรวม มีความสัมพันธกับ

ความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล ดานการจัดเก็บขอมูล  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก กลาวคือ หากกลุมตัวอยางมีสภาพปญหาของการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยรวม อยูในระดับมาก  จะมีความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาล ดานการจัดเก็บขอมูล อยูในระดับมาก ดวยเชนกัน โดยความสัมพันธที่พบอยูในระดับสูงมาก(r=0.884)   

สมมติฐานที่ 3 ความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยรวมมีความสัมพันธกับการยอมรับ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 

ตารางที่ 6 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยรวมกับการ 
              ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงพยาบาล ดานความรู 

ตัวแปร 
คาสหสัมพันธกับการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาล ดานความรู  
P 

 
ความตองการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาล โดยรวม 
0.353** 0.00 

** นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
จากตารางที่ 6 พบวาความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลโดยรวม  มีความสัมพันธกับการ

ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล  ดานความรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐาน โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก กลาวคือ หากกลุมตัวอยางมีความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของโรงพยาบาลโดยรวม อยูในระมาก จะมีการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล  ดานความรู  
อยูในระดับมาก ดวยเชนกัน โดยความสัมพันธที่พบอยูในระดับต่ํา (r=0.353)   
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สรุปและและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการจัดเก็บขอมูล กลุมตัวอยาของบุคลากรในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร จัดเก็บขอมูลจํานวน 400 คน 

นํามา วิเคราะหขอมูลในรูปแบบคาเฉลี่ย สวน เบี่ยงเบนมาตรฐานและสรุประดับความพึงพอใจ ในสวนของดานบุคลากร 

แบงแยก   เปน อายุ ตําแหนงงาน ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการใชงานคอมพิวเตอร  
ในสวนที่ 2 สภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล แบงออกเปน ดานบุคลาการ  

ดานอุปกรณ ดานโปรแกรม ดานสภาพแวดลอม ดานงบประมาณ 
ในสวนที่ 3 ความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล แบงออกเปน ดานความปลอดภัยของขอมูล 

ดานความนาเชื่อถือของขอมูล ดานการจัดเก็บขอมูล ดานการแสดงผลขอมูล ดานความสะดวกตอการใชงาน ดานการนําขอมูล

ไปใชประโยชนของขอมูล 
ในสวนที่ 4 การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล แบงออกเปน ดานความรู  ดานโนมนาว  

ดานการตัดสินใจ ดานลงมือปฏิบัติ และ ดานยืนยันการปฏิบัติ  
จากการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรม IBM SPSS Statistics สรุปผลไดวา ดานสภาพปญหา ปญหาที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุดคือดาน งบประมาณ คาเฉลี่ย (�̅�) มีคาเทากับ 3.80 รองลงมาดานบุคลากร คาเฉลี่ย (�̅�) มีคาเทากับ2.64 

และคานอยที่สุดคือดานโปรแกรม คาเฉลี่ย (�̅�) มีคาเทากับ 3.22 ผลสรุปสภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาล  อยูในระดับปานกลาง สรุปคือ ดานสภาพปญหามีปญหาเพียงแคดาน งบประมาณเพียงดานเดียว 
สรุปดานความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล กลุมตัวอยางสวนใหญ ความตองการใช

เทคโนโลยีในโรงพยาบาล โดยรวม อยู ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย(�̅�) 4.52 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ดานความ

สะดวกตอการใชงาน อยูในระดับมากท่ีสุด  คาเฉลี่ย (�̅�) 4.71 เมื่อพิจารณาแลวสรุปไดวา ดานความตองการของบุคลากรใน

โรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร มีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับ มากที่สุด 
สรุปดานการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล กลุมตัวอยางสวนใหญในดานการยอมรับ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของ โรงพยาบาล โดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅�)4.47 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 

พบวา ดานการตัดสินใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅�) 4.63 เมื่อพิจารณาแลวสรุปไดวา การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาล มีการยอมรับเทคโนโลยีอยูในระดับ มาก 
เมื่อวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมเปรียบเทียบ ชวงอายุ กับ สภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาล จะไดขอมูลวา ชวงอายุ 41-50ป จะมีสภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด ถาแบงตาม

ตําแหนงงาน ตําแหนงท่ีมีสภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด คือตําแหนงเจาหนาท่ีเอกสาร ถาแบงตาม 

ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาท่ีมีสภาพปญหาของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 1) ขอมูลที่ไดจากการทําแบบสอบถาม ไดขอมูลมาจาก โรงพยาบาลเพียงสวนหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานครและ

ไมไดจําแนกโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ควรมีการแยกโรงพยาบาลรัฐและเอกชน เพื่อที่จะไดขอมูลที่ครบถวนและ

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 2) การเสนอแนวทางควรศึกษาจากโรงพยาบาลอื่นๆนอกเหนือจากในเขตกรุงเทพมหานครเพราะในเขต

กรุงเทพมหานครมีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยมากกวาจังหวัดอื่นๆดังนั้นเราควรเก็บขอมูลจากๆหลายๆเขตหลายๆ  
จังหวัด เพื่อไดขอมูลที่หลากหลายและไดรูถึงปญหาและความตองการจริงๆ 

https://software.thaiware.com/5569-IBM-SPSS-Statistics.html
https://software.thaiware.com/5569-IBM-SPSS-Statistics.html
https://software.thaiware.com/5569-IBM-SPSS-Statistics.html
https://software.thaiware.com/5569-IBM-SPSS-Statistics.html
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 3) การเสนอแนวทางควรแบงแยกเพศ อยางชัดเจน เพื่อที่จะไดทราบปญหาตางๆของแตละเพศเชน เพศชายอาจมี

ปญหาการใชงานดานคอมพิวเตอรนอยกวาเพศหญิง เพศหญิงอาจจะมีการยอมรับเทคโนโลยีนอยกวาผูชาย ดังนั้นการแบงเพศ

อยางชัดจันจะทําใหไดขอมูลมาเปรียบเทียบมากยิ่งข้ึน 
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การวิเคราะหตนทุนการใหบริการของโรงพยาบาลสัตวแหงหนึ่งในภาคเหนือ 
Services Cost Analysis of an Animal Hospital in the Northern Region 

กรรณิการ จินาใหม* ชัยวุฒิ ตัง้สมชัย** และสุจรรยพินธ สุวรรณพันธ** 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนตอหนวยการใหบริการสัตวปวยนอก และตนทุนตอหนวยการ

ใหบริการสัตวปวยใน ของโรงพยาบาลสัตวแหงหนึ่งในภาคเหนือ  โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลและเรียบเรียงขอมูลตนทุน 

จากรายงานงบการเงินประจําป 2561 ของโรงพยาบาลสัตวแหงหนึ่งในภาคเหนือ ไดแกงบแสดงผลการดําเนินงานประจําป 

2561 รายงานงบทดลองประจําเดือน รายงานการบันทึกบัญชีสรุปคาใชจายของโรงพยาบาลสัตวแหงหนึ่งในภาคเหนือ 

รายการทะเบียนสินทรัพยของโรงพยาบาลสัตวและรายงานทางสถิติตาง ๆ จากฝายสารสนเทศของโรงพยาบาลสัตวนั้น  
เพื่อวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีสมการเสนตรงแบบ Simultaneous Equation Method ในการปนสวนตนทุนท่ีเกี่ยวของ  
 ผลการศึกษาพบวา ตนทุนการใหบริการของโรงพยาบาลสัตวแหงหนึ่งในภาคเหนือ เปนดังนี้ ตนทุนรวมของการ

ใหบริการของแผนกสัตวปวยนอกเทากับ 16,866,983.44 บาท จํานวนสัตวที่มารับบริการ 28,578 ราย โดยมีตนทุนของการ

ใหบริการของแผนกสัตวปวยนอกเทากับ 590.21 บาทตอราย สวนตนทุนรวมของการใหบริการของแผนกสัตวปวยในเทากับ 

5,008,577.68 บาท จํานวนสัตวที่มารับบริการ 2,485 ราย และ 6,784 วันนอน โดยมีตนทุนของการใหบริการของแผนก  
หอสัตวปวยใน เทากับ 2,015.52 บาทตอราย และ 738.29 บาทตอวันนอน 
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา สัดสวนโครงสรางของตนทุนท่ีมากที่สดุคือ ตนทุนคาแรง รองลงมาคือ ตนทุนคาวัสดุ 

และคาลงทุน ตามลาํดับ 
คําสําคัญ: การวิเคราะหตนทุนการใหบริการ, ตนทุนตอหนวยบริการ 

Abstract 

The objective of this study was to analyze the service cost and the unit cost of an animal hospital 
in the Northern Region, both for the out-patient and in-patient services. The financial data were collected 
from the hospital’s certified financial statements for the year 2018 , the annual financial report showing the 
results of the operation in 2018, monthly trial balance sheet, the account summary, the registered asset 
list, and various statistical reports form the customer information department. The data was analyzed by 
using simultaneous equation method and computer programs for equation solving. 
 The results of the study showed that the total service cost of the out-patient service was 
16,866,983.44 bath, with 28,578 patients and the unit cost of service was 590.21 bath per patient. The total 
service cost of the in-patient service was 5,008,577.68 bath, with 2,485 patients and 6,784 days of hospital 
stay. The unit cost of service was 2,015.52 bath per patient and 738.29 bath per day. 

                                                           
 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
** ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยประจําภาควิชาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 In conclusion, this study indicated that the most important contributing factor of the cost structure 
is the labor cost, with the material cost and the investment cost came in the second and third place, 
respectively. 
Keyword : Service Cost Analysis, Unit Cost 

บทนํา 
ตนทุนในธุรกิจบริการไมเพียงแตมีความหมายถึงตัวเลขคาใชจายที่เกิดขึ้นในการใหบริการลูกคาเทานั้น แตยังแสดง

ใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการ และความสามารถในการควบคุมตนทุนในการดําเนินกิจการใด เพื่อใหบรรลุ  
ตามเปาประสงคของหนวยงานหรือกิจการนั้น ๆ 
 ธุรกิจโรงพยาบาลสัตวเปนธุรกิจหนึ่งที่ตองทราบขอมูลตนทุน เพื่อใชในการตัดสินในบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงลักษณะสังคมที่ไดรับอิทธิพลของสังคมโลกาภิวัฒน  
ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว มาตราฐานการครองชีพที่สูงขึ้นและอัตราการเกิดของประชากรลดลง ปจจัยดังกลาวสงผลใหขนาด

ครอบครัวในปจจุบันเล็กลง ทําใหความสัมพันธของผูเปนเจาของกับสัตวเลี้ยงอยูในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และจุดประสงคในการ

เลี้ยงเปลี่ยนไปจากอดีต จากที่เลี้ยงไวเพื่อใชงาน เชน เฝาบาน และดูแลทรัพยสิน กลายมาเปนการเลี้ยงไวเพื่อเปนเพื่อน  
เพื่อความผอนคลาย คลายเหงา จนในท่ีสุดสัตวเลี้ยงไดกลายมาเปนสมาชิกท่ีสําคัญในครอบครัวในที่สุด (ศิรดา สกุลบึง, 2554) 

สงผลใหความคาดหวังตอคุณภาพของระบบบริการเพิ่มมากขึ้น ขณะที่งบประมาณภาครัฐเริ่มมีจํากัด และการที่มีทรัพยากรอยู

อยางจํากัด ทําใหเราตองหาวิธีจัดสรรและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นโรงพยาบาลสัตว หนวยงานในระดับบริหารจําเปนตองทราบขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับตนทุนและคาใชจาย  
ที่จําเปนตองใชในการใหบริการแตละระดับ เพื่อความถูกตองและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณเพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพอยางเต็มที่ ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเปนสิ่งที่มี

ความจําเปนมากที่สุด  และพื้นฐานของการที่จะไดขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการใชทรัพยากรอยางหนึ่ง

ไดแกการวิเคราะหตนทุนที่จะทําใหผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคได (ภิรมย กมลรัตน

กุล, 2536) ซึ่งประกอบดวย ตนทุนหรือทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการของแตละกิจกรรมเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลงาน  
ที่ไดรับจะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน นอกจากการวิเคราะหตนทุนจะมีประโยชนในการจัดใหบริการมี

ประสิทธิภาพ ยังมีประโยชนเพื่อการวางแผน การกําหนดนโยบายสําหรับการบริหารงาน โดยใชขอมูลตนทุนที่มีการจัดเก็บ

และผานการวิเคราะหอยางเปนระบบ ทําใหสามารถนํามากําหนดเปนตนทุนตอหนวยมาตรฐานของกิจกรรมตาง ๆ ได  
และทําใหสามารถใชตนทุนมาตรฐานที่ทําการวิเคราะหนี้มาเปนเกณฑในการจัดสรรงบประมาณ การควบคุม ประเมิน

ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารงบประมาณไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถนํามาเปนประโยชนในการตรวจสอบ

ประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานควบคู กับการประเมินระดับการบรรลุเปาหมายของกิจกรรมไดเปนอยางดี  
(รวมพล สวนสีดา, 2540) 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะหตนทุนการบริการของโรงพยาบาลสัตวแหงหนึ่งในภาคเหนือ  
เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการพิจารณาวางแผนพัฒนา จัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมในแตละหนวยงานรวมถึงการกําหนด

นโยบายการดําเนินงานของผูบริหาร และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานตอไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 พิชญกันย เผาวัฒนา (2544) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาตนทุนตอหนวยบริการของโรงพยาบาลแมลาว อําเภอแมลาว 

จังหวัดเชียงราย ในปงบประมาณ 2544 โดยศึกษาขอมูลแบบยอนหลัง รวบรวมขอมูลจากรายงาน และการบันทึกบัญชี  
สถิติงานตางๆ และการสัมภาษณผูบริหารโรงพยาบาลแมลาว การคํานวณตนทุนตอหนวยบริการใชวิธีการดังนี้   
(1) แบงหนวยงานออกเปน 3 ประเภท ไดแก หนวยงานท่ีไมกอใหเกิดรายได หนวยงานท่ีสนับสนุนหนวยงานที่กอใหเกิดรายได 

และหนวยงานที่กอใหเกิดรายได (2) รวบรวมขอมูลทางตรงของแตละหนวยงาน ประกอบดวยตนทุนคาวัสดุ ตนทุนคาแรง 

และตนทุนในการใหบริการอื่น ๆ (3) กําหนดเกณฑการปนสวนตนทุนที่เหมาะสมของหนวยงานที่ไมกอใหเกิดรายไดและ

หนวยงานที่สนับสนุนหนวยงานที่กอใหเกิดรายได (4) ปนสวนตนทุนของหนวยงานที่ไมกอใหเกิดรายไดและหนวยงาน

สนับสนุนหนวยงานที่กอใหเกิดรายได เพื่อเปนตนทุนทางออมของหนวยงานที่กอใหเกิดรายได โดยใชวิธีการปนสวนแบบ

พีชคณิตเสนตรง (5) คํานวณตนทุนรวมของหนวยงานที่กอใหเกิดรายได ประกอบดวย ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมที่

ไดรับจากการปนสวน (6) คํานวณตนทุนตอหนวยบริการ โดนนําตนทุนรวมหารดวยจํานวนการบริการของแตละหนวยงานท่ี

กอใหเกิดรายได ผลการศึกษาพบวา ตนทุนตอหนวยบริการของฝายทันตกรรมเทากับ 382.92 บาทตอหนวย ฝายสงเสริมและ

ปองกันโรคเทากับ 530.54 บาทตอราย ฝายสุขาภิบาลเทากับ 278.53 บาทตอราย แผนกผูปวยในเทากับ 2,165.94 บาท  
ตอราย แผนกผูปวยในเทากับ 1,027.58 บาทตอวันนอน แผนกผูปวยนอกเทากับ 250.32 บาทตอราย แผนกอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉินเทากับ 162.64 บาทตอราย และแผนกเวชกรรมฟนฟูเทากับ 324.84 บาทตอราย 
 เฉลิมชัย  รอดชนะพรหม (2554) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหตนทุนการใหบริการของสถานบริการสุขภาพพิเศษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยศึกษาถึงตนทุนตอหนวยการใหบริการผูปวยนอกและตนทุนตอหนวยการใหบริการผูปวยใน  
ของสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป 2549 และ 2550 โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะหตนทุนดังตอไปนี้ 

(1) ศึกษาและวิเคราะหองคกร จัดแผนภูมิโครงสรางและลักษณะหนวยงาน (2) จําแนกและจัดกลุมหนวยงานตามลักษณะ

หนาที่ และประเภทบริการ ออกเปน 3 กลุมคือหนวยงานที่ไมกอใหเกิดรายได หนวยงานที่กอใหเกิดรายได และหนวยงาน

ใหบริการผูปวย (3) กําหนดเกณฑในการปนสวนตนทุนตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน (4) ดําเนินการเก็บขอมูล  
แบงตามชนิดของขอมูล ไดแก ตนทุนคาแรง ตนทุนคาวัสดุ และตนทุนคาลงทุน (5) คํานวณหาตนทุนทางออมโดยวิธีสมการ

เสนตรง (Simultaneous Equations Method) (6) คํานวณหาตนทุนรวมของหนวยงาน (7) หาตนทุนตอหนวยบริการ  
ผลการศึกษาพบวาในป 2549 ตนทุนการใหบริการผูปวยนอกเทากับ 171,090,092.22 บาท จํานวนของผูที่มารับบริการ 

184,258 ราย ตนทุนเฉลี่ยของการใหบริการผูปวยนอกเทากับ 928.54 บาทตอราย สวนตนทุนการใหบริการผูปวยในเทากับ 

174,835,487.43 บาท โดยมีตนทุนตอหนวยการใหบริการผูปวยในโดยเฉลี่ยเทากับ 7,362.73 บาทตอวันนอน และในป 2550 

มีตนทุนรวมของการใหบริการผูปวยนอก เทากับ 193,818,060.31 บาท จํานวนของผูปวยที่มารับบริการ 203,293 ราย 

ตนทุนเฉลี่ยของการใหบริการผูปวยนอก เทากับ 953.39 บาทตอราย สวนตนทุ นการใหบริการผูปวยในเทากับ 

218,984,929.71 บาท โดยมีตนทุนตอหนวยการใหบริการผูปวยใน โดยเฉลี่ยเทากับ 7,958.17 บาทตอวันนอน โดยพบวา

องคประกอบตนทุนที่มากท่ีสุด คือ ตนทุนคาแรง รองลงมาคือ ตนทุนคาวัสดุ 
 กชพร ลาภสุวรรณสกุล และดามพวรรณ คูณค้ํา (2555) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหตนทุนบริการทางบัญชี  
และตนทุนบริการทางเศรษฐศาสตร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรต ิในปงบประมาณ 2554 โดยตนทุนคาใชจายของ

ทุกหนวยงานประกอบดวยตนทุนคาแรง คาวัสดุ และคาลงทุน ซึ่งรวมเปนตนทุนทางตรงของแตละหนวยงานแลวนํามาใช

เกณฑการกระจายตนทุนท่ีเหมาะสม โดยใชวิธีการกระจายตนทุนแบบ Simultaneous Equations Method ซึ่งการศึกษานี้

ไดแบงหนวยงานอกเปน 3 กลุม คือ หนวยงานที่ไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) หนวยงานที่กอใหเกิดรายได (RPCC)  
และหนวยงานบริการผูปวย (PS) การกระจายตนทุนทําหลังจากหาตนทุนโดยตรงของแตละหนวยงายแลวตามเกณฑการ

กระจายที่เหมาะสม ซึ่งผลสุดทายตนทุนคาใชจายทุกสวนของโรงพยาบาลจะไปตกที่หนวยงานบริการผูปวย จากผลการศึกษา
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พบวา โรงพยาบาลมีจํานวนเตียง 542 เตียง ณ 30 กันยายน 2554 โดยมีผูปวยนอก 813,327 ครั้ง ตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 

1,507.42 บาทตอครั้ง ผูปวยใน 157,627 วันนอน ผูปวยในจํานวน 36,231 ราย มีตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 6,024.56 บาทตอ

ราย ซึ่งตนทุนที่เกิดขึ้นสวนมากเปนตนทุนพื้นฐานสําหรับตนทุนตอหนวยบริการผูปวย พบวา ตนทุนรวมทางตรงเทากั บ 

3,609,417,935.96 บาท ตนทุนทางบัญชี มีตนทุนคาวัสดุ สูงกวาตนทุนคาแรงและตนทุนลงทุน คิดเปนรอยละ 60.23 : 34.48 

: 5.29 ตามลําดับ ในขณะที่ตนทุนทางเศรษฐศาสตรมีตนทุนลงทุน สูงกวาตนทุนคาวัสดุและตนทุนคาแรง คิดเปนรอยละ 

37.64 : 36.31 : 26.06 ตามลําดับ เมื่อกระจายตนทุนรวมโดยตรงของหนวยตนทุนช่ัวคราวในกลุม NRPCC และ RPCC  
ไปยังหนวยตนทุนกลุม PS โดยใชเกณฑการกระจายที่เหมาะสมพบวาตนทุนรวมทางบัญชีมีคาเทากับ 1,588,860,435.64 บาท 

ในขณะที่ทางเศรษฐศาสตรมีคาเทากับ 2,102,900,468.99 บาท ตนทุนตอหนวยบริ การผูปวยนอกทางบัญชีมีคาเทากับ 

1,507.42 บาทตอครั้ง ในขณะที่ตนทุนทางเศรษฐศาสตรมีคาเทากับ 1,861.43 บาทตอครั้ง สวนตนทุนตอหนวยงานบริการ

ผูปวยในทางบัญชีมีคาเทากับ 6,024.56 บาทตอราย และทางเศรษฐศาสตรมีคาเทากับ 13,292.26 บาทตอราย 

แนวคิดและทฤษฎี 

  ขั้นตอนและกรอบแนวคิดในการวิเคราะหตนทุนโรงพยาบาล 
 เฉลิมชัย  รอดชนะพรหม (2554) ไดอธิบายข้ันตอนในการวิเคราะหตนทุนโรงพยาบาลดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของระบบงาน (System Analysis) และโครงสรางการบริหารงบประมาณและ 
เงินบํารุงของโรงพยาบาล เพื่อจําแนกหนวยงานเปนหนวยตนทุน (Cost Center) ตามลักษณะหนาที่และความสัมพันธที่

แทจริงในการบริการ และสนับสนุนกันของแตละหนวยงาน โดยจัดออกเปน 4 หนวยตนทุนคือ 
  1.1) หนวยตนทุนท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Revenue Producing Cost Center : NRPCC) เชน งานธุรการ 

งานการเงินและบัญชี เปนตน 
  1.2)  หนวยตนทุนที่ กอให เกิดรายได  (Revenue Producing Cost Center : RPCC) เชน  รั งสี วิทยา 

หองปฏิบัติการ หองผาตัด เปนตน 
  1.3) หนวยงานที่บริการผูปวยโดยตรง (Patient Service Area : PS) เชน แผนกผูปวยนอก หอผูปวยในตางๆ 

เปนตน 
  1.4) หนวยงานที่ใหบริการอื่น (Non-Patient Service Area : NPS ) เชน เวชกรรมสังคม ฝายสุขศึกษา  
เปนตน 
 2. ศึกษาตนทุนรวมโดยตรง (Total Direct Cost : TDC) ซึ่งประกอบดวย ตนทุนคาแรง ตนทุนคาวัสดุ และตนทุนคา

ลงทุนของทุกหนวยตนทุน 
 3. จัดสรรตนทุนของหนวยตนทุนที่ไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) และหนวยตนทุนท่ีกอใหเกิดรายได ไปใหกับหนวย

ตนทุนสุดทาย (Absorbing Cost Center : ACC) คือ หนวยบริการผูปวย (PS) และหนวยบริการอื่น (NPS) โดยตนทุน 
ที่กระจายไปนี้เรียกวาตนทุนทางออมของหนวยตนทุนสุดทาย 
 4. คํานวณหาตนทุนท้ังหมด (Full Cost) ซึ่งเทากับ ตนทุนทางตรงรวมกับตนทุนทางออม 
 5. หาตนทุนตอหนวยบริการ (Unit Cost Calculation) 
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จากขั้นตอนและกรอบแนวคิดในการศึกษาสามารถสรุป ตามภาพ 1 ดังนี้  

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 1. ศึกษาและวิเคราะหองคกร ของโรงพยาบาลสัตวแหงหนึ่งในภาคเหนือ โดยไดศึกษาจากการสัมภาษณผูอํานวยการ

และฝายบริหาร หัวหนาฝาย และหัวหนาแผนกเพื่อ ทําการจัดระบบการบริหารงานขององคกร โดยสรางแผนภูมิโครงสราง  
เพื่อแสดงลักษณะหนวยงาน เพื่อเปนขอมูลในการงานจําแนกหนวยงานตนทุน 
 2. จําแนกและจัดกลุมหนวยงานของโรงพยาบาลสัตวแหงหนึ่งในภาคเหนือ ตามลักษณะหนาที่และประเภทบริการ 

โดยสัมพันธกับการใหบริการและสนับสนุนกันของแตละหนวยงาน โดยจัดออกเปน 3 กลุมคือ 
  2.1 กลุมหนวยงานท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Revenue Producing Cost Center: NRPCC) 
  2.2 กลุมหนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได (Revenue-Producing Cost Center: RPCC) 
  2.3 กลุมหนวยงานใหบริการสัตวปวย (Patient Service: PS) 
 3. กําหนดเกณฑในการปนสวนตนทุน ระหวางหนวยงานท่ีไมกอใหเกิดรายได (NRPCC), หนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได 
(RPCC), หนวยงานใหบริการสัตวปวย (PS) โดยใชขอมูลเชิงปริมาณที่กําหนดใหสอดคลองกับการใหบริการมากท่ีสุด 
 4. ดําเนินการเก็บขอมูล โดยแบงชนิดของขอมูลได ดังตอไปนี้ 
  1) ตนทุนแรงงาน (Labor Costs)   
  2) ตนทุนคาวัสดุ (Material Cost) 
  3) ตนทุนคาลงทุน (Capital Cost) 
 5. ใชวิธีการกระจายตนทุนดวยวิธีสมการเสนตรง (Simultaneous Equation Method) วิธีสมการพีชคณิตเสนตรง 

เปนวิธีที่ใชหลักการเดียวกับ Double Distribution Method แตใชสมการเชิงเสน (Linear Equation) มาชวยในการ

แกปญหาของการสงตนทุนกลับไปกลับมา ผลการแกสมการดวยวิธี Matrix จะไดคาสมมุติคาหนึ่ง ซึ่งเปนคารวมของตนทุนที่

กระจายผาน TCC อยู เลยนําคาสมมุตินี้ไปคาํนวณหาตนทุนท่ี ACC ไดรับอีกครั้งหนึ่ง จึงนับวาเปนวิธีท่ีละเอียด ถูกตองที่สุดใน

การกระจายตนทุนตามความสัมพันธท่ีเปนจริง สําหรับการหาคําตอบถาใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณก็สามารถ

ทําไดไมยาก เพื่อกระจายตนทุนจากหนวยงานที่กอใหเกิดรายได (RPCC) และหนวยงานที่ไมกอใหเกิดรายได (NRPCC)  
ใหไปเปนตนทุนทางออมของหนวยงานที่ใหบริการผูปวย (PS) โดยใชเกณฑการกระจายตนทุน ในการคํานวณเพื่อหาตนทุน

ทางออมนั้นใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการชวยคํานวณ (Matlab) เพื่อแกสมการ 

NRPCC =  Non-revenue Producing Cost Center 

RPCC =  Revenue Producing Cost Center 

PS =  Patient Service 

NPS =  Non-patient Service 

LC =  Labor Cost 

MC =  Material Cost 

CC =  Capital Cost 

TDC  �Total Direct Cost 
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 6. คํานวณหาตนทุนรวมของแตละหนวยงานที่ใหบริการผูปวย ซึ่งรวมตนทุนทางตรงและตนทุนทางออมที่ไดรับจาก

การปนสวน 
 7. คํานวณหาตนทุนตอหนวยบริการ โดยการนําตนทุนรวมที่ไดหารดวยจํานวนการใหบริการของแตละหนวยบริการ

ผูปวย  
 8. จัดทํารายงานและนําเสนอรายงาน เพื่อสรุปผลการศึกษาและเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา รวมถึงการ

เสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป 

ตาราง 1 รหัสหนวยงานและกลุมหนวยงานท่ีจําแนกเพ่ือการศึกษาตนทุนการใหบริการ 
ประเภทหนวยงาน หนวยงาน รหัสหนวยงาน 

 
 
หนวยงานท่ีไมกอใหเกิดรายได 

ฝายบริหาร A01 
แผนกธุรการ A02 
แผนกการเงิน A03 
แผนกเวชระเบียน A04 
แผนกอาคารสถานท่ีและซอมบํารุง A05 

 
หนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได 

แผนกเภสัชกรรม B01 
แผนกหองปฏิบัติการ B02 
แผนกรังสี B03 
หองผาตัด B04 

 
หนวยงานใหบริการสัตวปวย 

หองฉุกเฉิน C01 
แผนกสัตวปวยนอก C02 
แผนกหอสัตวปวยหนัก D01 
แผนกหอสัตวปวยใน D02 

ผลการศึกษา  

 ตาราง 2 ตนทุนทางตรงรวมของแตละหนวยตนทุน (Total Direct Costs: TDC) 
รหัสตนทุน ชื่อหนวยตนทุน ตนทุนคาแรง ตนทุนคาวัสดุ ตนทุนคาลงทุน รวม 

A01 ฝายบรหิาร 1,324,954.00 682,851.41 105,325.47 2,113,130.88 
A02 แผนกธุรการ 808,601.00 137,854.91 18,185.98 964,641.89 
A03 แผนกการเงิน 935,878.00 96,704.15 17,613.54 1,050,195.69 
A04 แผนกเวชระเบียน 1,176,450.00 108,392.29 21,146.43 1,305,988.72 

A05 
แผนกอาคารสถานท่ี

และซอมบํารุง 523,659.00 865,562.64 19,339.76 1,408,561.40 
B01 แผนกเภสัชกรรม 474,328.00 4,724,071.70 6,091.45 5,204,491.15 
B02 แผนกหองปฏิบัติการ 482,448.00 1,105,176.55 18,395.18 1,606,019.73 
B03 แผนกรังส ี 12,600.00 731,662.68 44,773.64 789,036.32 
B04 หองผาตัด 942,253.00 1,528,311.60 101,298.50 2,571,863.10 
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รหัสตนทุน ชื่อหนวยตนทุน ตนทุนคาแรง ตนทุนคาวัสดุ ตนทุนคาลงทุน รวม 
C01 หองฉุกเฉิน 1,639,155.00 1,737,771.09 77,254.04 3,454,180.13 
C02 แผนกสัตวปวยนอก 5,073,727.40 2,223,098.32 83,554.26 7,380,379.98 

D01 
แผนกหอสัตวปวย

หนัก 1,555,239.00 1,448,068.40 89,276.27 3,092,583.67 
D02 แผนกหอสัตวปวยใน 1,168,203.80 1,813,926.82 138,987.72 3,121,118.34 
รวม  16,117,496.20 17,203,452.56 741,242.24 34,062,191.00 

 จากตาราง 2 สรุปไดวา ตนทุนทางตรงรวมของโรงพยาบาลสัตวแหงหนึ่งในภาคเหนือ มีมูลคารวมทั้งสิ้น 

34,062,191.00 บาท  หนวยงานท่ีมีตนทุนทางตรงรวมสูงที่สุด คือ แผนกสัตวปวยนอก (C02) 7,380,379.98 บาท รองลงมา 

คือ แผนกเภสัชกรรม (B01) 5,204,491.15 บาท และอันดับสาม คือ หองฉุกเฉิน (C01) 3,454,180.13 บาท 

 ตาราง 3 ตนทุนรวมของหนวยงานใหบริการผูปวย 
รหัสตนทุน ชื่อหนวยตนทุน ตนทุนทางตรง ตนทุนทางออม  ตนทุนรวม 

C01 หองฉุกเฉิน 3,454,180.13 3,286,370.97 6,740,551.10 
C02 สัตวปวยนอก 7,380,379.98 9,486,603.46 16,866,983.44 
D01 หอสัตวปวยหนัก 3,092,583.67 2,353,495.11 5,446,078.78 
D02 หอสัตวปวยใน 3,121,118.34 1,887,459.34 5,008,577.68 
รวม   17,048,262.12 17,013,928.88 34,062,191.00 

 จากตาราง 3 สรุปไดวา หนวยงานที่ใหบริการสัตวปวยที่มีตนทุนรวมสูงที่สุด คือ แผนกสัตวปวยนอก (C02) 

16,866,983.44 บาท รองลงมาคือ หองฉุกเฉิน (C01) 6,740,551.10 บาท และหอสัตวปวยหนัก (D01) 5,446,078.78 บาท 

ตามลําดับ 

 ตาราง 4 ผลการคํานวณตนทุนตอหนวยการใหบริการ 

  จากตาราง 4 พบวาตนทุนรวมของหองฉุกเฉินเทากับ 6,740,551.10 บาท คิดเปนตนทุนตอหนวยการใหบริการ

เทากับ 2,594.52 บาทตอราย 
 
 

รหสั

ตนทุน 
ชื่อหนวยตนทุน ตนทุนรวม

(บาท) [1] 
 หนวยการใหบริการ [2] ตนทุนตอหนวยการ

ใหบริการ [3]=[1]/[2] 
C01 หองฉุกเฉิน 6,740,551.10  2,598 ราย 2,594.52 บาท/ราย 
C02 สัตวปวยนอก 16,866,983.44  28,578 ราย 590.21 บาท/ราย 
D01 หอสัตวปวยหนัก     5,446,078.78 178 ราย 30,595.94 บาท/ราย 

 
  2,790 วันนอน 1,951.99 บาท/วันนอน 

D02 หอสัตวปวยใน     5,008,577.68 2,485 ราย 2,015.52 บาท/ราย 
   6,784 วันนอน 738.29 บาท/วันนอน 
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 ตนทุนรวมของแผนกสัตวปวยนอกเทากับ 16,866,983.44 บาท คิดเปนตนทุนตอหนวยการใหบริการเทากับ 

590.21 บาทตอราย 
  ตนทุนรวมของหอสัตวปวยหนักเทากับ 5,446,078.78 บาท คิดเปนตนทุนตอหนวยการใหบริการเทากับ 

30,595.94 บาทตอราย และ 1,951.99 บาท/วันนอน 
  ตนทุนรวมของหอสัตวปวยในเทากับ 5,008,577.68 บาท คิดเปนตนทุนตอหนวยการใหบริการเทากับ 2,015.52 

บาทตอราย และ 738.29 บาท/วันนอน 
ตนทุนตอหนวยการใหบริการสูงที่สุดคือ หอสัตวปวยหนัก (30,595.94 บาทตอราย) รองลงมาคือ หองฉุกเฉิน 

(2,594.52 บาทตอราย) และ หอสัตวปวยใน (2,015.52 บาทตอราย) ตามลําดับ 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา โครงสรางของตนทุนการใหบริการแผนกสัตวปวยนอก  ในสวนของตนทุนคาแรงงาน 

(LC) : คาวัสดุ (MC) : คาลงทุน (CC) พบวา มีตนทุนคาแรงงานสูงที่สุด รองลงมาคือ ตนทุนคาวัสดุ และตนทุนคาลงทุน 

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลของการศึกษาของพิชญกันย เผาวัฒนา (2544) และเฉลิมชัย  รอดชนะพรหม (2554)  สวนของ

ตนทุนการใหบริการของสัตวปวยใน มีตนทุนคาวัสดุสูงที่สุด รองลงมาคือ ตนทุนคาแรงและตนทุนคาลงทุนตามลําดับ  
มีความแตกตางจากผลการศึกษาของพิชญกันย เผาวัฒนา (2544) และเฉลิมชัย  รอดชนะพรหม (2554) ที่มีสัดสวนตนทุนการ

ใหบริการผูปวยใน พบวา ตนทุนคาแรงสูงที่สุด รองลงมาคือ ตานทุนคาวัสดุ และตนทุนคาลงทุน ตามลําดับ 
 พบวาปจจัยที่สิ่งผลตอโครงสรางของตนทุน นอกจากขนาดองคกรที่แตกตางกัน โครงสรางการแบงหนวยงานของ

องคกรก็มีสวนสําคัญ เนื่องจากโรงพยาบาลสัตว เปนองคกรขนาดเล็ก ดังนั้นหากเปรียบเทียบกับองคกรขนาดใหญอยางเชน 

สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือโรงพยาบาลแมลาว อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ที่เปนโรงพยาบาล

ขนาดกลาง โครงสรางของสัดสวนตนทุนอาจมีความแตกตางเพราะโรงพยาบาลสัตวเปนองคกรขนาดเล็ก การจางแรงงานเพื่อ

มาทําหนาท่ีใดหนาท่ีหนึ่ง อาจไมกอใหเกิดผลหรือประสิทธิภาพเทาที่ตองการดังนั้น พบวาบางหนวยงานเชน หนวยรักษาความ

ปลอดภัย หนวยรักษาความสะอาด ไดมีการจางเหมาคาบริการมาจากภายนอก จึงสงผลตอโครงสรางของตนทุน เนื่องจาก

คาจางเหมาบริการ ไดถูกบันทึกในตนทุนคาวัสดุ  
 ในสวนของตนทุนที่นอยที่สุด คือ ตนทุนคาวัสดุ พบวา ตนทุนสวนใหญเปนครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 

รองลงมาคือ ครุภัณฑคอมพิวเตอร และงานปรับปรุงอาคารถาวร ตามลําดับ เนื่องจากโรงพยาบาลสัตวไดกอตั้งมาเปนเวลา

ยาวนาน ดังนั้น จึงตองมีการปรับปรุงพื้นที่ในสวนของการใหบริการ จึงแสดงใหเห็นวาคาลงทุนในการปรับปรุงอาคารถาวรมี

การตัดจําหนายคาเสื่อมราคา จึงแสดงในสวนของมูลคาการลงทุน สวนตนทุนคาลงทุนท่ีสูงที่สุด คือ ครุภัณฑวิทยาศาสตรและ

การแพทย ซึ่งไดมีการดําเนินการจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการสัตวปวยที่มารับบริการ และมีมูลคาที่คอนขางสูง 

โดยสวนใหญอยูที่หอสัตวปวยในและสัตวปวยหนัก เพื่อสามารถรักษาสัตวปวยในภาวะวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันทวงที  
 เมื่อพิจารณาถึงตนทุนรวมทั้งหมด (Full Cost) พบวา แผนกสัตวปวยนอกมีตนทุนรวมสูงที่สุด เนื่องจาก 
เปนหนวยงานที่ใหบริการสัตวปวย มีการใชทรัพยากรทั้งทางดานบุคลากรและทางดานวัสดุอุปกรณการแพทยคอนขางมาก 

รวมถึง จํานวนสัตวปวยที่เขารับบริการมีจํานวนมากดวยเชนกัน รวมทั้งไดรับการปนสวนของตนทุนมาจากหนวยงานอื่น เชน 

คาบริการหองตรวจทางรังสี คาบริการหองปฏิบัติการ จึงทําใหมีมูลคาของตนทุนรวมสูงตามไปดวย 
 จากผลการศึกษาพบวา ตนทุนตอหนวยการใหบริการแผนกสัตวปวยนอกเทากับ 590.21 บาทตอราย และตนทุนตอ

หนวยการใหบริการของหอสัตวปวยในเทากับ 2,015.52 บาทตอราย และ 738.29 บาท/วันนอน ซึ่งจากผลการศึกษา  
ไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดในแตละโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลทั่วไป มีโครงสรางการบริหารงานขององคกรที่

แตกตางกันทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ รวมถึงปริมาณการใหบริการ จํานวนผูมารับบริการ ท่ีมีความแตกตางกัน  
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และดวยการศึกษาตนทุนตอหนวยของการใหบริการโรงพยาบาลสัตวยังไมเคยมีผูใดทําการศึกษา และรายงานผลมากอน 

ดังนั้น จึงไมสามารถหาขอสรุปเพื่อเปรียบเทียบได แตสามารถอธิบายไดวา ตนทุนตอหนวยของแผนกสัตวปวยนอก  
มีคานอยกวาหอสัตวปวยใน เนื่องจาก จํานวนผูรับบริการ และเกณฑการปนสวนของตนทุนท่ีแตกตางกัน รวมถึงโครงสรางของ

สัดสวนตนทุนคาแรง และตนทุนคาวัสดุ ของทั้งสองแผนกอีกดวย  

ขอคนพบ 
 จากการศึกษาพบวาโรงพยาบาลสัตวแหงหนึ่งในภาคเหนือควรมีแผนนโยบาย การเพิ่มรายไดเนื่องจากหาก

โรงพยาบาลสัตวมีความตองการใหหนวยงานเกิดรายไดเพิ่มมากขึ้นโรงพยาบาลจะตองมีรายรับเพิ่มมากขึ้น มีผูมาใชบริการ  
เพิ่มมากข้ึน โดยการประชาสัมพันธโรงพยาบาลสัตว ขยายเวลาการตรวจรักษาและการใหบริการเชนเปดคลินิกพิเศษนอกเวลา

ราชการ หากจํานวนสัตวปวยที่มารับบริการเพิ่มมากข้ึนจะสงผลทําใหตนทุนตอหนวยบริการลดลง 
 เนื่องจากผลการศึกษาพบวา หนวยงานมีตนทุนคาวัสดุสูงที่สุด จึงควรเพิ่มนโยบายสงเสริมการประหยัดพลังงาน 

ประหยัดทรัพยากรของหนวยงาน มีการวางแผนการใชงาน วางแผนการทํางาน เพื่อใหเจาหนาที่ตระหนักถึงการใชทรัพยากร

อยางคุมคา จัดการอบรมใหเจาหนาที่มีความรู ทักษะและความสามารถเหมาะสมกับงาน การใชเครื่องมือและอุปกรณทางการ

แพทย เนื่องจากบางอยางมีมูลคาสูง มีการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช อยางสม่ําเสมอ จะชวยยืดอายุการใชงาน

และเปนการลดตนทุนคาวัสดุและคาลงทุนในสวนของอุปกรณทางการแพทย  
 ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายทางดานอัตราคาใชจายหรือราคาในการใหบริการ กําหนดราคายา และอัตราการ

ใหบริการอื่น ๆ โดยอางอิงจากผลการศึกษาเนื่องจากผลการศึกษาสามารถบอกตนทุนตอหนวยของการใหบริการไดเชน  
เมื่อมีสัตว 1 ตัวเขามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตวนั่นหมายถึงวาเกิดคาใชจายขึ้น 590.21 บาท ดังนั้นเพื่อใหหนวยงาน

สามารถควบคุมตนทุนที่เกิดขึ้นนี้ได รายรับหรือคาบริการจะตองมากกวาคาใชจายในสวนนี้ ดังนั้นหากอัตราคาบริการต่ํา

เกินไป ก็อาจทําใหผลกําไรนอยลงนําไปสูการขาดทุนได เหลานี้ผูบริหารสามารถนําขอมูลที่ไดประกอบการตัดสินใจ  
เพื่อกําหนดแผนและนโยบายตาง ๆ เพื่อบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ในการศึกษาครั้งน้ีจะเกิดประโยชนสูงสุด หากขอมูลที่ไดศึกษาไมเพียงเปนการบอกถึงตัวเลขของตนทุนตางๆ เทานั้น 

แตสามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางาน โดยมีการจัดการองคความรู มุงเนนการสงเสริมใหหนวยงานหรือเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู การวางแผนงาน การจัดเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงการวิเคราะหขอมูลภายในองคกรหรือหนวยงาน 

มีการจัดการประชุม รวมมือกันภายในหนวยงาน โดยทํารายงานเสนอตอฝายบริหารเพื่อปรับปรุง แกไข ผลลัพธในหนวยงาน

ของตนเอง โดยทําเปนประจํา อยางตอเนื่อง โดยถือเปนสวนหนึ่งของภาระงาน เพื่อเปนผลงานของตนเอง และหนวยงาน 

เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดการพัฒนาองคกรอยางไมมีที่สิ้นสุด 
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แผนธุรกิจโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ในนครโฮจิมินท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
Business Plan of Thonglor Pet Hospital in Ho Chi Minh City,  

Socialist Republic of Vietnam 
พงษระวี แสนปญญา* และอรชร มณีสงฆ** 

บทคัดยอ 

 การศึกษาแผนธุรกิจโรงพยาบาลสัตวทองหลอในนครโฮจิมินท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทําโดยการวิเคราะห

เนื้อหาผานแหลงขอมูลและการสัมภาษณเชิงลึกผูเลี้ยงสัตวชาวเวียดนามจํานวน 30 คน เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช

บริการและความคิดเห็นเกี่ยวกับสัตวแพทยจากตางชาติ พบวา นครโฮจิมินท มีความนาสนใจในการลงทุนทําธุรกิจโรงพยาบาล

สัตว เนื่องจากเปนศูนยกลางทางการคาของประเทศ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ความนิยม 
ในการเลี้ยงสัตวมีมากขึ้นพรอมกับรูปแบบการเลี้ยงสัตวเสมือนลูก (Pet Humanization) โดยโรงพยาบาลสัตวทองหลอ 
จะลงทุนในรูปแบบการรวมทุน (Joint Venture) กับบริษัท Greenpet JSC ประเทศเวียดนาม เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลในนาม 
Thonglor Bangkok Pet Hospital  
 ถึงแมนครโฮจิมินหมีคลินิกและโรงพยาบาลสัตวขนาดใหญจํานวนมากและบางแหงมีเครื่องมือทางการแพทย  
ที่ทันสมัย แตสวนใหญยังขาดพื้นฐานดานองคความรูในการวินิจฉัยและการรักษาที่ลึกซึ้งเมื่อเทียบกับประเทศไทย กลยุทธทาง

การตลาดจึงมุงการสรางความแตกตาง ไดแก 1. การเปนผูนําดานวิชาการ (Academic Excellence) ผานการบริการดาน 
สัตวแพทยเฉพาะทาง 2. การบริการที่เปนเลิศ (Service Excellence) ผานวัฒนธรรมการบริการอันเปนเอกลักษณของ

โรงพยาบาล และ 3. การมองลูกคาเปนจุดศูนยกลาง (Customer Centric) เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ไดแกการ

เปดบริการ 24 ช่ัวโมงเพื่อรองรับสัตวปวยฉุกเฉินและหองพักรักษาสําหรับสัตวปวยอาการหนัก โดยมีการสื่อสารทางการตลาด

หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อสรางการรับรูในการเปนผูนําดานวิชาการ อัตราคาบริการจะถูก

กําหนดจากคูแขงขัน (Competitive Based Pricing) โดยตั้งราคาที่สูงกวาตลาดและสรางคุณคาเพิ่ม (Value-Added)  
ในขั้นตอนการบริการ (Standard Operating Procedures) เพื่อใหลูกคารับรูและตัดสินใจใชบริการ 
 Thonglor Bangkok Pet Hospital จะมีผูจัดการสาขาเปนพนักงานชาวไทยเพื่อควบคุมการทํางานและปลูกฝง

วัฒนธรรมองคกร พนักงานในแผนกอ่ืน ๆ เปนชาวเวียดนาม ทั้งนี้เพื่อใหสามารถสื่อสารกับลูกคาไดอยางสะดวก ปจจัยที่จะทํา

ใหธุรกิจประสบความสําเร็จคือ การคงไวซึ่งคุณภาพการรักษา การบริการ การสนับสนุนจากสํานักงานใหญ และการรักษา

ความสัมพันธระหวางผูรวมทุน โดยการศึกษาทางการเงินพบวา ในสถานการณปกติ หากธุรกิจดําเนินกิจการเปนระยะเวลา   
10 ป  จะใช เ งินลงทุนเริ่มแรกที่  17,445,000 บาท มูลค าปจจุบันสุทธิ  (NPV)  เปนบวก เท ากับ 5,183,166 บาท  
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) 13.87% โดยสามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลา 6 ป 8 เดือน 

ABSTRACT 

 The study on “ Business Plan of Thonglor Pet Hospital in Ho Chi Minh City, Socialist Republic of 
Vietnam” was conducted by the content analysis and depth-interviewing from 30 Vietnamese pet owners 
on hospital selection and opinions on foreign veterinarians. Given the fact that Ho Chi Minh City was an 
attractive destination for pet hospital investment as it was the country’ s trading hub where rates of 
                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
** รองศาสตราจารย อาจารยประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
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economic growth and population income; and popularity of Pet Humanization trend in treating pets among 
its people were increasing, The Hospital would form the joint- venture investment with Greenpet JSC of 
Vietnam to establish a hospital named, Thonglor Bangkok Pet Hospital.  

 Though there were a great number of pet clinics and animal hospitals; some of which with high-

tech medical tools and equipment in Ho Chi Minh City, the fundamental knowledge of staff in providing 
profound diagnosis and treatment was still limited in comparing to Thailand’s.  The key marketing strategy 
that should be applied to make this investment unique was the differentiation strategy.The differentiations 
should include the outstanding distinctions on following approaches:  1.  Academic Excellence approach, 
which could be observed through a number of pet specialists; 2. Service Excellence approach, which could 
be observed through the hospital’s unique service culture; and 3. Customer Centric approach, which could 
respond to customer’s requirements i.e. 24 hours-service for emergency cases and intensive care units for 
critical pet patients. Marketing communications should be performed in various formats, including academic 
seminar arrangement as a platform to promote the academic leadership awareness. Service fees would be 
determined according to the competitive based pricing strategy.  The rate would be set at the higher price 
than the market rates; but there would be value- added in standard operating procedures to strengthen 

customer’s awareness and encourage them to make a decision to use services.   
 It was expected that Thonglor Bangkok Pet Hospital would be supervised by Thai manager who 

was also supposed to cultivate the corporate culture among staff members; while the staff members would 
be the Vietnamese as they could make comfortable communicate with customers.   Factors that would 
affect business achievement were preserving qualities of medical treatment and services; supporting from 
the head office; and maintaining relationships with business partners.  According to the financial study, the 
results suggested that in normal circumstance, if the business had been operated for 10 years of period, 
the initial investment should cost 17,445,000 Baht.  The net present value ( NPV)  was found positive at 
5,183,166 Baht; while the internal rate of return:  IRR was observed at 13. 87%.  The payback period of this 
investment should be 6 years 8 months. 

1. บทนํา 

 วิถีชีวิตของคนในปจจุบันเปลี่ยนจากครอบครัวใหญกลายเปนครอบครัวเล็ก และบางครอบครัวหรือคูแตงงานไมมี

บุตร รวมถึงผูสูงอายุ และคนโสด ที่มีเพิ่มมากขึ้น สัตวเลี้ยงจึงเปนสิ่งที่มาเติมเต็มชีวิตของผูคน การเลี้ยงสัตวไมไดเปนเพียงการ

เลี้ยงท่ีแครักหรืออยากมีสัตวเลี้ยงเทาน้ัน แตมีการดูแลที่ลึกซึ้งเหมือนพอและแมที่ดูแลลูก เจาของสัตวเลี้ยงยอมจายเงินเพื่อให

สัตวเลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทําใหมูลคาตลาดรวมของธุรกิจสัตวเลี้ยงคาดการณวาจะเติบโตเฉลี่ย รอยละ 10 ตอป สงผลให

ธุรกิจสัตวเลี้ยงมีอนาคตสดใสทั้งในประเทศและตางประเทศ (ธนาคารกสิกรไทย, 2562) 
 โรงพยาบาลสัตวทองหลอ ดําเนินกิจการมากวา 28 ปและมีการเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่องจากการขยายสาขา

และการบริการโดยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 803 ลานบาทในป พ.ศ. 2563 อยางไรก็ตามคูแขงทางการคาที่ เพิ่มมากขึ้น  
ธุรกิจจําเปนตองมีการการสรางฐานลูกคาใหมใหเพียงพอ เพื่อทําใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในการดําเนินกิจการที่ผาน

มาโรงพยาบาลสัตวทองหลอเริ่มมีการติดตอกับบริษัท Greenpet JSC ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ Phu Thai JSC ประเทศ

เวียดนาม โดยทําธุรกิจเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑเกี่ยวกับสัตวและเริ่มมีความสนใจในการขยายธุรกิจเขาสูกลุมสัตวเลี้ยง   
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จึงไดมีขอตกลงในการทําธุรกิจรวมกับโรงพยาบาลสัตวทองหลอ ในรูปแบบการรวมทุน (Joint  Venture) เพื่อเปดโรงพยาบาล

สัตวในประเทศเวียดนาม โดยโรงพยาบาลสัตวทองหลอจะรับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงพยาบาล สวนบริษัท Greenpet 
จะชวยสนับสนุนในดานเวชภัณฑ ยา อาหารสัตว และสินคาสัตวเลี้ยง (โรงพยาบาลสัตวทองหลอ, 2564) 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
  การเขียนแผนธุรกิจ เปนการใชขอมูลภายในและภายนอกกําหนดสมมุติฐานขึ้น สําหรับการจัดทํา 

แผนธุรกิจมีขั้นตอน ไดแก กําหนดวัตถุประสงค (Objective) พันธกิจ (Mission) เปาหมาย (Goal) การดําเนินงานดานตาง ๆ 
ไดแก ดานการตลาด (Marketing) ดานการผลิตและบริการ (Productions and Performance Service) ดานบุคลากร  
(Human Resource) และดานการเงิน (Financial) การติดตามและประเมินผลตามวงจรการจัดการธุรกิจ ไดแก การวางแผน 
(Planning) การดําเนินงาน (Operations) การควบคุม (Control) และการประเมินผล (Evaluation) (เสริมโชค ไชยเลิศ, 
2554)  

  การวิเคราะหสถานการณ ประกอบไปดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอม การวิเคราะหปจจัยภายใน  
การวิเคราะหปจจัยภายนอก และการวิเคราะหสภาพการแขงขัน 

  สวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix 7Ps) อางอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตา

นนท และศุภร เสรีรัตน (2541) ไดแกผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริม

การตลาด (Promotion) บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการใหบริการ 

(Process) 
  ทฤษฎีวิเคราะหทางการเงิน การประมาณการงบกําไรขาดทุน ประมาณการงบกระแสเงินสด  

และประมาณการงบดุล เพื่อสามารถใชเปนเกณฑการตัดสินใจวาธุรกิจใหประโยชนมากกวาหรือนอยกวาคาใชจาย ควรคาแก

การลงทุนหรือไม โดยนิยมใชเกณฑการตัดสินใจในการลงทุนแบบปรับคาของเวลา ด วยการคํานวณระยะเวลาคืนทุน 

(Payback Period) มูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิ (Net Present Value : NPV) และอัตราผลตอบแทนภายในจากการ

ลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) (รัชกฤช คลองพยาบาล, 2550) 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  อภิษฎา วังมูล (2550) ศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสถานพยาบาลสัตว

ของผูบริโภค ในอําเภอเมืองเชียงใหม ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษาจํานวน 380 ชุด ขอมูลที่รวบรวมไดนํามา

วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย โดยผลจากการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการสถานพยาบาลสัตวในระดับมาก  ไดแก ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และปจจัย 
ดานผลิตภัณฑตามลาํดับ สวนปจจัยดานการสงเสรมิการตลาดมีผลตอการเลือกใชบริการสถานพยาบาลสัตวในระดับปานกลาง 

  ลักษมี เลิศศิวเวท (2558) ไดศึกษาถึงความคาดหวังของผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครที่มีตอ

สวนประสมการตลาดของโรงพยาบาลสัตว ผลการศึกษาพบวา ความคาดหวังของผูบริโภคในอําเภอเมืองสมุทรสาครที่มีตอ

สวนประสมการตลาดของโรงพยาบาลสัตว โดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้ง 7 ดาน รายการยอยที่ผูบริโภคมีความคาดหวังใน

ระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก ดานผลิตภัณฑในเรื่องของการไดรับคําอธิบายและคําแนะนําที่ดจีากแพทย ดานบุคลากรใน

เรื่องของการที่สัตวแพทยใหคําปรึกษา แนะนํา และสามารถตอบขอสงสัยของลูกคาไดเปนอยางดี และดานผลิตภัณฑในเรื่อง

ของการใชยาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานในการรักษาสัตวเลี้ยง 
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  Baik (2012) เปรียบเทียบถึงปจจัยที่สรางความพึงพอใจแกผูใชบริการโรงพยาบาลสัตว 8 แหงในประเทศ

เกาหลีไต พบวาขึ้นอยูกับวิธีสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาของธุรกิจโรงพยาบาลสัตวปจจุบันยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน  
สถานพยาบาลสัตวเลี้ยงจํานวนมากดําเนินการโดยพิจารณาจากผลประโยชนดานตนทุน  ความพรอม และขีดความสามารถ

และประสบการณของตนเอง 
  สุณัฐวีย นอยโสภา (2561) กลาววาการขยายธุรกิจไปสูตลาดตางประเทศที่มีความแตกตางทาง

วัฒนธรรมเปนเรื่องที่ตองตัดสินใจอยางรอบคอบ ตองเขาใจองคประกอบของวัฒนธรรมและบทบาทของวัฒนธรรมในดาน

ตางๆ เนื่องจากวัฒนธรรมเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตและมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค สินคาหรือบริการที่นําเสนอสูตลาดใน

ทองถิ่นนั้นๆ จะตองปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับวิถีการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในทองถิ่นและไมขัดตอวัฒนธรรมหรือประเพณี

ปฏิบัติ รวมทั้งความคิดความเชื่อและคานิยมรวมของคนในทองถิ่นนั้น  
  ธารทิพย พจนสุภาพ (2560) ยังกลาวถึงการจัดการทรัพยากรมนุษยภายในองคกรที่มีความแตกตางทาง

วัฒนธรรมวาเปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของธุรกิจระหวางประเทศ  ปจจัยที่ตองคํานึงถึงไดแกการ

คัดเลือกบุคลากร การมอบหมายงานที่มีลักษณะยืดหยุน การจัดรูปแบบในการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของ

บุคลากรเพื่อการทํางาน การจายคาตอบแทนและการกําหนดสิทธิประโยชน ใหกับพนักงานภายใตกฎระเบียบการจางงานและ

ความแตกตางทางวัฒนธรรม เปนตน 
  Nguyen (2019) กลาววาถึงแมเวียดนามจะเปนตลาดที่มีศักยภาพ มีขนาดใหญและมีกําลังซื้อ รวมทั้ง

การที่สินคาไทยมีภาพลักษณที่ดีตอชาวเวียดนาม แตพฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนามคอนขางซับซอน เพราะยังคงมีการ

ผสมผสานระหวางวิถีชีวิตการบริโภคแบบดั้งเดิมและรูปแบบการบริโภคแบบสมัยใหม ดังนั้นการสํารวจตลาดและการทําวิจัย

ผูบริโภคจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอผูประกอบการไทย ที่จะเขาไปดําเนินธุรกิจในเวียดนาม แมวาในปจจุบันความเจริญจะ

สงผลตอการหันมาบริโภคตามอยางสากลมากขึ้น แตสําหรับประเทศเวียดนามที่ประชากรสวนหนึ่งก็ยังคงบริโภคตามแบบ

ดั้งเดิมดังนั้นหากผูประกอบการศึกษาตลาดจนเขาใจสภาพตลาดตางประเทศอยางถองแทแลวจะทําใหเห็นชองทางที่เปน

โอกาสสําหรับทําธุรกิจและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้น 

3. วิธีการศึกษา 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาและคนควา จากเอกสาร วารสาร บทความและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการวิจัย

ตลาด โดยการศึกษาจากแหลงขอมูล 2 แหลง ไดแก แหลงขอมูลทุติยภูมิซึ่งได จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานที่เคยมีผูทํา

การศึกษาวิจัยมาแลว และแหลงขอมูลปฐมภูมิซึ่งไดจากการสัมภาษณเชิงลึกเจาของสัตวเลี้ยงชาวเวียดนาม โดยมีบริษัทผูรวม

ทุนเปนผูรวมเก็บขอมูล เกี่ยวกับ ทัศนคติ พฤติกรรมการเลือกและตัดสินใจใชบริการโรงพยาบาลสัตวในนครโฮจิมินห ประเทศ

เวียดนาม และการสัมภาษณเกี่ยวกับทัศนคติตอโรงพยาบาลสัตวและสัตวแพทยที่มาจากตางชาติรวมทั้งสิ้น 30 คน 

4. ผลการศึกษา 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม ประเทศเวียดนามเปนประเทศในกลุมอาเซียนที่มีความนาสนใจในการลงทุน  
โดยพบวาเวียดนามมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงอยางตอเนื่อง  ประชากรจํานวน 96.5 ลานคนมีอายุเฉลี่ยต่ํากวา 35 ป  
ซึ่งถือวาเปนวัยแรงงานและมีศักยภาพในการเรียนรูและพัฒนา จึงถือเปนประเทศที่มีความพรอมในการพัฒนาหรือลงทุนทาง

ธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยนครโฮจิมินห ซึ่งมีประชากรเกือบ 9 ลานคน เปนเมืองที่มีประชากรอยูอาศัยมากที่สุด มีความพรอม

ทางดานเศรษฐกิจและสังคม เปนศูนยกลางของการทําธุรกิจและการลงทุนทั้งนักลงทุนภายในและตางชาติ  (The ASEAN 
Secretariat, 2020) ธุรกิจสัตวเลี้ยงของเวียดนามเปนธุรกิจที่มีการเติบโตทั้งปริมาณและมูลคา โดยประชาชนในประเทศมีการ

เลี้ยงสัตวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะสุนัขและแมว ทําใหมีความตองการสินคาที่เกี่ยวของกับสัตวเลี้ยงเพิ่มสูงตามไปดวย 
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โดยมีรายงานการลงบันทึกจํานวนสุนัขเลี้ยงถึง 5.4 ลานตัวจาก 3.5 ลานครัวเรือนในเวียดนามและจากรายงานขนาดธุรกิจ

อาหารสัตวในเวียดนามพบวาจะมีการการขยายตวัอยางตอเนื่องโดยเฉลี่ยถึงปละ 7.3% ภายในระยะเวลา 5 ป (Euromonitor, 
2021) ธุรกิจโรงพยาบาลสัตวเปนกลุมธุรกิจในกลุมธุรกิจสัตวเลี้ยงที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม

คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตวสวนใหญยังมีลักษณะเปนตึกแถวขนาดเล็กและมีขอจํากัดในการบริการบางประการ เชน ทักษะ

ของสัตวแพทย เครื่องมือ เวชภัณฑ เวลาในการเปดบริการ รวมถึงความรูและความเขาใจในการเลี้ยงสัตว อยางถูกตอง 

โรงพยาบาลสัตวทองหลอ มีความไดเปรียบทางการแขงขันในหลายๆ ดาน จึงถือเปนโอกาสที่ดีในการเขาสูตลาดธุรกิจสัตวเลีย้ง

ในประเทศเวียดนาม 
การวิเคราะหปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ประกอบไปดวยการวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายในไดแก จุดแข็ง 

(Strengths) และจุดออน (Weaknesses)  และการวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายนอกไดแก โอกาส (Opportunities)  
และอุปสรรค (Threats) ภายใตแนวคิดและทฤษฏีเรื่องการวิเคราะหสถานการณของธุรกิจ SWOT Analysis ของการขยาย

สาขาไปยังนครโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

 
รูป 1 การวิเคราะหปจจยัภายนอกและปจจยัภายใน (SWOT Analysis) 

 
การวิเคราะหคูแขงขัน พบวานครโฮจิมินหมีจํานวนสถานพยาบาลสัตวเฉลี่ยอยูที่ 11 แหงตอเขต โดยลักษณะของ

สถานพยาบาลสัตวสวนใหญจะเปนคลินิกขนาดเล็ก โดยเขตที่มีความนาสนใจในการทําธุรกิจโรงพยาบาลสัตวไดแกเขต 2 เขต 

7 โดยจํานวนประชากรใน เขต 2 และเขต 7 เทากับ 147,000 คน และ 258,000 คน ตามลําดับ และอัตราการเลี้ยงสัตวของ

ชาวเวียดนามตอประชากรเทากับรอยละ 60 คูแขงขันในระดับธุรกิจของโรงพยาบาลสัตวทองหลอจะเปนโรงพยาบาลขนาด

ใหญ สามารถรองรับการรักษาหรือมีการฝากรักษาและการบริการที่คอนขางครบวงจร หลายแหงยังเปนโรงพยาบาลสัตวที่

ลงทุนโดยชาวตางชาติ โดยสามารถสรุปจุดแข็งและจุดออนของคูแขงขัน ไดดังนี้ 
  จุดแข็ง 

x มีเครื่องมือทางการแพทยครบครัน 
x มีช่ือเสียงสะสมมานานและเปนที่นิยมของชาวตางชาติในกลุมเช้ือชาติเดียวกัน เชน เกาหลี ญี่ปุน และ

ชาติตะวันตก 

S1

Continuing education/training for staff (Vet and Non-vet)
-Vet is trained by Thonglor Vet Academy
-Front and nurse are trained by Thonglor Nurse Academy W1 Relatively higher price than average small local clinics

-Price higher when compare to local vietnamese hospital

S2

Professional Back office Support
Excellent back office supportion

W2

The Grad Vietnamese vets are behind in knowledge & hand skills.
-No specialist training course in the vet university
-No vet council 
-Graduated Vietnam vets cannot perform complicated cases especially surgery 
-Not all the hospital can use the medical equipment correctly.

S3

Excellent Service Culture
-High service skills of staffs
-Customer Centric W3

Internationalization challenge
-Cultural difference
-Unclear business process
-Our ability to adapt to new country

S4

Good management supported by IT system
helps manage the hospital operation and optimize customer experience  

W4

Marketing comunication is not strong enough 
It may take a considerable amount of time to capture the rich  vietnamese customer 
as they lack of knowledge of pet care

S5
Strong relationship with local Vietnamese partner
-Understand Vietnam customer behavior
-Easily to contact with government

O1
Growing Market 
-Economy is growing due to industrial outbreak
-Pet market grow accordingly and becoming more premium

T1
Legal : Government stability and likely changes
-Minor uncertainty in socialist government 
-Law may change to favor Vietnamese citizen investor

O2
Fragmented & No big player:
Pet hospital market is fragmented, no big player as a leader and operate without good 
system

T2
Pet parents may need time before they are educated enough to buy
-Time for adoption of our service may be too long

O3

No specialist and service standard : 
Most of pet hospitals in Vietnam do not have specialist clinics and still have a gap for 
the services standard in each hospital T3

Cultural barrier : There is a cultural gap eg. language, education, social value between 
Vietnamese and foreigners and among Vietnamese (HCM-Hanoi)

O4

People : Vietnamese wants to learn
-Vietnam vets are eager to learn and adapt new things quickly
-Vietnam consumer are still virgins and excited to adopt new things T4

Unavailable medical supplies : 
-some drugs cannot find in Vietnam which effect to the treatment services
 and  the available products are low quality product (Medicine and non-medicine) 
- They use local medicine (some import medicines) because of the regulation that 
prohibit some medicine.

O5
Preference for foreign and Thai brand
-Good preference toward Thai's brand & products T5 Low swithching cost because alternative hospital with cheaper price and more 

acccesible channel + No vet council to supervise advertising 

ปัจจยัภายนอก 
(External Factors)

จดุแข็ง (Strengths)

โอกาส (Opportunities) ขอ้จาํกดั (Threats)

ปจัจยัภายใน (Internal
 Factors)

จดุออ่น (Weaknesses)
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x มีความรูความสามารถในการรักษาขั้นพ้ืนฐานที่ทัดเทียมกันและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและรวดเร็ว 
x มีฐานลูกคาและเขาใจลูกคาชาวเวียดนามเปนอยางดี เพราะสวนใหญเปดบริการมานานมากกวา 5 ป 

  จุดออน 
x คูแขงขันบางรายยังขาดการใชเครื่องมือท่ีมีอยางถูกตอง 
x ความรูความสามารถของสัตวแพทยเวียดนามยังไมทัดเทียมกับสัตวแพทยตางประเทศ ทั้งในสถานที่

ทํางานเดียวกันและระหวางคูแขงขัน ทําใหเกิดความแตกตางในการรักษา 
x ไมมีสัตวแพทยประจําที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถทําการผาตัดที่ซับซอน 
x ใชยาและเวชภัณฑภายในประเทศซึ่งบางอยางมีคุณภาพต่ํา ทําใหไมไดรับผลการรักษาที่ดีเทาท่ีควร 

 การวิจัยทางการตลาด จากการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางจํานวน  30 คน โดยผูใหสัมภาษณมีอายุอยู

ในชวง 20-40 ป สวนใหญรอยละ 70 เปนเพศหญิง โดยผูใหสัมภาษณรอยละ 90 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได

เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 10 ลานดองตอเดือน (ประมาณ 13,570 บาท) สวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท และมีจํานวน

สัตวเลี้ยงในบานเฉลี่ย 1-2 ตัว แบงเปนสุนัขรอยละ 70 และแมวรอยละ 30โดยสามารถสรุปผลในการสัมภาษณดังนี้ 
  ทัศนคติและสาเหตุที่เลือกใชบริการโรงพยาบาลสัตว กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับช่ือเสียง ความสามารถ

ของสัตวแพทยและความสะดวกในเรื่องของสถานท่ีตั้งของสถานพยาบาลสัตวมากที่สุดในการเลือกใชบริการ มีการคนหาขอมูล

ของสัตวแพทยและสถานพยาบาลกอนการตัดสินใจ เมื่อมาใชบริการแลวกลุมตัวอยางจะใหความสําคัญเปนอยางมากกับความ

สะอาด ความพรอมของเครื่องมือ ความเอาใจใสและพฤติกรรมของพนักงานท่ีมีตอตัวสัตว รวมถึงการแยกพ้ืนท่ีระหวางสัตวทีม่ี

สุขภาพดีและสัตวปวยออกจากกัน 
  พฤติกรรมการใชโรงพยาบาลสัตว กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชบริการกับคลินิกเอกชนขนาดเล็กเปนหลัก 
เนื่องจากความสะดวกในการใชบริการ ดานที่ตั้ง ราคา และความใกลชิดกับสัตว กลุมตัวอยางไมนิยมการฝากเลี้ยงและการซื้อ

สินคาสัตวเลี้ยงจากโรงพยาบาลสัตว คาใชจายในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวตอครั้งคอนขางมีความหลากหลาย คาใช จาย

เฉลี่ยตอครั้งจะมากกวา 200,000 ดอง  
  ความคิดเห็นที่มีตอโรงพยาบาลสัตวและสัตวแพทยที่มาจากตางชาติ พบวา กลุมตัวอยางมีความกังวลใน

เรื่องอัตราคาบริการที่สูงกวาโรงพยาบาลสัตวหรือคลินิกที่เปนของชาวเวียดนามเอง แตจะเลือกใชบริการเมื่อเห็นถึงความ

จําเปน เชนในกรณีที่เปนการรักษาหรือการผาตัดที่ยากและซับซอน เนื่องจากโรงพยาบาลสัตวที่มาจากตางประเทศมักจะมี

ความพรอมในดานเครื่องมือและอุปกรณ 

5. สรุปผลการศึกษา 

 5.1 กลยุทธในการแขงขัน 
 โรงพยาบาลใชการลงทุนดวยการรวมทุนเพื่อลดอุปสรรคทางดานการเมืองและเอื้อประโยชนในการเขาถึงตลาดได

โดยงายจากผูรวมทุนประเทศเวียดนาม สามารถสรุปกลยุทธทางการตลาด ไดดังนี้ 
   การเปนผูนําดานวิชาการ (Academic Excellence) โรงพยาบาลสัตวทองหลอ มีความไดเปรียบในดาน

ความรูและความสามารถ สรางความแตกตางในดานคุณภาพของการรักษา โดยมีหลักสูตรการอบรมดานวิชาการโดยทีม

วิชาการของไทยใหแกสัตวแพทยชาวเวียดนามโดยเฉพาะดานสัตวแพทยเฉพาะทาง ทําใหเกิดขอไดเปรียบทั้งในดานความรู

และการสื่อสาร เปนศูนยกลางของการอบรม ทําใหเปนที่ยอมรับทั้งกับลูกคาและคูแขงขัน เกิดการสงตอ (Referral) เพื่อการ

รักษา ชวยเพิ่มจํานวนลูกคาไดอยางตอเนื่อง 
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   การบริการที่ เปนเลิศ  (Service Excellence) การบริการที่มีความแตกตางอันเปนเอกลักษณของ

โรงพยาบาลสัตวทองหลอ โดยวางระบบที่ทําให เกิดความสะดวกสบาย ความไววางใจ  สรางประสบการณที่ดี   
(Brand Experience) ใหกับลูกคา เนนทักษะดานการสื่อสารที่ทําใหเกิดความเขาใจในกระบวนการรักษาและลดปญหาเรื่อง

ราคาที่สูง ผานกระบวนการฝกอบรมพนักงาน การสนับสนุนจากบริษัทแม และระบบสารสนเทศท่ีจะชวยอํานวยความสะดวก

ในการบริหารจัดการ 
  การมองลูกคาเปนจุดศูนยกลาง (Customer Centric) สินคาและบริการจะถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือแกปญหาและ

ตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก ดวยการเปน ศูนยรองรับสัตวปวยฉุกเฉิน เปดบริการ 24 ช่ัวโมง เพื่อรองรับสัตว

ปวยอาการหนักในเวลากลางคืน สัตวแพทยและพนักงานสามารถรับมือกับภาวะฉุกเฉินไดเปนอยางดี และมีหองฝากรักษา

สําหรับสัตวปวยอาการหนัก (Intensive Care Unit: ICU) ในการรักษาโรคที่มีความซับซอนและจําเปนตองมีการดูแลอยาง

ใกลชิด 
 5.2 แผนการตลาด 
 การวางตําแหนงผลิตภัณฑ (Positioning) จากการวิจัยทางการตลาด โรงพยาบาลจึงเนนเรื่องของความพรอม

ของเครื่องมือและอุปกรณในการบริการเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลกูคาท่ีมีกําลงัจาย เปนโรงพยาบาลขนาดใหญทีม่ี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงในการรักษาและการบริการ รองรับสัตวปวยอาการหนักและตองการการดูแลที่ใกลชิด เปนท่ีรองรับ

การสงตอจากคลินิกใกลเคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2 ตําแหนงผลติภณัฑ 
    
 เคร่ืองมือในการสื่อสารการตลาด ธุรกิจจะใชกลยุทธการสงเสริมการขายแบบบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communication) โดยสื่อสาร Key Message คือ “Choose The Best For Your Pets” ผานทางเครื่องมือการสื่อสารทาง

การตลาดตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตาราง 1 เครื่องมือในการสื่อสารการตลาด 
เคร่ืองมือ วัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ 

1. Website สรางการรับรูของแบรนดไปยังผูบริโภคในวงกวาง สรางความ

นาเชื่อถือ 
ตลอดทั้งป 

2. Facebook Fan 
Pages และ 

Instagram 

อัพเดทความเคลื่อนไหวของผลิตภณัฑอยูเสมอ ใชการพูดคุย 

ทํากิจกรรม เพื่อสรางความสัมพันธกับผูบริโภค 
ตลอดทั้งปเนนในปแรก โดยมี

การซื้อโฆษณาทาง Facebook 
1-2 ครั้งตอเดือน 
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เคร่ืองมือ วัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินการ 
3. Influencer 
Marketing 

ทําการตลาดออนไลนเชิงอิทธิพล โดยจางคนที่เปนกระแสสังคม

มีผูตดิตามจํานวนมากมาเปนผูสรางการรับรูเกี่ยวกับแบรนด

และใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  

ใชงบประมาณมากใชชวง 3 

เดือนแรกจากนั้นจะลดการใช

งบประมาณลงตามลําดับ 
4. Testimonials 
(social proof) 

การรับรองคณุภาพสินคาหรือบริการจากบุคคลที่ใชจริงในดาน 
ที่ดี  

เริ่มในปท่ีสองของการดําเนิน

กิจการ ปละ 1 ครั้ง 
5. Event 
Marketing 

เขารวมออกบูธแนะนําธุรกจิและจดังานในบริเวณทีม่ีผูบริโภคที่

มีกําลังซื้อสูง ชวยเพิ่มยอดขายในระยะสั้น 
1 ครั้งตอป 

6. Academic 
Seminar/Course 
Training 

จัดอบรมใหความรูกับสัตวแพทยทีส่นใจหรือซื้อสินคาของบริษัท

ผูรวมทุน เพื่อสรางแบรนดใหไดรบัการยอมรบัในธุรกิจในการ

เปนผูนําดานความรูและโรคเฉพาะทาง 

ปละ 2 ครั้ง เลือกชวงเวลาตาม

ความเหมาะสม 

7. Billboard  
และปาย

ประชาสมัพันธ 

สรางการรับรูของแบรนดในพ้ืนท่ี 
Billboard ในปแรกและเปลี่ยน

ปายประชาสัมพันธทุกป 

 
 5.3 แผนการดําเนินงาน 
   กําลังคนและการวางผังของกิจการ ธุรกิจจะเปดบริการตลอด 24 ช่ัวโมง พนักงานจะเขาเวรเปนชวงเวลา 

เฉลี่ย 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยโรงพยาบาลจะตั้งอยูในเขต 2 หรือ 7 ที่มีประชากรหนาแนน ผังอาคารประกอบดวยพื้นที่

ใหบริการจํานวนทั้งสิ้น 4 ช้ัน โดยประกอบไปดวยหองตรวจ หองผาตัด หองฝากเลี้ยง หองฝากรักษา หองอาบน้ําตัดขน และ

บริเวณขายสินคาสัตวเลี้ยง  
  ระเบียบในการปฏิบัติงาน มีการจัดทําระเบียบในการปฏิบัติงาน (Quality Procedure) ในแตละจุดบริการ 

เพื่อใชในการสื่อสารและเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติงานรวมกัน โดยระเบียบในการปฏิบัติงานในการบริการ แบงตามขั้นตอน

ในการใชบริการ ไดแก การลงทะเบียน การนัดหมาย กระบวนการรักษาและใชบริการ การจายยาและชําระเงินและ  
การควบคุมคลังสินคา 
  การควบคุมคุณภาพ ประกอบไปดวย 1. การควบคุมคุณภาพดานการรักษา ไดแก ผลการสอบประเมิน

ความรูประจําป จํานวนขอรองเรียนดานการรักษาจํานวนการตรวจ อัตราการนัดและการมาตามนัด จํานวนการเขาอบรม 

สัมมนา หรือผลงานทางวิชาการ และผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อนรวมงานและลูกคา  2. การควบคุมคุณภาพทางดาน

การบริการ ไดแก การอบรมมาตรฐานในการบริการ การรายงานความไมสอดคลอง (Non-conformity Report : NCR)  
ในการปฏิบัติงาน และการกําหนดเวลาในการใหบริการ 
 5.4 แผนการจัดการทรัพยากรบุคคล 
 กําลังคนในธุรกิจมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 18 คน ไดแก ผูจัดการ จํานวน 1 คน รองผูจัดการ จํานวน 1 คน สัตวแพทย

จํานวน 4 คน พยาบาล จํานวน 5 คน พนักงานตอนรับ จํานวน 4 คน พนักงานอาบน้ําตัดขนจํานวน 2 คน และแมบานจํานวน 

1 คน โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร พนักงานระดับบริหารไดแก ผูจัดการสาขาคัดเลือกจากพนักงานชาวไทยเพื่อให

เขาใจในบริบทของกลยุทธองคกรและการควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปภายใตกรอบและลักษณะที่เปนเอกลักษณของ

โรงพยาบาลสัตวทองหลอ โดยเฉพาะวัฒนธรรมในการใหบริการ รวมถึงสามารถประสานงานกับทางประเทศไทยไดอยาง

สะดวก อยางไรก็ตาม พนักงานในระดับอื่น ๆ ยังคงเปนชาวเวียดนาม เพราะจําเปนตองสื่อสารและกับพนักงานในแผนกและ

ลูกคาอยางใกลชิด เพื่อลดอุปสรรคทางดานภาษาและวัตนธรรมตามขอมูลในการวิจัย  
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  5.5 แผนการเงิน 
 สมมติฐานทางการเงิน 
 1. รายไดของธุรกิจมาจากการใหบริการรักษาสัตวและบริการอื่นๆ (สินคาสัตวเลี้ยงและบริการอาบน้ําตัดขน)   
โดยมีสัดสวนเทากับ 80:20 ตามลําดับ  
  2. จากกลยุทธทางธุรกิจในการสรางความแตกตางและการเปนผูนําดานวิชาการและสัตวแพทยเฉพาะทาง 

ธุรกิจคาดการณวาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย รอยละ 15 ตอป 
  3. การรับชําระคาบริการจะชําระดวยเงินสด ณ วันท่ีใชบริการ กรณีฝากสัตวเลี้ยงเพื่อการรักษาจะมีระยะการ

เก็บหนี้ภายใน 7 วัน ระยะเวลาชําระหนี้แกเจาหนี้การคาเทากับ 30 วัน และกําหนดจํานวนวันสินคาในคลังเทากับ 30 วัน 
  4. กําหนดคาเสื่อมของเครื่องมือแพทยมีอายุ 5 ป สวนคาเสื่อมอ่ืนๆ มีอายุ 10 ป 
  5. แหลงที่มาของเงินลงทุนตั้งตนเปนสวนของเจาของ โดยมีอัตราสวนการลงทุนระหวางโรงพยาบาลสัตวทอง

หลอและ Greenpet JSC เทากับ 40:60 โดยอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนเทากับรอยละ 10 และมีการเสียภาษี

เงินไดนิติบุคคลรอยละ 20 
  6. มีนโยบายจายเงินปนผลจํานวน 1 ครั้งตอป ในอัตราสวนรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ ภายหลังจากการคืนทุน 
 
งบประมาณการลงทุน 
ตาราง 2 แสดงรายการเงินลงทุนเริ่มตนของกิจการ 
รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
รายการสินทรัพยถาวร 
คากอสรางและตอเติมอาคาร 6,750,000 
เฟอรนิเจอรและอุปกรณสํานักงาน 1,000,000 
ของตกแตงภายในอาคาร 2,000,000 
อุปกรณทางการแพทยพื้นฐานในหองตรวจ 125,000 
เครื่องมือแพทยในการวินิจฉัย 3,270,000 
คอมพิวแตอรและอุปกรณทางอิเลกทรอนิกส 300,000 
ซอฟทแวรในการบริหารจัดการ 200,000 
รวมสินทรัพยถาวร 13,645,000 
เงินทุนหมุนเวียน 
เงินทุนหมุนเวียน 3,800,000 
รวมเงินทุน 17,445,000 
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การประมาณการรายได 
ตาราง 3 ประมาณการรายไดตั้งแตปท่ี 1 ถึง ปท่ี 10 

แผนก ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
แผนกผูปวยนอก 5,184,000 6,462,720 7,945,344 9,223,200 11,066,112 
แผนกผูปวยใน 7,560,000 9,424,800 11,586,960 13,447,728 16,137,792 
สินคาสตัวเลี้ยง 1,980,000 2,376,000 2,831,400 3,429,000 4,082,040 
อาบนํ้าตัดขน 720,000 792,000 1,045,440 1,097,280 1,343,160 
รวม (บาท) 15,444,000 19,055,520 23,409,144 27,197,208 32,629,104 

แผนก ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 
แผนกผูปวยนอก 11,872,800 13,203,648 14,607,648 16,079,328 17,629,920 
แผนกผูปวยใน 17,314,200 19,261,152 21,308,040 23,460,552 25,722,576 
สินคาสตัวเลี้ยง 4,699,080 5,352,480 6,298,560 7,299,720 8,359,200 
อาบนํ้าตัดขน 1,581,120 1,830,600 2,095,200 2,372,040 2,887,560 
รวม (บาท) 35,467,200 39,647,880 44,309,448 49,211,640 54,599,256 

 
การประมาณการที่มาของรายได 
ตาราง 4 ประมาณการจํานวนการใชบริการตอวัน ตั้งแตปที่ 1 ถึง ปท่ี 10 

ปที ่
การรักษา 

การเติบโต

ดานการรักษา 

การบริการอื่นๆ การเติบโต

ดานการ

บริการอื่นๆ ผูปวยนอก ผูปวยใน 
สินคา 

สัตวเลี้ยง 
อาบน้ํา 
ตัดขน 

1 13 2 - 11 5 - 
2 14 3 12% 12 5 12% 
3 15 4 12% 13 6 12% 
4 17 4 12% 15 6 12% 
5 19 5 12% 17 7 12% 
6 20 5 6% 19 8 12% 
7 22 5 6% 21 9 12% 
8 23 6 6% 24 10 12% 
9 25 6 6% 27 11 12% 
10 26 7 6% 30 13 12% 

 จํานวนผูใชบริการเพื่อการรักษาสัตวเพิ่มมากข้ึนทุกป จํานวนผูใชบริการในปแรกอางอิงจากคูแขงขันในนครโฮจิมินห

และคาเฉลี่ยสาขาของไทย โดยในปที่ 2-5 จะมีอัตราการเติบโตของผูใชบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 12 จากคาเฉลี่ยการเติบโตของ

ธุรกิจสัตวเลี้ยงในประเทศเวียดนาม และปที่ 6-10 มีอัตราการเติบโตคงที่รอยละ 6 สวนการบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากการ

รักษามีอัตราการเติบโตคงท่ีรอยละ 12 
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ตาราง 5 ประมาณคาใชจายตอครั้งของลูกคาในการใชบริการ 
ปที ่ แผนกผูปวยนอก แผนกผูปวยใน สินคาสัตวเลี้ยง อาบน้ําตัดขน 
1 1,200 7,000 500 523 
2 1,320 8,400 550 575 
3 1,452 9,240 605 633 
4 1,525 9,702 635 665 
5 1,571 10,187 654 685 
6 1,618 10,493 674 706 
7 1,667 10,808 694 727 
8 1,717 11,132 715 749 
9 1,769 11,466 736 771 
10 1,822 11,466 758 794 

ประมาณการงบกําไรขาดทุน 
ตาราง 6 งบกําไรขาดทุน 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

รายไดรวม 15,444,000 19,055,520 23,409,144 27,197,208 32,629,104 

หัก ตนทุนการขาย 4,625,615 5,535,181 6,552,259 7,469,614 8,670,267 

กําไรขั้นตน 10,818,385 13,520,339 16,856,885 19,727,594 23,958,837 

หัก คาใชจาย 15,927,455 13,968,967 15,365,200 17,762,748 19,508,203 
กําไรกอนภาษดีอกเบี้ยและคา

เสื่อม (EBITDA) 
(3,375,070) 1,285,371 3,225,685 3,698,846 6,184,634 

หัก คาเสื่อม (1,734,000) (1,734,000) (1,734,000) (1,734,000) (1,734,000) 

กําไรกอนภาษีและดอกเบี้ย (EBIT) (5,109,070) (448,629) 1,491,685 1,964,846 4,450,634 

กําไรกอนภาษี (EBT) (5,109,070) (448,629) 1,491,685 1,964,846 4,450,634 

หัก คาใชจายภาษ ี 0 0 (298,337) (392,969) (890,127) 

กําไรสุทธิ (5,109,070) (448,629) 1,193,348 1,571,877 3,560,507 

รายการ ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

รายไดรวม 35,467,200 39,647,880 44,309,448 49,211,640 54,599,256 

หัก ตนทุนการขาย 9,244,495 10,376,013 11,748,150 13,194,415 14,736,963 

กําไรขั้นตน 26,222,705 29,271,867 32,561,298 36,017,225 39,862,293 

หัก คาใชจาย 19,987,251 22,648,087 24,500,826 26,464,673 28,613,274 
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กําไรกอนภาษดีอกเบี้ยและคา

เสื่อม (EBITDA) 
7,230,454 7,618,781 9,055,472 10,547,551 12,244,020 

หัก คาเสื่อม (995,000) (995,000) (995,000) (995,000) (995,000) 

กําไรกอนภาษีและดอกเบี้ย (EBIT) 6,235,454 6,623,781 8,060,472 9,552,551 11,249,020 

กําไรกอนภาษี (EBT) 6,235,454 6,623,781 8,060,472 9,552,551 11,249,020 

หัก คาใชจายภาษ ี (1,247,091) (1,324,756) (1,612,094) (1,910,510) (2,249,804) 

กําไรสุทธิ 4,988,364 5,299,025 6,448,378 7,642,041 8,999,216 
 การประมาณการตนทุนประกอบดวยตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร โดยตนทุนคงที่ประกอบดวย เงินเดือนพนักงาน 
ที่มีการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 7 ตอป  มีการปรับเพิ่มคาเชาอาคารรอยละ 4 ตอป และมีคาใชจายการขาย คาใชจายทั่วไป  
คาการตลาด หนี้สูญ คาซอมบํารุง คาน้ํา คาไฟ คาเชา คาเสื่อมราคา คาใชจายอื่น ๆ เปนสัดสวนคงที่เมื่อเทียบกับยอดขาย 

และตนทุนผันแปร เปนการคิดตนทุนของสินคาเชน สินคาสัตวเลี้ยง อาหาร และเวชภัณฑทางการแพทย เชน ยา อุปกรณที่ใช

ประกอบการวินิจฉัยและรักษา รวมถึงคาใชจายเบ็ดเตล็ด การพยากรณอางอิงจากตนทุนผันแปรในไทยเฉลีย่ เทากับรอยละ 20 

ของรายได จึงกําหนดตนทุนผันแปรของธุรกิจในตางประเทศที่ไมสามารถใชทรัพยากรรวมกับสวนกลางไดทั้งหมด เทากับรอย

ละ 30 ในปแรก เนื่องจากเปนชวงเริ่มตนของกิจการ และมีสัดสวนลดลงตามลําดับเมื่อดําเนินกิจการและมีคาคงที่เทากับรอย

ละ 25 ของยอดขายในชวง ปท่ี 6-10 

การประเมินความคุมคาในการลงทุน 
ตาราง 7 ประมาณการกระแสเงินสดอิสระภายใตสถานการณปกติ 

รายการ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
กําไรสุทธิ (5,109,070) (448,629) 1,193,348 1,571,877 3,560,507 
คาเสื่อม (1,734,000) (1,734,000) (1,734,000) (1,734,000) (1,734,000) 
การเปลีย่นแปลงของเงินทุน

หมุนเวียน 
300,300.00 70,224.00 84,653.80 73,656.80 105,620.20 

กระแสเงินสดอสิระ (3,675,370) 1,215,147 2,842,694 3,232,220 5,188,887 
รายการ ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 

กําไรสุทธิ 4,988,364 5,299,025 6,448,378 7,642,041 8,999,216 
คาเสื่อม (995,000) (995,000) (995,000) (995,000) (995,000) 
การเปลีย่นแปลงของเงินทุน

หมุนเวียน 
55,185.20 81,291.00 90,641.60 95,320.40 104,759.20 

กระแสเงินสดอสิระ 5,928,178 6,212,734 7,352,736 8,541,721 9,889,456 
เงินลงทุนตั้งตน 17,445,000 
อัตราตนทุนของเงินทุน (k) 10% 
Payback Period 6 ป 8 เดือน 
NPV 5,183,166 บาท 
IRR 13.87% 
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ภายใตสถานการณปกติธุรกิจสามารถคืนทุนภายในระยะเวลา 6 ป 8 เดือน โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 

5,183,166 บาท ซึ่งมีคาเปนบวก แสดงวาภายใตสถานการณปกติ การลงทุนในธุรกิจนี้ใหผลตอบแทนมากกวาเงินลงทุน และ

จากการพิจารณาอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) พบวาธุรกิจใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับ 13.87% จึงถือเปน

โครงการที่ใหผลตอบแทนท่ีคุมคา  
5.6 ความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจและปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ 
  ความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจ ความนิยมและคุณภาพในการเลี้ยงสัตวของชาวเวียดนามสูงขึ้นเพราะ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม วัฒนธรรมและรายได ประกอบกับคูแขงขันในตลาดที่สรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑมี

นอยราย ทําใหโอกาสในการแยงชิงสวนแบงตลาดมีสูง และเมื่อพิจารณาดวยการประเมินความคุมคาทางการเงินแลว พบวาให

ผลตอบแทนเปนบวกตลอดระยะเวลาดําเนินการ จึงเปนธุรกิจที่คุมคาในการลงทุน 
  ปจจัยหลักที่มีผลตอความสําเร็จ (Key Success Factors) ไดแก การคงความแตกตางในดานคุณภาพ

การรักษาและคุณภาพการบริการผานการสนับสนุนดานการอบรมและตรวจสอบจากสํานักงานใหญอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิด

ความไดเปรียบในการแขงขัน รวมถึงการบริหารความสัมพันธตอผูรวมทุนชาวเวียดนามที่เอื้อประโยชนในการดําเนินธุรกิจใน

ตางประเทศ 

ขอจํากัดในการศึกษา 

จากกลยุทธท่ีมุงเนนการเปนผูนําดานวิชาการ และบริการที่เปนเลิศ ในอนาคตอาจมีการลงทุนในเครื่องมือที่ทันสมัย

เพิ่มขึ้น การจางบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เปนตน ซึ่งเปนขอจํากัดในการศึกษาและสงผลตอการ

ประมาณการกระแสเงินสดและการประเมินโครงการได 
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กลยุทธการปรับตัวในสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 ของธุรกิจอาหาร 
ของโรงแรมระดับหาดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Adaptation Strategies during the Virus Covid-19 Pandemic of Food Business  
in Five Star Hotel in Bangkok 

จิราภา พึ่งบางกรวย* สุภาวรรณ แกวปองปก** และสาวิตตรี จบศรี** 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการปรับตัวของธุรกิจอาหารของโรงแรมระดับหาดาว  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในชวงสถานการณการระบาดของไวรัส Covid-19 เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยใชเทคนิคการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) และเทคนิคการสังเกตอยางไมมีสวนรวม (Non-Participant 
Observation) โดยทําการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) ของโรงแรมระดับหาดาว จํานวน 10 แหง 

ไดแก โรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park, Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit, The Sukhothai Bangkok, 
Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Praya River, Grand Hyatt Erawan Bangkok, Bangkok Marriott Marquis 
Queen's Park, Banyan Tree Bangkok, The St.Regis Bangkok, The Okura Prestige Bangkok แ ล ะ The Athenee 
Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok  เทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis)  

ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุการทํางานโดยเฉลี่ย  7 ป  
และทั้งหมดมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินการปรับปรุงกลยุทธทางดานอาหารของโรงแรมระดับหาดาว  ในเขต

กรุงเทพมหานคร สวนใหญดํารงตําแหนงที่เกี่ยวของกับธุรกิจอาหาร คิดเปนรอยละ 66.67 ไดแก Executive Chef, ผูจัดการ

หองอาหาร, ผูจัดการฝายจัดเลี้ยง ผูชวยผูจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม  
 กระบวนการปรับตัวของโรงแรมระดับหาดาวจะเริ่มจากการทดลองปรับปรุงกลยุทธมาทําสินคาตามกระแสเชน  
การขายอาหารแบบริมถนนหรือการสรางเมนูราคายอมเยาว เปนตน แตจากการประเมินผล พบวาไมเหมาะสม  
กับตําแหนงของโรงแรมและพนักงานอาจจะไมปลอดภัยในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid-19  
จึงทําการปรับปรุงกลยุทธใหม ผลการศึกษาพบวา กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level Strategy) ไดแก กลยุทธการคงที่ 

(Stability Strategy) โดยมีการดําเนินงานแบบเดิม แตเนนการสรางผลกําไร (Profit Strategy) ดวยการใชขอไดเปรียบ

ทางการแขงขันที ่ม ีอยู และลดตนทุนบางสวนลง  สําหรับกลยุทธระดับหนวยธุรกิจ (Business Level Strategy) นั้น  
มี 2 กลยุทธไดแก กลยุทธการเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) และกลยุทธตลาดสวนยอย (Niche Market) 
และกลยุทธระดับปฏิบัติการ (Operational Level Strategy) ไดแก กลยุทธดานการตลาด กลยุทธดานการบริหารงานบุคคล 

และกลยุทธดานการปฏิบัติการ ซึ่งไดแก กลยุทธของฝายครัว  
คําสําคัญ : กลยุทธการปรับตัว, ธุรกิจอาหาร, โรงแรมระดับหาดาว 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate adaptive food strategies of 5-star hotels in Bangkok during 
Covid-19 pandemic. Since it was a qualitative study, semi-structured interview and non-participant 
observation were used to collect the data from ten 5-star hotels, namely Crowne Plaza Bangkok Lumpini 
Park, Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit, The Sukhothai Bangkok, Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Praya 
River, Grand Hyatt Erawan Bangkok, Bangkok Marriott Marquis Queen's Park, Banyan Tree Bangkok, The 
St.Regis Bangkok, The Okura Prestige Bangkok, and The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok. 
Content analysis was used to analyze the data. 

The results indicated that the participants were females and they have had approximate 7-year 
working experiences. And they were responsible for planning and adapting food strategies in their hotels in 
Bangkok The majority of the participants mainly worked in food business (66.67 percent). Their positions 
were executive chef, restaurant manager, catering manager, and food and beverage manager.  

Their adaptive food strategies consisted of selling their foods as street foods or creating cheaper 
menu. Nevertheless, that their previous adaptation was not appropriate for hotel positioning, and Covid-19 
pandemic situation, so they developed their strategies. According to their development, they found that 
corporate level strategy which were stability strategy concentration in profit strategy from competitive 
advantage and reduce minor cost. For business level strategy were customer centric and Niche market. And 
operational level strategy were marketing, human resource management and operational strategies which 
was kitchen strategies.   
Key words: Adaptation Strategy, Food Business, Five Star Hotel 

บทนํา 

ในชวงตั้งแตป 2563 ตอเนื่องมาถึงป 2564 นั้น ในประเทศไทยเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

Covid-19 ขึ้นอยางรุนแรง ในระลอกที่ 2 และ 3 ที่พบการติดเช้ือในประเทศสูงที่สุดเปนประวัติการณ โดยวันที่ 13 สิงหาคม 

2564 ทั่วประเทศมีการพบเช้ือสูงสุดถึง 23,418 ราย และในยอดผูติดเช้ือนี้ พบวาเปนผูติดเช้ือหลักในเขตกรุงเทพมหานคร 

(ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019, 2564)  จึงทําใหรัฐบาลตองมีการประกาศพระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน เพื่อยกระดับความเขมขนของมาตรการตาง ๆ และมีการบังคับใชพระราช

กําหนดฯ อยางจริงจัง เพื่อแกไขและบรรเทาสถานการณฉุกเฉินใหคลี่คลายลงอยางรวดเร็ว โดยการกําหนดมาตรการตาง ๆ 

นั้น ก็เพื่อที่จะลดและจํากัดการเคลื่อนยายการเดินทางของบุคคล เพื่อลดการติดตอและลดการสัมผัสระหวางกัน โดยพระราช

กําหนดฯ นั้น จะมีการประกาศใชอยางเขมงวดในพื้นที่ เปาหมายที่มีการระบาดอยางรุนแรง เพื่อสกัดกั้นการระบาดใหอยูใน

วงจํากัดและสามารถควบคุมการระบาดใหไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนจังหวัดหลักท่ีมีการแพร

ระบาดสูงที่สุดของประเทศ มีการประกาศคําสั่งของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของกับการปดการให บริการสถานที่ตาง ๆ  
หลายฉบับดวยกัน โดยเริ่มตั้งแตประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 25 เปนตนมา (สํานักงานประชาสัมพันธ กรุงเทพมหานคร, 
2564) โดยการประกาศปดใหบริการสถานท่ีตาง ๆ จะเปนสถานท่ีใหบริการกับคนจํานวนมาก เชน สถานบริการออกกําลังกาย 

โรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา รานอาหาร และโรงแรม เปนตน  
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การประกาศปดใหบริการสถานท่ีตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ถึงแมวาจะมีผลในเชิงบวกในมิติของการยับยั้งการแพร

ระบาดของไวรัส Covid-19 ไดเปนอยางดี แตก็มีผลกระทบท่ีเปนวิกฤติตอมิติทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการดํารงชีวิตของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานครเชนกัน รวมถึงสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของผูประกอบการประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะ

สงผลกระทบตอกลุมธุรกิจโรงแรมระดับหาดาว ถึงแมวา โรงแรมระดับหาดาวจะมีการเปดใหบริการอยูทั่วประเทศไทย  
แตกรุงเทพมหานครเปนจังหวัดที่มีโรงแรมระดับหาดาวเปดใหบริการอยูมากที่สุด  รวมถึงเปนที่ตั้งของโรงแรมระดับหาดาว  
10 อันดับที่มีผูตองการมาทดลองใชบริการมากที่สุดอีกดวย (Booking, 2564)  ซึ่งในชวงสถานการณของการแพรระบาดของ

ไวรัส Covid-19 ในระลอกที่ 3 นั้น กรุงเทพมหานครเปนพื้นที่ท่ีมีการแพรระบาดมากท่ีสุดในประเทศไทย และมีการประกาศใช

พรก.ฉุกเฉิน ที่เกี่ยวของกับการปดการใหบริการโรงแรมระดับหาดาวเพื่อปองกันการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 อีกดวย 

จึงทําใหโรงแรมระดับหาดาว ซึ่งมีรายไดหลักจากการใหบริการทางดานที่พักและใหบริการทางดานอาหารตองปดบริการ 

โดยเฉพาะธุรกิจหองพักนั้น ไมสามารถเปดใหบริการไดโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการประกาศปดประเทศช่ัวคราว ตั้งแตวันที่  
3 เมษายน 2564 จึงทําใหลูกคาหลักของโรงแรมระดับหาดาวท่ีเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติไมสามารถเดินทางเขาประเทศได 

(กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา, 2563) และในสวนของธุรกิจอาหารนั้น จะมีลูกคากลุมเปาหมายทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติ ยังคงเปดใหบริการได แตจะเปนการใหบริการเฉพาะแบบสั่งกลับไปรับประทานท่ีบานเทาน้ัน และในบางชวงเวลา

มีการประกาศมาตรการผอนคลายใหสามารถนั่งรับประทานในรานอาหารได แตก็ยังตองดําเนินการภายใตมาตรการเกี่ยวกับ

รานอาหารและการรักษาระยะหางทางสังคมตามพรก.ฉุกเฉิน จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหธุรกิจอาหารของโรงแรมระดับหาดาว

ในเขตกรุงเทพมหานครจะตองมีการปรับกลยุทธที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจดังกลาวใหสอดคลองกับสถานการณอยาง

เรงดวนอีกดวย 
การปรับปรุงกลยุทธในการดําเนินงานโดยปกติจะมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณ  

ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอยูแลว  สถานการณบางอยางเปนสถานการณที่เคยเกิดขึ้นและมีผูทําการศึกษาไวในอดีต เชน 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยวจากสังคมลานนาเปนสังคมเมือง (ณภัทร กุลนันท, 2553) การศึกษาผลกระทบและ

วิธีการรับมือของธุรกิจโรงแรมจากสถานการณการเมืองในประเทศไทย (คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา, 2557) หรือการปรับปรุงกลยุทธใหสอดคลองกับการเกิดมลพิษของสิ่งแวดลอม เชน อากาศเปนพิษ  
การปลอยน้ําเสีย และมลภาวะทางเสียง เปนตน (สานิตย หนูนิล และคนอื่น ๆ, 2560) จึงทําใหฝายบริหารมีแนวทางในการ

จัดการและรับมือกับเหตุการณตาง ๆ นั้น  แตสถานการณการระบาดของไวรัส Covid-19 นั้น เปนโรคอุบัติใหมที่ยังไมเคยมี

ผูทําการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกลยุทธการดําเนินงานของธุรกิจอาหารของโรงแรมระดบัหาดาวในชวงเวลาดังกลาวมากอน 

จึงไมมีสูตรสําเร็จหรือแนวทางในการบริหารในชวงเวลาที่มีการแพรระบาดนี้  ดวยเหตุนี้ จึงทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาถึงกลยุทธการปรับตัวในสถานการณการระบาดของไวรัส Covid-19 ของธุรกิจอาหารของโรงแรมระดับหาดาว ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการปรับตัวในสถานการณการระบาดของไวรัส Covid-19 ของธุรกิจอาหารในโรงแรมระดับ

หาดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร”  มีวัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อศึกษากลยุทธการปรับตัวของธุรกิจอาหารของโรงแรม

ระดับหาดาว ในสถานการณการระบาดของไวรัส Covid-19 

การทบทวนวรรณกรรม 

  งานวิจัยนี้ไดนําแนวคิดการปรับตัวของผูประกอบการของ McKee et al. (1989) มาประยุกตใชในการศึกษา โดยใน

แนวคิดนี้ไดกลาววา กระบวนการที่ผูประกอบการใชในการประมวลขอมูลตาง ๆ จากสภาพแวดลอมภายนอกและจะนําขอมูล

http://www.booking.com/
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ดังกลาวนั้น มาใชเพื่อปรับตัว โดยในการปรับตัว จะมีความเกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการแขงขัน และจะทําการ

วางกลยุทธใหมใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ เพราะเมื่อสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปนั้น จะพบวาไมมี

ผูประกอบการใด ที่สามารถอยูรอดได โดยไมมีการปรับตัว ดังนั้น ผูประกอบการจําเปนตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม

ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระดับของการปรับตัวนั้น จะขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมตาง ๆ และการปรับตัวมีความ

เกี่ยวของกับธุรกิจในหลายมิติ เชน มิติของการผลิตสินคาและ บริการ มิติของการตลาด มิติของชองทางการจัดจําหนาย  
มิติการบริหารบุคลากร และมิติทางการเงิน  
  จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของกลยุทธขององคกรพบวา กลยุทธขององคกร แบงเปน 3 ระดับ ไดแก  
กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับปฏิบัติการ โดยแตละระดับจะมีกลยุทธยอยสําหรับแตละระดับแยก

ยอยลงไปอีก โดยกลยุทธระดับองคกร (Corporate Level Strategy) คือกลยุทธในภาพรวมที่กําหนดเปาหมายหลักของ

องคกรและทิศทางในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย จะแบงออกไดเปน 3 กลยุทธดวยกัน ไดแก1).กลยุทธการเติบโต 

(Growth Strategy) เปนกลยุทธที่เนนการเติบโตดวยวิธีตาง ๆ 2).กลยุทธการคงที่ (Stability Strategy) กลยุทธแบบคงตัวที่

ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงหรือลงทุนอะไรเพิ่มเติม แตพยายามรักษามาตรฐานผลการดําเนินงานใหเหมือนเดิม 3).กลยุทธการ

หดตัว (Retrenchment Strategy) กลยุทธแบบหดตัว มักจะพบในกิจการที่มีความตองการที่ลดลงหรือสภาะเศรษฐกิจหดตัว 

กลยุทธระดับตอมา คือ กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) คือ กลยุทธในการดําเนินธุรกิจในแตละหนวยธุรกิจ 

โดยการที่พยายามที่จะสรางกลยุทธยอยดังตอไปนี้ในหนวยธุรกิจนั้น  1).ผูนําทางดานตนทุนต่ํา (Cost Leadership)  
กลยุทธสรางราคาตนทุนท่ีต่ํากวาคูแขงในตลาด และกาวเปนผูที่สามารกําหนดราคาสินคาในตลาดได 2).กลยุทธการสรางความ

แตกตาง(Differentiation) คือการมองหาตําแหนงใหมขององคกรที่ยังไมมีคูแขงอยูที่ทําใหกิจการเราเกิดความแตกตาง  
3).กลยุทธการมองลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) เปนกลยุทธการปรับตัวโดยพิจารณาความตองการของลูกคาเปน

หลัก และทําการศึกษาความตองการอยางละเอียด หลังจากนั้น จะนําความตองการนั้น มาออกแบบบริการและคิดคน

ผลิตภัณฑใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดตรงจุด 4).กลยุทธการตลาดเฉพาะกลุมยอย (Niche Market) กลยุทธการ

เจาะตลาดเฉพาะกลุมดวยการกําหนดกลุมลูกคาที่มีความเฉพาะ และเลือกทําการตลาดเฉพาะสวนที่เลือก จะทําใหกิจการ

กําหนดกลยุทธไดอยางชัดเจนและไมตองแขงขันกับองคกรอื่นมากเทาใด โดยตลาดเฉพาะกลุมยอยนั้น จะตองมีขนาดที่

เพียงพอในการที่จะทํากําไรอีกดวย และสุดทาย 5).กลยุทธการมุงตนทุน (Cost Focus) จะเปนกลยุทธที่เนนตนทุนที่ต่ํากวา

และทําการขายใหกับกลุมที่เฉพาะเจาะจง เชน สายการบินราคาประหยัดสําหรับนักศึกษา  และกลยุทธระดับสุดทาย ไดแก  
กลยุทธระดับปฏิบัติการ (Operational Level Strategy) คือกลยุทธในระดับการปฏิบัติในแตละแผนก ซึ่งจะมีความแตกตาง

กันออกไปในแตละหนาที่ในองคกร โดยหลักจะแบงออกเปน 3 หนาท่ี ไดแก 1) ฝายปฏิบัติการ (Implementation Strategy) 
เปนกลยุทธในฝายที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคา พัฒนาคุณภาพการผลิตและการวางแผนการ ผลิต 2) ฝายการตลาด 

(Marketing Strategy) เปนกลยุทธที่เกี่ยวของกับการทําการตลาดของกิจการ ท้ังการวางกลยุทธการตลาดและการวาง

แผนการสื่อสารการตลาดไปยังลูกคากลุมเปาหมาย และ 3) ฝายการเงิน (Financial Strategy) เปนกลยุทธในการบริหารเงิน

ของกิจการ เพื่อใหกิจการมีเงินท่ีเพียงพอในการบริหารงาน รวมถึงการบริหารแหลงเงินทุนของกิจการอีกดวย 
  โดยจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของธุรกิจในชวงการแพรระบาดของ

ไวรัส Covid-19 พบวา มีการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในหลายธุรกิจ เชน ธุรกิจคาเฟสัตว (นนทิตา เปรมแปลก และอริสา 

สะอาดนัก, 2564) ธุรกิจรานหนังสืออิสระ (ปานรวี หงสภักดี, 2562) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย (ภุชงค สถิรพิพัฒนกุล, 2564) 
รานอาหารริมบาทวิถี (ประภาพร ดีสุขแสง และพนมสิทธิ์ สอนประจักษ, 2564) พบวา ในชวงที่มีการแพรระบาดของไวรัส 
Covid-19 ทุกกิจการตองมีการปรับตัวในทุกดานอยางรวดเร็ว  โดยในการปรับปรุงกลยุทธนั้น ปกติจะตองมีการปรับปรุง  
ทั้งในสวนของกลยุทธการดําเนินงานของกิจการระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจและกลยุทธระดับปฏิบัติการ แตงานวิจัย  
สวนใหญนั้น จะทําการศึกษาในกลยุทธระดับปฏิบัติการเปนหลัก ซึ่งจะเนนไปที่การศึกษากลยุทธทางดานการตลาดเทานั้น 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 520  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

นอกจากนี้  งานวิจัยในอดีตในสวนของการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของธุรกิจในบริบทของโรงแรมนั้น พบวา  
ไดมีผูทําการศึกษาการปรับตัวโรงแรมมานรูดในเขตปริมณฑล (ชัญญาพัชชญ เงางาม , 2559) ซึ่งเปนการศึกษากลยุทธของ

ธุรกิจโรงแรมในชวงเวลาปกติ ไมใชการศึกษาในชวงที่มีการแพรระบาดของ ไวรัส Covid-19 และเมื่อคณะผูวิจัยได

ทําการคนควาในสวนของงานวิจัยในบริบทของโรงแรมที่ศึกษาในชวงที่มีการแพรระบาดพบวา มีการศึกษาโอกาสในการ

ปรับตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมโรงแรม (กวินภพ สายเพ็ชร, 2564) โดยผลการศึกษานั้น จะเปนการใหขอเสนอแนะใน

ชวงเวลาที่พนจากโรคระบาดวา ธุรกิจควรจะทําการปรับตัวอยางไร เชน ปรับตัวโดยการนําปญญาประดิษฐมาใชในการ

ใหบริการและทําการเจาะลูกคากลุมเปาหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง อีกทั้งการศึกษาในบริบทของโรงแรมที่พบวามีการศึกษา

ไวในชวงที่มีการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 สวนใหญจะเปนกรณีศึกษาเฉพาะโรงแรมใดโรงแรมหนึ่ง และจะเปน

การศึกษาเนนหนักไปที่การจัดการภาวะวิกฤติ เชน งานวิจัยของพัฒนาภา  ธาดาสิริโชค (2563) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง  
“กลยุทธการปรับตัวดานการบริหารจัดการโรงแรมในสภาวการณแพรระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา 

โรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9”  ซึ่งในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาไปท่ีการบริหารจัดการโรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9 แคเพียง

โรงแรมเดียว โดยจะเปนการศึกษาการปรับตัวในภาพรวมและทําการศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการในภาวะวิกฤติเพียงดานเดียว 
เปนตน 
  จากที่ไดกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา การศึกษากลยุทธการปรับตัวของโรงแรม โดยการเจาะศึกษาลงลึกทั้งสาม

ระดับขององคกรที่ จะทํา ให เห็นทิศทางการดํา เนินของโรงแ รมที่ ชัดเจน ไมคอยมีผู ใหความสนใจที่ จะศึกษา 
มากอน อีกทั้งโรงแรมระดับหาดาวเปนกลุมโรงแรมที่มีลูกคากลุมเปาหมายหลักเปนลูกคาชาวตางชาติ ซึ่งไมสามารถเดิน

ทางเขาประเทศในชวงเวลาของการปดประเทศได ก็จะเปนกลุมโรงแรมที่ไดรับผลกระทบทางตรงจากนโยบาย  
การควบคุมการแพรระบาดดังกลาวเปนอยางมาก การศึกษาใหเห็นผลกระทบและกลยุทธการปรับตัวของโรงแรมระดับหาดาว

ทั้งกลุม โดยทําการเจาะลึกใหเห็นรายละเอียดทั้งระดับองคกร ระดับธุรกิจ และระดับปฏิบัติการ จึงมีความนาสนใจที่ควร

ทําการศึกษาเปนอยางยิ่ง 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึ กษา ในครั้ งนี้ เ ป นการศึ กษา เ ชิ งคุณภาพ ในด านของผู ป ระกอบการ  (Entrepreneurial View)  
เพื่อศึกษากลยุทธการปรับตัวของธุรกิจอาหารของโรงแรมระดับหาดาว ในสถานการณการระบาดของ ไวรัส Covid-19

โดยเฉพาะ เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1.การเลือกพ้ืนที่ ในการวิจัย  สําหรับการเลือกพื้นที่การวิจัย เรื่อง  “กลยุทธการปรับตัวในสถานการณ 

การระบาดของไวรัส Covid-19 ของธุรกิจอาหารในโรงแรมระดับหาดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร” นั้น คณะผูวิจัยทําการ

คัดเลือกจากโรงแรมระดับหาดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากโรงแรมระดับหาดาวเปนโรงแรมขนาดใหญที่มีพนักงาน

เปนจํานวนมากที่จะตองบริหารจัดการ  และมีตนทุนในการดําเนินงานที่คอนขางสูงกวาโรงแรมในรูปแบบอื่น อีกทั้งพื้นที่ใน

เขตกรุงเทพมหานครกเ็ปนจังหวัดที่มีโรงแรมระดับหาดาวเปดใหบริการอยูมากที่สุดในประเทศไทย รวมถึงเปนท่ีตั้งของโรงแรม

ระดับหาดาว 10 อันดับที่มีผูตองการมาทดลองใชบริการมากท่ีสุดอีกดวย (Booking, 2564) คณะผูวิจัยจึงใชเกณฑดังกลาวใน

การกําหนดพื้นท่ีในงานวิจัยชิ้นนี้ คณะผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางอยางงาย แบบไมใสคืน เพื่อเลือกโรงแรมในการศึกษาในครั้ง

นี้ จํานวน 10 โรงแรม ไดแก 1) โรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park 2) โรงแรมCarlton Hotel Bangkok 
Sukhumvit 3) โรงแรม The Sukhothai Bangkok 4) โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Praya River 5) 
โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok 6) โรงแรมBangkok Marriott Marquis Queen's Park 7) โรงแรม Banyan Tree 
Bangkok 8)โรงแรม The St.Regis Bangkok 9) โรงแรม The Okura Prestige Bangkok  และ 10) โรงแรม The Athenee 
Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok 
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2.เกณฑการคัดเลือกผูใหขอมูลหลักและกลุมผูใหขอมูลหลัก คณะผูวิจัยไดทําการกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูให

ขอมูลหลักในการสัมภาษณ (Key Informant) ดังนี้ คณะผูวิจัยจะทําการคัดเลือกจากผูบริหารระดับกลาของฝายที่เกี่ยวของ

กับธุรกิจอาหารและฝายบริหารที่ตองประสานงานโดยตรงกับธุรกิจอาหารของโรงแรมระดับหาดาว ซึ่งผูบริหารในระดับ

ดังกลาว จะเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการปฏิ บัติตามนโยบายของ

โรงแรมระดับหาดาวอีกดวย สําหรับฝายบริหารที่ตองประสานงานโดยตรงกับธุรกิจอาหารนั้น จะเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบ

โดยตรงกับการปฏิบัติงานของฝายที่เกี่ยวของกับธุรกิจอาหาร รวมถึงยังมีสวนเกี่ยวของในการวางกลยุทธและการดําเนิน  
กลยุทธของฝายที่เกีย่วของกับธุรกิจอาหารอีกดวย เชน ฝายทรัพยากรมนุษย ฝายปฏิบัติการ และฝายแมบาน เปนตน  

โดยผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณของฝายที่เกี่ยวของกับธุรกิจอาหาร ไดแก  Executive Chef ผูจัดการฝายอาหาร

และเครื่องดื่ม ผูจัดการหองอาหาร ผูชวยผูจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม และหัวหนางานจัดเลี้ยงและฝายบริหารที่ตอง

ประสานงานโดยตรงกับธุรกิจอาหาร ไดแก คุณพอบานใหญ คุณแมบานใหญ ผูจัดการฝายปฏิบัติการ และผูจัดการฝาย

ทรัพยากรมนุษยของโรงแรมระดับหาดาว ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  
3.เทคนิคที่ใชในการเก็บขอมูล  ในงานวิจัยนี้ คณะผูวิจัยทําการศึกษาดวยเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ 2 เทคนิค 

ไดแก   
     3.1 เทคนิคการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) ซึ่งจะเปนเทคนิคหลักที่ใชใน

การศึกษาเพื่อใหไดประเด็นหลักและประเด็นยอยที่นาสนใจที่จะนํามาใชในการวิเคราะหผลการศึกษา โดยจะเปนการ

สัมภาษณที่มีการวางแผนไวกอนลวงหนาอยางเปนขั้นตอน แตไมเปนทางการมากนักและสามารถยืดหยุนได โดยทําการ  
สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) ที่เปนผูบริหารระดับกลาง 

จํานวน 10 คน การดําเนินการสัมภาษณเกิดขึ้นในชวงที่มีการระบาดอยางหนักของไวรัสโควิด 19 ในระลอกที่ 3 ในประเทศ

ไทย ดังนั้น เพื่อเปนการรักษาระยะหางทางสังคมและการยับยั้งการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19  ทางคณะผูวิจัยจึงทําการ

สัมภาษณผูใหขอมูลคนสําคัญผานแอพพลิเคชั่นไลนกลุมที่ตั้งขึ้นมา เพื่อทําการสัมภาษณโดยเฉพาะ จะประกอบไปดวยบุคคล 

4 ฝาย ไดแก 1) ผูดําเนินการสัมภาษณหลัก (Principle Moderator) ทําหนาที่หลักในการดําเนินการสัมภาษณ จะเปนผูเปด

ประเด็นตาง ๆ ในการสัมภาษณ 2) ผูชวยดําเนินการสัมภาษณ (Second Moderator) ทําหนาที่เปนผูชวยผูดําเนินการ

สัมภาษณหลักในการชวยเสริมประเด็นในการสัมภาษณ ทําการสังเกต และจดบันทึกการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใชในการ

วิเคราะห 3) ผูจดบันทึกและผูอํานวยความสะดวก (Note Taker and Facilitator) ทําหนาที่ในการจดบันทึกการสัมภาษณ 

รวมถึงการถอดเทปสัมภาษณ อีกทั้งยังเปนผูทําการนัดหมายเวลากับผูใหขอมูลคนสําคัญ และดึงผูใหขอมูลคนสําคัญเขา

แอพพลิเคช่ันไลนกลุมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทําการสัมภาษณ พรอมทั้งทําการอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัยกอนเริ่มการสัมภาษณ 

รวมถึง ทําหนาที่การบริหารโครงการวิจัยในภาพรวม เพื่อใหกาสัมภาษณดําเนินไปไดอยางราบรื่นโดยไมมีสิ่งรบกวน  
และสุดทาย ไดแก  4) ผู ใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) จํานวน 10 ทาน จากโรงแรมระดับหาดาว ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยผูใหขอมูลคนสําคัญแตละทานจะใชเวลาในการสัมภาษณ คนละประมาณ 30-45 นาที  
     3.2 ใชเทคนิคการสังเกต อยางไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ซึ่งเปนเทคนิคที่ใชในการ

เก็บรายละเอียดของสิ่งที่กําลังศึกษา โดยไมตองเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวและจะทําใหไดขอมูลที่มีความเปน

ธรรมชาติ โดยการใชเทคนิคในการศึกษาแบบสองเทคนิคนี้ ก็เพื่อเก็บรายละเอียดของการศึกษาและอธิบายผลของการศึกษา 
ที่ไดจากการศึกษาในเทคนิคหลักคือ การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางอีกดวย (สุภางค จันทวานิช, 2549) 

4.แหลงท่ีมาของขอมูล คณะผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจาก 2 แหลง ไดแก 1) แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เปนแหลงขอมูลประเภทเอกสารตาง ๆ ซึ่งไดจากโรงแรมระดับหาดาว ไดแก ขอมูลบนเว็บไซทที่มีการเผยแพรรายละเอียดตาง 

ๆ รวมถึงแผนพับ โปสเตอร และขอมูลบนสื่อสังคมออนไลน เชน เพจเฟซบุค อินสตาแกรม หรือไลนอยางเปนทางการ เปนตน 

2) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลจาก
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ผูใหขอมูลหลัก โดยวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) และการสังเกต อยางไมมีสวนรวม 

(Non-Participant Observation) 
5.การพิทักษสิทธิกลุมผูใหขอมูลคนสําคัญ กอนการเก็บขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลคนสําคัญ คณะผูวิจัยจะทําการ

ช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัย พรอมทั้งแจงกลุมผูใหขอมูลคนสําคัญทราบถึงวัตถุประสงคที่ทําการวิจัยวาจะเปนเพียงการนํา

ขอมูลที่ได ไปใชในการศึกษาเทานั้น จะไมสงผลกระทบและสรางความเสียหายตอผูใหขอมูล ทั้งตอตัวบุคคลและตอโรงแรมที่

ปฏิบัติงาน โดยการนําเสนอผลการศึกษานั้น ทางคณะผูวิจัยจะนําเสนอผลการศึกษาในภาพรวมและจะใชการกําหนดตัวอยาง

ของคําตอบแบบตัวเลข เชน ผูใหขอมูลคนสําคัญหมายเลข 1 เปนตน จากนั้น จึงเริ่มตนการสัมภาษณ พรอมกับขออนุญาตเพื่อ

ทําการบันทึกเสียง และกลาวขอบคุณเมื่อการสัมภาษณสิ้นสุดลง 

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษา “กลยุทธการปรับตัวในสถานการณการระบาดของไวรัส Covid-19 ของธุรกิจอาหารของโรงแรมระดับ 
หาดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร”  นั้น มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี ้
 1.ขอบเขตดานเนื้อหา สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ คณะผูวิจัยเนนการศึกษาในดานการปรับตัวในชวงสถานการณการ

ระบาดของไวรัส Covid-19 ในการดําเนินงานของโรงแรมระดับหาดาว เฉพาะดานการใหบริการในสวนของรานอาหารและ  
เบเกอรรี่ 

2.ขอบเขตดานเวลา งานวิจัยช้ินนี้ทําการเก็บขอมูลในชวงการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกที่ 3 ซึ่งเปน

ชวงที่มีผูติดเช้ือมากท่ีสดุในประเทศไทย ในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในสวนของการศึกษาเชิงคุณภาพนั้น ไดแก การวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
โดยคณะผูวิจัยทําการขออนุญาตผูรับการสัมภาษณเพื่อบันทึกเทปการสัมภาษณ และจะนําเทปการสัมภาษณนั้น มาทําการ

ถอดเทปแบบคําตอคํา (Verbatim) หลังจากนั้น คณะผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหจากลักษณะของเนื้อหาท่ีได

จากผลของการถอดเทปสัมภาษณ  เสร็จแลวจึงทําการจัดกลุมเนื้อหา (Sorting) และทําการสรุปในแตละประเด็นอยางละเอยีด 

หลังจากนั้น คณะผูวิจัยไดนํามาสรางเปนกลุมของประเด็น (Grouping) ที่เกี่ยวของกับการศึกษาเรื่องกลยุทธการปรับตัวของ

ธุรกิจอาหารในโรงแรมระดับหาดาวและทําการวิเคราะหเชิงลึกเพื่อหาประเด็นยอยของเนื้อหาที่ซอนอยูในการอภิปราย อีกทั้ง 

ทําการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) โดยการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการสังเกต แบบไมมีสวนรวม ที่ไดกระทํา

ควบคูไปกับการสัมภาษณอีกดวย 

ผลการศึกษา 

 ในส วนของผลการวิจ ัยนั ้น คณะผู ว ิจ ัยจะแบงการนํา เสนอผลการศึกษาออกเปน 4 ส วนใหญ ได แก  
1)ขอมูลเบื้องตนของผูใหขอมูลคนสําคัญ 2) ขั้นตอนการปรับตัวและกลยุทธการปรับตัวในระดับองคกร 3) การปรับตัว

ของธุรกิจอาหารในระดับธุรกิจ และ 4).การปรับตัวของธุรกิจอาหารในระดับปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 1). ขอมูลเบื้องตนของผูใหขอมูลคนสําคัญ ผูใหขอมูลคนสําคัญโดยสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุการทํางานโดย

เฉลี่ย 7 ป และทั้งหมดมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินการปรับปรุงกลยุทธทางดานอาหารของโรงแรมระดับหาดาวในเขต

กรุงเทพมหานคร สวนใหญดํารงตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจอาหาร คิดเปน รอยละ 66.67 ไดแก Executive Chef, ผูจัดการ

หองอาหาร ผูจัดการฝายจัดเลี้ยง และผูชวยผูจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม  
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          2).ขั้นตอนการปรับตัวและกลยุทธการปรับตัวในระดับองคกร  โดยกลยุทธระดับองคกรนั้น ผลการศึกษา

พบวา ในสวนของธุรกิจอาหารของโรงแรมระดับหาดาวทั้งหมด ไดมีการทดลองปรับตัวเพื่อดําเนินธุรกิจอาหาร  
ในรูปแบบอื่นที่ตางไปจากปกติที่ตนเองเคยทํา หลังจากนั้น จึงทําการประเมินผลการปรับตัว และทําการเลือกกลยุทธ

ในระดับองคกรในชวงเวลาของการแพรระบาดไวรัส  Covid-19 โดยวิธีการดําเนินธุรกิจอาหารในรูปแบบอื่นที่ตางไป

จากปกติ ตัวอยางเชน การเปดรานขายอาหารแบบริมถนน (Street Food) เชน การจําหนายขาวเหนียว หมูปง กาแฟ 

แซนวิช และสําหรับโรงแรมที่ไมไดเปดรานขายอาหารแบบริมถนน จะทําการทดลองทําอาหารแบบเมนูราคาประหยัด

จําหนายแบบเดลิเวอรี ่ เปนตน และเมื ่อทําการทดลองปรับตัวในการดําเนินธุรกิจในรูปแบบดังกลาว คนพบวา  
ไมเหมาะสมกับตําแหนงของกิจการ (Hotel Positioning) ที่เปนโรงแรมระดับหาดาว และไมเหมาะสมกับการแขงขัน

กับธุรกิจอาหารแบบริมถนน ดังนั้น การจําหนายอาหารขางถนนในชวงเวลาดังกลาว จึงเปนรูปแบบการทํากิจกรรม

เพื ่อชวย เหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR.) เพื ่อ ให ม ีอาหารที ่ถ ูกหลักอนามัยและมีความ

ปลอดภัยจําหนายใหกับประชาชนเทานั้น และเมื่อมีการแพรระบาดอยางหนัก ทางโรงแรมระดับหาดาวทุกแหง จึงทํา

การยกเลิกวิธีการปรับปรุงกลยุทธในรูปแบบดังกลาว และดําเนินกลยุทธระดับองคกร แบบกลยุทธการคงที่ (Stability 
Strategy) ซึ่งทางทางโรงแรมระดับหาดาวไดเลือกวิธีการดําเนินกลยุทธยอยในการดําเนินงานแบบเดิมในการสรางผล

กําไร (Profit Strategy) โดยกลับมาเนนในสิ่งที่ตนชํานาญและมีความไดเปรียบในการแขงขัน แตจะทําการลดตนทุน

บางสวนลง จากผลของการศึกษาโรงแรมระดับหาดาวทั้งหมดพบวา โรงแรมระดับหาดาวมีขอไดเปรี ยบทางการแขงขัน 

ที ่นํามาใชในการเสริมกลยุทธการดําเนินการแบบเดิมในการสรางผลกําไร แตสามารถลดตนทุนลงไดดวยความ

ไดเปรียบทางการแขงขันที่เกิดจากสาเหตุ ดังตอไปนี้ 
  1.1 ความไดเปรียบในเรื่องสถานที่และทําเลที่ตั้ง  โรงแรมระดับหาดาวทั้งหมดจะมีทําเลที่ไดเปรียบ

โรงแรมอื่นตรงที่ ตั้งอยูใจกลางเมืองและมีทําเลใกลเคียงกับสถานที่สําคัญของประเทศ เชน อยูในยานการคา ในยาน

สํานักงานใหญของบริษัท หรือตั้งอยูในยานที่เปนที่ตั้งสถานทูตของหลายประเทศ เปนตน  นอกจากนี้ โรงแรมระดับหา

ดาวยังเปนโรงแรมที่มีพื้นที่ของโรงแรมขนาดใหญ มีบริเวณทั้งที่เปนอาคารและเปนสวนขนาดใหญที่เหมาะกับการ

ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐในการยับยั้งการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 ไดแก มาตรการรักษาระยะหางทางสังคม 

ซึ่งโรงแรมระดับหาดาวทั้งหมด สามารถใชประโยชนจากพื้นที่ที่ไดเปรียบในการแขงขันนี้ ในการสรางรา ยไดในธุรกิจ

อาหารไดเปนอยางดี เชน การจัดพื้นที่ในหองอาหารใหมีระยะหางตามมาตรการที่รัฐบาลกําหนด อีกทั้ง ยังมีการ  
จัดพื้นที่สวนใหเปนพื้นที่ของการรับประทานอาหารของรานอาหาร เพื่อใหเปนสวนที่มีลักษณะเปดโลงที่มีอากาศ

ระบายไดดีตามขอกําหนดของรัฐบาล ซึ่งพื้นที่สวนนี้จะเปนสวนที่มีการสํารองที่นั่งมากที่สุดในชวงที่มีการแพรระบาด 

และสําหรับโรงแรมระดับหาดาวที่มีสวนขนาดเล็กไมสามารถจัดพื้นที่ไดเชนเดียวกับโรงแรมอื่น โรงแรมแหงนั้น  
จะใชการจัดพื้นที่รับประทานอาหารในหองพักใหแทน โดยโรงแรมระดับดาวที่ต่ํากวาร ะดับหาดาวนั้น จะมีขนาดของ

หองพักเล็กกวา การจัดใหรับประทานอาหารเต็มรูปแบบ เชน การรับประทานอาหารเย็นหรือที่เรียกวาดินเนอรนั้น 

กระทําไดยาก เนื่องจากหองพักจะมีพื้นที่แคบกวา (ผูใหขอมูลคนสําคัญหมายเลข 1, 3, 4, 6, 7 และ 10)  
  นอกจากนี้ การสรางรายไดของธุรกิจอาหารของโรงแรมระดับหาดาวทั้งหมด จะใชความไดเปรียบใน

เรื่องทําเลที่ตั้งเปนสําคัญ  โดยความไดเปรียบนั้น เกิดจากการตั้งอยูใกลกับสถานที่สําคัญตาง ๆ รวมถึงมีที่พักถาวร

แบบราคาแพงในบริเวณใกลเคียง ที่ทางโรงแรมระดับหาดาวไดทําการจําหนายอาหารใหกับผูที่อยู ในบริเวณดังกลาว

เปนหลัก ไดแก พนักงานในอาคารสํานักงานในตึกเดียวกันหรือที ่อยู ใกลเคียง (ผู ใหข อมูลคนสําคัญหมายเลข 

1,2,3,4,6, และ 7) ผูที่พักในคอนโดที่จําหนายไปแลว ที่อยูในบริเวณเดียวกันกับโรงแรม (ผูใหขอมูลคนสาํคัญหมายเลข 

4) บุคลากรของสถานทูตที่อยู ใกลกับโรงแรม (ผูใหขอมูลคนสําคัญหมายเลข 3,4 และ 6) 
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  1.2 ความไดเปรียบในเรื่องของกําลังซื้อของลูกคากลุมเปาหมาย  โรงแรมระดับหาดาวทั้งหมด  
จะมีลูกคากลุมเปาหมายเปนผูมีรายไดระดับสูง โดยจะเปนเจาของกิจการ  นักการทูต รวมถึงเปนพนักงานบริษัทที่มี

ฐานเงินเดือนในระดับสูง ซึ่งจะไดรับผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจโดยตรงคอนขางนอย ดังนั้น จึงมีอํานาจในการซื้อที่สูง

เชนเดิม (High Purchasing Power) ทางโรงแรมระดับหาดาวจะใชการติดตอทางตรง โดยเนนการสื ่อสารผาน

ชองทางบุคคลเปนหลัก (Personal Communication Channel) ในสวนของธุรกิจอาหารนั้น ผูจัดการหองอาหาร 

ผูชวยผูจัดการหองอาหาร และ Executive Chef จะคอนขางมีความคุนเคยกับลูกคาและมีเบอรโทรศัพทของลูกคา 

ดังนั้น ในการดําเนินกลยุทธของธุรกิจอาหารจะใชการโทรศัพทติดตอโดยตรงกับลูกคาในการเสนอขายสินคา ซึ่งเปน

กลยุทธรวมกันระหวางการใชพนักงานขาย (Personal Selling) และการทําการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
ผานทางโทรศัพท 
  1.3 ความไดเปรียบในเรื่องการสรางชองทางการจัดจําหนายแบบออนไลนไดเอง  เนื่องจากใน

ธุรกิจอาหารของโรงแรมระดับหาดาวจะประกอบดวยหลายสวนดวยกัน เชน มีหองอาหารหลายหองในโรงแรม ดังนั้น 

ในชวงเวลาของการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 ทุกโรงแรมจะเลือกเปดบริการเฉพาะหองอาหารที่ทํากําไรหรือ

ไดรับความนิยมมากที่สุดเทานั้น จึงทําใหมีพนักงานสวนเกินในสวนที่หองอาหารปดใหบริการช่ัวคราว อีกทั้งการสั่งซื้อ

อาหารของโรงแรมระดับหาดาวทั้งหมดจะเปนการสั่งซื้อโดยตรงกับทางหองอาหารโดยไมผานแพลทฟอรมออนไลน 

เชน Grab, Food Panda หรือ Lineman เปนตนและทางโรงแรมระดับหาดาวมีศักยภาพและกําลังคนที่จะดาํเนินการ

จัดสรางชองทางการจัดจําหนายแบบออนไลนไดดวยตนเอง จึงสามารถจัดตั้งชองทางการจัดจําหนายแบบออนไลนของ

โรงแรมไดอยางรวดเร็ว และสามารถดําเนินการจัดสงไดอยางมีประสิทธิภาพโดยที่ไมเสียสวนตางของกําไรใหกับแพลท

ฟอรมอีกดวย  
 จากความไดเปรียบทางการแขงขันที่กลาวมาขางตนของโรงแรมระดับหาดาว จึงทําใหโรงแรมระดับหาดาว

สามารถดําเนินกลยุทธการคงที่ (Stability Strategy) โดยที่มีการดําเนินงานแบบเดิมแตสามารถสรางผลกําไร (Profit 
Strategy) โดยใชความไดเปรียบทางการแขงขันที่ตนเองมีและทําการลดตนทุนบางสวนลงไดสําเร็จ ซึ่ง สิ่งตางๆ เหลานี้ 

เปนขอไดเปรียบที่เห็นไดชัดกวาโรงแรมระดับอื่น 
 3). การปรับตัวของธุรกิจอาหารในระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) กลยุทธระดับธุรกิจนั้น  
ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจอาหารของโรงแรมระดับหาดาวจะมีการใชกลยุทธในชวงการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 
ที่เห็นไดชัดอยู 2 กลยุทธ ไดแก กลยุทธการใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Centric) และกลยุทธตลาดเฉพาะ

กลุม (Niche Market) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
  3.1 กลยุทธการใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Centric) คือ การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง 

ดวยการมุงเนนการสรางประสบการณที่ดีใหลูกคา โดยการศึกษาความตองการของลูกคาปจจุบันวามีความตองการ

สินคาหรือบริการแบบไหน เพื่อที่จะไดสรางผลิตภัณฑออกมาใหตรงกับความตองการมากที่สุด  โดยโรงแรมระดับหา

ดาวจะเนนใหความสําคัญกับการศึกษาความตองการของลูกคาเดิมเปนห ลักวาตองการอะไรบาง ซึ ่งจากการให

ความสําคัญกับลูกคาเดิมพบวา  
   -ลูกคาตองการบริการทางดานอาหารเชนเดิม  โดยโรงแรมระดับหาดาวพบวา ลูกคาเดิมยังคงมี

ความตองการบริการทางดานอาหารเชนเดียวกับชวงเวลาปกติ เพียงแตเปลี่ยนรูปแบบเปนการรับประทานในที่ตั้งของ

ตนเอง เชน ในสํานักงานของตนเอง หรือในที่พัก เปนตน ทางธุรกิจอาหารจึงตองทําการปรับตัวดวยการนําสงบริการ

ไปยังที่พักของลูกคา ดวยการบริการแบบเดลิเวอรี่ใหกับลูกคาในระยะทางที่จํากัด เชน ไมเกิน 2-5 กิโลเมตร เปนตน 

แตเนื่องจากอาหารของหองอาหารโรงแรมระดับหาดาวจะมีเงื่อนไขในการสงมอบ ที่จะตองใหคงคุณสมบัติตามเดิม  
ทุกประการ เชน ร ูปลักษณของอาหาร และรสชาดของอาหาร จ ะตองไดมาตรฐานของโรงแรมระดับหาดาว  
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ทางโรงแรมระดับหาดาวก็จะทําการปรับปรุงจัดสงดวยยานพาหนะที่ดูมีภาพลักษณ และไมทําใหอาหารเกิดความ

เสียหายได เชน รถยนตขนาดเล็ก หรือรถตุก ๆ เปนตน  
   -ลูกคามีความรูสึกกังวลใจจากการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 ผลการศึกษาพบวาโรงแรมระดับ

หาดาวใหความสําคัญกับความรูสึกของลูกคาที่เกี่ยวของกับความกังวลใจนี้เปนอยางยิ่ง จึงไดดําเนินกลยุทธในการ

แกไขความกังวลใจใหกับลูกคาใน 2 ดาน คือ การแกไขความกังวลใจทางดานรางกาย (Physical Anxiety Fixing) 
และการแกไขความกังวลใจทางดานจิตใจ (Mental Anxiety Fixing) ดังตอไปนี้ 
    1).การแกไขความกังวลใจทางดานรางกาย (Physical Anxiety Fixing) คือการแกไข

ความกังวลใจที่อาจจะเกิดขึ้นกับรางกาย เชน การติดเชื้อ ไวรัส Covid-19 จากการเขามาใชบริการโดยทางโรงแรม

ระดับหาดาวนั้น จะมีกระบวนการสงมอบบริการที่เนนความสะอาดและความปลอดภัยเปนหลักอยูแลว ก็จะทําการ

เพิ่มกระบวนการสงมอบบริการอาหารใหดูมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น เชน การบริการอาหารภายในหองอาหาร  
จะมีการปดฝาอาหารที่จะเสิรฟไวตั้งแตครัวไปจนถึงการนําเสิรฟขึ้นโตะอาหาร พนักงานเสิรฟจะมีการใสถุงมือ ใส

หมวกคลุมผม สวมแมสกและเฟสชิวดตลอดเวลาในขณะที่ทําการเสิรฟอาหาร รวมถึงการยืนรอเพื่อที่จะใหบริการ

ลูกคา จะยืนในระยะที่หางจากปกติอีกดวย และในสวนของการบริการอาหารบนหองพัก ทางโรงแ รมระดับหาดาวทุก

แหงจะทําการหออาหารดวยฟลมใสและปดฝาอาหารไปอีกช้ันหนึ่ง โดยพนักงานบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจอาหารของ

โรงแรมระดับหาดาวทั้งหมดจะไดรับการฉีดวัคซีนทั้งสองเข็มเรียบรอยแลว และทําการประชาสัมพันธใหกับผูใชบริการ

ไดทราบดวยวิธีการตาง ๆ  เชน การจัดทําเข็มกลัดติดหนาอก หรือทําปายติดที่ดานหนาหองอาหาร เปนตน  
    2).การแกไขความกังวลใจทางดานจิตใจ (Mental Anxiety Fixing) คือ ความกังวลใจใน

เชิงความคิดเกี ่ยวกับการสูญเสียผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ เชน Voucher และบัตรสมาชิกประเภทตาง ๆ  
ของโรงแรมที่จะหมดอายุโดยไมไดใชงาน จึงทําใหเกิดความกังวลใจเกี่ยวกับการสูญเสียผลประโยชนนี้คอนขางมาก 

โดยลูกคาในกลุมนี้จะมีจํานวนมากและโรงแรมระดับหาดาวที่มีเครือขายในตางจังหวัดจะไดรับผลกระทบมากที่สุด 

ดังนั้น ทางโรงแรมระดับหาดาวไดใชกลยุทธหลัก 3 กลยุทธ เพื่อแกไขความกังวลใจนี้ ไดแก 1).การขยายระยะเวลาใน

การหมดอายุออกไปอีกระยะหนึ่ง โดยอางอิงกับประกาศของรัฐบาลเกี่ยวกับเงื่อนเวลา เชน ขยายออกไปอีก 3 เดือน 

เปนตน 2).ปรับคะแนนในการแลกสิทธิพิเศษตาง ๆ ของโรงแรม เชน กําหนดคะแนนที่ใชในการแลกลดลงจากปกติ 

แตจะตองใชในทันที เปนตน และ 3).การเสนอสิ่งอื ่นทดแทน เชน ลูกคาที่ซื ้อ Voucher มูลคาตาง ๆ สามารถนํา 

Voucher  นั้น มาใชแทนเงินสดในการชําระคาสินคาที่สั่งแบบเดลิเวอรี่ได เปนตน  
  3.2 กลยุทธตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) ลูกคาหลักของโรงแรมระดับหาดาวจะเปนกลุม

ลูกคาที่มีฐานรายไดคอนขางสูง ดังนั้น จะเปนกลุมที่มีเงินเก็บและไมไดมีรายไดที่พึ่งพิงกับเงินเดือนเทาใดนัก จึงไดรับ

ผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจนอย และมีกําลังในการซื้อเชนเดิม การเกิดโอกาสที่มีความตองการที่ พักช้ันดี

ระดับหาดาว เพื่อรองรับผูที่เดินทางมาจากตางประเทศในการกักตัวในประเทศไทยใหไดระยะเวลา 14 วัน ของลูกคา

ที่มีฐานรายไดคอนขางสูงทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จึงทําใหโรงแรมระดับหาดาวสวนหนึ่งปรับกลยุทธในการ

ใหบริการ จากการใหบริการที่พักแคเพียงอยางเดียว เปนการใหบริการที่พักพรอมทั้งบริการดานสุขภาพรวมกับ

โรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานสูงในประเทศไทย โดยการรวมกันเปน “สถานที่กักตัวทางเลือกของรัฐ (Alternative 
State Quarantine: ASQ.)” โดยทุกแหงจะจัดพื้นที่แยกโดยเฉพาะในการจัดบริการดังกลาวใหแยกจากบริการหองพัก

ในรูปแบบปกติ  
 กลยุทธในการแกไขความกังวลใจใหกับลูกคาทั้งดานรางกายและจิตใจตามที่กลาวมาขางตน รวมถึงการจัด

สถานที่กักตัวทางเลือกของรัฐแยกออกมาจากสวนที่ใหบริการแบบปกติ เพื่อจัดบริการใหกับลูกคาที่มีฐานรายได

ระดับสูงนั้น แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญในการมุงใหความสําคัญกับความตองการของลูกคาปจจุบันและการ
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มองเห็นชองวางทางการตลาดของตลาดสวนยอย จึงเปนกลยุทธระดับธุรกิจที่โรงแรมระดับหาดาวใชในการปรับตัวใน

สถานการณการระบาดของไวรัส Covid-19 อีกดวย 
 4). การปรับตัวของธุรกิจอาหารในระดับปฏิบัติการ (Operational Level Strategy) กลยุทธระดับ

ปฏิบัติการนั้น จะแบงออกตามงานที่ตองปฏิบัติ ซึ่งในสวนของดานการเงินนั้น จะเปนขอมูลที่ทางโรงแรมระดับหาดาว

ขอสงวนไว ไมมีการเปดเผย โดยผลการศึกษาพบวา โรงแรมระดับหาดาวมีการปรับปรุงกลยุทธใน 3 สวนงานยอยของ

ธุรกิจอาหาร ไดแก ดานการผลิต ดานการตลาด และดานการบริหารงานบุคคล มีรายละเอียด ดังตอไปนี้  
  4.1 การปรับตัวในระดับปฏิบัติการทางดานการผลิต สําหรับธุรกิจอาหารนั้น การปฏิบัติการดานการ

ผลิต คือ การปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานครัวทั้งหมด ซึ่งเปนงานในหนาที่ที่ใหญที่สุดของธุรกิจอาหารของ

โรงแรมระดับหาดาว จะแบงกลยุทธการปรับตัวออกเปน 3 กลยุทธยอย ไดแก  
      4.1.1 การรวมศูนย กลางงานครัว  ได แก การใชคร ัวกลาง โดยโรงแรมระดับหาดาวจะมี

หองอาหารหลายหองในโรงแรม ซึ่งโดยปกติจะแยกครัวในการทําอาหาร แตในชวงของการระบาดของไวรัส Covid-19 
จะเปดใชเพียงครัวเดียวในการทําอาหาร หรือการใชศูนยจัดเตรียมวัตถุดิบกลาง เพื่อปอนใหกับทุกครัวที่เปดใหบริการ 

และครัวแตละแหงจะทําการปรุงอาหารแคเพียงอยางเดียว เปนตน  
     4.1.2 การหาเมนูใหมเพื่อนํามาจําหนายในชวงของการระบาดของไวรัส Covid-19 โดยเฉพาะ 

เนื่องจากโดยปกติ อาหารในรานอาหารของโรงแรมระดับหาดาวจะมีขอควรระวังในเรื่องของคุณภาพและความสะอาด

มากมาย อีกทั้งการรักษามาตรฐานในระดับสูงของโรงแรมระดับหาดาว จึงทําใหบางเมนูไมสามารถจําหนายได  
ทางฝายปฏิบัติการครัวและเชฟจึงไดคิดเมนูใหมที่สามารถจําหนายไดโดยที่คุณภาพไมเสียหายและไมเสียภาพลักษณ

ของโรงแรมระดับหาดาว เชน พิซซา ของหวานที่ไมแชน้ําแข็งเพราะทําใหเสียรสชาติ หรือการทําอาหารที่เปนกลุม

อาหารจานเดียวออกมาจําหนาย เปนตน 
  4.1.3 การจัดเซทอาหารสําหรับการรับประทานอาหารแบบนิวนอมอล เพราะเงื่อนไขของการรักษา

ระยะหางทางสังคมที่จะชวยลดการแพรระบาดลงได ลูกคากลุมเปาหมายจึงตองรับประทานอาหารแยกกัน ดังนั้น ฝาย

ปฏิบัติการครัวและเชฟจึงตองคิดเมนูเปนชุดที่สามารถรับประทานในที่ตั้งของตนเองไดโดยไดรั บประทานอาหารครบ

ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานและดูดีมีระดับแบบหาดาวอีกดวย เชน การจัดชุดอาหารกลางวัน ที่มีครบทั้ง Starter, 
Main Course, และของหวาน เปนตน  
  4.2 การปรับตัวในระดับปฏิบัติการทางดานการตลาด  สําหรับธุรกิจอาหารนั้น การปฏิบัติการดาน

การตลาดจะเปนการดําเนินงานควบคูไปกับการปฏิบัติการดานการตลาดของโรงแรม ซึ่งจะรวมงานการตลาดของ

หองพักไปดวย จะแบงกลยุทธออกเปน 3 กลยุทธยอย ไดแก 
      4.2.1 การปรับตัวเขาสู การจําหนายแบบออนไลน โดยในการกาวเขาสู การจัดจําหนายแบบ

ออนไลนของโรงแรมระดับหาดาวนั้น เปนการดําเนินการดวยตนเองเปนหลัก ซึ่งไมไดเขารวมในแพลทฟอรมของเดลิ

เวอรี่ เชน Grab Food, Food Panda หรือ LaLaMove เปนตน เนื่องจากโรงแรมระดับหาดาวจะมีขอกําหนดในเรื่อง

ของคุณภาพและความสะอาดของอาหารในระดับสูง ดวยเหตุนี้ จึงทําใหโรงแรมระดับหาดาวไมสามารถเขารวมการจัด

จําหนายผานแพลทฟอรมออนไลนที่เนนความเร็วในการจัดสงได เพราะการจัดสงอยางรวดเร็ว อาจจะทําใหอาหาร

เสียหายในระหวางการเดินทางและรูปลักษณของอาหารอาจจะไดรับไมตรงกับที่กําหนด อีกทั้ง การจัดสงโดยผาน

แพลทฟอรมไมเหมาะสมกับตําแหนงของผลิตภัณฑอาหารระดับหาดาว จึงทําใหโรงแรมระดับหาดาวทุกแหง 

ดําเนินการเขาสู การจําหนายแบบออนไลนดวยตนเองแบบจํากัด ซึ ่งจะจัดจําหนายเพียง 2 ชองทางเทานั้น ไดแก  
การจัดจําหนายผานทางเพจเฟซบุค และ Line Official ของหองอาหารหรือของโรงแรมเอง และทําการจัดสงดวย

ตนเองในระยะทางที่จํากัด เชน ฟรีในระยะ 2-5 กิโลเมตรจากโรงแรม เปนตน 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 527  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

      4.2.2 การใชกลยุทธอาหารนํากลยุทธหองพัก  โดยปกติในการทําการตลาดของโรงแรมนั้น  
จะเปนการใช “กลยุทธหองพักนํากลยุทธอาหาร” เชน ใชบริหารหองพัก จะมีบริการอาหารเชาฟรี เปนตน แตในชวง

การแพรระบาดของไวรัส Covid-19 มีแขกเขาพักในโรงแรมนอยมาก ทางโรงแรมระดับหาดาวทุกแหงจึงปรับกลยุทธ

การตลาดไปเปนการใช “กลยุทธอาหารนํากลยุทธหองพัก” แตจะมีความตางกันในรายละเอียด เชน การใชกลยุทธ

การรับประทานอาหารถึงยอดที่กําหนด จะแถมหองพักฟรีหนึ่งหอง (ผูใหขอมูลคนสําคัญหมายเลข 4 และ 6) หรือ  
การจัดพื้นที่รับประทานเต็มรูปแบบ แบบสวนตัว โดยใชหองพักที่มีวิวที่สวยงามจัดเปนหองรับประทานอาหารใหแทน

การรับประทานในหองอาหารปะปนกับผูใชบริการทานอื่น (ผูใหขอมูลคนสําคัญหมายเลข 4 และ 7) เปนตน  
      4.2.3 การใชกลยุทธการสื ่อสารทางการตลาดแบบออนไลนมากขึ ้น   เดิมการสื ่อสารทาง

การตลาดกับลูกคานั้น ทางโรงแรมระดับหาดาวจะเนนการใชผานเว็บไซทและอีเมล ซึ่งถือเปนชองทางการสื่อสารปกติ

ของโรงแรมระดับหาดาว แตในชวงการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 จะมีการใชการสื่อสารที่หลากหลายขึ้น 

โดยเฉพาะการใชการสื่อสารทางการตลาดแบบออนไลน เชน การใชเพจเฟซบุค หรือ Line Official เปนตน โดยจะใช

วิธีการสื่อสารการตลาดแบบออนไลนที่ไมหลากหลาย เพราะเนื่องจากมารยาทของวิธีการสื่อสารกับลูกค าระดับสูงจะ

มองวา การสื่อสารโดยใชชองทางแบบออนไลน เปนชองทางแบบไมเปนทางการ ทางโรงแรมระดับหาดาวจึงใช

เฉพาะที่พิจารณาเห็นวาเหมาะสมของโรงแรมตนเอง เชน บางที่จะไมใช Line เพราะลูกคารองเรียนวาไมสุภาพและ 
ดูไมเหมาะสม เปนตน 
  4.3 การปรับตัวในระดับปฏิบ ัต ิการทางดานการบริหารงานบุคคล  สําหร ับธ ุรก ิจอาหารนั ้น  
การปฏิบัติการดานการบริหารงานบุคคล จะเปนการดําเนินการตามนโยบายหลักของโรงแรมระดับหาดาวโดยใน

ชวงเวลาที่มีการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 ผลการศึกษาพบวา กลยุทธดานการบริหารงานบุคคลจะมีกระบวนการ

ที่คลายคลึงกัน โดยเริ่มจากเบาไปหาหนัก 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
     4.3.1 การยกเลิกการจางบุคคลภายนอก (Outsource) จะเปนกระบวนการลดจํานวนคนที่เกิน

กวาความตองการลงเปนกระบวนการแรก เนื่องจากงานบางอยางในสวนของธุรกิจอาหารจะไมสามารถดําเนินการได 

เชน งานจัดเลี้ยง ที่จะตองมีการใชพนักงานใหบริการจํานวนมาก เปนตน อีกทั้งยังเปนการลดตนทุนอีกประการนึงดวย

เชนกัน 
       4.3.2 การลดเงินเดือนผูบริหาร ในกระบวนการตอมานั้น ทางโรงแรมระดับหาดาวจะเริ่มทําการ

ลดเงินเดือนผูบริหารลงตามสัดสวนของเงินเดือนที่ไดรับ ในลักษณะของอัตราแบบกาวหนา เชน ผูบริหารที่มีอัตรา

เงินเดือนสูงกวา 60,000 บาท จะลดเงินเดือนลงรอยละ 25 และผูบริหารที่เงินเดือนสูงกวานี้ จะมีการลดเงินเดือนลง

มากกวา เปนตน โดยเฉลี่ยจะทําการลดลงไปรอยละ 25-30 ของฐานเงินเดือนที่ไดรับในปจจุบัน 
     4.3.3 การพักงานโดยไมรับเงินเดือน (Leave without Pay) กระบวนการบริหารงานบุคคลใน

ลําดับที่สามนั้น ทางโรงแรมระดับหาดาวโดยปกติจะมีงานคอนขางยุง พนักงานจะไมคอยไดหยุดงานเพื่อไปพักผอน 

ดังนั้น พนักงานหลายคนจะมีวันหยุดสะสมคอนขางมาก ดังนั้น ทางโรงแรมระดับหาดาวจึง ใหพนักงานสามารถยื่น

ความประสงคในการลาพักงานโดยที่ไมรับเงินเดือนเปนระยะเวลายาวกวาปกติได และบางสวนมีการเพิ่มวันหยุดให

พิเศษอีกดวย เชน ขอพักงานโดยไมรับเงินเดือน 4 วันแตสามารถหยุดได5 วัน เปนตน   
     4.3.4 การปรับตําแหนงงาน สําหรับกระบวนการบริหารงานบุคคลในลําดับที่สี่นั้น ในชวงของการ

แพรระบาดของไวรัส Covid-19 จะมีบางสวนงานที ่ไมสามารถเปดดําเนินการไดหรือไมมีลูกคาเขามาใชบริการ  
จึงทําใหมีพนักงานเกินกวาปริมาณงาน เชน งานจัดเลี้ยง งานเสิรฟอาหาร เปนตน จึงตองโยกยายพนักงานไปชวยงาน

ในสวนงานอื่น หรือชวยงานในแผนกที่มีความตองการกําลังคนในชวงนั้น เชน การยายพนักงานไปทําหนาที่เช็คอุณหูมิ

ลูกคาหรือจัดเตรียมสินคาบรรจุกลองเพื่อจัดสงแบบเดลิเวอรี่ เปนตน  
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     4.3.5 การลดเงินเดือนพนักงาน โดยในกระบวนการบริหารงานบุคคลกระบวนการสุดทายและ

กําลังดําเนินกลยุทธนี ้อยู ในปจจุบัน ไดแก การลดเงินเดือนพนักงานระดับปฏิบัติการในสวนของธุรกิจอาหารลง  
ซึ่งจะเริ่มทําการลดเงินเดือนของพนักงานบริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการลงตามสัดสวนของเงินเดือนที่ไดรับ 

โดยเฉลี่ยจะทําการลดลงไปรอยละ 25-30 ของฐานเงินเดือนที่ไดรับในปจจุบัน 
  กลยุทธการปรับตัวในระดับปฏิบัติการตามที่กลาวมาขางตน ในภาพรวมเปนการปรับตัวโดยแยกตามกลุมงาน

ตามหนาที่ในโรงแรมระดับหาดาว แตสามารถสรุปไดออกเปน 2 หมวดใหญ  โดยหมวดแรก ไดแก หมวดของการลด

คาใชจาย เชน การตัดการจางงานชวงลง (Outsource) การลดคาใชจายเกี่ยวกับงานครัวดวยการรวมศูนยกลางงาน

ครัวดวยวิธีการหลากหลาย และการลดคาใชจายในหมวดของพนักงานลง เปนตน และหมวดที่สองคือหมวดของการ

สรางรายไดเพิ่ม ไดแก การสรางเมนูเพื่อรองรับวิธีการรับประทานที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดจําหนายผานชองทางการ

ขายแบบใหม หรือการปรับกลยุทธเรือธงในการขายจากกลยุทธหองพักนําอาหารเปนกลยุทธอาหารนําหองพัก เปนตน 

ทั้งหมดที่กลาวมานี้ จึงเปนกลยุทธระดับปฏิบัติการที่โรงแรมระดับหาดาวใชในการปรับตัวในสถานการณการระบาด

ของไวรัส Covid-19 ที่กําลังระบาดอยู 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื ่อง “กลยุทธการปรับตัวในสถานการณการระบาดของไวรัส Covid-19 ของโรงแรมระดับหาดาว  
ในเขตกรุงเทพมหานคร” นั้น อภิปรายผลได ดังนี้  
  1.ผลการศึกษาพบวา กลยุทธในการปรับตัวของโรงแรมระดับหาดาวนั้น จะใชวิธีการทดลองปรับตัวเพื่อศึกษา

ผลกระทบในการปรับตัวในรูปแบบดังกลาวกอน แลวนํามาประเมินผล เพื่อทําการปรับปรุงกลยุทธในการดําเนินงานให

เหมาะสมกับภาพลักษณและตําแหนงทางการตลาดของโรงแรมระดับหาดาวอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดในการ

บริหารงานเชิงกลยุทธของ Thompson and Strickland (2002) ที่ไดใหแนวทางสําคัญในการปรับปรุงกลยุทธสําหรับธุรกิจ

ขนาดใหญวา กิจการไมสามารถจะใชกลยุทธเดิม ๆ ไดตลอดเวลากิจการจําเปนตองปรับปรุงกลยุทธของกิจการใหมให

เหมาะสมกับสถานการณอีกดวย เนื่องจากสภาพแวดลอมของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และยังสอดคลองกับ

แนวคิดในการปรับปรุงกลยุทธของ McKee et al. (1989) ที่กลาววา ไมมีผูประกอบการใด ที่สามารถอยูรอดไดโดยไมมีการ

ปรับตัว และผูประกอบการจะตองประมวลขอมูลตาง ๆ จากสภาพแวดลอมภายนอกและจะตองนําขอมูลดังกลาวนั้น  
มาใชเพื่อปรับตัวและปรับเปลี่ยนกลยุทธใหม ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอีกดวย โดยในสถานการณการ

ระบาดของไวรัส Covid-19 นั้น เปนสถานการณที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน จึงไมมีสูตรสําเร็จในการปรับกลยุทธใหเรียนรู 

ผูบริหารของโรงแรมระดับหาดาวจึงตองทําการเรียนรูและทดลองการปรับกลยุทธดังกลาวดวยตนเอง โดยอยูภายใตขอจํากัด

หลักของโรงแรมระดับหาดาวคือการเปนธุรกิจขนาดใหญที่มีเงินลงทุนสูง มีผูไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจจํานวนมาก  
ทั้งในสวนของผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงานของกิจการเอง ดังนั้น การจะตัดสินใจดําเนินกลยุทธใดก็ตาม จะตองกระทําดวย

ความระมัดระวังอีกดวย 
  2.กลยุทธที่ใชในแตละระดับนั้น เมื่อพิจารณาอยางละเอียดจะพบวา เปนกลยุทธที่ใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชวง

สถานการณของการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 เชน แกปญหาความกังวลใจ แกปญหาในเรื่องรายไดของโรงแรม  
โดยที่การแกปญหานั้น โดยสวนใหญจะกระทบโดยตรงกับลูกคาของโรงแรมระดับหาดาวเอง ดังนั้น การที่ตองปดบริการในบาง

ชวงเวลาหรือการเปดบริการอยางไมสมบูรณในสวนของธุรกิจอาหาร  จึงถือเปนความไมพรอมในการใหบริการของกิจการ  
แตเปนความไมพรอมที่เกิดจากปจจัยภายนอกที่ไมไดเกิดจากการใหบริการของโรงแรมระดับหาดาวเอง ถึงอยางไรก็ตาม 

โรงแรมระดับหาดาวก็ตองทําการฟนฟูบริการใหกับลูกคา โดยกลยุทธการฟนฟูบริการที่โรงแรระดับหาดาวใช จะเปนลักษณะ

การใหลูกคาไดมีโอกาสที่จะมีทางเลือก จากตัวอยาง การใหโอกาสในการเลือกใช Voucher ที่หลากหลาย เชน ใหลูกคา
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สามารถเลือกจะขยายเวลาการหมดอายุเพื่อใชในอนาคต การปรับคะแนนแลกซื้อลดลง หรือ การใหนํามาใชแทนเงินสดในการ

สั่งซื้ออาหารแบบเดลิเวอรี่ เปนตน ซึ่งการใหลูกคาไดมีโอกาสไดเลือกที่หลากหลายนี้ ทําใหลูกคามีความพึงพอใจและยังคงใช

บริการโรงแรมระดับหาดาวตอเนื่องอีกดวย จากตัวอยางที่กลาวมา แสดงใหเห็นวาการรับรูวาตนเองไดมีโอกาสเลือก 

(Perceived Choice) มีผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของลูกคานั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Hui and Bateson (1991)  
ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “Perceived Control and the Effects of Crowding and Consumer Choice on the Service 
Experience” โดยผลการศึกษาที่สําคัญที่คนพบในงานวิจัยนี้ พบวา การที่ลูกคาจะยังคงอยูหรือจะออกจากสถานการณของ

การใหบริการนั้น เกิดจากการที่ลูกคารับรูวาตนเองนั้น มีโอกาสที่จะไดเลือกหรือไม และถาหากลูกคารับรูไดวา ตนเองมี

ทางเลือก ก็จะรูสึกวาตนเองสามารถควบคุมสถานการณของการบริการได ซึ่งการรับรูนี้จะสงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการอีกดวย ซึ่งลักษณะเฉพาะของผูที่ตองการการรับรูวาตนเองสามารถควบคุมสถานการณตาง ๆ ไดจะเปนลักษณะของ

ผูประกอบการ เจาของกิจการ และผูมีรายไดระดับสูง (Ajzen, 1991; 2002) ซึ่งคนกลุมนี้จะเปนกลุมคนที่ตองการระดับการ

รับรูถึงการควบคุมสถานการณไดในระดับท่ีสงูกวาบุคคลทั่วไป (Hui & Toffoli, 2002) อันเปนลักษณะเฉพาะของลูกคาโรงแรม

ระดับหาดาวอีกดวย  
  3.การตัดสินใจในการดําเนินกลยุทธที่เกี่ยวของกับธุรกิจอาหารนั้น สวนใหญเกิดจากการคํานึงถึงคุณภาพของการ

บริการของโรงแรมระดับหาดาว ตัวอยางเชน การไมจําหนายอาหารบางประเภท เชน ของหวานบางประเภทที่ตองใสน้ําแข็ง 

หรืออาหารบางอยางที่จะมีกระบวนการเสิรฟโดยเฉพาะ ทางโรงแรมจะไมจําหนายแบบเดลิเวอรี่  เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ

ง า น วิ จั ย  Kumar (2017) เ รื่ อ ง  “A Service Quality for Five Star Hotel from the Customer Perspective”  
โดยในงานวิจัยนี้ ไดทําการศึกษาในโรงแรมระดับหาดาวของประเทศอินเดีย ผลการศึกษาพบวา  ลูกคาของโรงแรมระดับหา

ดาวจะมีความคาดหวังและระดับการรับรู ในคุณภาพของการบริการที่สูงกวามาตรฐานทั่วไป  ซึ่ งแสดงใหเห็นวา 
ในการใหบริการดานอาหาร ทั้งในสถานการณปกติหรือสถานการณพิเศษก็ตาม โรงแรมระดับหาดาว ก็ยังคงตองรักษา

มาตรฐานในระดับสูงเชนเดิม อีกทั้งการใหบริการอาหารในสถานการณพิเศษเฉกเชน สถานการณการระบาดของไวรัส Covid-
19 นี ้นอกจากน้ี กลยุทธการใหบริการอาหารโดยการจัดเปนชุดแบบหรูหรา เพื่อตอบสนองลูกคาของโรงแรมโดยพิจารณาจาก

ความตองการของลูกคาเปนสําคัญ ยังไปสอดคลองกับงานวิจัยของ Khozaei et al. (2016) เรื่อง “Factors Predicting 
Travelers’ Satisfaction of Three to Five Star Hotels in Asia, an Online Review”  โดยในงานวิจัยนี้ ไดทําการศึกษา

คุณลักษณะของบริการในโรงแรมระดับหาดาวที่จะทําใหลูกคามีความพึงพอใจในในการใชบริการในประเทศมาเลเซีย  
ผลการศึกษาพบวา การใหบริการอาหารของโรงแรมระดับหาดาวเปนคุณลักษณะที่ทําใหลูกคามีความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงแรมระดับหาดาวอีกดวย ดังนั้น การตัดสินใจในกลยุทธในการใหบริการดานอาหารโดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานระดบัสงู

ของโรงแรมระดับหาดาวเชนเดิม โดยเปดโอกาสใหลูกคาไดมีโอกาสในการตัดสินใจและมีโอกาสที่จะเลือกรับบริการจะเกิดผล

เชิงบวกและเปนประโยชนกับโรงแรมระดับหาดาวมากกวาการลดระดับของมาตรฐานของการใหบริการลง 

ขอจํากัดของงานวิจัย 

  การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการปรับตัวในสถานการณการระบาดของไวรัส Covid-19 ของโรงแรมระดับหาดาวในเขต

กรุงเทพมหานคร” นั้น มีขอจํากัด ดังตอไปนี้ 
  1. ในงานวิจัยนี้ ทําการศึกษาเฉพาะในสวนของธุรกิจอาหารแคเพียงอยางเดียว โดยบริการในโรงแรมระดับหาดาว  
มีหลายสวนดวยกัน โดยเฉพาะบริการทางดานหองพักที่เปนรายไดหลักของโรงแรมระดับหาดาวซึ่งการศึกษาเฉพาะในสวนของ

ธุรกิจอาหาร อาจจะทําใหผลของงานวิจัยช้ินนี้ อาจจะยังไมคลอบคลุมในสวนของการบริหารงานของโรงแรมระดับหาดาว

เทาใดนัก 
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  2. การศึกษานี้ ทําการศึกษาการปรับตัวของธุรกิจอาหารของโรงแรมระดับหาดาว ในเขตกรุงเทพมหานครเฉพาะ

ในชวงระยะเวลาของการระบาดของไวรัสโควิด 19 เทานั้น ซึ่งธุรกิจอาหารจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งในสวนของ

เมนูอาหารและประเภทของอาหารที่นําเสนอ ดังนั้น จึงทําใหในชวงเวลาอื่นนั้น อาจจะมีผลของการศึกษาท่ีไมเหมือนกัน 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

 การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการปรับตัวในสถานการณการระบาดของไวรัส  Covid-19 ของโรงแรมระดับหาดาว ในเขต

กรุงเทพมหานคร” นั้น คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต  ดังตอไปนี้ 
  1.ผลของการศึกษาท่ีไดจากงานวิจัยนี้ เปนผลการศึกษาท่ีสะทอนถึงนวัตกรรมของการจัดการกับปญหาในกลุมธุรกิจ

โรงแรมระดับหาดาวในสถานการณที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในโลก นั่นก็คือการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งเปนวิกฤติ 
ที่เกิดขึ้นจากโรคอุบัติใหม แมกระทั่งในวงการแพทยก็ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการรักษาใหหายขาด ดังนั้น ผลการศึกษา  
ที่สะทอนใหเห็นนวัตกรรมของการจัดการกับปญหาของกลุมโรงแรมระดับหาดาว ซึ่งเปนกลุมธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมโรงแรม

ในประเทศไทย ทําใหสามารถเปนแนวทางใหกับธุรกิจโรงแรมและที่พักในรูปแบบอื่นไดเปนอยางดี รวมถึงนํามาใชในการ

จัดการกับสถานการณที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนไดอีกดวย 
  2.ผูที่สนใจอาจจะทําการศึกษาโรงแรมในระดับดาวอื่น ๆ เชน ระดับสี่ดาวหรือระดับสามดาวเพิ่มเติม เพื่อให 
ผลการศึกษาที่ไดนั้น เปนผลการศึกษาของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ซึ่งทางสมาคมโรงแรมไทยจะไดนํามาใช

ประโยชนในการปรับปรุงกลยุทธและรับมือกับสถานการณที่ไมอาจคาดเดาไดในอนาคต 
  3.ในการใหบริการของโรงแรมนั้น ยังมีสวนของการใหบริการหองพัก ซึ่งเปนสวนท่ีสําคัญที่สรางรายไดเปนอันดับตน 

ๆ ใหกับโรงแรม ที่มีความนาสนใจที่จะทําการศึกษาเพิ่มเติม ดังนั้น หากมีการทําการศึกษากลยุทธการปรับตัวในสถานการณ

การระบาดของไวรัส Covid-19 ของโรงแรม โดยเฉพาะการศึกษาในสวนของการใหบริการหองพักเพิ่มเติม ก็จะเปนประโยชน

อยางยิ่งตออุตสาหกรรมโรงแรมอีกดวย 
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ความคิดเห็นและการตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมตอการปลอยมลพิษทางอากาศของ

ผูโดยสารสายการบินไทย 
Opinions and Awareness of Corporate Social Responsibility on                                   

Air Pollution Emission of Thai Airways Airline Passengers 
กฤษณ วิทวัสสําราญกุล* กนกวรรณ จั่นจีน** และเนตรศิริ เรืองอริยภักดิ์*** 

บทคัดยอ 

           การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ความเห็นเรื่องความรับผิดชอบทางสิ่งแวดลอมเรื่องการ

ปลอยมลพิษทางอากาศ และการตระหนักรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเรื่องการปลอยมลพิษทางอากาศของผูโดยสารสายการบินไทย 

2) เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรปจจัยสวนบุคคลกับการตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมเรื่องการปลอยมลพิษทาง

อากาศของผูโดยสารสายการบินไทย การวิจัยนี้ใชเครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามและแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางเปน

ผูโดยสารสายการบินไทย 400 คน ผลการวิจัยจากแบบสอบถามในสวนของปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปน

เพศหญิง 215 คน คิดเปนรอยละ 53.8 เปนเพศชาย จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.3 สวนใหญมีอายุ 18-27 ป จํานวน 

208 คน คิดเปนรอยละ 52.0 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 62.7 สวนใหญเปน

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมเรื่อง

การปลอยมลพิษทางอากาศ พบวา คาเฉลี่ยดานประโยชนทางเศรษฐกิจ มีคะแนนสูงที่สุด (คาเฉลี่ย=3.80) อยูในระดับมาก 

รองลงมาไดแก ความสมัครใจ มีคะแนนในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.77) ขอกําหนดทางกฎหมาย อยู ในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย=3.72) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.70) คะแนนโดยรวมของความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบทางสังคมเกี่ยวกับการปลอยมลพิษทางอากาศอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.74) ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการ

ตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมเรื่องการปลอยมลพิษทางอากาศ พบวา คาเฉลี่ยดานอารมณความรูสึก มีคะแนน

สูงที่สุด (คาเฉลี่ย=3.77) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ความรูความเขาใจ มีคะแนนในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.60)  
และการแสดงออก อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.47) คะแนนโดยรวมของการตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม

เกี่ยวกับการปลอยมลพิษอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.62)   
คําสําคัญ: ความรับผิดชอบทางสังคม, การปลอยมลพิษทางอากาศ, สายการบิน 

Abstract 

        This research aimed to 1) study personal factors, opinions and awareness of Corporate Social 
Responsibility on air pollution emission of Thai Airways airline passengers 2) compare the variables of 
personal factors and awareness of corporate social responsibility on air pollution emission of Thai Airways 
airline passengers. This research applied the questionnaire instrument and distributed them to the 400 
sampled airline passengers. The result of the questionnaires of the personal factors showed that mostly 
the respondents were 215 females (=53.8%), 185 males (=46.3%), mostly, 208 respondents’ ages were 

                                                           
 สาขาวิชาการจัดการการบิน, สถาบันพฒันาบุคลากรการบิน, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต E-mail: krit.wit@kbu.ac.th 
** สาขาวิชาธุรกิจการบิน, สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต E-mail: kanokwan.jan@kbu.ac.th 
*** สาขาวิชาธุรกิจการบิน, สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต E-mail: natesiri.rua@kbu.ac.th 
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around 18-27 years old (=52%), mostly, 251 respondents’ education were at bachelor degree level (=62.7%), 

mostly, 182 respondents were students (=45.5%). The results of the study regarding corporate social 
responsibility on air pollution emission found that economic benefit was at a highest scores (mean=3.80) 
at a high level, then discretionary (philanthropic) level at a high level (mean=3.77), legal level at a high 
level (mean=3.72) and business ethics at a high level (mean=3.70). Overall scores regarding corporate social 
responsibility on air pollution emission was at a high level (mean=3.74). The results of data analysis regarding 
attitudes towards corporate social responsibility found that emotional component was highest at a high 
level (mean=3.77), then, cognitive component was a high level (mean=3.60), and behavioral component at 
a high level (mean=3.47). Overall of attitudes towards corporate social responsibility regarding air pollution 
emission was at a high level (mean=3.62).  
Keywords: Corporate Social Responsibility, Air Pollution Emission, Airline  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเดินทางโดยเครื่องบินเปนสิ่งจําเปนในการเดินทางเพราะคาโดยสารในปจจุบันโดยเฉพาะสายการบินตนทุนต่ํา  
มีราคาถูกขึ้นทําใหคนสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได นอกจากนี้ การขนสงสินคาทางอากาศใชเวลานอยกวาการเดินทาง  
แบบอ่ืน จึงทําใหอุตสาหกรรมการบินมีความเจริญเตบิโตมาก อยางไรก็ตาม เมื่ออุตสาหกรรมการบินเจรญิเติบโตขึ้นก็กอใหเกดิ

ปญหาตอสิ่งแวดลอม เชน มลภาวะทางเสียง (noise pollution) และมลภาวะอันเกิดจากไอเสียของอากาศยาน  
(aircraft engine emissions) ซึ่งปลอยไอเสียของ เครื่องยนตจะทําใหคุณภาพอากาศเปลี่ยนไป ( climate change)  
และผลกระทบตอสุขภาพและอนามัยประชาชน มลภาวะที่เกิดจากไอเสียของอากาศยาน  (aircraft emission pollution) 
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ (climate change) เครื่องยนตของอากาศยาน จะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
และกาซเรือนกระจกอื่นๆ สูบรรยากาศโลกเปนการสนับสนุนเรงความเร็วภาวะโลกรอน นอกจากการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด (CO2) โดยเครื่องบินแลว อุตสาหกรรม การบินยังกอใหเกิดกาซเรือนกระจก (greenhouse gases)  
โดยการปลอยกาซเรือนกระจก (greenhouse gas emissions) จากยานพาหนะที่ใชบริการรับ-สงผูโดยสาร และพนักงานสาย

การบินที่ปฏิบัติงานอยูในสนามบิน รวมทั้งการปลอยกาซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิต  พลังงานที่ใชในอาคารสนามบิน 

โรงงานสรางเครื่องบิน และการกอสรางโครงสรางพื้นฐานของสนามบินในภาพรวมอากาศยานพลเรือนที่ทําการบินอยูทั่วโลก 

จะปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ประมาณ 2% อยางไรก็ตามในกรณีที่เครื่องบินของ สายการบินทําการบินในระยะสูง

ซึ่งคอนขางจะเขาใกล หรืออยูในช้ันบรรยากาศเบื้องบนที่ไมใชช้ันความสูง ของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2)  
อาจมี ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอยางมีนัยสําคัญ (สุชาติ คงแสงงาม, 2557) 

สิ่งเหลานี้ไดสงผลกระทบสําคัญตอสายการบินในแงของความรับผิดชอบทางสังคมและภาพลักษณของสายการบิน 

หลายสายการบินในสหภาพยุโรป (อียู) มีการเก็บภาษีการบินเพื่อชดเชยการปลอยคารบอนฯ อุตสาหกรรมการบินโดยมี

ประเทศเยอรมันเปนประเทศแรกที่มีการเก็บภาษีสิ่งแวดลอมตั้งแตป 2011 นอกจากนี้องคการสหประชาชาติไดจัดตั้ง

หนวยงานเพื่อดูแลการปลอยกาซคารบอนฯของภาคอุตสาหกรรมการบิน โดยจะมีผลบังคับใชกฎระเบียบการชดเชยสําหรับ

การปลอยกาซคารบอนฯ จากภาคอุตสาหกรรมการบินในป 2020 ซึ่งมีการลงนามจากประเทศสมาชิกทั้ งหมด 192 ประเทศ 

สายการบินหลายแหงในตางประเทศไดมีการเตรียมความพรอมและตระหนักถึงการลดผลกระทบจากการบิน และมีความ

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมอยางจริงจัง ทั้งมาตรการการลดการใชพลังงาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบิน การบริหาร

จัดการตางๆ รวมถึงการดําเนิน “กิจกรรมชดเชยคารบอน” ซึ่งผูโดยสารมีสวนรวมไดดวยการซื้อหรือจายเงินคาชดเชยดังกลาว 
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สายการบินไทยเปนสายการบินที่จัดตั้งเปนบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตป 

พ.ศ. 2534 โดยมีโดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนใหญรอยละ 47.86% มีธุรกิจหลักคือการใหบริการธุรกิจสายการบินเต็ม

รูปแบบ ท้ังการขนสงผูโดยสาร สินคา และไปรษณียภัณฑทางอากาศทั้งภายในและตางประเทศ สายการบินมีเอกลักษณที่

สําคัญคือการนําเสนอความเปนไทยผานวัฒนธรรมทั้งอาหารและการใหบริการ (การบินไทย, 2563) ทั้งนี้ สายการบินไทยก็

เปนสายการบินหนึ่งซึ่งไดแสดงออกหลายประการถึงความรับผิดชอบทางสังคมตอการปลอยมลพิษทางอากาศของสายการบิน

ตอผูโดยสารชาวไทยดวยเหตุผลตาง ๆ ไดแก ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรมธุรกิจหรือการสมัครใจตามหลักความ

รับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมุงศึกษาความคิดเห็นและการตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ทางสังคมตอการปลอยมลพิษทางอากาศของสายการบินของผูโดยสารชาวไทย ใหทราบและนําขอมูลไปใชในการพัฒนาการ

แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบทางสังคมเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศของสายการบินไทย  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

       1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ความคิดเห็นและการตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผดิชอบทางสังคมตอการปลอยมลพษิ

ทางอากาศของผูโดยสารสายการบินไทย 
       2. เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรปจจัยสวนบุคคลกับการตระหนักรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเรื่องการปลอยมลพิษทางอากาศ

ของผูโดยสารสายการบินไทย 

สมมติฐานของการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผูโดยสารสายการบินไทยที่แตกตางมีความ

ตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมตอการปลอยมลพิษทางอากาศของสายการบินไทยแตกตางกัน  

การทบทวนวรรณกรรม 

 ปจจุบันปญหามลพิษทางอากาศจากการใชเช้ือเพลิงของเครื่องบินสงผลอยางมากตอคุณภาพอากาศ ดังนั้น  
องคกรสายการบินหลายแหงจึงไดดําเนินมาตรการหลายอยางเพื่อเปนการลดปญหาการปลอยมลพิษจากเครื่องบิน นอกจากนี้

ยังมีอีกหลายมาตรการที่เกี่ยวของ สายการบินไทยก็เปนสายการบินที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาการปลอยมลพิษทาง

อากาศโดยไดจัดทํายุทธศาสตร “การเดินทางแบบรักษสิ่งแวดลอม (Green Travel) ซึ่งประกอบดวย 4 ดานไดแก  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การบริหารจัดการวัสดุอยางยั่ งยืน (Sustainable Material 
Management) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (Sustainable Use of Resources) และการรักษาระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity and Ecosystem Services) โดยสายการบินไดมีโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวของ 

ไดแก โครงการคารบอนออฟเซ็ต (Thai Voluntary Carbon Offset) โครงการการบริหารใชน้ํามันเช้ือเพลิงอยางมี

ประสิทธิภาพ (Fuel Management) เปนตน (บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน), 2563)  
 การลดการปลอยมลพิษทางอากาศของสายการบินนอกจากจะเปนการปฏิบัติตามพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal) 
เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกและลดโลกรอนแลว ยังเปนการสรางภาพลักษณที่ของสายการบินผานความรับผิดชอบทาง

สังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของสายการบินอีกดวย ทั้งนี้ สายการบินอาจจะนํามา

แสดงผลความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอมผานทางรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนหรือการประชาสัมพันธในรูปแบบอื่น 

ๆ ดวยก็ได จากการศึกษาเกี่ยวกับการลดการใชเช้ือเพลิงของสายการบินพบวา สายการบินอาจจะใชวิธีการตาง ๆ เพื่อลดการ

ปลอยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซต  เชน การจัดเสนทางการบินแบบบินตรง การใชที่นั่งใหคุมคา การมีสัมภาระในการ
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เดินทางนอย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องบินที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซต  และการชดเชยการปลอยกาซ  
คารบอนไดออกไซตจากเที่ยวบินท่ีเรียกวา (Carbon Tax) (ธนกร ณรงควานิช, 2563)  

การศึกษาเกี่ยวกับเปนประเด็นนี้ยังมีจํากัดในงานวิจัย งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
ชุลีวรรณ ปราณีธรรม (2563) ไดวิจัยเรื่อง ความตระหนักและพฤติกรรมการเดินทางทางอากาศของผูโดยสาร 

ชาวไทยเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอนในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งไดสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบและความตระหนักของ

ผูโดยสารชาวไทยตอภาวะโลกรอนจากในอุตสาหกรรมการบิน และพฤติกรรมการเดินทาง โดยใช แบบสอบถามและ 
การสัมภาษณพบวา ผูโดยสารชาวไทยมีความเขาใจผลกระทบและความตระหนักในปญหาภาวะโลกรอนจากอุตสาหกรรมการ

บินในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.51) แตยังไมมีพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงตอปญหายังอยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย = 3.50) จึงควรสงมีการกระตุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการการเดินทางทางอากาศที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ

การลดโลกรอน   
พชรภณ วีระกิจพานิช, ประภัสสร ผลเพิ่ม, และพัชนี จันทรนอย (2555) ไดวิจัยเรื่อง มลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบ

ตอผูปฏิบัติงานบริเวณลานจอดอากาศยานทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช

อุปกรณและเครื่องปองกันอันตรายจากมลพิษอากาศและแนวทางการปองกันสุขภาพผูปฏิบัติงานบริเวณลานจอดทาอากาศ

ยาน โดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ผูปฏิบัติงานสวนใหญไมไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากมลพิษ

ทางอากาศ และตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับผลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปจจัยสวนบุคคล เชน อายุ อายุงาน จํานวนช่ัวโมง

การทํางาน ไมมีความสัมพันธกับการรับทราบขอมูลเรื่องเกี่ยวกับมลพิษในการปฏิบัติงานลานจอดทาอากาศยาน  
มีขอเสนอแนะใหมีการอบรมในเรื่องนี้มากขึ้น  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้มีประชากร กลุมตัวอยาง ขนาดกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยาง เครื่องมือในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือผูโดยสารที่บริการสายการบินไทย โดยขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของ 

Taro Yamane ที่ความคลาดเคลื่อน 5% จะไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน และแจกแบบสอบถามจํานวน 400 คน

โดยใชการแจกแบบเจาะจงเปนผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยทางออนไลนเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรค  
โควิด -19 โดยใช  Google Form ผาน twitter, www.pantip.com, www.sanook.com, www.kapook.com และเพจ

คนทํางานสายการบิน (Airline Worker) โดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 การสรางแบบสอบถามมีขั้นตอนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ ทั้งในและ

ตางประเทศ แลวจึงนํามาพัฒนาแบบสอบถาม ผูวิจัยไดทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามกอนการแจกจริง โดยใชวิธีการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน หาคา IOC ไดมากกวา 0.70 แลวจึงนําไป

ทดลองแจก Tryout จํานวน 30 ชุด ไดคาความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ 0.951 จึงนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลได 
 เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยไดสรางและแบงคําถามออกไดเปน 4 สวน ไดแก 
        สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ จํานวน 4 ขอ  

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมเรื่องการปลอยมลพิษของสายการบิน ไดแก ขอกําหนดตาม

กฎหมาย ประโยชนทางเศรษฐกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ความสมัครใจ จํานวน 16 ขอ  
สวนท่ี 3 การตระหนักรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางสังคมเรื่องการปลอยมลพิษของสายการบิน ไดแก ความรูความเขาใจ 

อารมณความรูสึก การแสดงออก จํานวน 14 ขอ  
 

http://www.pantip.com/
http://www.sanook.com/
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สวนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ  
การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม แบงการวิเคราะหขอมูลได ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ใชการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คารอยละ 
 สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมดานสิ่งแวดลอมเรื่องการปลอยมลพิษของสายการบิน  
ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 สวนที่ 3 การตระหนักรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเรื่องการปลอยมลพิษของสายการบิน ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ  
เชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยการสรุปเนื้อหา (Content Analysis)  
ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ มีการใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ t-test และ One-Way ANOVA  

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตัวปจจัยสวนบุคคลและการตระหนักรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเรื่องการปลอยมลพิษของสายการบินจาก

ผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยดวย 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิ เคราะหขอมูลแบบสอบถาม แบงได เปน 4 สวน ไดแก  สวนที่  1) ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของ 
ผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมดานสิ่งแวดลอมเรื่องการปลอยมลพิษของสาย

การบินไทย สวนท่ี 3) การตระหนักรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเรื่องการปลอยมลพิษของสายการบินไทย และ สวนท่ี 4) ความคิดเห็น

และขอเสนอแนะอื่น ๆ  
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามในสวนของปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง 215 คน  
คิดเปนรอยละ 53.8 เปนเพศชาย จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 18-27 ป  
จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 52.0 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 251 คน  
คิดเปนรอยละ 62.7 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5                                         

ตางรางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม                 จํานวน(คน)                                   รอยละ 

1. เพศ                                                                     
ชาย                                                               185                                            46.3 
หญิง                                                              215                                            53.8 
รวม                                                             400                                            100 

2. อาย ุ
18-27 ป                                                        208                                              52.0 
28-37 ป                                                         64                                              16.0 
38-47 ป                                                         67                                              16.8 
48-57 ป                                                         42                                              10.5 
58ปขึ้นไป                                                       19                                                4.8 
รวม                                                        400                                               100 
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3. ระดับการศึกษาสูงสุดหรือกําลังศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี                                           104                                              26.0 
ปริญญาตรี                                                    251                                             62.7 
ปริญญาโท                                                     39                                              9.8 
สูงกวาปริญญาโท                                              6                                               1.5 
รวม                                                          400                                             100 

4. อาชีพ  
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา                                   182                                             45.5 
พอบาน/แมบาน                                             13                                               3.3 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ                                      95                                             23.8   
พนักงานบริษัท(เอกชน)                                     59                                             14.8 
พนักงานของสายการบิน                                    51                                             12.8 
รวม                                                      400                                             100 

สวนท่ี 2 ขอมูลดานความรับผิดชอบทางสิ่งแวดลอมเรื่องการปลอยมลพิษทางอากาศ 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานขอกําหนดตามกฎหมาย 
ขอกําหนดตามกฎหมาย                           𝒙                                           S.D.                         
5. บริษัทการบินไทยมีการควบคุมการ                 3.79                                         0.83                            
ปลอยมลพิษทางอากาศตามพระราช    
บัญญัติตามอากาศสะอาด 
6. การบินไทยใชอากาศยานรุนใหมเขา                3.69                                        0.79                              
มาในฝูงบิน เพื่อชวยลดการใชเชื้อเพลิง 
และมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
7. บริษัทการบินไทยใชเชื้อเพลิง                        3.68                                        0.89                              
อากาศยานชีวภาพ 
รวม                                                    3.73                                       0.71                              

              จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางผูใชบริการทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิที่มีความคิดเห็นถึงความ

รับผิดชอบทางสังคมเรื่องการปลอยมลพิษในดานขอกําหนดตามกฎหมายในระดับมาก 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานประโยชนทางเศรษฐกิจ 
ประโยชนทางเศรษฐกิจ                                 𝒙                              S.D.                             
8. สายการบินไทยไดมีการสรางราย                        3.77                         0.90                            
ไดสรางงานใหแกคนในชุมชนจาก 
โครงการพลังงานทดแทน 
9. สายการบินไทยลดการปลดปลอย                       3.77                         0.87                            
กาซคารบอนไดออกไซดทางออมจาก 
การผลิตไฟฟาทดแทนการใชเชื้อ 
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ประโยชนทางเศรษฐกิจ                                 𝒙                              S.D.                             
เพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟา 
10. สายการบินลดการปลดปลอยกาซ                   3.77                              0.85                           
เรือนกระจกสูบรรยากาศ โดยการกัก 
เก็บกาซชีวภาพ 
11. ทานคิดวาการดําเนินการนโยบาย                  3.86                                0.87                           
การลดมลพิษทางอากาศของสายการ 
บินสงผลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
มากนอยเพียงใด 
12. ทานคิดวาสายการบินไทยใหการ                    3.81                              0.87                             
สนับสนุนการใชทรัพยากรอยาง 
ประหยัดโดยการเปลี่ยนไปใชพลังงาน 
ทดแทน 
รวม                                                      3.79                              0.72                       

              จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางผูใชบริการทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิที่มีความคิดเห็นถึงความ

รับผิดชอบทางสังคมเรื่องการปลอยมลพิษในดานประโยชนทางเศรษฐกิจในระดับมาก 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ                                    𝒙                   S.D.                
13. ทานคิดวาสายการบินไทยวางแผน                   3.67                  0.82                  
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมมีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยาง 
สม่ําเสมอ  
14. ทานคิดวาสายการบินไทยไดใหการ                  3.66                  0.83                  
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมตางๆเพื่อ 
เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
15. ทานคิดวาบริษัทสายการบินไทยยึด                   3.67                 0.86                  
มั่นอยางจริงจังในนโยบายการลดมลภาวะ 
ทางอากาศอยางเครงครัด 
16. ทานคิดวาการชดเชยคารบอนของ                   3.72                    0.84                    
สายการบินไทยสรางความพึงพอใจให 
กับสังคม 
17. ทานคิดวาสายการบินไทยใหความ                  3.72                    0.85                  
สําคัญในการที่จะปกปองสิ่งแวดลอม 
จากการประกอบการของสายการบิน 
18. ทานคิดวาสายการบินไทยใหความ                  3.78                    0.86                  
สําคัญดานสุขภาพความปลอดภัยของ    
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ                                    𝒙                   S.D.                
ทุกคนท่ีเขามาใชบริการสายการบิน 
รวม                                                        3.70                    0.68                  

              จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางผูใชบริการทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิที่มีความคิดเห็นถึงความ

รับผิดชอบทางสังคมเรื่องการปลอยมลพิษในดานจรรยาบรรณทางธุรกิจในระดับมาก 

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานความสมัครใจ  
ความสมัครใจ                                              𝒙                        S.D.                         
19. การเลือกซื้อตั๋วท่ีมีการชดเชย                          3.72                     0.82                          
คารบอนของสายการบินตามความ 
สมัครใจของทานนั้นสามารถชวย 
บรรเทามลภาวะไดมากนอยเพียงใด 
20. หากทานเปนผูโดยสารที่เคย                           3.81                     0.86                          
ใชบริการสายการบินไทยมากอน 
ทานมีความตองการที่จะกลับมา 
ใชบริการซ้ํา 
รวม                                                       3.77                    0.75                     

    จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางผูใชบริการทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมีความคิดเห็นถึงความ

รับผิดชอบทางสังคมเรื่องการปลอยมลพิษในดานความสมัครใจในระดับมาก 

สวนที่ 3  การตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมตอการปลอยมลพิษทางอากาศของสายการบินของผูโดยสาร  
             ชาวไทย 

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานความรูความเขาใจ 
ความรูความเขาใจ                                        𝒙                         S.D.                        
21. ทานมีความเขาใจเกี่ยวกับ                              3.60                      0.88                       
ผลกระทบการปลอยมลพิษทาง 
อากาศมากแคไหน 
22. ทานทราบถึงการใหบริการ                               3.50                     0.94                       
ของสายการบินไทยเรื่องการ 
บริการเที่ยวบินท่ีเปนมิตรตอสิ่ง 
แวดลอมมากนอยเพียงใด 
23. ทานทราบถึงการปลอยมล                               3.61                     0.90                       
พิษทางอากาศที่สงผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด 
24. ทานทราบถึงผลกระทบจาก                             3.62                     0.89                       
การปลอยมลพิษที่มีผลทางดาน 
สุขภาพมากแคไหน    
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ความรูความเขาใจ                                        𝒙                         S.D.                        
25. ทานทราบถึงผลกระทบการ                              3.69                     0.85                       
ปลอยมลพิษของสายการบินที่ 
สงผลตอการดําเนินชีวิตของทาน 
มากนอยเพียงใด 
รวม                                                          3.60                     0.79                        

จากตารางที่ 6 พบวา กลุมตัวอยางผูโดยสารสายการบินไทยมีการตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมดาน

สิ่งแวดลอมเรื่องการปลอยมลพิษ ท่ีทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดานความรูความเขาใจในระดับมาก 

ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานอารมณความรูสึก 
อารมณความรูสึก                                         𝒙                         S.D.                             
26. ทานรูสึกไมสบายใจท่ีเห็นผูโดย                        3.78                     0.85                        
สารทานอื่นที่ใชบริการสายการบิน  
โดยไมคํานึงถึงปญหาสิ่งแวดลอม 
27. ทานมีความวิตกกังวลตอปญหา                       3.83                     0.83                       
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันท่ี 
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต 
28. ทานคิดวานโยบายสิ่งแวดลอม                         3.69                     0.96                      
เขียนขึ้นเพื่อใหไดรับการรับรองไม  
ตองนําไปปฏิบัติจริง 
29. ทานคิดวาการแกไขขอบกพรอง                        3.56                      0.97                      
ของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  
เปนหนาที่และความรับผิดชอบของ 
หนวยงานสิ่งแวดลอมเทานั้น 
30. ทานคิดวาระบบการจัดการสิ่งแวด                    3.91                     0.85                      
ลอมท่ีมีประสิทธิผลตองเริ่มจากตัว 
ทานเองกอน 
31. ทานปฏิบัติตามนโยบายของสาย                      3.86                     0.83                         
การบินเพื่อลดการปลอยมลพิษทุกครั้ง  
เพื่อไมใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 
32. ทานคิดวาการติดตามตรวจสอบการ                  3.76                    0.84                         
ใชบริการของผูโดยสารตามนโยบายการ   
ลดมลภาวะทางอากาศของสายการบิน 
เปนการบังคับใชบริการของสายการบิน 
รวม                                                        3.77                    0.62                         

จากตารางที่ 7 พบวา กลุมตัวอยางผูโดยสารสายการบินไทยมีการตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมดาน

สิ่งแวดลอมเรื่องการปลอยมลพิษ ท่ีทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดานอารมณความรูสึกในระดับมาก 
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ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางดานการแสดงออก 
การแสดงออก                                               𝒙                        S.D.                       
33. ทานมีความตองการที่จะเชิญ                           3.81                     0.92                      
ชวนคนใกลชิดมาซื้อคาชดเชยการ 
ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
34. ทานเคยซื้อตั๋วเครื่องบินท่ีมี                              3.13                     1.22                
การชดเชยคารบอนบอยครั้งเพียงใด 
รวม                                                         3.47                      0.91                

จากตารางที่ 8 พบวา กลุมตัวอยางผูโดยสารสายการบินไทยมีการตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมเรื่อง

การปลอยมลพิษ ท่ีทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดานการแสดงออกในระดับปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจยัคือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผูโดยสารสายการบินไทยท่ี

แตกตางกันมีความตระหนักรูเกีย่วกับความรับผิดชอบทางสังคมตอการปลอยมลพิษทางอากาศของสายการบินไทยแตกตางกัน 

โดยใชการวิเคราะห t-test กับตัวแปรเพศ และ One-Way ANOVA กับตัวแปรอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ  

ตารางที่ 9 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ปจจัยสวนบุคคล t-test One-Way ANOVA p-value 
เพศ 1.261   0.353 

อาย ุ   1.754 0.137 

ระดับการศึกษา   0.857 0.464 

อาชีพ   5.463 0.000* 

ระดับนัยสําคญัที่ 0.05    
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลของผูโดยสารสายการบินไทย ดานเพศ อายุและระดับการศึกษาที่

แตกตางกัน มีความตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมตอการปลอยมลพิษทางอากาศของสายการบินไทยไมแตกตาง

กัน เนื่องจากผลการวิเคราะหคา P > 0.05 ในทุกขอ ไดแก เพศ (P = 0.353), อายุ (P = 0.137), และระดับการศึกษา  
(P = 0.464) ยกเวนดานอาชีพซึ่งแตกตาง เนื่องจากคา P < 0.05 (P = 0.000) ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 

การสรุปและอภิปรายผล 

สวนที่ 1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามในสวนของปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง 215 คน  
คิดเปนรอยละ 53.8 เปนเพศชาย จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 46.3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 18-27 ป จํานวน 

208 คน คิดเปนรอยละ 52.0 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 62.7 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5  
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สวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสิ่งแวดลอมเรื่องการปลอยมลพิษทางอากาศ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสิ่งแวดลอมเรื่องการปลอยมลพิษทาง

อากาศ พบวา คาเฉลี่ยดานประโยชนทางเศรษฐกิจ มีคะแนนสูงที่สุด (คาเฉลี่ย=3.80) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก  
ความสมัครใจ มีคะแนนในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.77)  ขอกําหนดทางกฎหมาย อยู ในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.72)  
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.70) ทั้งนี้คะแนนโดยรวมของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ทางสังคมเกี่ยวกับการปลอยมลพิษอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.74) 

ตารางที่ 4.2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบทาง  
                สังคมเรื่องการปลอยมลพิษทางอากาศ 
ความรับผิดชอบทางสังคม 
เร่ืองการปลอยมลพิษทางอากาศ                 𝒙                          S.D.                             
ขอกําหนดตามกฎหมาย                             3.72                      0.71                                
ประโยชนทางเศรษฐกิจ                              3.80                      0.72                                
จรรยาบรรณทางธุรกิจ                               3.70                      0.68                                
ความสมัครใจ                                         3.77                      0.75                                
ภาพรวม                                            3.74                      0.62                                

 
สวนที่ 3 การตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมเรื่องการปลอยมลพิษทางอากาศของผูโดยสารสายการบนิ

ไทย ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมเรื่องการปลอยมลพิษทางอากาศ พบวา 

คาเฉลี่ยดานอารมณความรูสกึ มีคะแนนสูงที่สุด (คาเฉลี่ย=3.77) อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ความรูความเขาใจ มีคะแนน

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.60) และการแสดงออก อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.47) ทั้งนี้ คะแนนโดยรวมของการตระหนักรู

เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมเกี่ยวกับการปลอยมลพิษอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.62) 

ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามการตระหนักรูของผูโดยสารสายการบินไทย 
การรับรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบ               𝒙                            S.D.                      
ทางสังคมเร่ืองการปลอยมลพิษทางอากาศ   
ความรูความเขาใจ                                  3.60                        0.73                         
อารมณความรูสึก                                   3.77                        0.62                        
การแสดงออก                                       3.47                        0.91                         
ภาพรวม                                           3.62                        0.61                              

 
อภิปรายผล 

           จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นและการตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมตอการปลอยมลพิษ

ทางอากาศของสายการบินของผูโดยสารชาวไทย มีประเด็นที่นํามาอภิปรายดังนี้ 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  

1.ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ พบวากลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

สวนใหญเปนเพศ หญิง ระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุ18-27 ป และทําอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา แสดงใหเห็นวา  
เพศหญิงมีความตระหนักรูมากกวา และชวงอายุสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามอยูในชวงวัยเรียนมหาลัยถึงวัยทํางานมี

รายไดเพียงพอที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรมน บุญศาสตร และบุหงา ชัยสุวรรณ (2562)  
เปนการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร : การรับรูคุณภาพการบริการ ภาพลักษณองคกร ความไววางใจ  
และพฤติกรรมของผูบริโภคเจนเนอเรชั่น ซี ผลการศึกษาพบวา กลุมผูบริโภคเจนเนอเรชั่น  ซี  ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง ชวงอายุระหวาง 25–34 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 
2.ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ดังน้ี 

เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรปจจัยสวนบุคคลดานเพศดวยคาสถิติ t-test และเปรียบเทียบตัวแปรอายุและระดับการศึกษาดวย 

One-Way ANOVA ไมมีความแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แตเมื่อเปรียบเทียบตัวแปรดานอาชีพดวย One-Way 
ANOVA พบวามีความแตกตางกัน (P<0.05)  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. สายการบินไทยควรปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอม โดยเนนไปที่เรื่องของ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ เนื่องจากผูโดยสารสายการบินไทยมีการใหคะแนนในสวนนี้นอยกวาสวนอื่นๆ ดังนั้นสายการบินไทย

ควรใหความสําคัญในการมีความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอมในสวนของจรรยาบรรณทางธุรกิจเพิ่มมากข้ึน  
2. บริษัทควรที่จะจัดกิจกรรมเพื่อที่จะทําใหผูโดยสารมีความตระหนักรูเพิ่มมากขึ้น และทําใหสายการบินสามารถรู

ดวยวาผูโดยสารมีความตระหนักรูมากนอยเพียงใด เพราะจากแบบสอบถามในสวนของความตระหนักรูนั้นแบงออกเปน 3 ขอ

ยอย ไดแก ความรูความเขาใจ อารมณความรูสึก การแสดงออก ในสวนที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือการแสดงออก เราแทบจะไม

สามารถรูไดเลยวาผูโดยสารมีความตระหนักรูหรือไมถาผูโดยสารไมแสดงออกมา เพราะฉะนั้นสายการบินไทยควรจัดกิจกรรม

เพื่อเพ่ิมการตระหนักรูและการแสดงออกของผูโดยสาร 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1.เนื่องจาการศึกษาครั้งนี้มีอุปสรรคในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลคือโรคระบาด Covid-19ทําใหผูวิจัยตองเก็บ

ขอมูลแบบสอบถามจากทางออนไลน ดังนั้น จึงควรที่จะลงพื้นที่เก็บขอมูลแบบสอบถามดวยตนเอง 
2.เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ จึงไดคําตอบที่จํากัด ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษา 

เชิงคุณภาพ ไดแก การสังเกตการณ และการสัมภาษณผูโดยสาร 
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การประเมินการควบคุมภายในของสหกรณบริการในกรุงเทพมหานคร 
Evaluation of Internal Control System of Service Cooperative in Bangkok 

ธนิดา ธนูสนธิ์* อรรถพงศ พีระเชื้อ** 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณบริการในกรุงเทพมหานคร   
ตามกรอบของ COSO-ERM เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจาก ผูปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการดําเนินการ 

ผูจัดการ และเจาหนาที่สหกรณ จํานวนรวมทั้งสิ้น 320 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)  
 ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 51 ปขึ้นไป สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ

ปริญญาตรี ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูระหวาง  
1 – 5 ป  ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการควบคุมภายในของสหกรณบริการ พบวา ดานสภาพแวดลอมภายใน  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา มีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณเพื่อกําหนดแนวทางที่เปนรูปธรรมชัด เจน ในเรื่องความ

ซื่อสัตยจริยธรรมของคณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ  ดานการกําหนดวัตถุประสงค ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา 

มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของสหกรณอยางชัดเจนและวัดผลได ดานการระบุเหตุการณ  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา สามารถจัดทําบัญชีและงบการเงินไดทันเวลา ครบถวน ถูกตองและเช่ือถือได ดานการ

ประเมินความเสี่ยง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา มีการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงอยาง

เหมาะสม ดานการตอบสนองความเสี่ยง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา มีการจัดทําแผนและระเบียบวิธีการปฏบิัติในการ

บริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการทํางานภายในสหกรณ ดานกิจกรรมควบคุม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา 

สหกรณมีมาตราการควบคุมภายในที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานอยางเหมาะสม  
ดานสารสนเทศและการสื่อสาร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีและเอกสารสําคัญไวอยาง

ครบถวน เปนหมวดหมู และดานการติดตามและประเมินผล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา มีการบันทึกรายงานการ

ประชุมเปนลายลักษณอักษร  
คําสําคัญ : การควบคุมภายใน, สหกรณบริการ, COSO-ERM 

Abstract 
The aim of this research paper is to evaluation of the internal control of service cooperatives in 

Bangkok in accordance with The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - 
Enterprise risk management (COSO-ERM). Data collected by questionnaires from the auditor, assistant 
auditor, cooperative action committee, cooperative auditor, cooperative manager, and the accountant of 
the cooperative, amounting to 320 samples. The analysis used descriptive statistics, frequency, percentage, 
and mean. 

The result shows that most of the respondents were female, aged 51 years and over, graduated 
with a bachelor's degree, worked in the position of the cooperative action committee and the duration of 
work is between 1 - 5 years. The opinions on the level of internal control of service cooperatives found 
                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
** ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยประจําภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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that internal control, most of the respondents agreed that make a manual has been prepared to define 
clear concrete guidelines. In the matter honest and ethics of the cooperative action committee and 
cooperative staff. Objective setting, most of the respondents agreed that make a manual the objectives 
and operational goals of the cooperatives are clear and measurable. Event identification, most of the 
respondents agreed that able to prepare accounts and financial statements in a timely, complete, accurate, 
and reliable manner. Risk assessment, most of the respondents agreed that there is an appropriate analysis 
and assessment of risks and their impact. Risk responses, most of the respondents agreed that there is a 
plan and methodology for managing potential risk management in the work process within the cooperative. 
Control activities, most of the respondents agreed that cooperatives have written the internal control 
measures and cover the operation process appropriately. Information and communication, most of the 
respondents agreed that have storage account documents and important documents are fully categorized. 
Monitoring, most of the respondents agreed that must Minutes of the meeting are recorded in writing. 
Keywords : Internal Control, Service Cooperative, COSO-ERM 

1. บทนํา 
สหกรณ คือ คณะบุคคลที่รวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชวยเหลือตนเอง  

และชวยเหลือซึ่งกันและกัน และตองจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550) ถือเปนองคกรธุรกิจ

รูปแบบหนึ่งที่มีบทบาททางเศรษฐกิจเกือบทุกดาน ซึ่งหากกระบวนการทางสหกรณมีประสิทธิภาพแลวนั้น ก็จะถือเปนเครื่องมือ

สําคัญของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนา (กรมสงเสริมสหกรณ, 2552)  
โดยสหกรณแบงออกเปน 8 ประเภท ไดแก สหกรณการเกษตร สหกรณออมทรัพย สหกรณประมง สหกรณรานคา 

สหกรณนิคม สหกรณเครดิตยูเนี่ยน สหกรณบริการ และสหกรณอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (สาคร บุญเชิญ, 2561) 

สหกรณบริการเปนสหกรณที่จัดตั้งขึ้นโดยตองมีสมาชิกไมนอยกวา 10 คน ที่มีอาชีพอยางเดียวกัน หรือไดรับความเดือดรอนใน

เรื่องเดียวกัน แบงออกเปน 5 ประเภทยอย ไดแก สหกรณอุตสาหกรรมในครัวเรือน สหกรณเดินรถ สหกรณเคหสถานและ

บริการชุมชน สหกรณสาธารณูปโภค และสหกรณบริการรูปแบบอื่น (สถาบันวิชาการดานสหกรณ, 2562)  
กรุงเทพมหานครมีจํานวนสหกรณบริการมากที่สุดในประเทศ คือ 197 แหง (สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ

กรุงเทพมหานคร, 2562) สหกรณบริการมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกป การดําเนินงานของสหกรณบริการในกรุงเทพมหานคร

ในดานตาง ๆ มีความหลากหลายและซับซอนมาก สงผลใหระบบการควบคุมภายในที่สหกรณถือใชอาจไมเพียงพอตอความ

เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจในปจจุบันและอนาคต จึงมีโอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดหรือทุจริตไดงาย ดังนั้น สหกรณ

บริการจึงจําเปนตองมีระบบการควบคุมภายในท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อชวยปองกันการผิดพลาดและการทุจริตที่อาจ

เกิดขึ้น ตลอดจนเปนแนวทางใหแกผูบริหารสหกรณสามารถควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับ

ของสหกรณ  
ในหลายปที่ผานมากรอบการบริหารความเสี่ยงที่นิยมกันอยางแพรหลายทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ คือ 

กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกรของ Enterprise Risk Management Integrated Framework : COSO ERM 2004 

(Beasley, Clune, & Hermanson, 2005) โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรวมมือกับPricewaterhouseCoopers 
(PwC) จัดทําคูมือแนะแนวทางวิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการบริหารความเสี่ยงใหกับองคกรตาง ๆ 

โดยเช่ือวาหากองคกรธุรกิจมีการวางกรอบการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสทิธิภาพ จะสงผลดีตอผูมีสวนไดเสียและ

ผูมีสวนเกี่ยวของ  
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ดังนั้น หากมีการนํา COSO ERM 2004 เขามาปรับใชกับสหกรณบริการนอกจากใชเปนเครื่องมือในการจัดการเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแลว ยังสงผลดีแกสหกรณอันจะเปนการสรางคุณคาใหเพิ่มขึ้น 

สามารถระบุและจัดการความเสี่ยงไดอยางครอบคลุม เพราะความเสี่ยงจะสงกระทบเปนมุมกวาง หากมีการรับรูและเขาใจ

พฤติกรรม ก็จะชวยใหทราบสาเหตุและจัดการที่ตนเหตุที่แทจริง อีกทั้งยังเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การดําเนินงาน ลดผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณที่ไมคาดหวัง (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO, 2017) 
 จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยงของการ

ควบคุมภายในของสหกรณบริการในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในและเสนอ

แนวทางที่เหมาะสมตอการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสหกรณบริการในกรุงเทพมหานครตามกรอบของ COSO-ERM 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ERM (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการระบุและวิเคราะห

ความเสี่ยงในมุมของภาพที่เปนองครวมแบบบูรณาการและทั่วทั้งองคกร ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่จะนํา ไปสูการบรรลุ

เปาหมาย ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน จึงเปนการดําเนินการเพื่อใหเห็นความเสี่ยงของระบบการควบคุม

ภายในที่มีอยูทั่วทั้งองคกร ซึ่งมี 8 องคประกอบ ไดแก Internal Environment, Objective Setting, Event Identification, 
Risk Assessment, Risk Response, Control Activities, Information and Communication และ Monitoring (COSO, 
2017) 

ลีลาศ คุณฟอง (2557) ไดศึกษาเรื่อง “ การศึกษากระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่ว

ทั้งองคกรตามกรอบแนวคิด COSO-ERM กรณีศึกษา บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากัด” โดยใชการสัมภาษณและศึกษาเพิ่มเติม

จากนโยบายบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวของ กลุมตัวอยางไดแกผูบริหารและผูจัดการจํานวน 7 คน ผลการศึกษาพบวา

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากัด มีความสอดคลองและคลายคลึงกับแนวทางของ COSO-

ERM อยูในระดับดี ซึ่งพบเพียงบางปจจัยที่ตองปรับปรุงใหเหมาะสม เชน การจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงภายในและ

ภายนอก 
เพลินพิศ วิรุฬหสิงห (2557) ไดศึกษาเรื่อง “การประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณนครลานนาเดินรถ 

จํากัด” โดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสหกรณนครลานนาเดินรถ จํากัด กลุมตัวอยางไดแก 

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ  บุคลากรฝายจัดการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูมีหนาที่กํ ากับดูแลสหกรณ  
และสมาชิกสหกรณ จํานวน  45 คน ผลการศึกษาพบวา สหกรณมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองตาม

แนวความคิด COSO โดยการควบคุมภายในของสหกรณดานการติดตามและประเมินผล ดานระบบขอมูลสารสนเทศและการ

สื่อสาร ดานสภาพแวดลอมการควบคุม ดานการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมอยูในระดับมาก  
Rahman and Al-Dhaimesh (2018) ไดศึกษาเรื่อง “ผลการใช COSO ERM ในการลดการบิดเบือนของรายงาน

ทางการเงินของธนาคารพาณิชยในประเทศจอรแดน” โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแกประธาน คณะกรรมการ 

ผูจัดการทั่วไป ผูจัดการฝายการเงินและฝายตรวจสอบภายใน จํานวน 160 คน ผลการศึกษาพบวา การใชแบบจําลอง COSO 
ERM ชวยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ในการลดความเสี่ยงรายงานการฉอโกงทางการเงิน โดยสภาพแวดลอม

ภายในเปนตัวแปรที่กระทบมากที่สุด ตามดวยการระบุเหตุการณ การประเมินความเสี่ยง ตามลําดับ 
Altanashat (2018)  ไ ด ศึ กษา เ รื่ อ ง  “ผลกระทบของกา รบริ ห า รคว าม เ สี่ ย ง ต อ ผลกา รดํ า เ นิ น ง าน 

ในบริษัทถือหุนกิจการสาธารณะ ประเทศจอรแดน” โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแก รองผูอํานวยการ ผูจัดการ  
และหัวหนาแผนกจํานวน 328 คน ผลการศึกษาพบวา องคประกอบการควบคุมภายในตามแนวความคิดของ COSO ERM 
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สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน ไดแก สภาพแวดลอมภายในการระบุเหตุการณ การประเมิน

ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล สวนการกําหนด

วัตถุประสงคสงผลกระทบเพียงเล็กนอย 
Yap Kiew Heong, Angeline and Yap Saw Teng (2018)  ไดศึกษาเรื่ อง  “การบริหารจัดการความเสี่ย ง 

ตามแนวความคิด COSO ERM สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” โดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแก ผูจัดการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม

การควบคุม และการประเมินความเสี่ยงมากท่ีสุด รองลงมาเปนการระบุเหตุการณ การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม 

สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล การกําหนดวัตถุประสงค 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 
  3.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงของการควบคุมภายในและเสนอแนวทางที่เหมาะสมตอการพัฒนาระบบการ

ควบคุมภายในของสหกรณบริการในกรุงเทพมหานครตามกรอบของ COSO-ERM 
   3.2 การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยทําการวิเคราะหความเช่ือมั่น (Reliability analysis)  
โดยนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ (Pre - test) จํานวน 30 ชุด กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางของ

การวิจัยครั้งนี้ หลังจากไดผลแลว จึงนํามารวบรวมเพื่อทําการทดสอบความเช่ือมั่นโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) (สิน พันธุพินิจ, 2551) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติคาสัมประสทิธ์ิแอลฟาฯควรมีคาใน

ระดับ 0.70 ข้ึนไป (กัลยา วานิชยบัญชา, 2550) ทั้งนี้ผลการทดสอบไดคา 0.98 
   3.3 ขอมูลและกลุมตัวอยางของการวิจัย 

 กลุมตัวอยางของการศึกษา คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางในกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ที่ระดับ

ความเช่ือมั่นที่ 95% จะเทากับ 384 ตัวอยาง ทําการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกตัวอยางตามแบบสะดวก 

(Convenience sampling) โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณีย มีผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 320  คน  

4. ผลการวิจัยและการอภิปราย 
ผลการวิจัย 

 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งสิ้น 320  คน ประกอบดวย ผูปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี 

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ผูจัดการสหกรณ และเจาหนาที่สหกรณ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 72.50 อายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 33.75 สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 51.25 ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ จํานวน 

102 คน คิดเปนรอยละ 31.87 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 45.94 
 2.  ขอมูลทั่วไปของสหกรณที่ตอบแบบสอบถามมีจํานวนท้ังสิ้น 320 ชุด สําหรับผูสอบบัญชีสหกรณและผูชวยผูสอบ

บัญชีสหกรณคัดเลือกขอมูลของสหกรณที่อยู ในความรับผิ ดชอบมาตอบแบบสอบถามในสวนนี้  พบวา สหกรณที่ 
ผูตอบแบบสอบถามใชเปนขอมูลในการตอบแบบสอบถามสวนใหญไมไดเขารวมโครงการสหกรณสีขาวของกรมสงเสริม

สหกรณ ในป พ.ศ. 2562 จํานวน 258 ชุด คิดเปนรอยละ 80.60 สหกรณที่ผูตอบแบบสอบถามใชเปนขอมูลในการ 
ตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับมาตรฐานสหกรณจากกรมสงเสริมสหกรณในป พ.ศ.  2562 ในระดับ ดี จํานวน 160 ชุด  
คิดเปนรอยละ 50.00 สหกรณที่ผูตอบแบบสอบถามใชเปนขอมูลในการตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับประเมินช้ันคุณภาพ
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การควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมา ในระดับดี  จํานวน 190 ชุด คิดเปนรอยละ 59.38  
และสหกรณที่ผูตอบแบบสอบถามใชเปนขอมูลในการตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการจายเงินปนผลใหกับสมาชิก จํานวน 

207 ชุด คิดเปนรอยละ 64.70 
 3. กรอบของ COSO-ERM ประกอบดวย ดานสภาพแวดลอมภายใน ดานการกําหนดตถุประสงค ดานการระบุ

เหตุการณ ดานการประเมินความเสี่ยง ดานการตอบสนองความเสี่ยง ดานกิจกรรมควบคุม ดานสารสนเทศและการสื่อสาร 

และดานการติดตามและประเมินผล รวม 8 ดาน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
 

องคประกอบท่ี 1  
สภาพแวดลอมภายใน 

แปรผล

คาเฉลี่ย 

1. จัดทําคูมือจรรยาบรรณเพื่อกําหนดแนวทางที่เปนรูปธรรมชัดเจน ในเรื่องความซื่อสัตยจริยธรรมของ

คณะกรรมการและเจาหนาท่ีสหกรณ 
4.27 

มากที่สุด 
2. มีบทลงโทษเมื่อไมปฏิบัตติามขอกําหนด 4.06 

มาก 
3. คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาท่ีสหกรณเปนผูมคีวามรู ความสามารถในการปฏิบตัิหนาที่

ภายในสหกรณ 
4.08 
มาก 

4. ผูตรวจสอบกิจการมีอิสระในการปฏิบัติงาน 4.14 
มาก 

5. เจาหนาที่มีหลักประกันเพียงพอเหมาะสมกับตาํแหนงหนาท่ีงานในปจจุบัน 3.98 
มาก 

6. มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน 4.17 
มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.11 
มาก 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 1.00-1.79 นอยท่ีสุด  1.80 -2.59 นอย  2.60 – 3.39 ปานกลาง  3.40 – 4.19 มาก   
               4.20 – 5.00 มากที่สุด 

องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมภายใน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอการควบคุมภายในสหกรณ  
3 อันดับแรก คือ จัดทําคูมือจรรยาบรรณเพื่อกําหนดแนวทางที่เปนรูปธรรมชัดเจน ในเรื่องความซื่อสัตย จริยธรรมของ

คณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ (คาเฉลี่ย 4.27) รองลงมา คือ มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน  
(คาเฉลี่ย 4.17) และลําดับที่ 3 คือ ผูตรวจสอบกิจการมีอิสระในการปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย 4.14) 

 
องคประกอบท่ี 2  

การกําหนดวัตถุประสงค 
แปรผล

คาเฉลี่ย 

1. มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของสหกรณอยางชัดเจนและวัดผลได เชน ประมาณ

การรายไดและคาใชจาย 
4.06 
มาก 

2. มีการเผยแพรและชี้แจงเปาหมายการดําเนินการของสหกรณใหเจาหนาที่และสมาชิกทราบและเขาใจตรงกัน 4.06 
มาก 
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องคประกอบท่ี 2  
การกําหนดวัตถุประสงค 

แปรผล

คาเฉลี่ย 

3. พนักงานทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคและใหการยอมรับ 3.98 
มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.06 
มาก 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 1.00-1.79 นอยท่ีสุด  1.80 -2.59 นอย  2.60 – 3.39 ปานกลาง  3.40 – 4.19 มาก   
              4.20 – 5.00 มากที่สุด 

องคประกอบที่ 2 การกําหนดวัตถุประสงค ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอการควบคุมภายในสหกรณ 

3 อันดับแรก คือ มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของสหกรณอยางชัดเจนและวัดผลได เชน ประมาณ

การรายไดและคาใชจาย และมีการเผยแพรและชี้แจงเปาหมายการดําเนินการของสหกรณใหเจาหนาที่และสมาชิกทราบและ

เขาใจตรงกัน (คาเฉลี่ยเทากันคือ 4.06) และลําดับที่ 3 คือ พนักงานทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคและใหการ

ยอมรับ (คาเฉลี่ย 3.98) 
 

องคประกอบท่ี 3  
การระบุเหตุการณ 

แปรผล

คาเฉลี่ย 

1. สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติ

สหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
4.14 
มาก 

2. สามารถปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับท่ีสหกรณกําหนดขึ้นถือใช 4.18 
มาก 

3. สามารถจดัทําบัญชีและงบการเงินไดทันเวลา ครบถวน ถูกตองและเช่ือถือได 4.29 
มากที่สุด 

4. มีการพิจารณาความเสีย่งทุกประเภทซึ่งอาจมผีลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณ 4.01 
มาก 

5. มีการวิเคราะหความเสีย่งทุกประเภทที่อาจเกิดจากท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกสหกรณ เชน สภาวะ

เศรษฐกิจท่ีสงผลตอความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิก 
4.04 
มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.12 
มาก 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 1.00-1.79 นอยท่ีสุด  1.80 -2.59 นอย  2.60 – 3.39 ปานกลาง  3.40 – 4.19 มาก   
               4.20 – 5.00 มากที่สุด 

องคประกอบที่ 3 การระบุเหตุการณ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอการควบคุมภายในสหกรณ  
3 อันดับแรก คือ สามารถจัดทําบัญชีและงบการเงินไดทันเวลา ครบถวน ถูกตองและเชื่อถือได (คาเฉลี่ย 4.29) รองลงมา คือ 

สามารถปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับที่สหกรณกําหนดขึ้นถือใช (คาเฉลี่ย 4.18) และลําดับที่ 3 คือ สามารถปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  
(คาเฉลี่ย 4.14) 
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องคประกอบท่ี 4  
การประเมินความเสี่ยง 

แปรผล

คาเฉลี่ย 
1. คณะกรรมการและเจาหนาท่ีสหกรณมีสวนรวมในการประเมินความเสี่ยงรวมกัน 4.03 

มาก 
2. มีกระบวนการบงช้ีและประเมินความเสีย่งจากการทุจริต เชน การทุจริตที่เกี่ยวของกับกระบวนการใหสินเช่ือ 

การใหบริการ การจัดทําบญัชีและงบการเงิน 
3.96 
มาก 

3. มีการวิเคราะหประเมินความเสีย่งและผลกระทบของความเสีย่งอยางเหมาะสม 4.04 
มาก 

4. มปีระเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตขึ้นโดยครอบคลุมการทุจรติแบบตาง ๆ เชน การจัดทําเอกสารเท็จ การ

นําทรัพยสินของสหกรณไปใชสวนตัว 
3.97 
มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.00 
มาก 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 1.00-1.79 นอยท่ีสุด  1.80 -2.59 นอย  2.60 – 3.39 ปานกลาง  3.40 – 4.19 มาก   
              4.20 – 5.00 มากที่สุด 

องคประกอบที่ 4 การประเมินความเสี่ยง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอการควบคุมภายในสหกรณ  
3 อันดับแรก คือ มีการวิเคราะหประเมินความเสีย่งและผลกระทบของความเสี่ยงอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.04) รองลงมา คือ 

คณะกรรมการและเจาหนาท่ีสหกรณมีสวนรวมในการประเมินความเสี่ยงรวมกัน (คาเฉลี่ย 4.03) และลําดับที่ 3 คือ มีประเมิน

โอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้นโดยครอบคลุมการทุจริตแบบตาง ๆ เชน การจัดทําเอกสารเท็จ การนําทรัพยสินของสหกรณไปใช

สวนตัว (คาเฉลี่ย 3.97) 
 

องคประกอบท่ี 5  
การตอบสนองความเสี่ยง 

แปรผล

คาเฉลี่ย 
1. มีการประเมินปจจยัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกาํหนดวิธีการตอบสนองความเสีย่งใหอยูในระดับที่ยอมรับ

ได 
3.93 
มาก 

2. มีการจัดทําแผนและระเบียบวิธกีารปฏิบัติในการบริหารความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทํางานภายใน

สหกรณ 
3.95 
มาก 

 3. มมีาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสีย่ง โดยอาจเปน การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง การลดความ

เสี่ยง การรวมรับหรือโอนความเสีย่ง การยอมรับความเสี่ยงน้ัน  
3.82 
มาก 

4. มีการเผยแพรวิธีการตอบสนองความเสีย่งใหแกพนักงานในสหกรณทราบ   3.85 
มาก 

5. มีกระบวนการติดตามการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 3.87 
มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.94 
มาก 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 1.00-1.79 นอยท่ีสุด  1.80 -2.59 นอย  2.60 – 3.39 ปานกลาง  3.40 – 4.19 มาก   
              4.20 – 5.00 มากที่สุด 
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องคประกอบท่ี 5 การตอบสนองความเสี่ยง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอการควบคุมภายในสหกรณ 

3 อันดับแรก คือ มีการจัดทําแผนและระเบียบวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการทํางานภายใน

สหกรณ (คาเฉลี่ย 3.95) รองลงมา คือ มีการประเมินปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงให

อยูในระดับที่ยอมรับได (คาเฉลี่ย 3.93) และลําดับที่ 3 คือ มีกระบวนการติดตามการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวาการ

บริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (คาเฉลี่ย 3.87) 
 

องคประกอบท่ี 6  
กิจกรรมควบคุม 

แปรผล

คาเฉลี่ย 
1. สหกรณมีมาตราการควบคุมภายในท่ีกําหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลมุกระบวนการ

ดําเนินงานอยางเหมาะสม 
4.20 

มากที่สุด 
2.สหกรณมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเดด็ขาด เพื่อเปนการ

ตรวจสอบซึ่งกันและกัน กลาวคือ หนาที่อนุมัติ หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมลูสารสนเทศ หนาทีใ่น

การดูแลจัดเก็บทรัพยสิน 

4.19 
มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.23 
มากที่สุด 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 1.00-1.79 นอยท่ีสุด  1.80 -2.59 นอย  2.60 – 3.39 ปานกลาง  3.40 – 4.19 มาก   
               4.20 – 5.00 มากที่สุด 

องคประกอบท่ี 6 กิจกรรมควบคุม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอการควบคุมภายในสหกรณสูงสุด คือ 

สหกรณมีมาตราการควบคุมภายในที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานอยางเหมาะสม 

(คาเฉลี่ย 4.20) รองลงมา สหกรณมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด  
เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กลาวคือ 3.1 หนาที่อนุมัติ 3.2 หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  
3.3 หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน (คาเฉลี่ย 4.19) 

 
องคประกอบท่ี 7  

สารสนเทศและการสื่อสาร 
แปรผล

คาเฉลี่ย 

1. มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีและเอกสารสําคัญไวอยางครบถวน เปนหมวดหมู 4.26 
มากที่สุด 

2. มีการแจงขอมูลขาวสารการดําเนินธุรกิจและการประชาสัมพันธดานตาง ๆ แกสมาชิก 4.07 
มาก 

3. มีการสํารองขอมูลอยางเพียงพอและเหมาะสม 4.13 
มาก 

4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนเพื่อใชในการบริหารและตัดสินใจของคณะกรรมการ 4.14 
มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.07 
มาก 
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หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 1.00-1.79 นอยท่ีสุด  1.80 -2.59 นอย  2.60 – 3.39 ปานกลาง  3.40 – 4.19 มาก   
              4.20 – 5.00 มากที่สุด 

องคประกอบที่ 7 สารสนเทศและการสื่อสาร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอการควบคุมภายใน

สหกรณ 3 อันดับแรก คือ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีและเอกสารสําคัญไวอยางครบถวน เปนหมวดหมู (คาเฉลี่ย 4.26) 

รองลงมา คือ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนเพื่อใชในการบริหารและตัดสินใจของคณะกรรมการ (คาเฉลี่ย 

4.14) และลําดับที่ 3 คือ มีการสํารองขอมูลอยางเพียงพอและเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.13) 
 

องคประกอบท่ี 8  
การติดตามและประเมินผล 

แปรผล

คาเฉลี่ย 

1. คณะกรรมการมีการติดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบแผนและผลงานอยางตอเนื่อง 4.06 
มาก 

2. มีการรายงานผลของผูตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษรอยางสม่ําเสมอ  3.99 
มาก 

3. จัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว  4.06 
มาก 

4. กรณีไดรับแจงจากผูสอบบญัชีหรือผูตรวจสอบกจิการวามีขอบกพรองสหกรณไดรีบดาํเนินการแกไข

ขอบกพรองนั้นอยางทันถวงที 
4.25 

มากที่สุด 
5. มีการแจงใหเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบทราบถึงขอบกพรองที่ ตรวจพบทันที และรายงานไปยังคณะกรรมการ 4.18 

มาก 
6. มีการบันทึกรายงานการประชมุเปนลายลักษณอักษร 4.32 

มากที่สุด 
คาเฉลี่ยรวม 4.14 

มาก 
หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 1.00-1.79 นอยท่ีสุด  1.80 -2.59 นอย  2.60 – 3.39 ปานกลาง  3.40 – 4.19 มาก   
              4.20 – 5.00 มากที่สุด 

องคประกอบที่ 8 การติดตามและประเมินผล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอการควบคุมภายใน

สหกรณ  3 อันดับแรก คือ มีการบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร (คา เฉลี่ย  4.32) รองลงมา  
คือ กรณีไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบกิจการวามีขอบกพรองสหกรณไดรีบดําเนินการแกไข (คาเฉลี่ย 4.25)  
และมีการแจงใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบทราบถึงขอบกพรองที่ ตรวจพบทันที และลําดับที่ 3 คือ รายงานไปยังคณะกรรมการ 

(คาเฉลี่ย 4.18) 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษา เรื่อง การประเมินการควบคุมภายในของสหกรณบริการในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยงของการควบคุมภายในของสหกรณจากผูสอบบัญชี ผูชวยผูสอบบัญชี 

และบุคลากรของสหกรณ พบวา สหกรณบริการในกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลองกับแตละปจจัยของกรอบบริหารความ

เสี่ยง COSO-ERM  เนื่องจากชุดแบบสอบถามที่ใชสามารถตอบคําถามไดทุกขอ ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบวาระดับการควบคุม

ภายในของสหกรณบริการในกรุงเทพมหานครภาพรวมอยูในระดับดี แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของ

สหกรณอยูในระดับดี  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาผลการใช COSO ERM ในการลดการบิดเบือนรายงานทางการเงินของ

ธนาคารพาณิชยในประเทศจอรแดน ของ Rahman and Ajmi Al-Dhaimesh (2018) พบวามีสวนที่สอดคลองและแตกตาง

กัน กลาวคือ ผลการใช COSO ERM ในการลดการบิดเบือนรายงานทางการเงินของธนาคารพาณิชยในประเทศจอรแดน 

ปรากฏวา สภาพแวดลอมภายในเปนตัวแปรที่กระทบมากที่สุด ตามดวยการระบุเหตุการณ การประเมินความเสี่ยงและการ

ตอบสนองความเสี่ยง ตามลําดับ ซึ่งความสอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้ แตมีความแตกตางกันในดานกิจกรรมควบคุม  
การกําหนดวัตถุประสงค สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล ซึ่งผลการศึกษาผลการใช COSO-ERM  
ในการลดการฉอโกงรายงานทางการเงินของธนาคารพาณิชยในประเทศจอรแดนไมสงผลตอการลดการบิดเบือนทางการเงิน 

ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการควบคุมภายในสหกรณอยูในระดับมาก เนื่องจากมี

สภาพแวดลอมและบริบทที่แตกตางกัน สอดคลองกับลีลาศ คุณฟอง (2557) ซึ่งไดศึกษาการศึกษากระบวนการบริหารความ

เสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรตามกรอบแนวคิด COSO-ERM กรณีศึกษา บริษัท เด สเต โค (เอเชีย) จํากัด 

ที่พบวา กิจกรรมควบคุมมีความสอดคลองกับกรอบบริหารความเสี่ยง มีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน สารสนเทศและการ

สื่อสารและการติดตามและประเมินผลอยูในระดับดี และสอดคลองกับผลการศึกษาการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม

แนวความคิด COSO-ERM สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ของ Yap Kiew Heong, Angeline1and Yap Saw 
Teng (2018) พบวาผูประกอบการใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมการควบคุมมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้ 

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาการประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณนครลานนาเดินรถ จํากัด ของเพลินพิศ 

วิรุฬหสิงห (2557) พบวามีสวนที่สอดคลองกันและแตกตางกัน กลาวคือ สหกรณนครลานนาเดินรถ จํากัด มีการควบคุม

ภายในดานสภาพแวดลอมการควบคุม ดานการประเมินความเสี่ยง ดานสารสนเทศและการสือ่สาร และดานติดตามประเมนิผล

อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาในครั้งนี้  แตมีความแตกตางกันในดานกิจกรรมควบคุม ซึ่งผลการศึกษาการ

ประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณนครลานนาเดินรถ จํากัด อยูในระดับมาก ในขณะที่ผลการศึกษาครั้งนี้อยูใน

ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงตอผลการดําเนินงานในบริษัทถือหุนกิจการ

สาธารณะ ประเทศจอรแดน ของ Altanashat (2018) ที่พบวาองคประกอบการควบคุมภายในตามแนวความคิดของ COSO 
ERM สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน ไดแก สภาพแวดลอมภายใน การระบุเหตุการณ  
การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล  
แตแตกตางกันท่ีการกําหนดวัตถุประสงคสงผลกระทบเพียงเล็กนอย ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้อยูในระดับมาก 

5. ขอสรุปและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยพบขอสรุปเพื่อตอบสนองตอวัตถุประสงคการวิจัย ดังตอไปนี้ 

 -  ดานสภาพแวดลอมภายใน 
 จากผลการประเมินผูตอบแบบสอบถามเห็นวา หัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยของการควบคุมภายในดานสภาพแวดลอมภายใน

ต่ําที่สุด คือ เจาหนาที่มีหลักประกันเพียงพอเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่งานในปจจุบัน ดังนั้น สหกรณควรจัดใหมีการจัดทํา

สัญญาจางงานและเรียกหลักประกันการทํางานท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี และภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย  
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 - ดานการกําหนดวัตถุประสงค   
 จากผลการประเมินผูตอบแบบสอบถามเห็นวา หัวขอที่มีคาเฉลี่ยของการควบคุมภ ายในดานการกําหนด

วัตถุประสงคต่ําที่สุด คือ พนักงานทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคและใหการยอมรับ ดังนั้น สหกรณ  
ควรยอมรับความสามารถของพนักงานและเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค  

 - ดานการระบุเหตุการณ   
 จากผลการประเมินผูตอบแบบสอบถามเห็นวา หัวขอที่มีคาเฉลี่ยของการควบคุมภายในดานการระบุเหตุการณต่ํา

ที่สุด คือ มีการพิจารณาความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณ ดังนั้น การประชุม

ประจําเดือนของสหกรณ เจาหนาที่ทุกระดับและคณะกรรมการสหกรณควรมีการพิจารณาความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้นและอาจ

เกิดขึ้นและสงผลกระทบในกิจกรรมของสหกรณตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อลดความเสี่ยงดานลบที่อาจเกิดขึ้นกับ

สหกรณ  
 - ดานการประเมินความเสี่ยง  
 จากผลการประเมินผูตอบแบบสอบถามเห็นวา หัวขอท่ีมีคาเฉลี่ยของการควบคุมภายในดานการประเมินความเสี่ยง

ต่ําที่สุด คือ มีกระบวนการบงช้ีและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต เชน การทุจริตที่เกี่ยวของกับกระบวนการใหสินเช่ือ  
การใหบริการ การจัดทําบัญชีและงบการเงิน ดังนั้น สหกรณควรมีการการประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหประเมินความ

เสี่ยงจากการทุจริต โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอเพื่อลดโอกาสที่อาจสงผลลบตอการดําเนินงานของ

สหกรณ  
 - ดานการตอบสนองความเสี่ยง  
 จากผลการประเมินผูตอบแบบสอบถามเห็นวา หัวขอที่มีคาเฉลี่ยของการควบคุมภายในดานการตอบสนองความ

เสี่ยงต่ําที่สุด คือ มีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเปนการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance)  
การลดความเสี่ยง (Reduction) การรวมรับหรือโอนความเสี่ยง (Sharing or Transferring) การยอมรับความเสี่ยงนั้น 

(Acceptance) ดังนั้น สหกรณควรมีการกําหนดมาตรการและแผนการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตอความสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

ตามวิธีการตอบสนองความเสี่ยงของ COSO ดังนี้  
(1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) คือการหลีกเลี่ยงการกระทําตอเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง เชน  

การหลีกเลี่ยงกิจกรรมการดําเนินงานท่ีสหกรณไมถนัดหรืออาจจางผูเชี่ยวชาญภายนอกดําเนินการแทน  
(2) การลดความเสี่ยง (Reduction) คือ การลดโอกาสหรือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอสหกรณ  
(3) การรวมรับหรือโอนความเสี่ยง (Sharing or Transferring) คือ การลดโอกาสความนาจะเกิดความเสียหายหรือ

ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยการแบงความเสี่ยง เชน การทําประกันอัคคีภัย (4) การยอมรับความเสี่ยงนั้น (Acceptance)   
คือ การไมกระทําการใด ๆ กับความเสี่ยงนั้น ซึ่ งอาจเกิดจากการประเมินความเสี่ยงนั้นวามีสาระสําคัญนอย  
หรือตนทุนการบริหารความเสี่ยงสูงกวาผลที่ไดรับ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ จันทนา สาขากร (2550) 

 - ดานกิจกรรมควบคุม  
 จากผลการประเมินผูตอบแบบสอบถามเห็นวา หัวขอที่มีคาเฉลี่ยของการควบคุมภายในดานกิจกรรมควบคุมต่ํา

ที่ สุ ด  คื อ  สหกรณมี ก า รแบ งแยกหน าที่ ค ว ามรั บผิ ดชอบในงาน  3 ด านต อ ไปนี้  ออกจากกั น โดย เด็ ดขาด  
เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กลาวคือ หนาท่ีอนุมัติ หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ หนาท่ีในการดูแล

จัดเก็บทรัพยสิน ดังนั้น สหกรณควรมีการแบงแยกหนาท่ีออกจากกันใหชัดเจน เพื่อเปนการตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติงาน

ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเปนการลดความเสี่ยงชองทางการทุจริต เชน ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินและเจาหนาที่บัญชี ไมควรเปน

บุคคลเดียวกัน เพื่อสอบทานการรับ - จาย เงิน การบันทึกบัญชีใหถูกตองสมบูรณ  
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 - ดานสารสนเทศและการสื่อสาร  
 จากผลการประเมินผูตอบแบบสอบถามเห็นวา หัวขอที่มีคาเฉลี่ยของการควบคุมภายในดานสารสนเทศและการ

สื่อสารต่ําที่สุด คือ มีการแจงขอมูลขาวสารการดําเนินธุรกิจและการประชาสัมพันธดานตาง ๆ แกสมาชิก ดังนั้น สหกรณควรมี

การแจงขอมูลขาวสารการดําเนินธุรกิจและการประชาสัมพันธดานตาง ๆ แกสมาชิก เชน การประชาสัมพันธทางโซเชียลมีเดีย 

(Social Media) การติดปายประกาศ การประชาสัมพันธผานตัวแทนกลุมสมาชิก เปนตน 
 -  ดานการติดตามและประเมินผล 
 จากผลการประเมินผูตอบแบบสอบถามเห็นวา หัวขอที่มีคาเฉลี่ยของการควบคุมภายในดานการติดตามและ

ประเมินผลต่ํ าที่สุด คือ มีการรายงานผลของผูตรวจสอบกิจการเปนลายลักษณอักษรอยางสม่ํ า เสมอ ดั งนั้น  
การจัดประชุมคณะกรรมการรายเดือนของสหกรณในแตละครั้ ง ควรจัดใหผูตรวจส อบกิจการเขารวมประชุม 
และรายงานผลการสอบกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมถึงนําขอสังเกต/ขอบกพรองที่ไดรับแจงมาพิจารณาดําเนินการเพื่อใช

ในการปรับปรุงพัฒนาสหกรณใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งถัดไป 
 การศึกษาครั้งนี้  ไดทําการศึกษาเฉพาะสหกรณบริการในกรุงเทพมหานคร เทานั้น สําหรับการศึกษา  

ครั้ งตอไปอาจขยายขอบเขตของประชากรกลุม เป าหมายโดยอาจกําหนดใหครอบคลุมสหกรณประเภทอื่น  
และขยายไปยังพื้นที่อื่น เพื่อที่จะไดรับขอมูลที่ครอบคลุมในทุกประเภทของสหกรณและทําใหผูที่สนใจทราบถึ ง 
การประเมินการควบคุมภายในของสหกรณประเภทอ่ืนและพื้นที่อ่ืนตอไป 
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การวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลองอัตราสวนทางการเงินสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัย 
Comparative Analysis of Financial Ratio Models for Non – Life Insurance Business 

ณัชชากมล ใสสุข* อรรถพงศ พีระเชื้อ** และดุรยา สุขถมยา** 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบแบบจําลองสัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจลวงหนาสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัย 

ซึ่งถูกสรางดวยตัวแปรอิสระ 2 กลุมอัตราสวนทางการเงิน ประกอบดวย กลุมอัตราสวนทางการเงิน IRIS (The Insurance 
Regulatory Information System) และกลุมอัตราสวนทางการเงิน EWS (Early Warning System) ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตัวแปรตาม คือ สถานะของบริษัทประกันวินาศภัย   
กลุมตัวอยางประกอบดวย กลุมบริษัทที่ประสบปญหาในการดําเนินกิจการ จํานวน 15 บริษัท จับคูกับกลุมบริษัทที่ไมประสบ

ปญหาในการดําเนินกิจการ อีก 15 บริษัท รวมเปน 30 บริษัท และสรางแบบจําลองโดยใชวิธีการทางสถิติการวิเคราะหจําแนก

ประเภท และทําการทดสอบและเปรียบเทียบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกับทุกบริษัทประกันวินาศภัย  
 ผลจากวิจัยพบวา แบบจําลองสัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจลวงหนาสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยที่สรางจากกลุม

อัตราสวนทางการเงิน EWS ประกอบดวยตัวแปรอิสระ จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตอง

ดํารงตามกฎหมาย (TCATTCR) อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) อัตราสวนคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัย 
ที่ถือเปนรายได (GCTNEP) และอัตราสวนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจประกันภัยตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (OETNEP) 

สวนแบบจําลองสัญญาณเตือนภัยลวงหนาที่สรางจากกลุมอัตราสวนทางการเงิน IRIS ประกอบดวยตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร 

ไดแก อัตราสวนหน้ีสินตอสินทรัพยรวม (DTTA) และอัตราสวนดําเนินงาน 2 ป (TYOO) 
 โดยแบบจําลอง EWS มีความสามารถในการพยากรณโดยรวมกอนการเกิดเหตุการณลวงหนา 1 ป ไดถูกตองรอยละ 

89.19 ลวงหนา 2 ป ไดถูกตองรอยละ 88.84 และลวงหนา 3 ป ไดถูกตองรอยละ 86.74 มีสามารถในการพยากรณมากกวา 

แบบจําลองสัญญาณเตือนภัยลวงหนาที่สรางจากกลุมอัตราสวนทางการเงิน IRIS ที่มีความสามารถในการพยากรณไดถูกตอง

ลวงหนา 1 ป รอยละ 67.80 ลวงหนา 2 ป รอยละ 66.08 และลวงหนา 3 ป รอยละ 64.42 
คําสําคัญ : แบบจําลองการเตือนภัย, อัตราสวนทางการเงิน, ธุรกิจประกันวินาศภยั 

Abstract 

 This research aims to compare the early warning signal models created from financial ratios for  
non – life insurance business. The independent variables are two groups of financial ratios, including: the 
insurance regulatory information system and early warning system of Insurance Commission. The dependent 
variable is whether the company experienced any financial distress. The sample are which 15 companies 
with financial distress and 15 companies without financial distress total of 30 companies within the  
non – life insurance business in Thailand. Then used the statistical method of classification analysis to create 
the early warning signal model and brought the financial ratio information of all non – life insurance business 
in Thailand to test and comparative the model's forecasting ability. 
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 The research suggests that the suitable early warning signal model for non – life Insurance business 
in Thailand created from early warning system consists of four independent variables: total capital available 
to total capital required (TCATTCR), return on assets (ROA), gross claim to net earned premiums (GCTNEP) 
and operating expenses to net earned premiums (OETNEP). And the model created from the insurance 
regulatory information system consists of two independent variables: debt to total asset (DTTA) and two 
year overall operating (TYOO). 
 The early warning system model is correctly classified cases 1 year in advance up to 89.19%, also 
correctly classified 88.84% in the next 2 years and follow by 86.74% in the next 3 years, displays a higher 
prediction power than the insurance regulatory information system model that correctly classified cases 1 
year in advance up to 67.80%, also correctly classified 66.08% in the next 2 years and follow by 64.42% in 
the next 3 years. 
Keywords : Early Warning Signal Model, Financial Ratio, Non - Life Insurance Business 

1. บทนํา 

 ในปจจุบันประกันวินาศภัยมีบทบาทที่สําคัญตอมนุษย ทั้งในดานการดําเนินธุรกิจและการดํารงชีวิต การทํา ประกันวินาศ

ภัยจะชวยใหการดําเนินธุรกิจมีความมั่นคงและชวยใหมีความมั่นใจในการดํารงชีวิตมากขึ้น อีกทั้งยังชวยคุมครองความเสียหาย

และบรรเทาความเดือนรอนที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติตาง ๆ ที่ไมคาดฝน รวมทั้งการทําประกันวินาศภัยยังชวยแบงเบาภาระ

ทางสังคม ลดภาระคาใชจายดานสวัสดิการสงเคราะหจากภาครฐั และชวยใหมีการระดมทุนเพื่อนํามาใชในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ, 2561) ซึ่งภัยพิบัติตางๆ ลวนเปนสิ่งท่ีไมอาจคาดคะเน

ไดวาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไมแนนอนเหลานี้จึงอาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจและการ

ดํารงชีวิต ซึ่งเมื่อภัยพิบัติตาง ๆ เกิดขึ้นจะสรางความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินไมมากก็นอย และยังสงผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความเช่ือมั่น (รัตนสุดา ชลธาตุ, 2558) ดังนั้นการทําประกันวินาศภัยจึงเปนทางเลือกในการ

บริหารความเสี่ยงและเปนทางเลือกที่สามารถคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากภัยพิบัติตาง ๆ 

ที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี (อุทัยวรรณ จรุงวิภู, 2559)  
 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีความสําคัญในสังคมเนื่องจากสามารถทําหนาที่เปนหลักประกันใหแกผูประสบภัย ใหมีโอกาส

ไดรับการชดเชยคาสินไหมทดแทนความเสียหายซึ่งประสบภัย และมีการทําประกันภัยไว เปนการบรรเทาความเดือดรอนจาก

ประสบภัย โดยมีหลักการซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วโลก และมีกฎหมายรองรับ ตลอดจนมีการควบคุมการประกอบกิจการ  
เพื่อใหธุรกิจดําเนินไปอยางถูกตองและยุติธรรม ทั้งนี้ หากปราศจากระบบการประกันวินาศภัย นักธุรกิจอาจจะไมกลาเสี่ยงภัย

ในการทําธุรกิจ การคาระหวางประเทศจะกระทําอยางยุงยาก หากไมมีการประกันภัยทางทะเลมารองรั บ นักอุตสาหกรรม

อาจจะไมกลาลงทุนสรางโรงงานผลิตสินคาหากไมมีการประกันภัย ธนาคารอาจจะไมใหสินเช่ือหากหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน  
ไมมีการทําประกันภัย เปนตน (เฟรสท อินชัวรันส โบรกเกอร, 2564) 
 ในชวงเวลาที่ผานมาธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น (กี่เดช อนันตศิริประภา, 2561) 

โดยปจจุบันมีบริษัทประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 55 บริษัท ซึ่งมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) กระทรวงพาณิชย ทําหนาที่ควบคุมดูแล (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย, 2564) แมวาธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีการเติบโตอยางตอเนื่องแตยังคงมีบริษัทประกันวินาศภัยที่ประสบปญหา

การดําเนินงานเนื่องจากถูกนายทะเบียนมีคําสั่งใหหยุดรับประกันวินาศภัยช่ัวคราว หรือถูกนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจบริษัทประกันวินาศภัย หรือมีความเพียงพอของเงินกองทุนต่ํากวาคามาตรฐาน ทั้งนี้ในชวงป พ.ศ.  2551 ถึง 
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พ.ศ. 2561 มีบริษัทประกันวินาศภัยที่ประสบปญหาการดําเนินกิจการ รวม 16 บริษัท (สุทธิพล ทวีชัยการ, 2561) ซึ่งเมื่อ

บริษัทประกันวินาศภัยเกิดปญหาดานการดําเนินงาน จะสงผลทางตรงและทางออมตอธุรกิจประกัน ทําใหผูเอาประกันภัย

ไดรับความเดือดรอน เพราะไมสามารถไดรับเงินคืนจากมูลคาความเสียหายตามกรมธรรม (กองทุนประกันวินาศภัย , 2562) 

เมื่อผูมีสวนไดเสียและผูถือกรมธรรมตางไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม ก็จะสงผลตอความเช่ือมั่นของระบบการ

ประกันภัยของประเทศ และสงผลกระทบไปยังระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติ  
  การทบทวนวรรณกรรม พบวากอนที่กิจการจะประสบปญหาการดําเนินงาน ขอมูลทางบัญชีจากงบการเงินสามารถ

นํามาคํานวณอัตราสวนทางการเงิน และพัฒนาเปนแบบจําลองเพื่อสงสัญญาณเตือนภัยแกธุรกิจหลายประเภทได เ ชน  
กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพย (สุภาพร เชิงเอี่ยม และขวัญใจ วิชัยยุทธ , 2547) กลุมบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Khunthong, 1998; เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน, 2541) กลุมบริษัทท่ีเขาขายถูกเพิกถอน

จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (สุพจน สุนทรินคะ, อารี สิริพงศาธร,และศิริลักษณ บวรเอนกสกุล , 2541; สุภาพร  
เชิงเอี่ยม, 2544; วรรณนิภา หลอเพ็ญศรี, 2550) บริษัทที่เขาขายตองจัดทําแผนฟนฟูกิจการ (ปานรดา พิลาศรี และมนวิกา 

ผดุงสิทธิ์, 2554) เปนตน ซึ่งเห็นไดวาการวิจัยในอดีตมุงเนนในกลุมธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงินและไมใชกลุมประกันภัย  
ทั้งนี้เพราะกลุมสถาบันการเงินและกลุมประกันภัยมีโครงสรางของเงินทุนและลักษณะของงบการเงินที่แตกตางจากกลุมธุรกิจ

อื่น นอกจากนี้ การถือใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

(อรรถพงศ พีระเช้ือ, 2561) ประกอบกับแตละประเทศมีสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่แตกตางกัน การพัฒนาตัวแบบจึงควรใช

ขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวของกับกลุมที่ตองการพยากรณ (Altman, 2002) ดังนั้น แบบจําลองที่ตรงกับประเภทของธุรกิจประกัน

วินาศภัยจึงมีความจําเปน ชวยใหทราบสัญญาเตือนภัยลวงหนากอนเกิดเหตุวิกฤต จะช วยใหผูมีสวนไดเสียสามารถใช

สารสนเทศทางการบัญชีจากสัญญาณเตือนภัยมาประกอบการตัดสินใจ วางแผน ปองกัน และรับมือกับความเสี่ยงเปนการ

ลวงหนากับภัยพิบัติของธุรกิจประกันวินาศภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
 ในธุรกิจประกันวินาศภัย มีชุดอัตราสวนทางการเงินที่ไดการยอมรับ ไดแก ชุดอัตราสวนทางการเงิน IRIS Ratios  
(The Insurance Regulatory Information System Ratio) และอัตราสวนทางการเงินในระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา 

(Early Warning System : EWS) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมยังไมพบการสรางแบบจําลองการเตือนภัยจากทั้ง 2 ชุด

อัตราสวนทางการเงินนี้ จากเหตุผลที่กลาวขางตนทําใหคณะผูวิจัยสนใจศึกษา การนําขอมูลทางบัญชีมาสรางแบบจําลอง

สัญญาณเตือนภัยลวงหนาสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย  และทําการเปรียบเทียบอํานาจการพยากรณของ

แบบจําลองจากแตละชุดอัตราสวนทางการเงินสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 2.1 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Ratio Analysis) เปนการเปรียบเทียบโดยคํานวณตวัเลขจากรายการในงบ

การเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) ที่มีความสัมพันธกัน (กชพร ศิริโภคากิจ, 

2552) ดังนั้น การวิเคราะหงบการเงิน เริ่มตนจากการทําความเขาใจองคประกอบขอมูลทางบัญชีของงบการเงิน ไดแก  
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยรายการทางบัญชี

ตางๆ ที่อยูในงบการเงินจะถูกนํามาหาความสัมพันธระหวางกันเพื่อคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของกิจการ กลายเปนเครื่องมือท่ีเรียกวาอัตราสวนทางการเงิน (อรรถพงศ พีระเชื้อ, 2564) 
 2.2 อัตราสวนทางการเงิน IRIS Ratios (The Insurance Regulatory Information System Ratio)  
 ชุดอัตราสวนทางการเงิน IRIS Ratios (The Insurance Regulatory Information System Ratio) เปนกลุมชุด

อัตราสวนทางการเงินที่ใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยสมาคมนายทะเบียน

ประกันภัยของสหรัฐอเมริกา (National Association of Insurance Commissioners: NAIC) (The National Association of 
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Insurance Commissioners, 2016) ซึ่งประกอบดวยจํานวน 10 อัตราสวน ไดแก อัตราสวนคาเบี้ยประกันภัยรวมตอเงินกองทุน 

(GPWTPS), อัตราสวนคาเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอเงินกองทุน (NPWTPS), อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของเบี้ยประกันภัยรับ

ตรง (CINW), อัตราสวนดําเนินงาน 2 ป (TYOO), อัตราสวนผลการตอบแทนจากการลงทุน (IY), อัตราสวนการเปลี่ยนแปลง

ของเงินกองทุน (CIPS), อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (DTTA), อัตราสวนเบี้ยประกันคางรับตอเงินกองทุน (GABTPS), 
อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเงินสํารองคาสินไหมทดแทน (OYRDTPS) และอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเงินสํารองคาสํารอง

ทดแทน 2 ป (TYRDTPS)  
 2.3 อัตราสวนทางการเงินในระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System: EWS)  
 ชุดอัตราสวนทางการเงินในระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System หรือ EWS) ไดถูกนําเสนอโดย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) โดย คปภ. ไดนําระบบสัญญาณ

เตือนภัยมาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลฐานะการเงินและความมั่นคงของบริษัทประกันภัย นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2557 (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , 2561) ซึ่งประกอบดวยจํานวน  
9 อัตราสวน ไดแกอัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย (TCATTCR), อัตราสวนสภาพคลอง (LR), 
อัตราสวนสินทรัพยลงทุนตอหนี้สินผูเอาประกันภัย ( IATIL), อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน (CITCA), อัตราสวน

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE), อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจประกันภัยตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 

(OETNEP) , อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) , อัตราสวนการเปลี่ยนแปลงสํารองสินไหมทดแทน (CICL)  
และอัตราสวนคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (GCTNEP) 
 2.4 การวิเคราะหจําแนกกลุมดวยเทคนิค Discriminant Analysis เปนวิธีการทางสถิติที่ใชวิเคราะหจําแนกกลุมตั้งแต 

2 กลุมขึ้นไป โดยการวิเคราะหจากตัวแปรตาม 1 ตัว และจากตัวแปรอิสระตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป การวิเคราะหดวยวิธีนี้จะทําให

สามารถจําแนกความแตกตางระหวางกลุมและสามารถบอกธรรมชาติบางอยางของการจําแนกกลุมได (สมประสงค เสนารัตน, 
2553) การวิเคราะหจําแนกกลุมดวยเทคนิค Discriminant Analysis มีวัตถุประสงคเพื่อหาปจจัยที่ควรใชในการแบงกลุม  
เพื่อสรางสมการจําแนกกลุมที่ดีที่สุดและเพื่อนําสมการจําแนกกลุมมาใชพยากรณ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2551) 
 2.5  ลั กษณะของข อมู ลที่ จ ะนํ ามาวิ เ คราะจํ า แนกกลุ มด ว ย เทคนิ ค  Discriminant Analysis ไ ด แก   
1) ขอมูลกลุมประชากรหรือกลุมตัวอยางท่ีสามารถแบงกลุมไดอยางนอย 2 กลุม 2) ขอมูลตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรที่ใชในการ

จําแนกกลุม เปนตัวแปรตอเนื่องที่มีระดับการวัดอยู ในมาตราอันตรภาค ( Interval Scale) หรือมาตราอัตราสวน  
(Ratio Scale) และ 3) ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่ถูกจําแนกกลุม  
 2.6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 Altman (1968) เลือก 33 กิจการของธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาที่ลมละลายในชวงป ค.ศ.1945 ถึงป 

ค.ศ. 1965 และเลือกอีก 33 กิจการของธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมที่สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง นํามาจับคูระหวางสอง

กลุมโดยมีขนาดสินทรัพยใกลเคียงกัน ใชวิธีสถิติ Multiple Discriminant Analysis สรางแบบจําลองพยากรณ Z-score model 
ผลการศึกษาไดชุดอัตราสวนทางการเงินที่สามารถทํานายความลมเหลวของกิจการอุตสาหกรรม และพบวาความถูกตองของการ

พยากรณจะลดลงเมื่อใชขอมูลลวงหนามากกวา 1 ป ตอมาการวิจัยของประจักษ อุดมศิลป (2530) ไดนําเอาชุดอัตราสวนทาง

การเงินของ Altman (1968) มาประยุกตสรางดัชนีรวมของธนาคารพาณิชยไทย และใชขอมูลของธนาคารเอเชียทรัสต 

ธนาคารมหานคร และธนาคารนครหลวงไทย วิเคราะหในชวงเวลาที่กําลังประสบปญหา ผลของการวิเคราะหพบวา  
ชุดอัตราสวนทางการเงินดังกลาวอาจใชเปนระฆังเตือนภัยถึงความไมมั่นคงของธนาคารพาณิชยไทยได สุดา ปตะวรรณ (2547, 
2548) ไดนําชุดอัตราสวนทางการเงินดังกลาวศึกษาสถานภาพการลมละลายของบริษัทกลุม REHABCO ซึ่งเปนบริษัท 
จดทะเบียนที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงในวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 และไดขอสรุปของผลตางระหวางใชชุดอัตราสวน

ของ Altman (1968) กับกฎเกณฑการลมละลายที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย 



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 563  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

 Ohlson (1980) สรางแบบจําลองความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับความสามารถในการคาดการณภาวะ

ลมละลาย โดยเลือก 105 กิจการที่ลมละลายจาก Wall Street Journal Index ในชวงป ค.ศ. 1970 ถึง ค.ศ. 1976 และเลือก 

2,058 กิจการที่ไมประสบปญหาการลมละลาย จาก CompustatTM File ผลการศึกษาไดชุดอัตราสวนทางการเงินท่ีพยากรณ

ความนาจะเปนในการเกิดโอกาสภาวะลมละลาย ประกอบดวย 9 อัตราสวนทางการเงิน และ Siripokakit (2005) ไดนําชุด

อัตราสวนทางการเงินของ Ohlson (1980) ประยุกตสรางแบบจําลองเพื่อทํานายบริษัทจดทะเบียนที่อาจถูกเพิกถอนจาก

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 Chen and Shimerda (1981) ไดทําการวิ เคราะห เ ชิงประจักษถึงประโยชนกลุมชุดอัตราสวนทางการเงิน  
ในการพยากรณความลมเหลวในการดําเนินงาน ผลการศึกษาไดชุดอัตราสวนทางการเงินประกอบดวย 7 กลุมอัตราสวน  
และวันฤดี สุขสงวน (2547) ไดนําชุดอัตราสวนของ Chen and Shimerda (1981) เพื่อศึกษาตัวช้ีภาวะความลมเหลวของ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ถูกฟองลมละลาย 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ (2548) ไดออกคูมือประยุกตใช CAMELS Analysis เพื่อวิเคราะหภาวะทางเศรษฐกิจทางการ

เงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร โดยชุดอัตราสวนทางการเงิน CAMELS เปนเครื่องมือท่ีนํามาประยุกตใชเพื่อสรางมาตรฐาน

ในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรอยางเปนระบบและมาตรฐานเดียวกัน  
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ (2549) ไดใชชุดอัตราสวน CAMELs ศึกษาวิเคราะหการขาดทุนในระบบสหกรณภาคเกษตร  
ผลการวิเคราะหไดสัญญาณเตือนภัยลวงหนาสําหรับการขาดทุนในสหกรณภาคเกษตร และ ประสพชัย พสุนนท,  อาฟฟ  
ลาเตะ,  ปราณี นิลกรณ, และสุดา ตระการเถลิงศักดิ์ (2550) ไดนําชุดอัตราสวนทางการเงิน CAMESLs Analysis ทําการศึกษา

เปรียบเทียบวิธีการพยากรณกลุมกําไรขาดทุนของสหกรณการเกษตร ผลการศึกษาไดแบบจําลองในการพยากรณสหกรณ

การเกษตรที่ไมประสบผลขาดทุน (มีกําไร)  

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 3.1 ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนบริษัทประกันวินาศภัยตามรายชื่อที่เผยแพรผานเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) สามารถแบงกลุมบริษัทประกันวินาศภัยตามลักษณะของ

การดําเนินงานออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมบริษัทที่ประสบปญหาในการดําเนินกิจการ จํานวน 16 บริษัท (ป 2551 – 2561) 
และกลุมบริษัทท่ีไมประสบปญหาในการดําเนินกิจการ ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 55 บริษัท 
 เนื่องจากเวลาในการเกิดปญหาในการดําเนินงานของทั้ง 16 บริษัท ไมไดเกิดขึ้นในปบัญชีเดียวกัน เพื่อใหสามารถทําการ

เปรียบเทียบขอมูลไดใกลเคียงมากท่ีสุด ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงเลือกงบการเงินปกอนการเกิดเหตุการณ ของบริษัทที่ประสบปญหาใน

การดําเนินงาน และงบการเงินปกอนการเกิดเหตุการณเชนเดียวกันของบริษัทที่ไมประสบปญหาในการดําเนินงาน อีกจํานวน 16 

บริษัท ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากขนาดสินทรัพยของบริษัทที่นํามาจับคูกันใหมีความแตกตางกันไมเกินรอยละ 25 มาทําการจับคู 

(Kingkaew & Limpaphayom, 2001) 
 3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยและการวัดคา 
 คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากงบการเงินที่เปดเผยของแตละบริษัทประกันวินาศภัยที่รายงานกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และนําขอมูลจากงบการเงินท่ีไดมาทําการคํานวณหาคาตัวแปร

อิสระซึ่งวัดคาโดยใชอัตราสวน เปนแบบมาตรวัดอัตราสวน (Ratio Scale) ประกอบดวย ชุดอัตราสวนทางการเงินที่คํานวณตาม

แบบ EWS จํานวน 9 ตัวแปรอิสระ และชุดอัตราสวนทางการเงินที่คํานวณตามแบบ IRIS จํานวน 10 ตัวแปรอิสระ และกําหนดให

สถานะของบริษัทเปนตัวแปรตาม ประกอบดวย กลุมบริษัทท่ีประสบปญหาในการดําเนินกิจการ (กําหนดคา Y = 0) และกลุม

บริษัทท่ีไมประสบปญหาในการดําเนินกิจการ (กําหนดคา Y = 1) 
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 3.3 การวิเคราะหขอมูล 
 คณะผูวิจัยเลือกใชวิธีการทางสถิติการวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) ซึ่งขอมูลที่แตกตางอยาง

ชัดเจนระหวางแตละกลุม จะมีความสามารถในการแยกแยะ (discriminating power) ลักษณะเดนและความแตกตาง  
และใชวิธีการของฟชเชอร (Fisher’s Approach) ไดฟงกช่ันเชิงเสนของตัวแปรอิสระ จํานวน 1 สมการ สําหรับแตละชุด

อัตราสวนทางการเงิน ดังนั้น ผลการวิเคราะหขอมูลจะไดแบบจําลองอัตราสวนทางการเงินสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัย 

จํานวน 2 แบบจําลอง อยางไรก็ตาม การทดสอบความถูกตองของการพยากรณของแบบจําลอง ควรแบงกลุมตัวอยางออกเปน 

2 สวน โดยนํากลุมแรกมาสรางแบบจําลอง ( in sample) และนํากลุมหลังทดสอบแบบจําลองที่ได (out of sample)  
(อาฟฟ ลาเตะ และคนอื่น ๆ, 2551)  
 ดังนั้น ในการสรางแบบจําลอง คณะผูวิจัยจึงเลือกใช 30 ชุดขอมูล ประกอบดวย ขอมูลของกลุมบริษัทท่ีประสบปญหา

ในการดําเนินกิจการ จํานวน 15 บริษัท และขอมูลของกลุมบริษัทที่ไมประสบปญหาในการดําเนินกิจการ อีก 15 บริษัท  
และเก็บขอมูลอีก 1 บริษัทของกลุมบริษัทท่ีประสบปญหาในการดําเนินกิจการ และขอมูลของกลุมบริษัทท่ีไมประสบปญหาใน

การดําเนินกิจการที่เหลือท้ังหมด ไวเปน out of sample เพื่อทดสอบความแมนยําของแบบจําลอง 
 เมื่อไดแบบจําลองจากชุดอัตราสวนทางการเงินท้ัง 2 แบบจําลองแลว จะทําการนําอัตราสวนทางการเงินยอนหลัง 2 ป 

และ 3 ป กอนการเกิดปญหาการดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย มาทําการทดสอบกับแบบจําลอง เพื่อหาความแมนยํา

ของการทํานายลวงหนา วาแบบจําลองจากแตละชุดอัตราสวนทางการเงินจะสามารถพยากรณเปนการลวงหนาไดแมนยําใน

อัตรารอยละเทาใด และวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถของแบบจําลองระหวาง แบบจําลองสัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจ

ลวงหนาสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยที่สรางจากกลุมอัตราสวนทางการเงิน EWS และแบบจําลองสัญญาณเตือนภัยลวงหนาที่

สรางจากกลุมอัตราสวนทางการเงิน IRIS วาแบบจําลองไหนมีความสามารถในการพยากรณเปนการลวงหนาไดมากกวากัน 

4. ผลการวิจัย 

 แบบจําลองอัตราสวนทางการเงินสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัย ที่สรางจากชุดอัตราสวนทางการเงินท่ีคํานวณตามแบบ 

EWS และสรางจากชุดอัตราสวนทางการเงินท่ีคํานวณตามแบบ IRIS ซึ่งแสดงผลการศึกษาวิจัยไดดังนี้ 
 4.1 แบบจําลองโดยใชกลุมอัตราสวนทางการเงิน IRIS Ratios (The Insurance Regulatory Information 
System Ratio) 

ตารางที่ 1 การพิจารณาความแตกตางระหวางกลุมตัวแปรอิสระและระดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระและการประมาณคา 
               สัมประสิทธ์ิ  

 * มีความแตกตาง ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 

 จากตารางที่ 1 การพิจารณาความแตกตางระหวางกลุมตัวแปรอิสระและระดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระและการประมาณ

คาสัมประสิทธิ์กลุมอัตราสวนทางการเงิน IRIS Ratios เพื่อดูวาอัตราสวนทางการเงินใดที่มีความแตกตางระหวางกลุมและมี

ระดับอิทธิพลตอคาคะแนนการจําแนกกลุมของตัวโดยไมคํานึงถึงเครื่องหมาย พบวาอัตราสวนดําเนินงาน  2 ป (TYOO)  
และอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (DTTA) มีความแตกตางระหวางกลุม ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 และพบวาอัตราสวน

Independent Variables 
Function 

คาสัมประสิทธิ ์ คามาตรฐาน Sig. อิทธิพล 
TYOO 0.293 0.305 *0.000 2 
DTTA 4.022 0.882 *0.000 1 

คาคงที่ (Constant) -3.440    



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 565  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

หนี้สินตอสินทรัพยรวม (DTTA) มีระดับอิทธิพลมากที่สุดในตัวแบบจําลอง คือมีคาคามาตรฐานเทากับ 0.882 รองลงมาคือ

อัตราสวนดําเนินงาน 2 ป (TYOO) มีคามาตรฐานเทากับ 0.305 ในการพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิของกลุมอัตราสวนทางการเงิน 
IRIS Ratios (The Insurance Regulatory Information System Ratio) พบวามีคาคงที่ (Constant) เทากับ -3.440 และพบวา

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (DTTA) มีคาสัมประสิทธิ์สูงที่สุด เทากับ 4.022 รองลงมาคืออัตราสวนดําเนินงาน 2 ป 

(TYOO) มีคาสัมประสิทธ์ิ เทากับ 0.293 ผลการศึกษาไดแบบจําลองสัญญาณเตือนภัยลวงหนาสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยใน

ประเทศไทยของกลุมอัตราสวนทางการเงิน IRIS Ratios คือ 
  Z = -3.440 + 4.022(DTTA) + 0.293(TYOO)   

โดยที่หาก  Z > 0.0000  ;  แสดงวาบริษัทมีโอกาสจะประสบปญหาในการดําเนินงาน (Financial Distress) 

ตารางที่ 2 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกลุมอัตราสวนทางการเงิน IRIS Ratios ในการพยากรณ 
             ลวงหนา 1 ป 

 จากตารางที่ 2 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกลุมอัตราสวนทางการเงิน  IRIS Ratios  
ในการพยากรณลวงหนา 1 ป พบวาผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกับกลุมขอมูล In Sample  
ที่ใชพัฒนาตัวแบบจําลอง มีความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ประสบปญหาในการดําเนินงาน (Financial 
Distress) ไดถูกตอง จํานวน 14 บริษัท จากทั้งหมด 15 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 93.33 และสามารถพยากรณ

จําแนกกลุมบริษัทที่ไมประสบปญหาในการดําเนินงาน (Non Financial Distress) ไดถูกตองจํานวน 11 บริษัท จากทั้งหมด 

15 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 73.33 ซึ่งเมื่อพิจารณาความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมโดยรวมไดถูกตอง

จํานวน 25 บริษัท จากท้ังหมด 30 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 83.33 

Year (2551-2560) Financial Distress Non Financial Distress Total 

In Sample   
25:30 

(83.33%) 

Financial Distress 
14 

(93.33%) 
1 

(6.67%) 
15 

Non Financial Distress 
4 

(26.67%) 
11 

(73.33%) 
15 

Out of Sample   
295:442 
(66.74%) 

Financial Distress 
1 

(100.00%) 
0 1 

Non Financial Distress 
147 

(33.33%) 
294 

(66.67%) 
441 

Total   
320:472 
(67.80%) 

Financial Distress 
15 

(93.75%) 
1 

(6.25%) 
16 

Non Financial Distress 
151 

(33.11%) 
305 

(66.89) 
456 
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 ผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกับกลุมขอมูล Out of Sample พบวาตัวแบบจําลองมี

ความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ประสบปญหาในการดําเนินงาน (Financial Distress) ไดถูกตอง จํานวน  
1 บริษัท จากทั้งหมด 1 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 100.00 และสามารถพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ไมประสบ

ปญหาในการดําเนินงาน (Non Financial Distress) ไดถูกตองจํานวน 294 บริษัท จากทั้งหมด 441 บริษัท คิดเปนความถูกตอง

รอยละ 66.67 ซึ่งเมื่อพิจารณาความสามารถในการพยากรณ จําแนกกลุมโดยรวมไดถูกตองจํานวน 295 บริษัท จากท้ังหมด  
442 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 66.74 
 และผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกับกลุมขอมูลทั้งหมด ป (2551-2560) พบวาตัว

แบบจําลองมีความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ประสบปญหาในการดําเนินงาน (Financial Distress)  
ไดถูกตอง จํานวน 15 บริษัท จากทั้งหมด 16 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 93.75 และสามารถพยากรณจําแนกกลุม

บริษัทที่ไมประสบปญหาในการดําเนินงาน (Non Financial Distress) ไดถูกตองจํานวน 305 บริษัท จากทั้งหมด 456 บริษัท 

คิดเปนความถูกตองรอยละ 66.89 ซึ่งเมื่อพิจารณาความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมโดยรวมไดถูกตองจํานวน 320 
บริษัท จากท้ังหมด 472 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 67.80  

ตารางที่ 3 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกลุมอัตราสวนทางการเงิน IRIS Ratios ในการพยากรณ 
              ลวงหนา 2 ป 

Year (2550 - 2559) Financial Distress Non Financial Distress Total 

Financial Distress 10 
(62.50%) 

6 
(37.50%) 

16 

Non Financial Distress 
147 

(33.79%) 
288 

(66.21%) 
435 

 
Total Correctly Classified 66.08% (298:451) 

 จากตารางที่ 3 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกลุมอัตราสวนทางการเงิน IRIS Ratios ในการ

พยากรณลวงหนา 2 ป พบวาผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกับกลุมขอมูลทั้งหมดป (2550 - 2559) 

มีความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ประสบปญหาในการดําเนินงาน (Financial Distress) ไดถูกตอง จํานวน 

10 บริษัท จากทั้งหมด 16 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 62.50 และสามารถพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ไม 
ประสบปญหาในการดําเนินงาน (Non Financial Distress) ไดถูกตองจํานวน 288 บริษัท จากทั้งหมด 435 บริษัท  
คิดเปนความถูกตองรอยละ 66.21 ซึ่งเมื่อพิจารณาความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมโดยรวมไดถูกตองจํานวน  
298 บริษัท จากท้ังหมด 451 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 66.08 

ตารางที่ 4 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกลุมอัตราสวนทางการเงิน IRIS Ratios ในการพยากรณ 
              ลวงหนา 3 ป 

Year (2549 - 2558) Financial Distress Non Financial Distress Total 
Financial Distress 7 

(43.75%) 
9 

(56.25%) 
16 
 

Non Financial Distress 144 
(34.78%) 

270 
(65.22%) 

414 
 

Total Correctly Classified 64.42% (277:430) 
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 จากตารางที่ 4 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกลุมอัตราสวนทางการเงิน IRIS Ratios ในการ

พยากรณลวงหนา 3 ป พบวาผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกับกลุมขอมูลทั้งหมดป (2549 - 2558) 

มีความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ประสบปญหาในการดําเนินงาน (Financial Distress) ไดถูกตอง จํานวน  
7 บริษัท จากทั้งหมด 16 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 43.75 และสามารถพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ไม 
ประสบปญหาในการดําเนินงาน (Non Financial Distress) ไดถูกตองจํานวน 270 บริษัท จากทั้งหมด 414 บริษัท คิดเปน

ความถูกตองรอยละ 65.22 ซึ่งเมื่อพิจารณาความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมโดยรวมไดถูกตองจํานวน 277 บริษัท  
จากท้ังหมด 430 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 64.42 
 4.2 แบบจําลองโดยใชกลุมอัตราสวนทางการเงินในระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System: 

EWS) 

ตารางที่ 5 การพิจารณาความแตกตางระหวางกลุมตัวแปรอิสระและระดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระและการประมาณคา  
               สัมประสิทธ์ิ  

 * มีความแตกตาง ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 

จากตารางที่ 5 การพิจารณาความแตกตางระหวางกลุมตัวแปรอิสระและระดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระและการประมาณคา

สัมประสิทธ์ิกลุมอัตราสวนทางการเงินในระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา เพื่อดูวาอัตราสวนทางการเงินใดที่มีระดับอิทธิพลตอ

คาคะแนนการจําแนกกลุมของตัว โดยไมคํานึงถึงเครื่องหมาย พบวา อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตาม

กฎหมาย (TCATTCR), อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจประกันภัยตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (OETNEP), 
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) และอัตราสวนคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (GCTNEP)  
มีความแตกตางระหวางกลุม ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 และพบวาอัตราสวนคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปน

รายได (GCTNEP) มีระดับอิทธิพลมากที่สุดในตัวแบบจําลอง คือ มีคามาตรฐานเทากับ 0.984 รองลงมาคือ อัตราสวน

คาใชจายในการดําเนินธุรกิจประกันภัยตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (OETNEP) มีคามาตรฐานเทากับ -0.914 อัตราสวน

เงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย (TCATTCR) มีคามาตรฐาน เทากับ 0.905 และอัตราสวนผลตอบแทนจาก

สินทรัพย (ROA) มีคามาตรฐาน เทากับ 0.379 ตามลําดับ ในการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของกลุมอัตราสวนทางการเงินใน

ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System : EWS) พบวา มีคาคงที่เทากับ 0.398 และพบวาอัตราสวนคา

สินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (GCTNEP) มีคาสัมประสิทธ์ิมากที่สุด เทากับ 0.878 รองลงมาคือ อัตราสวน

เงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย (TCATTCR) มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.144 อัตราสวนผลตอบแทนจาก

สินทรัพย (ROA) มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ 0.033 และอัตราสวนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจประกันภัยตอเบี้ยประกันภัยที่ถือ

เปนรายได (OETNEP) มีคาสัมประสิทธิ์ เทากับ -1.170 ตามลําดับ ผลการศึกษา ไดแบบจําลองสัญญาณเตือนภัยลวงหนาสําหรับ

ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยกลุมอัตราสวนทางการเงินในระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา คือ 

 

Independent Variables 
Function 

คาสัมประสิทธิ ์ คามาตรฐาน Sig. อิทธิพล 
TCATTCR 0.144 0.905 *0.000 3 
OETNEP -1.170 -0.914 *0.000 2 

ROA 0.033 0.379 *0.000 4 
GCTNEP 0.878 0.984 *0.000 1 

คาคงที่ (Constant) 0.398    



��������The 13th BUSINESS MANGEMENT RESEARCH CONERENCE 
 

 

 568  
  

BMRC 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . . . . . 

 Z = 0.398 + 0.878(GCTNEP) - 1.170(OETNEP) + 0.144(TCATTCR) + 0.033(ROA) 
โดยที่หาก  Z  <  0.0000  ;  แสดงวาบริษัทมีโอกาสจะประสบปญหาในการดําเนินงาน(Financial Distress) 

ตารางที่ 6 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกลุมอัตราสวนทางการเงินในระบบสัญญาณเตือนภัย  
              ลวงหนาในการพยากรณลวงหนา 1 ป 

Year (2551-2560) Financial Distress Non Financial Distress Total 

In Sample   
26:30 

(86.67%) 

Financial Distress 
13 

(86.67%) 
2 

(13.33%) 
15 
 

Non Financial Distress 
2 

(13.33%) 
13 

(86.67%) 
15 
 

Out of Sample   
395:442 
(89.37%) 

Financial Distress 
1 

(100.00%) 
0 

1 
 

Non Financial Distress 
47 

(10.66%) 
394 

(89.34%) 
441 

 

Total   
421:472 
(89.19%) 

Financial Distress 
14 

(87.50%) 
2 

(12.50%) 
16 
 

Non Financial Distress 
49 

(10.75%) 
407 

(89.25%) 
456 

 
 จากตารางที่ 6 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกลุมอัตราสวนทางการเงินในระบบสัญญาณ

เตือนภัยลวงหนาในการพยากรณลวงหนา 1 ป พบวาผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกับกลุม

ขอมูล In Sample ที่ใชพัฒนาตัวแบบจําลอง มีความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ ประสบปญหาในการ

ดําเนินงาน (Financial Distress) ไดถูกตอง จํานวน 13 บริษัท จากทั้งหมด 15 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 86.67  
และสามารถพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ไมประสบปญหาในการดําเนินงาน (Non Financial Distress) ไดถูกตองจํานวน 13 
บริษัท จากทั้งหมด 15 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 86.67 ซึ่งเมื่อพิจารณาความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุม

โดยรวมไดถูกตองจํานวน 26 บริษัท จากท้ังหมด 30 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 86.67 
 ผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกับกลุมขอมูล Out of Sample พบวาตัวแบบจําลองมี

ความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ประสบปญหาในการดําเนินงาน (Financial Distress) ไดถูกตอง จํานวน 
1 บริษัท จากทั้งหมด 1 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 100.00 และสามารถพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ไมประสบ

ปญหาในการดําเนินงาน (Non Financial Distress) ไดถูกตองจํานวน 394 บริษัท จากทั้งหมด 441 บริษัท คิดเปนความ

ถูกตองรอยละ 89.34 ซึ่งเมื่อพิจารณาความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมโดยรวมไดถูกตองจํานวน 395 บริษัท จากทั้งหมด 

442 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 89.37 
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 และผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกับกลุมขอมูลทั้งหมด ป (2551-2560) พบวาตัวแบบจําลอง

มีความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ประสบปญหาในการดําเนินงาน (Financial Distress) ไดถูกตอง จํานวน 

14 บริษัท จากทั้งหมด 16 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 87.50 และสามารถพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ไม 
ประสบปญหาในการดําเนินงาน (Non Financial Distress) ไดถูกตองจํานวน 407 บริษัท จากทั้งหมด 456 บริษัท  
คิดเปนความถูกตองรอยละ 89.25 ซึ่งเมื่อพิจารณาความสามารถในการพยากรณจาํแนกกลุมโดยรวมไดถูกตองจํานวน 421 บริษทั 

จากทั้งหมด 472 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 89.19 

ตารางที่ 7 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองอัตราสวนทางการเงินในระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา  
              ในการพยากรณลวงหนา 2 ป 

Year (2550 - 2559) Financial Distress Non Financial Distress Total 

Financial Distress 12 
(75.00%) 

4 
(25.00%) 

16 
 

Non Financial Distress 
48 

(11.03%) 
387 

(88.97%) 
435 

 
Total Correctly Classified 88.84% (399:451) 

 จากตารางที่ 7 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกลุมอัตราสวนทางการเงินในระบบสัญญาณเตือน

ภัยลวงหนา ในการพยากรณลวงหนา 2 ป พบวาผลการทดสอบความสามารถของแบบจําลองกับกลุมขอมูลทั้งหมดป  
(2550 - 2559) สามารถพยากรณจําแนกกลุมบริษัทท่ีประสบปญหาในการดําเนินงาน (Financial Distress) ไดถูกตอง จํานวน  
12 บริษัท จากทั้งหมด 16 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 75.00 และสามารถพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ไมประสบปญหา

ในการดําเนินงาน (Non Financial Distress) ไดถูกตองจํานวน 387 บริษัท จากทั้งหมด 435 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 

88.97 ซึ่งเมื่อพิจารณาความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมโดยรวมไดถูกตองจํานวน 399 บริษัท จากทั้งหมด 451 บริษัท  
คิดเปนความถูกตองรอยละ 88.84 

ตารางที่ 8 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองอัตราสวนทางการเงินในระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา 
              ในการพยากรณลวงหนา 3 ป 

Year (2549 - 2558) Financial Distress Non Financial Distress Total 

Financial Distress 
10 

(62.50%) 
6 

(37.50%) 
16 
 

Non Financial Distress 
51 

(12.32%) 
363 

(87.68%) 
414 

 
Total Correctly Classified 86.74% (373:430) 

 จากตารางที่ 8 การทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกลุมอัตราสวนทางการเงินในระบบสัญญาณ

เตือนภัยลวงหนาในการพยากรณลวงหนา 3 ป พบวาผลการทดสอบความสามารถในการพยากรณของแบบจําลองกับกลุมขอมูล

ทั้งหมดป (2549 - 2558) มีความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมบริษัทที่ประสบปญหาในการดําเนินงาน (Financial 
Distress) ไดถูกตอง จํานวน 10 บริษัท จากทั้งหมด 16 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 62.50 และสามารถพยากรณ

จําแนกกลุมบริษัทที่ไมประสบปญหาในการดําเนินงาน (Non Financial Distress) ไดถูกตองจํานวน 363 บริษัท จากทั้งหมด 
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414 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 87.68 ซึ่งเมื่อพิจารณาความสามารถในการพยากรณจําแนกกลุมโดยรวมไดถูกตอง

จํานวน 373 บริษัท จากท้ังหมด 430 บริษัท คิดเปนความถูกตองรอยละ 86.74 

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 5.1. สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องการวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลองอัตราสวนทางการเงินสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยมีวัตถุประสงค

เพื่อใชขอมูลทางการบัญชีสรางแบบจําลองสัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจลวงหนาสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยและใชขอมูล

ทางการบัญชีเปรียบเทียบความสามารถของแบบจําลองอัตราสวนทางการเงินสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย  
 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา แบบจําลองสัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจลวงหนาสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยที่สรางจากกลุม

อัตราสวนทางการเงิน EWS ประกอบไปดวย 4 อัตราสวนทางเงิน ไดแก อัตราสวนเงินกองทุนตอเงินกองทุนที่ตองดํารงตาม

กฎหมาย (TCATTCR) อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) อัตราสวนคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 

(GCTNEP) และอัตราสวนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจประกันภัยตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (OETNEP) โดยแบบจําลองมี

ความสามารถในการทํานายกอนการเกิดเหตุการณ ไดถูกตองเปนการลวงหนา 1 ป รอยละ 89.19 ลวงหนา 2 ป รอยละ 88.84 

และลวงหนา 3 ป รอยละ 86.74  
 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา แบบจําลองสัญญาณเตือนภัยลวงหนาที่สรางจากกลุมอัตราสวนทางการเงิน IRIS 

ประกอบดวย 2 อัตราสวนทางเงิน คือ อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (DTTA) และอัตราสวนดําเนินงาน 2 ป (TYOO)  
โดยแบบจําลองมีความสามารถในการทํานายกอนการเกิดเหตุการณ ไดถูกตองเปนการลวงหนา 1 ป รอยละ 67.80 ลวงหนา  
2 ป รอยละ 66.08 และ ลวงหนา 3 ป รอยละ 64.42  
 ดังนั้น ชุดอัตราสวนทางการเงินที่แตกตางกัน สามารถพยากรณการประสบปญหาในการดําเนินงานของธุรกิจประกัน

วินาศภัยในประเทศไทยไดแตกตางกัน โดยแบบจําลองสัญญาณเตือนภยัทางธุรกิจลวงหนาสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยที่สราง

จากกลุมอัตราสวนทางการเงิน EWS มีความสามารถในการพยากรณ (Prediction Power) สูงกวา แบบจําลองสัญญาณเตือน

ภัยลวงหนาท่ีสรางจากกลุมอัตราสวนทางการเงิน IRIS  
 ผลจากการวิจัยนี้ไดสอดคลองกับผลการศึกษาในอดีตของ Altman (1968); Dietrich et al. (2005) และอรรถพงศ  
พีระเช้ือ (2561) ที่สรุปไดวาระยะเวลาที่ใกลเคียงกับการประสบปญหาในการดําเนินกิจการ (ลวงหนา 1 ป) แบบจําลองจะมี

ความสามารถในการพยากรณสูงกวาระยะเวลาที่ยาวนานข้ึน (ลวงหนา 2 ป และ 3 ป) 
 นอกจากนี้ ผลการวิจัย สอดคลองกับผลการศึกษาในอดีตของการวิจัยในประเทศไทยของ Khunthong (1998); 
Siripokakit (2005); ไพรินทร ชลไพศาล (2557); อรรถพงศ พีระเชื้อ (2561) และในตางประเทศของ Altman (1968); Dietrich 
et al. (2005); Sandin and Porporato (2007); Adamowicz and Noga (2018) สนับสนุนวาขอมูลทางบัญชีจากงบการเงิน

สามารถนํามาคํานวณอัตราสวนทางการเงินเพื่อพัฒนาแบบจําลองเพื่อเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาเพื่อสงสัญญาณเตือนภัย

ของธุรกิจ ดังนั้น ขอมูลทางการบัญชีจึงเปนขอมูล (Data) ที่มีคุณคา และสามารถนํามาประมวลผลใหเกิดสารสนเทศ 

(Information) เพื่อประโยชนในการตัดสินใจ  
 5.2. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยพบวา แบบจําลองสัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจลวงหนาสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยที่สรางจากกลุม

อัตราสวนทางการเงิน EWS มีความสามารถในการพยากรณที่สูงกวา ดังนั้น จึงควรใชแบบจําลองสัญญาณเตือนภัยทางธุรกิจ

ลวงหนาสําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยที่สรางจากกลุมอัตราสวนทางการเงิน EWS ในการพยากรณการประสบปญหาในการ

ดําเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย 
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