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Welcome Message from the Dean  
 

The Faculty of Business Administration, Chiang Mai University proudly welcomes all participants of the 

10th Business Management Research Conference (BMRC) and the 7th 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, Mr.  Kreingkrai Kanjanapokin, Founder & Group CEO Index Creative Village Public 

Company Limited, the leader of ASEAN’s one-stop-service creative marketing and world’s 7th best creative events 

company ( ranked by Special Events Magazine, USA)  has kindly accepted our invitation to give a keynote lecture 

on “Innovation for Sustainable Development: Case Studies from INDEX Creative Village PLC.”   

              

 

 

 

 

(Associate Professor Dr. Siriwut  Buranapin) 

Dean of Faculty of Business Administration 

Chiang Mai University 

Chiang Mai, THAILAND 

  



คํานํา 

 

การประชุมผลงานวิ จัยด้านการจัดการธุรกิจ (Business Management Research Conference: BMRC)  

ได้จัดต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี ครั้งนี้นับเป็นคร้ังที่สิบ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน  2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับนานาชาติ 

(International Business Management Research Conference: IBMRC) ขึ้นเป็นคร้ังที่เจ็ดในวันเดียวกันด้วยการสนับสนุน

จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและ         

เพิ่มโอกาสช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหาร    

จัดการธุรกิจในสาขาต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างสรรค์และนําเสนองานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้และวิธีการใหม่ๆ ใน

การจัดการธุรกิจเพ่ือยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการด้านการจัดการธุรกิจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหาร

จัดการธุรกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ 

การจัดประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจคร้ังนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้สนใจท่ัวไป เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ และรับฟังการนําเสนอผลงานดังกล่าว              

ท้ังในรูปแบบของการนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนําเสนอแบบ Conceptual Paper โดยมีจํานวน

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาการให้นําเสนอในการประชุมระดับชาติและนานาชาติคร้ังนี้ 

จํานวนทั้งสิ้น 42 บทความ  

 คณะกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านในการจัด

ประชุมผลงานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการคร้ังนี้ ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจ

ส่งผลงานวิชาการเข้ามาทุกท่าน แต่ด้วยข้อจํากัดด้านเวลา และการรักษามาตรฐานกระบวนการคัดเลือกบทความโดย

มีการตัดสินบทความที่ได้รับคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Blind Reviewers) จึงมีเฉพาะบางบทความที่ได้รับการตอบรับ

ให้สามารถนําเสนอได้ คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้กําหนดให้มีการจัดประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ 

ขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นช่องทางสําหรับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้มีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน     

การจัดการธุรกิจ  โดยคณะบริหารธุรกิจหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการและภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการธุรกิจต่อไป     

 

            

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล   กิมภากรณ์ 

ประธานกรรมการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 

และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาการ

บริหารธุรกิจ โดยการส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเกิดการสร้างและพัฒนา

อย่างต่อเน่ืองในงานวิจัยที่สามารถนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่สามารถนําไป

ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ การจัดการประชุมวิชาการ

ด้านบริหารธุรกิจ นับได้ว่าเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง

ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ รวมท้ังยังเป็นช่องทางในการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา 

และสถาบันวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้จัดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติด้าน       

การบริหารธุรกิจ ภายใต้ช่ือการประชุม “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ” (The Business Management 

Research Conference) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2551 และพบว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากผูน้ําเสนอบทความวิชาการ   

ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสายบริหารธุรกิจ และความเป็น

ผู้นําทางองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กอปรกับวัตถุประสงค์ใน

การสร้างเวทีเพ่ือเผยแพร่ความรู้ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในกลุ่มสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จึงจะได้จัดให้มีการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกป ี 

การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจคร้ังที่ 10 มุ่งเน้นการนําเสนอรายงานการวิจัยที่ครอบคลุมสาขา

การบริหารธุรกิจทั้งในด้านการตลาด การเงิน การบัญช ีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการองค์กร  

การบริหารจัดการผลิต และด้านการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ  โดยรายงานการวิจัยอาจเป็นการค้นพบ

ทฤษฎีใหม่ หรือเป็นการประยุกต์ทฤษฎีหรือเทคโนโลยีด้านการจัดการธุรกิจกับปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม       

ภาคบริการ ภาคพาณิชยกรรม และภาคเกษตรกรรม หรือภาคอ่ืน ๆ  

  



การนําเสนอบทความ 
ประเภทบทความวิจัย ที่เปิดรับสําหรับการเข้าร่วมการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC)   

คร้ังที่ 10 ครอบคลุมท้ัง 

1. เอกสาขาวิชา (Monodisciplinary) ได้แก่ การตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการผลิต โลจิสติกส์ และด้านการเสริมสร้างความเป็น

ผู้ประกอบการ ลักษณะงานวิจัยท่ีนําเสนออาจ เป็นการค้นพบ นวัตกรรมองค์ความรู้ นวัตกรรมการบริหาร

จัดการธุรกิจในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการประยุกต์ทฤษฎหีรือแนวคดิ หรือวิธีการด้านการจัดการ

ธุรกิจกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นภาคธุรกิจ การบริการ อุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม 

2. สหสาขาวิชา (Interdisciplinary) ที่เน้นการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ด้านเอกสาขาวิชาต่าง ๆ ด้าน        

การบริหารจัดการธุรกิจกับสาขาวิชาอื่น ๆ ทําให้ได้เครื่องมือหรือวิธีการใหม ่

3. พหุสาขาวิชา (Multidisciplinary)  ที่มีการผสมผสาน (Combine) ความรู้จากศาสตร์หลักด้านการบริหาร

จัดการธุรกิจไปประยุกต์ใช้ กับ ศาสตร์อื่น หรือสอดแทรกผสมผสานกับศาสตร์อื่น ๆ และประยุกต์ใช้กับ

วิชาชีพต่าง ๆ เช่น การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการหรือการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

การนําเสนอบทความวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับคือ (1) งานวิจัยที่เป็นผลงานระดับบัณฑิตศึกษา และ (2) งานวิจัย

ที่เป็นผลงานนักวิจัย 

กรอบหัวข้อในการนําเสนอบทความ 

1) ผลงานวิจัยที่เป็นเอกสาขาวิชา (Monodisciplinary) ได้แก่ 

- งานวิจัยด้านการจัดการตราผลิตภัณฑ์ (Brand management research) 

- งานวิจัยด้านการบริหารการตลาด (Marketing management research) 

- งานวิจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior management research) 

- งานวิจัยด้านการบริหารการเงิน (Financial management research) 

- งานวิจัยด้านบัญชี (Accounting research) 

- งานวิจัยด้านการจัดการองค์กร (Organizational management research) 

- งานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management research) 

- งานวิจัยด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship development research) 

 

2) ผลงานที่เป็นสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) 

- การจัดการทางวัฒนธรรม (Cultural management research) 

- การจัดการด้านการท่องเที่ยว (Tourism management research) 

- งานวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส ์(Logistics management research) 

- งานวิจัยด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation management research) 

- งานวิจัยด้านการบริหารกิจการทางทะเล (Marine business research) 

- งานวิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management research) 



- งานวิจัยด้านการบริหารธุกิจเพื่อการพัฒนาและความย่ังยืน (Business administration for development    

   and sustainability research) 
 

3) ผลงานที่เป็นพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) 

- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology management) 

- การจัดการธุรกิจหรือโครงการอสังหาริมทรัพย ์(Organization management or real estate projects) 

- งานวิจัยด้านสื่อสารขององค์กรธุรกิจ (Organizational communication research) 

- งานวิจัยด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate social responsibility research) 
 

4) งานวิจัยด้านอื่น ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจ (Other related research topics) 

การเสนอบทความ 

          ผู้สนใจสามารถนําเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ โดยบทความที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 2 ใน 3 จะได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมที่จัดขึ้น  แบ่งเป็น  

1) เวทีนําเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ  

2) เวทีนําเสนอผลงานวิจัยสําหรับนักวิจัย และนักวิชาการ 

- ผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding ผู้ส่งผลงานต้องส่งบทความฉบับเต็มไม่เกิน 15 หนา้ เพื่อนําเสนอ   

   ในงานประชุมแบบ Oral Presentation 

- สําหรับผู้นําเสนอที่ต้องการส่งผลงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในส่วนของ  “Best Paper Award”      

   นําเสนอจะต้องเลือกวิธีการนําเสนอภาคบรรยายในห้องจัดประชุมเท่านั้น และจัดส่งบทความฉบับเต็มที ่

   แก้ไขสมบูรณ์แล้วแก่คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ภายในวันที่กําหนดไว้เท่านัน้ 

 

การคัดเลือกบทความ 

ทุกบทความจะถูกพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีการไม่เปิดเผยชื่อของผู้นําเสนอบทความ (double-blind 

review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice 

versa, throughout the review process.) 

คณะกรรมการจะมีการตัดสินรางวัล “Best Paper Award”  สําหรับบทความที่มีการนําเสนอภาคบรรยาย 

และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นโดย

พิจารณาจากคะแนนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒ ิและการตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ 

บทความที่ได้รับคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับชาติ คร้ังที่ 10 

(BMRC) และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระดับนานาชาติ(IBMRC) คร้ังที่ 7 จะมีโอกาสได้รับ           

การพิจารณาคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ ของ 3 สถาบัน ภายใต้เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้าน

บริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network – TRBS NET)  ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒ ิ บูรณพิร Chiang Mai University, Thailand 

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

The University of New South Wales, Australia 

3. รองศาสตราจารย์พิกุล   โคว้สุวรรณ์ Chiang Mai University, Thailand 

 

กองบรรณาธิการระดับชาติ  

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล   กิมภากรณ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2. รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา   ตันติประภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. รองศาสตราจารย์ ดร. รว ี  ลงกานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช   ชุลิกาวิทย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

5. อาจารย์ ดร. จิราภา   พึ่งบางกรวย   มหาวิทยาลัยบูรพา

6. อาจารย์ ดร. เปรมฤด ี  จิตรเก้ือกูล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7. อาจารย์ ดร. อรรถพงศ ์  พีระเชื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. อาจารย์ ดร. วิสุทธร   จิตอารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9. อาจารย์ ดร. สายนที   เฉินบํารุง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10. อาจารย์ ดร. วรรณัย   สายประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11. อาจารย์ ดร. โรจนา   ธรรมจินดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการระดับนานาชาติ  

1. Professor Dr. John  Burgess     Curtin University, Australia 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  กิมภากรณ์ Chiang Mai University, Thailand 

3. Associate Professor Dr. Wendy  Green    The University of New South Wales, Australia

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสิรี  โค้วสุวรรณ์ Chiang Mai University, Thailand 

5. อาจารย์ ดร. วรัท  วินิจ Chiang Mai University, Thailand 

6. อาจารย์ ดร. ดนัย  ลิขิตรัตน์เจริญ Chiang Mai University, Thailand 

 

 

 



คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร  นาคทับที สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. จําเนียร  บุญมาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. รองศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ  ฉายสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  กิมภากรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา  เจรียงประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. รองศาสตราจารย์ ดร. นิติพล ภูตะโชติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11. รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา ตันติประภา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12. รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13. รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรกิตติ์  เนตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

14. รองศาสตราจารย์ ดร. รว ี ลงกานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

16. รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชาติ สุนทรสมัย มหาวิทยาลัยบูรพา

17. รองศาสตราจารย์ ดร. ศากุน   บุญอิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

18. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต  โสภาแดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19. รองศาสตราจารย์กิตติ  สิริพัลลภ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20. รองศาสตราจารย์ชูศรี  เที้ยศิริเพชร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21. รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22. รองศาสตราจารย์สุวรรณา  เลาหะวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23. รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24. รองศาสตราจารย์อรพิณ  สันติธีรากุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู  นิมานันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก่อพงษ์ พลโยราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร  ไชยประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมใจ  แซมเพชร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



 

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ช่ืนจิตร อังวราวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤนาถ  ศราภัยวานิช มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา  ศรีนฤวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ แสดงหาญ มหาวิทยาลัยบูรพา

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนทิพย์  ตั้งเอกจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ลือกิตินันท์ มหาวิทยาลัยบูรพา

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัญญา  กันตะบุตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ ์ กุลวิเศษชนะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตยา ตันจันทร์พงศ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์  ธีรานุพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลยา  โกไศยกานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนภณ นิธิเชาวกุล มหาวิทยาลัยบูรพา

45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต บุตรวงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ ์ทองสุโขวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

47. อาจารย์ ดร. กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ มหาวิทยาลัยบูรพา

48. อาจารย์ ดร. กัมปนาถ ศิริโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

49. อาจารย์ ดร. การุณ สุขสองห้อง มหาวิทยาลัยบูรพา

50. อาจารย์ ดร. จิราภา พึ่งบางกรวย มหาวิทยาลัยบูรพา

51. อาจารย์ ดร. ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

52. อาจารย์ ดร. ดุรยา  สุขถมยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

53. อาจารย์ ดร. ธินิกานต ์สังข์สุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพา

54. อาจารย์ ดร. ปวีนา กองจันทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

55. อาจารย์ ดร. ปิติมา  ดิศกุลเนติวิทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

56. อาจารย์ ดร. พลอย  สุดอ่อน มหาวิทยาลัยบูรพา  

57. อาจารย์ ดร. พิชญลักษณ์  พิชญกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

58. อาจารย์ ดร. ภูริทัต  อินยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

59. อาจารย์ ดร. โรจนา  ธรรมจินดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

60. อาจารย์ ดร. วรรณวชินี ถนอมชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา



 

61. อาจารย์ ดร. วรรณัย  สายประเสริฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

62. อาจารย์ ดร. วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย มหาวิทยาลัยบูรพา

63. อาจารย์ ดร. วรัท  วินิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

64. อาจารย์ ดร. วิชชุลดา เวชกูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

65. อาจารย์ ดร. วิสุทธร  จิตอารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

66. อาจารย์ ดร. สายนที  เฉินบํารุง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

67. อาจารย์ ดร. อรรถพงศ ์ พีระเชื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

68. อาจารย์ ดร. อานนท ์คําวรณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

69. อาจารย์ ดร. เอื้อบุญ  เอกะสิงห ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ  

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล   กิมภากรณ์ ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรา   ตันติประภา กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์อรชร   มณีสงฆ ์ กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสิรี   โค้วสุวรรณ์ กรรมการ

5. อาจารย์ ดร. วรัท   วินิจ กรรมการ

6. อาจารย์ ดร. สายนที   เฉินบํารุง กรรมการ

7. อาจารย์ ดร. อรรถพงศ ์  พีระเชื้อ กรรมการ

8. อาจารย์ ดร. ดนัย   ลิขิตรัตน์เจริญ กรรมการ

9. อาจารย์ ดร. วิสุทธร   จิตอารี กรรมการ

10. นางสาวอัญชล ี  วิเลิศศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ

11. นางสาวผุสดี   ใจชุ่มใจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสาวสรัญญา  ช่ืนเย็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมการดําเนินงาน 

 

ฝ่ายวิชาการ  

1. อาจารย์ ดร. อรรถพงศ์   พีระเชื้อ ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลสิรี   โค้วสุวรรณ กรรมการ

3. นางวัลลภา   เตชะวัชรีกุล กรรมการ

4. นายอาทิตย์   ทําสวน กรรมการ

5. นางสาวอัญชล ี  วิเลิศศักดิ์ กรรมการ

6. นางสาวสรัญญา   ช่ืนเย็น กรรมการและเลขานุการ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. นางสาวอัญชล ี  วิเลิศศักดิ์ ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวรัชนีกร สุนทรเมือง กรรมการ

3. นายเทพากร ทะมา กรรมการ

4. นางสาวจุฑามาศ สีธิ กรรมการ

5. นางสาวผุสดี   ใจชุ่มใจ กรรมการและเลขานุการ

 

ฝ่ายลงทะเบียน 

1. นางวัลย์นารา   สิงห์ทองวรรณ ประธานอนุกรรมการ

2. นางศรีธร   ตาวังค ์ กรรมการ

3. นายเทพากร ทะมา กรรมการ

4. นางสาวอัญชล ี  วิเลิศศักดิ์ กรรมการ

5. นางสาวผุสดี   ใจชุ่มใจ กรรมการ

6. นางสาวสรัญญา   ช่ืนเย็น กรรมการและเลขานุการ

 

ฝ่ายยานพาหนะ 

1. นายนิรันดร ์บรรณศรี ประธานอนุกรรมการ

2. นายพัทธดล   ประทุม กรรมการ

3. นายจําเริญฤทธิ์  เมืองมา กรรมการ

4. นางสาวผุสดี   ใจชุ่มใจ กรรมการและเลขานุการ

 



ฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์  

1. อาจารย์ ดร. วิสุทธร   จิตอารี ประธานอนุกรรมการ

2. นายเทวัญ   ทองทับ กรรมการ

3. นายณัฐกร   จันทร์คําปัน กรรมการ

4. นายธนากุล   บัวเหลือง กรรมการ

5. นางสาวชลิดา   ใจมณี กรรมการ

6. นายเทพากร   ทะมา กรรมการและเลขานุการ

 

ฝ่ายอาหาร 

1. นางผ่องแผ้ว   ไชยวงค์ษา   ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวอัญชล ี  วิเลิศศักดิ์ กรรมการ

3. นางสาวผุสดี   ใจชุ่มใจ กรรมการและเลขานุการ

 

ฝ่ายการเงินและพัสดุ  

1. นางณัจยา  สิงหจรัญ ประธานอนุกรรมการ

2. นางศิริพร  เวชานนท์ กรรมการ

3. นางสาวอัญชล ี  วิเลิศศักดิ์ กรรมการ

4. นางสาวผุสดี   ใจชุ่มใจ กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10”  

(The 10th Business Management Research Conference)   

และการประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 7  

(The 7th  International Business Management Research Conference)   

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจกิายน 2560  ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  

จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน  (ผู้นําเสนอส่งไฟล์นําเสนอที่โต๊ะลงทะเบียน) 

 (ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเรียน 2 ) 
9.00 - 9.10 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  กิมภากรณ์ กล่าวต้อนรับ

ประธานในพิธีเปิด  อธิการบดี / รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

(ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคารเรียน 2 ) 

9.10 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Innovation for Sustainable Development  : 

Case Studies from INDEX Creative Village PLC.” 

โดย คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ตําแหน่ง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) 

(ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคารเรียน 2 ) 

10.00 - 10.15 น.  Lucky draw  

10.15 – 10.30  น.. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น.  นําเสนอบทความ  (แยกห้องย่อย) (นําเสนอ 10 - 15 นาที และถามตอบ  5 นาที)

- ห้องที่ 1 : BAB 2501 (ชัน้ 5) 

- ห้องที่ 2 : BAB 2502 (ชัน้ 5) 

- ห้องที่ 3 : BAB 2401 (ชัน้ 4) 

- ห้องที่ 4 : BAB 2402 (ชัน้ 4) 

12.00 - 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน  (ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคารเรียน 2 ) 

13.00 - 14.20  น. นําเสนอบทความ (แยกห้องย่อย) (นําเสนอ 10 - 15 นาที และถามตอบ  5 นาที)

14.20 - 14.40  น.. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.40- 16.00  น. นําเสนอบทความ  – (แยกห้องย่อย) (นําเสนอ 10 - 15 นาที และถามตอบ  5 นาที)

16.00-16.30 น.. ประกาศผลรางวัล “Best Paper Award” “Best Research  Methodology”  

“Award Best  Impact Award” (ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคารเรียน 2 ) 
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การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์นํ้าจิ้มสุกี้โดยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม       

กรณีศึกษา บริษัท The Best-Sauce 
กุลบัณฑิต แสงดี, เฉลียว บุตรวงษ์ และอรุณรัตน ์ดียิ่ง 

1

การศึกษากระบวนการรับ - ส่งผู้ป่วยโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ชิดชนก อัจฉริยนิติ, ชลกร อินทะนะ และเกียรติศักดิ์ ชมแก้ว 
16

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่งสําหรับสินค้าประเภทไวน์ 
วิญญู  ปรอยกระโทก, สรวิศ ธีรประเสริฐ และวิชญุตร์ ทิมาบุตร 

31

กลยุทธ์การรวมกลุ่มคลัสเตอร์และเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
อิทธิกร ขําเดช, วีระพัฒน์ กฤตธนาทพิย์, เสนีย์ สุวรรณด,ี ชนะ เต็มศิร,ิ จุลชาต ิตันเจริญ และวิริยะ ลิขิตวงศ์ 

47

การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน          

กรณีศึกษาร้านไส้กรอกตึ๋ง จังหวัดอุบลราชธานี 
กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน, สิริวัฒน ์ทองอินทร์, นนทชัย ภาคโพธิ์ และภูวนาถ ใจช่วง 

63

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทางสายมีนบุรี - แฮปปี้แลนด์     

หมายเลขเดินรถ 27 
ชิดชนก อัจฉริยนิติ, สมศักดิ์ พรมศร และเจลี่ วอลลิส 

81

ปัจจัยในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย

สุวลักษณ์ อ้วนสอาด 
94

การศึกษาความเสี่ยงที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชีในสํานักงานบัญช ี           

เขตอําเภอธัญบุรีและอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ภารด ีนึกชอบ, ธัญวลัย พันธ์เพ็ชร์ และยามีละฮ์ ช่ืนกมล 

113

แนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม

พรรษวด ีพงษ์ศิริ 
128

พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารของผู้บริโภค: ผลการสํารวจออนไลน์

อรุณี เลิศกรกิจจา 
149

ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการตลาดและการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ําของไทย: 

กรณีศึกษา ผู้โดยสารสูงอายุชาวไทย 
วสวัตติ์ สุติญญามณี 
 

168
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาลของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษาโรงแรมบุณฑริกา วิลล่า 
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ, วราพร กาญจนคลอด และปัญจพร เกื้อนุย้ 

179

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการพยากรณ์ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ธนกฤต ทองอิ่ม และกาญจนาภรณ์ พลประทีป 

191

การอยู่รอดของธุรกิจในยุคดิจิตอล 4.0 ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

พิชญา ตันติอําไพวงศ์ 
210

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขตองค์ การบริหารส่วนตําบลแม่ยางฮ่อ 

อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
น้ําฝน รักประยูร, สมบัต ิกันบุตร, ชญาณี สวนด,ี ประภาส ขจรเดชชัยยง, รัช ลิ้มประเสริฐ, สิริลักษณ์ เอื้อเฟื้อ  
และสุปาณี ดอกแสง 

221

การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศกึษา ในรายวิชาระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
อรรณพ ขําขาว, เตชิตา สุทธิรักษ ์และกุลวด ีจันทร์วิเชียร 

237

การศึกษาข้อมูลและศักยภาพทางประวัติศาสตร์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นิรมล ขวาของ และเสาวคนธ์ ชูบัว 

252

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช

กุลวด ีจันทร์วิเชียร, อรรณพ ขําขาว และเตชิตา สุทธิรักษ์ 
265

การสํารวจข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยกิจกรรมเดินป่า 

เพื่อกําหนดความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก 
เสาวคนธ์ ชูบัว และอารีรัตน ์ชูพันธ์ 

280

ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดและการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ

ที่ทําให้เกิดการมุ่งเน้นผู้ประกอบการทางการตลาด 
กัมปนาท ศิริโยธา 

292

ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท เอส.ว.ีท.ีแมชชีนเนอรี่ จํากัด 

จังหวัดลําพูน 
รัชนีกรฌ์ จอมราชคม และพัชรา ตันติประภา 

302

การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
วรวิทย์ ชัยนรานนท์, ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา และภูริทัต อินยา 

321



 สารบัญ หน้า

อุตสาหกรรมนํ้ามันรําข้าวและการรับรู้ของผู้บริโภค

ดารกาล ตามรสุวรรณ และเอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล 
337

ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จิตราภรณ์ วิชาดี 
350

อิทธิพลของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมขององค์กรและนวัตกรรมเชิงสังคม                  

ที่มีต่อความย่ังยืนทางเศรษฐกิจขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย 
อําพล ชะโยมชัย 

362

การจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม                                              

ของนักศึกษาวิชาชีพครูในจังหวัดเชียงใหม่ 
อธิวัฒน ์วังใหม่, พลสิทธิ์ สิทธิชมพู, นทัต อัศภาภรณ์, สุรพงศ์ บางพาน และสุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร 

379

การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ภควดี รัตนสิริอมร, อรพิณ สันติธีรากุล และเขมกร ไชยประสทิธ์ิ 

393

อิทธิพลของความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีของผู้มาเยือนชาวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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สุขสันติ์ สืบสหการ และชัญญา อภิปาลกุล 

422

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต่อบริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง 
พิชิตชัย เรืองรุ่ง และอดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา 
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การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปไข่
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467
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การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์น้ําจ้ิมสุก้ี โดยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม:   

กรณีศึกษา บริษัท The Best Sauce 

The Logistics Costs Analysis of Sukiyaki Sauce by Using Activity Base Costing: 

Case Study of the Best Sauce Company 
กุลบัณฑิต แสงดี1, เฉลียว บุตรวงษ1์, และอรุณรัตน ์ ดีย่ิง1 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์นํ้าจ้ิมสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม  

และเสนอแนวทางการลดต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีเกิดขึ้น คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อ

เก็บข้อมูลต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในกิจกรรมจากผู้จัดการและหัวหน้างาน ท้ังหมด 5 กิจกรรม ต้ังแต่กิจกรรมการจัดซื้อจัดหาจนถึงกิจกรรม

การจัดส่งสินค้า และทําการวิเคราะห์ต้นทุนโดยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing : ABC)  ซึ่งพบว่า ต้นทุน
รวมของกิจกรรมท้ังหมด เท่ากับ 2,157,807.45 บาทต่อปี คิดเป็นต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์เท่ากับ 1,086,482 บาทต่อป ี 

คิดเป็นต้นทุนโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 22.32 บาทต่อขวด ซ่ึงกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีมีต้นทุนสูงท่ีสุด ได้แก่ กิจกรรมการจัดส่ง

สินค้า เท่ากับ 438,833.84 บาทต่อปี คิดเป็น 40.39 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมด ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทาง         
การลดต้นทุนในกิจกรรมการจัดส่งสินค้า โดยแสดงแบบจําลองทางเลือกการลงทุนในการตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช้นํ้ามันดีเซลเป็น

ระบบแก๊ส NGV หรือ LPG พบว่า การลงทุนติดตั้งแก๊สในระบบ LPG จะสามารถลดต้นทุนค่านํ้ามันดีเซลลงได้ 71,333.68 บาทต่อปี  

คิดเป็น 49.58 เปอร์เซ็นต์ และคืนทุนในระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน ในขณะที่ระบบแก๊ส NGV จะสามารถลดต้นทุนค่านํ้ามันดีเซลลงได้ 

57,576.5 บาทต่อปี คิดเป็น 40.01 เปอร์เซ็นต์ และคืนทุนในระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน ท้ังน้ี แบบจําลองท้ัง 2 ทางเลือกบริษัทสามารถ
นําไปประกอบการตัดสินใจลดต้นทุนการใช้นํ้ามันดีเซลในการขนส่งให้กับบริษัทได้  

 

คําสําคัญ: ต้นทุนโลจิสติกส์, การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม, นํ้าจิ้มสุก้ี 

 

ABSTRACT 

 This research has studied logistics cost in sukiyaki sauce product, which are packed in 300 grams per bottle .The purpose of 

this research is to study logistics cost by using activity base costing analysis and suggest to approach of logistics cost reduction .

Researchers have studied the processes and cost of logistics activities in sukiyaki sauce producing, collet data by interviewing with 

supervisors in the company that specializes in manufacturing sukiyaki sauce product, the study has been conducted in the following 5 

activities including :1 (procurement, 2 (raw material storage, 3 (production, 4 (finished goods storage, and 5 (transportation .This 

researcher was found that cost total of activities was 2,157,807.45 baht per years and cost of logistics activities was 1,086,482 baht per 

                                                            
1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร  
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years and cost of logistics activities per bottle was 22.32 baht which the highest was cost of logistics activities equal 438,833.83 baht 

per years and equal to 40.39 percentage of total cost .From cost of logistics activities analysis, the researchers found that logistics 

activities part of transportation were high fuel cost .Thus, the suggestion for reducing fuel cost was using natural gas vehicle )NGV (or 

liquefied petroleum gas )LPG (to replace diesel fuel .It was found that investment model in LPG is reduce fuel cost equal to 71,333.68 

baht per year and equal to 49.58 percent and payback period equal to 1 years and 1 month while NGV is reduce fuel cost equal to 

57,576.5 baht per year and equal to 40.01 percent and payback period equal to1 years and 8 months . 

Keywords: Logistics cost, Activity Base Costing, Sukiyaki Sauce  

บทนํา 

   ท่ีมาและความสําคัญ 

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจนั้น  มีการแข่งขันกันสูง ท้ังในด้านราคา คุณภาพของสินค้าและการบริการ ผู้ประกอบการต้องทํา

การตัดสินใจแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ การบริหารข้อมูลท่ีถูกต้องและแม่นยําเป็นส่ิงท่ีสําคัญในการใช้ประกอบการตัดสินใจ 

โดยเฉพาะข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อนําข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์และ

ปรับปรุงต้นทุนต่าง  ๆทําให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดเพื่อสร้างผลกําไรได้เช่นเดียวกันในอุตสาหกรรมการผลิตน้ําจิ้มสุกี้ ผลิตภัณฑ์น้ําจ้ิมสุกี้ถือว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีต้นทุนทั้งในส่วนของการเตรียมการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการใช้ ตลอดจนกระบวนการผลิต ซ่ึงต้องอาศัยแรงงานคน

และเคร่ืองจักร ซ่ึงมีต้นทุนและค่าใช่จ่ายท่ีผันแปรตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน รายการผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ และปริมาณ

ยอดผลิตอย่างชัดเจน ต้นทุนท่ีใช้ในการดําเนินงานต้องมีวิธีการคํานวณที่ครอบคลุม ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพการทํางานท่ีเป็น

จริง  

  บริษัท The Best Sauce (นามสมมุติ) เป็นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจผลิตนํ้าจ้ิมสุก้ี ท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายสูตรและ

หลากหลายขนาด ซ่ึงทางบริษัทเน้นให้ความสําคัญในส่วนของการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ไมไ่ดม้ีการคํานึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนท่ีแฝง

ในกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเช่นกิจกรรมโลจิสติกส์ ซ่ึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างครอบคลุมในหลายกิจกรรมขององคก์ร จึงทําให้ไม่

ทราบต้นทุนท่ีเกิดข้ึนอย่างแท้จริง โดยผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัมเป็นสินค้าท่ีคณะผู้วิจัยเห็นว่าเป็นสินค้าที่

น่าสนใจ เพราะเป็นสินค้าที่มียอดขายสูงที่สุดของทางบริษัท คือ มียอดขายอยู่ที่ 40 เปอร์เซ็นต์จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท 

เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีขายดีของทางบริษัทกรณีศึกษาหากไม่มีการทราบต้นทุนท่ีแท้จริงของผลิตภัณฑ์ก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าราคา

ขายของผลิตภัณฑ์สามารถทํากําไรท่ีแท้จริงให้กับบริษัทได้ ประกอบกับบริษัทกรณีศึกษามีความประสงค์ท่ีต้องการทราบถึงต้นทุน  

ในด้านโลจิสติกส์ท่ีแฝงในตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อสามารถทราบถึงสาเหตุในกิจกรรมท่ีมีต้นทุนท่ีสูงเพื่อเป็นข้อมูลในการนําไป

แก้ไขปัญหาได้ต่อไป 

  ดังน้ัน จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรนําระบบการคํานวณต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing : ABC)  

เข้ามาวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เน่ืองจากเป็นวิธีการที่ใช้หลักเกณฑ์จัดสรรต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะ

กิจกรรมงาน (Activity Allocation) ตามลักษณะตัวผลักดันทรัพยากร (Resource Driver) และประเภทตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver)  

ท่ีเกิดขึ้น เพื่อจัดสรรไปสู่ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามผลการคํานวณอัตราต้นทุนกิจกรรมท่ีแตกต่างกันของแต่ละรายการ
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ผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ียังสามารถนําข้อมูลต้นทุนฐานกิจกรรมท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฐานกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์และ

ลดต้นทุนฐานกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

   1) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุกี้บรรจุขวด 300 กรัมของบริษัทกรณีศึกษา 

   2) เพื่อเสนอแนวทางการลดต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนสูงในผลิตภัณฑ์นํ้าจ้ิมสุก้ีบรรจุขวด 300 กรัม

ของบริษัทกรณีศึกษา 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     การผลิตน้ําจิ้มสุก้ี 

 นํ้าจิ้ม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า เป็นน้ําผสมเคร่ืองโดยมากมีรสเปรี้ยวเค็มหวาน  

โดยนํ้าจ้ิมสุก้ีจัดเป็นนํ้าจ้ิมประเภทหน่ึงที่มีรสชาติเปร้ียวเค็มหวานตามคําจํากัดความ โดยในปัจจุบันนํ้าจ้ิมสุก้ีมีหลากหลายสูตร เช่น 

นํ้าจ้ิมสุก้ีสูตรเต้าหู้ย้ี สูตรกวางตุ้ง สูตรพริกกะเหรี่ยง สูตรต้มยํา เป็นต้น ซ่ึงมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกันและมีกระบวนการใน        

การผลติท่ีใกล้เคียงกัน (นันทิสาร์ ลือกิติไกร, 2554) โดยข้ันตอนการผลิตน้ําจ้ิมสุก้ีอย่างสังเขป ดังน้ี 

1) การชั่งนํ้าหนักวัตถุดิบ โดยทําการชั่งนํ้าหนักวัตถุดิบที่ได้เตรียมไว้สําหรับผสมนํ้าจิ้มสุก้ี ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีแตกต่างกันตาม

สูตร โดยมีวัตถุดิบหลัก เช่น พรกิ นํ้ามันหอย นํ้าตาลทราย นํ้าสม้สายชู เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน เป็นตน้ 

2) การผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกัน โดยนําวัตถุดิบต่าง  ๆท่ีต้องใช้ความร้อนในการผสมใส่ลงในหม้อต้ม ทําการต้มวัตถุดิบที่ต้อง

ใช้ความร้อนในการละลายและกวนส่วนผสมให้เข้ากันตามระยะเวลาที่กําหนด เม่ือครบเวลากําหนดทําการพักให้อุณหภูมินํ้าจ้ิมลดลง 

จากนั้นจึงผสมส่วนผสมท่ีสามารถละลายน้ําได้ง่ายท่ีเหลือลงในหม้อต้ม เช่น นํ้ามันงา นํ้ามะนาว เป็นต้น 

3) การบรรจุขวด ทําการบรรจุนํ้าจ้ิมท่ีได้ใส่ขวดขนาดที่กําหนดและติดฉลากผลิตภัณฑ์ 

4) การบรรจุสินค้าลงกลอ่งกระดาษ ทําการบรรจุสินค้าใส่กล่องกระดาษและปิดผนึกเพ่ือรอคําส่ังซ้ือจากลูกคา้  

       การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) 

  Council of Supply Chain Management Professionals; CSCMP (2010) ให้คํานิยามว่า การจัดการโลจิสติกส์ เป็นส่วนหน่ึงของ

การจัดการโซ่อุปทาน ในการวางแผน สนับสนุน และควบคุมให้ท้ังการไหลไปข้างหน้าและไหลย้อนกลับ ของสินค้าและบริการ รวมถึง

ข้อมูล ต้ังแต่จุดเริ่มต้นไปจนกระท่ังถึงผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจ

ของลูกค้าเป็นสําคัญ  

  พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล (2550) ให้คํานิยามว่า การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการทํางานต่าง  ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมการทํางานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทาง  

การเงินท่ีเก่ียวข้องให้เกิดการเคล่ือนย้าย  จัดเก็บ  รวบรวม  กระจายสินค้า  วัตถุดิบ  ช้ินส่วนประกอบ  และการบริหารให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ   

  ต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Cost) 

  Stock and Lambert (2001) กล่าวว่า การวิเคราะห์ต้นทุนรวมในด้านโลจิสติกส์เป็นส่ิงสําคัญในการจัดการโลจิสติกส์ โดย  

การลดต้นทุนรวมมากกว่าที่จะลดต้นทุนในแต่ละกิจกรรม เน่ืองจากการมุ่งลดเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
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ต้นทุนของกิจกรรมอ่ืนให้สูงข้ึนได้  ต้นทุนโลจสิติกส์จะเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมของกระบวนการโลจิสติกส์ แบ่งออกเป็น 6 หมวดหลัก 

ได้แก่ 

  1) ต้นทุนการให้บริการลูกค้า (Customer service levels) ประกอบไปด้วยต้นทุนในการเติมเต็มคําส่ังซื้อ ต้นทุนการจัดเตรียม

ช้ินส่วน/อะไหล่และบริการหลังการขาย ต้นทุนในการจัดการสินค้าท่ีถูกส่งคืน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรับรู้และเข้าใจในระดับ

ความสามารถในการบริการของบริษัท และความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากน้ี ประเด็นในการตัดสินใจเลือก (trade-off) ระหว่างต้นทุน

ท่ีบริษัทต้องการควบคุมให้มีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการลูกค้าก็คือต้นทุนของการสูญเสียลูกค้า (Cost of lost sale)  

ไม่เพียงเป็นต้นทุนท่ีเสียลูกค้าในปัจจุบันเท่าน้ัน แตยั่งเป็นต้นทุนท่ีเกิดการสูญเสียผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต  

   2) ต้นทุนการขนส่ง (Transportation cost) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการขนส่ง จะพิจารณาแตกต่างไปตามส่ิงท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

ต้นทุนการขนส่งอาจเกิดจากความต้องการของลูกค้าท่ีแตกตา่งกัน ผลิตภัณฑ์ท่ีขนส่ง ช่องทางในการกระจายสนิค้า พาหนะที่ใช้ในการ

ขนสง่ ปรมิาณในการขนส่ง และระยะทางจากจุดกําเนิดสินค้าจนกระท่ังถึงมือลูกค้า 

  3) ต้นทุนคลังสินค้า (Warehousing cost) ต้นทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมภายในคลังสินค้า เช่น การตรวจรับสินค้า จัดเก็บ 

การตรวจคําส่ังซ้ือที่เข้ามา การติดฉลากการแยกหรือรวมสินค้าและกระบวนการเลือกที่ต้ังคลังสินค้า รวมถึงจํานวนคลังสินค้าท่ีมี 

  4) ต้นทุนในกระบวนการจัดการคําส่ังซ้ือและระบบข้อมูลข่าวสาร (Order-processing/Information system cost) เป็นต้นทุนที่

เก่ียวเน่ืองกับกระบวนการจัดการคําส่ังซ้ือของลูกค้า การส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร และพยากรณ์ความต้องการ โดยลงทุน

ด้านระบบการจัดการคําส่ังซ้ือและระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงช่วยสนับสนุนให้มีการบริการลูกค้าที่ดีข้ึน 

  5) ต้นทุนขนาดหรือปริมาณในการส่ังซื้อหรือส่ังผลิต (Lot quantity cost) เป็นต้นทุนท่ีเกิดจากการดําเนินงานในปริมาณ     

การส่ังผลิตและปริมาณการจัดซื้อ ต้นทุนในแต่ละรุ่นของสินค้าท่ีเก่ียวกับการผลิตและการจัดซื้อน้ันจะมีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น

เน่ืองจากปรมิาณการส่ังผลิตหรือปริมาณการส่ังซื้อท่ีเปล่ียนแปลงในแต่ละครัง้  

  6) ต้นทุนในการดูแลสินค้าคงคลัง (Inventory carrying cost) เป็นต้นทุนท่ีเกิดจากการถือครองสินค้าคงคลัง ท้ังในเร่ือง       

การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม บรรจุภัณฑ์ท่ีจัดเก็บไว้ รวมถึงของเสียหรือเศษเหลือ  

  ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing: ABC) 

   ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม หมายถึง การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยแบ่งแยกตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น เม่ือแยกเป็นกิจกรรมได้แล้ว 

จะจัดสรรทรัพยากรให้กับการทํากิจกรรม จึงจะนําไปสู่การพิจารณาค่าใช้จ่าย หลักการคํานวณต้นทุนกิจกรรม จะคํานวณในรูปแบบ

ต้นทุนต่อหน่วย ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียของต้นทุนท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมท่ีปฏิบัติงานจริง หากนําต้นทุนต่อหน่วยมาคูณด้วยจํานวนคร้ังที่ทํา

กิจกรรมน้ัน ก็จะได้ต้นทุนโดยรวมของแต่ละกิจกรรมออกมา แนวคิดสําคัญของ ABC คือ การคิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าไปใน

กิจกรรมของธุรกิจ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของตัวผลักดันต้นทุน (Cost driver) แล้วจึงคิดต้นทุนน้ันเข้าสู่ตัวสินค้าหรือส่ิงที่ 

จะคิดต้นทุน สมมติฐานท่ีสําคัญของแนวคิดต้นทุนกิจกรรมก็คือ กิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจได้ก่อให้เกิดต้นทุน (Activities cause costs) 

และกจิกรรมต่าง  ๆได้ถูกใช้ไปในส่ิงท่ีจะคิดต้นทุนน้ัน (ดวงมณี โกมารทัต, 2552) 

   รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ (2551) กล่าวว่าระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) หรือระบบ ABC เป็นเคร่ืองมือใน

การบริหารงานในลักษณะการบริหารงานฐานคุณค่า (Value-based management) ซ่ึงเช่ือมโยงการบริหารระดับองค์กรลงสู่ระบบ     

การปฏิบัติงานประจําวัน โดยพิจารณาหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตลอดทั้งกิจการ (Cross-functional) ในลักษณะท่ีมอง

กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเป็นภาพรวม (Integrated view) จุดประสงค์สําคัญของ ABC คือการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารใน

การเข้าใจพฤติกรรมต้นทุน (Cost behavior) ท้ังหมดที่เกิดขึ้นภายในองค์กรทําให้ทราบว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ต้นทุนกิจกรรมต่าง  ๆ

เพิ่มข้ึนหรือลดลง โดยการระบุกิจกรรมขององค์กร ต้นทุนกิจกรรม และตัวผลักดันต้นทุน (Cost driver) อันจะเป็นประโยชน์ต่อ         
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การคํานวณต้นทุนการผลิตหรือบริการและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและการพัฒนากิจกรรมต่าง  ๆ 

อยา่งตอ่เน่ือง เพื่อลดความสูญเปล่าหรือกิจกรรมที่ไม่เพิ่มค่า ท้ังน้ี ขั้นตอนการคํานวณต้นทุนกิจกรรม ABC แบ่งเป็น 6 ข้ันตอน ดังน้ี 

   1) การกําหนดกิจกรรม ในสถานปฏบัิติงานเป้าหมาย ซ่ึงต้องพจิารณาในรายละเอียดให้ครบถว้น  

   2) คํานวณหาต้นทุนของทรัพยากร ท่ีใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมด โดยใช้เอกสารทางบัญชีต่าง  ๆคํานวณแยกตามแต่ละ

ปัจจัยเพื่อหาต้นทุนว่าแต่ละส่วนมีค่าใช้จ่ายเท่าใด ท้ังนี้ข้อมูลเหล่าน้ีจะต้องปรากฏในเอกสารจึงควรขอความร่วมมือจากแผนกบัญชี

และแผนกอ่ืน  ๆท่ีเกี่ยวขอ้งในการเก็บขอ้มูล 

   3) นําต้นทุนของทรัพยากรท่ีใช้ในแต่ละด้านท่ีคํานวณได้ในข้ันตอนท่ี 2 มากระจายตามแต่ละกิจกรรมตามจํานวนคร้ังที่

ปฏิบัติงานจริง โดยไม่มีข้อกําหนดตายตัวว่าควรกระจายต้นทุนทรัพยากรไปในกิจกรรมใด เป็นจํานวนเท่าใด จําแนกเป็นกิจกรรมย่อย

หรือมองเป็นกิจกรรมใหญ่และจะต้องมีความเหมาะสมตามสภาพการณ์จริงขององค์กร เม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนน้ีผู้วิเคราะห์ก็จะได้ข้อมูล

ต้นทุนของกิจกรรมทัง้หมด 

   4) การนําขอ้มูลท่ีได้มาคํานวณต้นทุนรายกิจกรรม 

   5) เก็บรวบรวมข้อมูล ปริมาณงานของแต่ละกิจกรรม ซ่ึงหมายถึงจํานวนครั้งของการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ส่ิงท่ีควรสังเกต

คือ หน่วยของแต่ละกิจกรรมที่จะแตกต่างกัน โดยปกติหน่วยงานท่ีมีการบันทึกข้อมูลในลักษณะน้ีมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ผู้วิเคราะห์

จะต้องเข้าไปเก็บข้อมูลปริมาณการปฏิบัติงานจริงในสถานปฏิบัติงาน ซ่ึงแม้จะค่อนข้างลําบากแต่ผลท่ีได้นับว่าคุ้มค่าเพราะทําให้ได้

ข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการวิเคราะห์ เพื่อนํามาสู่การจัดการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงระบบการควบคุม

และจัดการการกระจายสินค้าให้ก้าวหน้าพร้อมกับมีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น 

   6) คํานวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรม โดยนําต้นทุนรวมของแต่ละกิจกรรมมาหารดว้ย ปริมาณการปฏิบัติงาน 

  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  เบญจรัตน์ คูก่ระสังข์ (2556) ได้ทําการวิจัยเร่ืองการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม เพื่อวเิคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์น้ํา

ด่ืมบรรจุขวด กรณีศึกษาโรงนํ้าด่ืมจตุเฟรช เพื่อศึกษาการคํานวณต้นทุนการผลิตของธุรกิจนํ้าด่ืมบรรจุขวด โดยปัญหาที่นํามาสู่การ

วิจัยคือความไม่ชัดเจนในการคํานวณต้นทุนการผลิตของโรงน้ําด่ืมกรณีศึกษาท่ีใช้ระบบการคํานวณต้นทุนแบบเดิม เพื่อนํามากําหนด

ราคาขาย ผู้วิจัยได้คํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์นํ้าด่ืม พบว่า ต้นทุนผลิตภัณฑ์นํ้าด่ืม 4 ผลิตภัณฑ์ท่ีต้นทุนตํ่ากว่าราคาขายหน้าโรงงาน 

ส่วนอีก 1 ผลิตภัณฑ์มีต้นทุนสูงกว่า คือ ถังพลาสติกขาวขุ่น ขนาด 20 ลิตร แนวทางในการลดต้นทุน คือ การลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ้อน และหากลยุทธ์ ในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเพื่อรองรับปริมาณผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับราคา

ขาย ให้เหมาะสม  

  สมพงษ์ ปัญญายิ่งยง (2553) ได้ทําการวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม: กรณีศึกษาผู้ให้บริการรับจ้าง

ขนส่ง วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากิจกรรมท่ีเกิดขึ้นและวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมครอบคลุมกิจกรรมต้ังแต่รับสินค้าจากลูกค้าที่ศูนย์

กระจายสินค้าตัวอย่างจนถึงการดําเนินการขนส่งไปตามศูนย์กระจายสินค้าตามภูมิภาค ผลจากการกระจายต้นทุนค่าใช้จ่ายเข้าศูนย์

กิจกรรม พบว่า ศูนย์กิจกรรมการขนส่งสินค้ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงสุดโดยเป็นต้นทุนในส่วนของค่านํ้ามันเชื้อเพลิง และ พบว่าศูนย์

กระจายสินค้าจังหวัดขอนแก่นมีค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าต่อชิ้นสูงท่ีสุด แตกต่างกัน 0.19 บาทต่อชิ้น 

  วิศรุต  ร้อยแก้ว (2549) ได้ทําการศึกษาการประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในองค์กร กรณี ศึกษาบริษัท XYZ 

โดยทําการศึกษาต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์กะทิสําเร็จรูปบรรจุกระป๋อง พบว่าการคํานวณต้นทุนระบบเดิมของบริษัทมีการคํานวณ

ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเพียงอย่างเดียว เม่ือนําระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ ทําให้ต้นทุนมี          
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ความแตกต่างไปจากระบบต้นทุนแบบเดิม ซ่ึงทําให้ข้อมูลต้นทุนท่ีได้รับมีความถูกต้องมากข้ึนและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ 

เช่น การต้ังราคาผลิตภัณฑ ์การควบคุมและวางแผนการผลิต 

   นิช์ชกรณ์ ตันติวณิชชานนท์ (2555) ได้ทําการวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง

เปรียบเทียบกับการใช้ก๊าซ NGV หรือก๊าซ LPG ในรถยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการใช้

นํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดเดิมเปรียบเทียบกับภายหลังการติดต้ังระบบเชื้อเพลิงก๊าซ NGV และLPG และเคร่ืองยนต์ดีเซล พบว่า  

ระบบเช้ือเพลิงท่ีมีค่าใช้จ่ายตํ่าท่ีสุดซ่ึงมีผลมาจากราคาเช้ือเพลิง มีระยะคืนทุนส้ันที่สุด และให้ผลตอบแทนในรูปของอัตรา

ผลตอบแทนการลงทุน อัตราผลตอบแทนภายใน และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายมากท่ีสุดคือ NGV แต่ความเพยีงพอของสถานี

บรกิารก๊าซ NGV จะเป็นอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีสุดของการเติมเชื้อเพลิงระบบนี้ 

วิธีการวิจัย 

   การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมในผลิตภัณฑ์นํ้าจิ้มสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม

เท่าน้ัน โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีจะนํามาใชทํ้าการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

   1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพท่ัวไปของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์นํ้าจิ้มสุกี้รสเผ็ดบรรจุ

ขวด 300 กรัม โดยการเก็บข้อมูลภาพรวมกิจกรรมต่างๆ ในผลิตภัณฑ์นํ้าจ้ิมสุกี้กลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยอ้างอิงการแบ่งกลุ่ม

กิจกรรมโลจิสติกส์จากงานวิจัยแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันสําปะหลังสด กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองกก  

ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (กุลบัณฑิต แสงดี และคณะ, 2558) ซึ่งกําหนดกิจกรรมโลจิสติกส์ท่ีเก็บข้อมูล คือ 

กิจกรรมการจัดซื้อจัดหา การจัดเก็บวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้า โดยวิธีการใช้แบบสัมภาษณ์กับผู้จัดการโรงงาน 

หัวหน้างานฝ่ายผลิตและหัวหน้างานฝ่ายบรรจุสินค้า รวมจํานวน 3 ราย รวมท้ัง เก็บข้อมูลกับพนักงานภายในโรงงาน จํานวน 2 รายใน

แต่ละฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขนส่ง รวมจํานวน 6 ราย   

   2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์

ต้นทุนฐานกิจกรรม และรวบรวมข้อมูลต้นทุนท่ีเก่ียวข้องในแต่ละกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์น้ําจ้ิมสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม 

จากท่ีบริษัทกรณีศึกษาได้มีการบันทึกไว้ จากผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างานฝ่ายผลิตและหัวหน้างานฝ่ายบรรจุสินค้า โดยรวบรวม

ต้นทุนท้ังหมดจําแนกตามทรัพยากร ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 2) ค่าใช้จ่ายด้านพื้นท่ีใช้สอย 3) ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักร

อุปกรณ์ 4) ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุใช้งานและวัสดุส้ินเปลือง ตามหลักการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (รุธิร์ พนมยงค ์และคณะ, 2551)    

  ข้ันตอนการดําเนนิการ 

  1) คณะผู้วิจัยดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลตามข้อท่ี  3.1   

   2) นําข้อมูลต้นทุนท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละกิจกรรมมาวิเคราะห์ตามแนวคิดระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 

(Activity Based Costing) โดยขัน้ตอนการคํานวณต้นทุนกิจกรรม ABC แบ่งเป็น 6 ข้ันตอน (รุธิร์ พนมยงค ์และคณะ, 2551) ดังนี้ 

            2.1) การกําหนดกิจกรรม ในสถานปฏิบัติงานเป้าหมาย ซ่ึงกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์นํ้าจิ้มสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 

กรัมของบริษัทกรณีศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 5 กิจกรรมหลัก 13 กิจกรรมย่อย โดยกิจกรรมท่ีคณะผู้วิจัยกําหนดจะมีกิจกรรม 

โลจิสติกส์และมีกิจกรรมการผลิตเกิดขึ้น เน่ืองจากกิจกรรมท้ังหมดมีความเชื่อมโยงกัน หากมีการตัดเพียงกิจกรรม โลจิสติกส์มา

วเิคราะห์อาจจะทําใหเ้กิดความสับสนได้  
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            2.2) คํานวณหาต้นทุนของทรัพยากรท่ีใช้ในกจิกรรมทั้งหมด โดยงานวิจัยน้ีได้มีการคิดต้นทุนรวมของทรัพยากรท้ัง 4 ด้าน 

(จากการเก็บข้อมูลข้อ 3.1) เป็นรายปี ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 และกําหนดตัวผลักดันทรัพยากรหรือเกณฑ์

การกระจายต้นทุน เพื่อสามารถกระจายต้นทุนโดยดูจากเกณฑ์การกระจาย ซึ่งจะทําให้การกระจายต้นทุนจากทรัพยากรแต่ละด้าน

ไปสู่แตล่ะกิจกรรมมีความชัดเจน 

            2.3) นําต้นทุนของทรัพยากรท่ีใช้ทั้ง 4 ด้านท่ีคํานวณได้มากระจายตามแต่ละกิจกรรม โดยจําแนกเป็นกิจกรรมย่อยหรือ

มองเป็นกิจกรรมใหญ่ตามความเหมาะสม และจะต้องมีความเหมาะสมตามสภาพการณ์จริงขององค์กร เม่ือเสร็จสิ้นขั้นตอนน้ีก็จะได้

ข้อมูลต้นทุนของกิจกรรมท้ังหมด 

            2.4) การนําข้อมูลท่ีได้มาคํานวณต้นทุนรายกิจกรรม ซึ่งจะนําต้นทุนท้ังหมดท่ีได้อย่างละเอียดมารวมต้นทุนในทรัพยากร

เดียวกันและแสดงเป็นต้นทุนในภาพรวมต้นทุนกิจกรรมหลักของผลิตภัณฑ์น้ําจ้ิมสุก้ี 

            2.5) ศึกษาตัวผลักดันกจิกรรม ซ่ึงหมายถงึ จํานวนคร้ังของการปฏิบัติกิจกรรมน้ัน  ๆ

              2.6) คํานวณต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรม โดยนําต้นทุนรวมของแต่ละกิจกรรมมาหารด้วยปริมาณการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

ต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย =             ต้นทุนของศูนยกิ์จกรรม 

     ตัวผลักดันกิจกรรม 

 

  3) เม่ือทราบถึงต้นทุนโลจิสติกส์ท่ีแท้จริงจากผลิตภัณฑ์นํ้าจิ้มสุก้ี คณะผู้วิจัยนํามาพิจารณาเพื่อดูต้นทุนด้าน    

โลจิสติกส์ท่ีสูงที่สุดและเสนอแนวทางในการลดต้นทุน 

ผลการวิจัย 

 สภาพทั่วไปของบริษัทกรณีศึกษา 
บริษัทกรณีศึกษาดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตนํ้าจิ้มและเคร่ืองปรุงรส โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี โรงงานทํา

การผลิตนํ้าจ้ิมสุก้ีในสูตรต่างๆ และยังทําการผลิตซอสปรุงรสต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริษัท

กรณีศึกษามีฝ่ายงานท้ังหมด 4 ฝ่ายงานหลักและมีพนักงานท้ังหมด 12 คน ซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายจัดซื้อจัดหาและตรวจสอบวัตถุดิบ  

ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายผลิต และฝ่ายขนส่ง บริษัทกรณีศึกษามีนํ้าจิ้มสุก้ีอยู่ 2 ชนิดๆละ 2 ขนาด โดยบริษัทกรณีศึกษามีกําลังการผลิต

นํ้าจิ้มสุกี้รสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม จํานวน 4,056 ขวดต่อเดือน โดยราคาการจัดจําหน่ายอยู่ท่ีขวดละ 39 บาท และมีช่องทางการจัด

จําหน่าย คือ ห้างสรรพสินค้า เช่น ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต แมคโคร เทสโก้โลตัส และร้านค้าส่งท่ีเป็นตัวแทนจัดจําหน่าย ซ่ึงกิจกรรม

ต่าง  ๆท่ีเกิดขึ้นในบริษัทกรณศีกึษาจะกล่าวอธิบายในการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมต่อไป 

       การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์นํ้าจิ้มสุก้ีโดยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม 

1) การกําหนดกิจกรรมของผลิตภัณฑ์นํ้าจ้ิมสุก้ี สามารถกําหนดกิจกรรมโลจิสติกส์และกิจกรรมการผลิต  

โดยสามารถแบ่งเป็น 5 กิจกรรมหลัก 19 กิจกรรมย่อย ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การกําหนดกิจกรรมในการวิเคราะห์ต้นทุนในผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุก้ี 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2) คํานวณหาต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมท้ังหมด และกําหนดตัวผลักดันทรัพยากร สามารถแสดงผลจากต้นทุน

ทรัพยากรท้ัง 4 ด้าน จํานวน 18 ทรัพยากรย่อย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคล ค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่ ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักร

และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายด้านวัสดุใช้งานและวัสดุสิ้นเปลือง โดยมีต้นทุนรวม เท่ากับ 2,157,807.45 บาทต่อปี แต่ยังไม่ทราบถึง

ต้นทุนทรัพยากรเหล่านี้เกิดข้ึนในกิจกรรมใดบ้าง ซ่ึงจะมีการกระจายต้นทุนต่าง  ๆสู่กิจกรรมในลําดับถัดไป (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ต้นทุนรายปีของทรัพยากร 4 ด้านท่ีใช้ในกจิกรรมทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยากรบุคคล ต้นทุนต่อปี (บาท) ตัวผลักด ันทรัพยากร ทรัพยากร เครื่ องจักร ต้นทุนต่อปี (บาท) ตัวผลักด ันทรัพยากร

ค่าจ้างแรงงานการจดัซือ้จดัหาและตรวจสอบวตัถุดิบ 216,000 ชัว่โมงการปฏิบตัิงาน ค่าเส่ือมเคร่ืองจกัร 150,000 %การใช้งาน

ค่าจ้างแรงงานการจดัเก็บวตัถุดิบและสินค้าผลิตเสร็จ 72,000 ชัว่โมงการปฏิบตัิงาน ค่าเส่ือมรถขนส่ง 71,200 %การใช้งาน

ค่าจ้างแรงงานกระบวนการผลิตและบรรจุลงกล่อง 108,000 ชัว่โมงการปฏิบตัิงาน ค่านํา้มนัเชือ้เพลิงรถขนส่ง 144,000 %การใช้งาน

ค่าจ้างแรงงานการจดัสินค้าขึน้รถขนส่งและจดัส่งสินค้า 160,000 ชัว่โมงการปฏิบตัิงาน ค่าซ่อมบํารุงรกัษารถขนส่ง 24,000 %การใช้งาน

รวม 556,000 รวม 389,200

ทรัพยากรพืน้ที่ ต้นทุนต่อปี (บาท) ตัวผลักด ันทรัพยากร ทรัพยากรวัสด ุใช้งาน/วัสด ุสิน้เปลือง ต้นทุนต่อปี (บาท) ตัวผลักด ันทรัพยากร

ค่านํา้ 26,400 %การใช้งาน ค่ากล่องกระดาษลูกฟูกและฉลาก 720 %การใช้งาน

ค่าไฟ 91,140 %การใช้งาน ค่าขวดพลาสติก 4,320 %การใช้งาน

ค่าโทรศพัท์ 10,788 %การใช้งาน ค่ากระดาษ(ใบรบัคาํสั่งซือ้และใบรบัคาํสั่งผลิต) 2,880 %การใช้งาน

ค่าเส่ือมอาคาร 600,000 %การใช้งาน ค่าเคร่ืองเขียน 3,120 %การใช้งาน

ค่าเทปกาว 5,760 %การใช้งาน

ค่าชัน้วางของ 54,792 %การใช้งาน

ค่าวตัถุดิบในการผลิตนํา้จิม้สุกี ้ 412,687.45 %การใช้งาน

 รวม 728,328 รวม 484,279.45

2,157,807.45รวมต้นทุนจากทรัพยากร  4 ด้าน



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 9 
	

BMRC

            3) การกระจายต้นทุนของทรัพยากรท้ัง 4 ด้านสู่กิจกรรมหลัก จากการทราบถึงต้นทุนทรัพยากรท้ัง 4 ด้าน 

สามารถนําไปกระจายต้นทุนทรัพยากรลงในกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ ซ่ึงจะทําให้เห็นต้นทุนทรัพยากรที่เกิดข้ึนในแต่ละกิจกรรม

หลักที่แฝงอยู่อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังตารางที่ 3-6 

ตารางที่ 3 การกระจายต้นทุนทรัพยากรบุคคลเข้ากิจกรรมหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 การกระจายต้นทุนทรัพยากรพื้นที่เข้ากิจกรรมหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยากรพืน้ที่
% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)
ทรัพยากรพ ืน้ที่

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต - - 1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต 60 6,472.80

2 การจดัเก็บวตัถุดิบ - - 2 การจดัเก็บวตัถุดิบ 12 1,294.56

3 การผลิต 100 26,400 3 การผลิต - -

4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ - - 4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ 10 1,078.80

5 การจดัส่งสินค้า - - 5 การจดัส่งสินค้า 18 1,941.84

100 26,400 100 10,788

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต 15 13,671 1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต 3 18,000

2 การจดัเก็บวตัถุดิบ 3 2,734.20 2 การจดัเก็บวตัถุดิบ 6 36,000

3 การผลิต 70 63,798 3 การผลิต 50 300,000

4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ 12 10,936.80 4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ 35 210,000

5 การจดัส่งสินค้า - - 5 การจดัส่งสินค้า 6 36,000

100 91,140 100 600,000

728,328.00    

กิจกรรมหลัก

ค่านํา้

รวม

กิจกรรมหลัก

รวม

ค่าเสื่อมอาคาร

กิจกรรมหลัก

 รวม

ค่าโทรศัพท์

ค่าไฟ

กิจกรรมหลัก

รวม

รวมทัง้หมด

ทรัพยกรบุคคล
เวลาการทาํงาน

(ชั่ วโมงต่อปี)

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)
ทรัพยกรบุคคล

เวลาการทาํงาน

(ชั่ วโมงต่อปี)

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นท ุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต 475.03 100 216,000             1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต - - -

2 การจดัเก็บวตัถุดิบ - - - 2 การจดัเก็บวตัถุดิบ 147.14 64.92 46,742.06          

3 การผลิต - - - 3 การผลิต - - -

4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ - - - 4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ 79.51 35.08 25,257.94          

5 การจดัสง่สินค้า - - - 5 การจดัสง่สินค้า - - -

475.03 100 216,000           226.66 100 72,000

เวลาการทาํงาน

(ชั่ วโมงต่อปี)

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

เวลาการทาํงาน

(ชั่ วโมงต่อปี)

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นท ุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต - - - 1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต - - -

2 การจดัเก็บวตัถุดิบ - - - 2 การจดัเก็บวตัถุดิบ - - -

3 การผลิต 177.14 100 108,000 3 การผลิต - - -

4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ - - - 4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ - - -

5 การจดัสง่สินค้า - - - 5 การจดัสง่สินค้า 144.90 100.00 160,000             

177.14 100 108,000 144.90 100.00 160,000           

กิจกรรมหลัก

รวม

ค่าจ้างแรงงานการ

จัดเก็บวัตถุดิบและ

สินค้าผลิตเสร็จ

รวมทัง้หมด 556,000

ค่าจ้างแรงงาน

กระบวนการผลิต

และบรรจุลงกล่อง

กิจกรรมหลัก

รวม

ค่าจ้างแรงงานการ

จัดสินค้าขึน้รถ

ขนส่งและจัดส่ง

สินค้า

กิจกรรมหลัก

รวม

กิจกรรมหลัก

ค่าจ้างแรงงานการ

จัดซือ้จัดหาและ

ตรวจสอบวัตถุดิบ

รวม
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ตารางที่ 5 การกระจายต้นทุนทรัพยากรวัสดุใช้สอยและวัสดุสิ้นเปลืองเข้ากิจกรรมหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 การกระจายต้นทุนทรัพยากรเคร่ืองจักรเข้ากิจกรรมหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยากรเครื่ องจักร
% การใช้งาน

(เปอร์ เซ ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)
ทรัพยากร เครื่ องจ ักร

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต - - 1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต - -

2 การจดัเก็บวตัถุดิบ - - 2 การจดัเก็บวตัถุดิบ - -

3 การผลิต 100 150,000 3 การผลิต - -

4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ - - 4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ - -

5 การจดัส่งสินค้า - - 5 การจดัส่งสินค้า 100 24,000

100 150,000 100 24,000

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต - - 1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต - -

2 การจดัเก็บวตัถุดิบ - - 2 การจดัเก็บวตัถุดิบ - -

3 การผลิต - - 3 การผลิต - -

4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ - - 4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ - -

5 การจดัส่งสินค้า 100 71,200 5 การจดัส่งสินค้า 100 144,000

100 71,200 100 144,000

389,200        

กิจกรรมหลัก

ค่าเสื่อมเครื่ องจ ักร

รวม

กิจกรรมหลัก

รวม

ค่านํา้มันเชือ้เพลิง

รถขนส่ง

กิจกรรมหลัก

 รวม

ค่าซ่อมบํารุงรถ

รวมทัง้หมด

ค่าเสื่อม

รถขนส่ง

กิจกรรมหลัก

รวม

ทรัพยากรวัสด ุใช้

สอย-วัสด ุสิน้เปลือง

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

ทรัพยากรวัสด ุใช้

สอย-วัสด ุสิน้เปลือง

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต - - 1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต 40 1,248

2 การจดัเก็บวตัถุดิบ - - 2 การจดัเก็บวตัถุดิบ 15 468

3 การผลิต 50 360 3 การผลิต - -

4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ 50 360 4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ 45 1,404

5 การจดัส่งสินค้า - - 5 การจดัส่งสินค้า - -

100 720 100 3,120

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต - - 1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต - -

2 การจดัเก็บวตัถุดิบ - - 2 การจดัเก็บวตัถุดิบ - -

3 การผลิต 100 4,320 3 การผลิต 100 5,760

4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ - - 4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ - -

5 การจดัส่งสินค้า - - 5 การจดัส่งสินค้า - -

100 4,320 100 5,760

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

% การใช้งาน

(เปอร์ เซ็นต์)

ต้นทุนค่าใช้จ่าย

(บาทต่อปี)

1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต 30 864 1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต 20 10,958

2 การจดัเก็บวตัถุดิบ - - 2 การจดัเก็บวตัถุดิบ 50 27,396

3 การผลิต - - 3 การผลิต - -

4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ 60 1,728 4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ 30 16,438

5 การจดัส่งสินค้า 10 288 5 การจดัส่งสินค้า - -

100 2,880 100 54,792

1 การจดัซือ้จดัหาปัจจยัการผลิต - -

2 การจดัเก็บวตัถุดิบ - -

3 การผลิต 100 412,687.45

4 การจดัเก็บสินค้าผลิตเสร็จ - -

5 การจดัส่งสินค้า - -

100 412,687.45

484,279.45    

กิจกรรมหลัก

ค่ากล่องกระดาษลูกฟ ูก

และฉลาก

รวม

ค่าขวดพลาสติก

กิจกรรมหลัก

รวม

กิจกรรมหลัก

รวม

ค่าเทปกาว

กิจกรรมหลัก

รวม

ค่าของใช้สาํน ักงาน

(เครื่ องเข ียน)

ค่าวัตถุด ิบผลิตนํา้จ ิม้

สุกี ้

รวม

รวมทัง้หมด

กิจกรรมหลัก

 รวม

กระดาษ

(ใบรับคาํสั่งซ ือ้และใบ

รับคาํสั่งผลิต)

กิจกรรมหลัก

รวม

ค่าชัน้วางของ
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            4) การจัดสรรต้นทุนทรัพยากรเข้าสู่กิจกรรมหลักของผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุก้ี จากตารางที่ 7 พบว่า จากต้นทุนรวมของ

ทรัพยากรทั้ง 4 ด้านของบริษัทกรณีศึกษาในผลิตภัณฑ์นํ้าจิ้มสุก้ี มีต้นทุนรวม 2,157,807.45 บาทต่อปี ซ่ึงเม่ือมีการจัดสรรต้นทุน

ทรัพยากรทั้ง 4 ด้านเข้าสู่รายกิจกรรมหลัก กิจกรรมการผลิตมีต้นทุนรวมมากที่สุด เท่ากับ 1,071,325.45 บาทต่อปี คิดเป็น 49.65 

เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ กิจกรรมโลจิสติกส์ น่ันคือ การส่งสินค้าโดยมีต้นทุนรวม เท่ากับ 438,833.84 บาทต่อปี คิดเป็น 20.34 

เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมการจัดซ้ือจัดหาปัจจัยการผลิตมีต้นทุนรวม เท่ากับ 267,214.20 บาทต่อปี คิดเป็น 12.38 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรม

การจัดเก็บสินค้าผลิตเสร็จมีต้นทุนรวม เท่ากับ 240,541.20 บาทต่อปี คิดเป็น 11.15 เปอร์เซ็นต์ และกิจกรรมการจัดเก็บวัตถุดิบมี

ต้นทุนรวมน้อยท่ีสุด เท่ากับ 139,892.76 บาทต่อปี คิดเป็น 6.48 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางที่ 7 สรุปต้นทุนจากทรัพยากร 4 ด้านรายกิจกรรมหลักในผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุกี้รสเผ็ด 300 กรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดซือ้จัดหา

ปัจจัยการผลิต
การจัดเก็บวัตถุด ิบ การผลิต

การจัดเก็บ

สินค้าผลิตเสร็จ
การจัดส่งสินค้า

ค่าจ้างแรงงานในการจัดซือ้และตรวจสอบวัตถุดิบ 216,000 - - - -

ค่าจ้างแรงงานในการจัดเก็บและรวบรวมสินค้าตามคาํสั่งซือ้ - 72,000 - - -

ค่าจ้างแรงงานในการกระบวนการผลิตและบรรจุลงกล่อง - - 108,000 - -

ค่าจ้างแรงงานในการจัดสินค้าขึน้รถขนส่งและขับรถส่งสินค้า - - - - 160,000

ค่านํา้ - - 26,400 - -

ค่าไฟ 13,671 2,734.20 63,798 10,936.80 -

ค่าโทรศัพท์ 6,472.80 1,294.56 - 1,078.80 1,941.84

ค่าเสื่อมอาคาร 18,000 36,000 300,000 210,000 36,000

ค่าเสื่อมเคร่ืองจักร - - 150,000 - -

ค่าเสื่อมรถขนส่ง - - - - 71,200

ค่านํา้มันเชือ้เพลิงรถขนส่ง - - - - 144,000

ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษารถขนส่ง - - - - 24,000

ค่าวัตถุดิบในการผลิตนํา้จิม้สุกี ้ - - 412,687.45 - -

ค่ากล่องกระดาษลูกฟูกและฉลาก - - 360 360 -

ค่าขวดพลาสติก - - 4,320 - -

ค่ากระดาษ(ใบรับคําส่งซือ้และใบรับคําสั่งผลิต) 864 - - 1,728 288

ค่าเคร่ืองเขียน 1,248 468 - - 1,404

ค่าเทปกาว - - 5760 - -

ค่าชัน้วางของ 10,958.40 27,396 - 16,437.60 -

267,214.20 139,892.76 1,071,325.45 240,541.20 438,833.84 2,157,807.45
12.38 6.48 49.65 11.15 20.34 100.00

267,214.20 139,892.76 240,541.20 438,833.84 1,086,482.00

24.59 12.88 22.14 40.39 100.00

ด้า
นว
ัสด
ุใช้
งา
น/
วัส
ดุส
ิน้เ
ปล
ือง

ต้นทุนกิจกรรมหลักในกิจกรรมโลจิสต ิกส์

ต้นทุนกิจกรรมหลักในกิจกรรมโลจิสต ิกส์(%)

ต้นทุนกิจกรรมหลักทัง้หมด

ต้นทุนกิจกรรมหลักทัง้หมด(%)

กิจกรรมหลัก

ค่าใช้จ่ายตามทรัพยากร รวมต้นทุน

ด้า
นบุ
คค
ล

ด้า
นพ

ืน้ที่
ด้า
นเ
ครื่
อง
จัก
ร

556,000

728,328

389,200

484,279
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           5) การกําหนดตัวผลักดันกิจกรรมและคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ ตัวผลักดันกิจกรรม คือ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลทํา

ให้เกิดการดําเนินการในกิจกรรมน้ันมากข้ึนหรือน้อยลง ซึ่งในการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์นํ้าจิ้มสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม 

คณะผู้วิจัยได้กําหนดตัวผลักดันกิจกรรม คือ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ต่อปี เพราะหากมีปริมาณการผลิตสินค้ามากก็จะเกิด

กิจกรรมต่างๆดังที่ทําการวิเคราะห์ข้างต้นสูงตาม โดยปริมาณการผลิตสินค้าชนิดน้ี มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 4,056 ขวดต่อเดือน 

เท่ากับ 48,672 ขวดต่อปี จากน้ัน คํานวณหาต้นทุนรวมต่อหน่วย(ขวด)ของผลติภัณฑ์และคํานวณหาต้นทุน  โลจิสติกส์ต่อหน่วย(ขวด)

ของผลิตภัณฑ์ จากการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ พบว่า ต้นทุนรวมในผลิตภัณฑ์นํ้าจ้ิม   สุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม 

เท่ากับ 44.33 บาทต่อขวด ในขณะที่ต้นทุนโลจิสติกส์ในผลิตภัณฑ์นํ้าจิ้มสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม เท่ากับ 22.32 บาทต่อขวด  

คิดเป็น 50.35 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนรวมตอ่ขวด ซึ่งแสดงการคํานวณ ดังน้ี  

ต้นทุนรวมในผลิตภัณฑ์น้ําจ้ิมสุกี้รสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม = 2,157,807.45 หาร 48,672 = 44.33 บาทตอ่ขวด 

ต้นทุนโลจิสติกส์ในผลิตภัณฑ์นํ้าจ้ิมสุกี้รสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม = 1,086,482 หาร 48,672 = 22.32 บาทต่อขวด 

            แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 

 จากการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมของสินค้า พบว่า กิจกรรมท่ีมีต้นทุนสูงที่สุดกิจกรรมการผลิต ซ่ึงในงานวิจัยนี้ไม่ได้มี

วัตถุประสงค์ท่ีจะมุ่งเน้นไปที่การหาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากมีข้อจํากัดในการแก้ไขปัญหา แต่ให้ความสําคัญในการหา

แนวทางการลดต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ ซ่ึงคณะผู้วิจัยเลือกกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีต้นทุนสูงท่ีสุด คือ กิจกรรมการจัดส่งสินค้า เพื่อ

เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาประกอบการตัดสินใจของบรษัิทกรณีศึกษาในการนําไปใช้แกปั้ญหา  

กิจกรรมการจัดส่งสินค้ามีต้นทุนสูงท่ีสุด เท่ากับ 438,833.84 บาทต่อปี คิดเป็น 40.39 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนในกิจกรรม 

โลจิสติกส์ โดยมีสาเหตุมาจากค่าจ้างแรงงานในการจัดสินค้าขึ้นรถขนส่งและขับรถส่งสินค้าจํานวน 160,000 บาทต่อปี ซ่ึงมาจาก    

การจ้างพนักงานจํานวน 4 คน แต่ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมีความจําเป็นท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ สําหรับค่าใช้จ่ายค่านํ้ามัน

รถขนส่งจํานวน 144,000 บาทต่อปี หรือ 12,000 บาทต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนท่ีสูงต่อเดือนและสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได ้

คณะผู้วิจัยจึงเลือกเสนอแนวทางการแก้ไขในกิจกรรมการจัดสง่สินค้าในส่วนของคา่น้ํามันเช้ือเพลิง  

บริษัทกรณีศึกษามีการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า โดยจะมีการใช้รถกระบะ 4 ล้อตอนเดียว(TOYOTA VIGO 2.7WT-I) ในการ

บรรทุกสินค้า จํานวน 2 คัน โดยทุกเดือนจะมีการใช้นํ้ามันดีเซลในการขนส่งมีต้นทุนค่าน้ํามันดีเซลอยู่ท่ี 6,000 บาทต่อคันต่อเดือน 

รวมจํานวน 2 คัน มีต้นทุนค่านํ้ามันดีเซล เท่ากับ 12,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงปัจจุบันมีราคาเฉล่ียนํ้ามันดีเซลอยู่ท่ี 25.19 บาทต่อลิตร

(ราคาน้ํามัน ปตท. เดือนสิงหาคม 2560) ผู้คณะวิจัยจึงเสนอทางเลือกในการให้บริษัทกรณีศึกษาปรับเปล่ียนการใช้นํ้ามันดีเซลมาใช้

แก๊ส NGV ซ่ึงมีราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 13.28 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาแก๊ส NGV ปตท. เดือนสิงหาคม 2560)  หรือแก๊ส LPG ซ่ึงมีราคาเฉล่ียอยู่

ท่ี 12.71 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาแก๊ส LPG ปตท. เดือนสิงหาคม 2560)แทน ซ่ึงจะทําให้ต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงลดลงได้ แต่ทั้งนี้ 

จําเป็นต้องมีการลงทุนในการติดต้ังระบบแก๊สทั้ง 2 ทางเลือก คณะผู้วิจัยจึงเสนอข้อมูลการใช้รถขนส่งในระบบแก๊ส NGV และแก๊ส 

LPG เปรียบเทียบกับการใชน้้ํามันดีเซล ดังตารางที่ 8 - 9    

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการลงทุนการต้ังระบบแก๊ส NGV กับการใช้นํ้ามันดีเซลแบบเดิมต่อรถขนส่ง 1 คัน 

 

 

 

 นํา้มันด ีเซล 25.19 - 2.1 - 6,001.63 -

NGV 13.28 49,900 - 1.26 - 3,600.98

ระยะเวลา

คืนทุน6

(เด ือน)

20.790.84

ประหยัดค่า

เชือ้เพลิง4

(บาท/กม.)

ค่านํา้มัน5 

(บาท/

เด ือน)

ค่า NGV5 

(บาท/

เด ือน)

ประหยัดค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท/เด ือน)

2,400.65

ชนิดเชือ้เพลิง

ราคาเชือ้เพลิง
1 

(บาท/ลิตร )

อัตราการ

สิน้เปลือง NGV3

(บาท/กม.)

เงินลงทุนต ิดต ัง้

ระบบแก๊ส2

(บาท)

อัตราการ

สิน้เปลืองนํา้มัน
3(บาท/กม.)
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1ราคาอา้งอิงจาก ปตท. เดือนสงิหาคม 2560 
2ติดตัง้ระบบแกส๊ NGV ชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุน่ Diesel ราคาอ้างอิงจาก ENERGY REFORM (2560). 
3คิดจาก ราคานํ้ามันดเีซล หาร อัตราสิ้นเปลืองนํ้ามันดเีซล (12 กม. /ลิตร) สําหรับ อัตราสิ้นเปลืองแกส๊ NGV อ้างองิจาก ENERGY REFORM (2560). 
4คิดจากอัตราสิ้นเปลืองนํ้ามัน ลบ อัตราสิ้นเปลือง NGV 
5คิดจากระยะทางการว่ิงต่อเดือน คือ 2,857.92 กม. คูณ อัตราการสิ้นเปลืองของแต่ละเชือ้เพลิง 
6ระยะเวลาคืนทุนคิดจาก เงินลงทุนค่าติดตัง้แก๊ส หาร ค่าเชือ้เพลิงท่ีประหยัดไดต่้อเดือน 

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการลงทุนการต้ังระบบแก๊ส LPG กับการใช้นํ้ามันดีเซลแบบเดิม 

 

 

 

 

 

1ราคาอา้งอิงจาก ปตท. เดือนสงิหาคม 2560 
2ติดตัง้ชุดหัวฉีด 4 สูบ ER รุ่น Advanced OBD II LPG และเพิ่มคา่ตดิตัง้ถังแกส๊ใตท้้องรถมูลค่า 4,500 บาท ราคาอ้างอิงจาก ENERGY REFORM (2560). 
3คิดจาก ราคานํ้ามันดเีซล หาร อัตราสิ้นเปลืองนํ้ามันดเีซล (12 กม. /ลิตร) สําหรับ อัตราสิ้นเปลืองแกส๊ LPG อ้างอิงจาก ENERGY REFORM (2560). 
4คิดจากอัตราสิ้นเปลืองนํ้ามัน ลบ อัตราสิ้นเปลือง LPG 
5คิดจากระยะทางการว่ิงต่อเดือน คือ 2,857.92 กม. คูณ อัตราการสิ้นเปลืองของแต่ละเชือ้เพลิง 
6ระยะเวลาคืนทุนคิดจาก เงินลงทุนค่าติดตัง้แก๊ส หาร ค่าเชือ้เพลิงท่ีประหยัดไดต่้อเดือน 

 

 จากตารางที่ 8 - 9 พบว่า การลงทุนติดต้ังแก๊สในระบบ NGV จะสามารถลดต้นทุนค่าเช้ือเพลิงลงได้ 2,400.65x2 (จํานวนรถ

ขนส่ง 2 คัน) เท่ากับ 4,801.31 บาทต่อเดือน คิดเป็น 57,576.5 บาทต่อปี ซ่ึงจะลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงจากเดิม (144,000 บาทต่อปี)  

คิดเป็น 40.01 เปอร์เซ็นต์ สําหรับการลงทุนติดตั้งแก๊สในระบบ LPG จะสามารถลดต้นทุนค่าเช้ือเพลิงลงได้ 2,972.24x2 (จํานวนรถ

ขนส่ง 2 คัน) เท่ากับ 5,944.48 บาทต่อเดือน คิดเป็น 71,333.68 บาทต่อปี ซ่ึงจะลดต้นทุนค่าเช้ือเพลิงจากเดิม (144,000 บาทต่อปี)  

คิดเป็น 49.54 เปอร์เซ็นต์ จากแบบจําลองการลงทุนติดต้ังแก๊ส NGV และ LPG คณะผู้วิจัยให้ข้อสรุปว่าการเลือกติดต้ังแก๊ส LPG  

จะสามารถลดต้นทุนการใช้เช้ือเพลิงได้มากกว่า NGV และมีระยเวลาในการคืนทุนท่ีเร็วกว่าอยู่ที่ 1 ปี 1 เดือน(NGV ใช้เวลา 1 ป ี 

8 เดือน) 

  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์นํ้าจ้ิมสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม โดยการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม 

พบว่ามีต้นทุนรวมในผลิตภัณฑ์เท่ากับ 2,157,807.45 บาทต่อปี คิดเป็นต้นทุนรวมต่อขวดอยู่ท่ี 44.33 บาท และมีต้นทุนโลจิสติกส์ 

เท่ากับ 10,864,820บาทต่อปี คิดเป็นต้นทุนโลจิสติกส์ต่อขวดอยู่ท่ี 22.32 บาท คิดเป็น 50.35 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนรวมต่อขวด 

ในขณะท่ีบริษัทกรณีศึกษามีการขายผลิตภัณฑ์นํ้าจ้ิมสุก้ีรสเผ็ดบรรจุขวด 300 กรัม ในราคา 39 บาทต่อขวด ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับ

นํา้มันด ีเซล 25.19 - 2.1 - 6,001.63 -

LPG 12.71 39,400 - 1.06 - 3,029.40
1.04 2,972.24 13.26

ประหยัดค่า

เชือ้เพลิง4

(บาท/กม.)

ค่านํา้มัน5 

(บาท/

เด ือน)

ค่า LPG5 

(บาท/

เด ือน)

ประหยัดค่า

เชือ้เพลิง 

(บาท/เด ือน)

ระยะเวลา

คืนทุน6

(เด ือน)

ชนิดเชือ้เพลิง
ราคาเชือ้เพลิง1 

(บาท/ลิตร )

เงินลงทุนติดต ัง้

ระบบแก๊ส
2(บาท)

อัตราการ

สิน้เปลืองนํา้มัน3

(บาท/กม.)

อัตราการ

สิน้เปลือง LPG3

(บาท/กม.)
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ต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ท่ีคํานวณได้ คือ 44.33 บาทต่อขวด  จึงทําให้บริษัททราบว่ามีต้นทุนรวมในผลิตภัณฑ์ท่ีสูงกว่าราคาขายอยู ่

5.33 บาทต่อขวด ท้ังน้ี เพราะบริษัทกรณีศึกษามีการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์นี้โดยคํานึงถึงแต่ต้นทุนท่ีเกิดจากการผลิตเท่านั้น จึงทําให้

บริษัทกรณีศึกษาคิดว่ามีกําไรจากผลประกอบการอยู่ 16.99 บาทต่อขวด(ราคาขายสินค้า 39 บาทต่อขวด ต้นทุนเฉพาะการผลิต 

22.01 มีกําไรเท่ากับ 16.99 บาทต่อขวด) นอกจากน้ี บริษัทยังทราบถึงสาเหตุของต้นทุนในผลิตภัณฑ์ท่ีสูงกว่าราคาขาย เพราะมีต้นทุน

อ่ืนท่ียังแฝงอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ น่ันคือ ต้นทุนโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึนและถือเป็นต้นทุนแฝงในผลิตภัณฑ์ท่ีสูงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ต้นทุนค่าน้ํามันเชื้อเพลิงในกิจกรรมการจัดส่งสินค้าสอดคล้องกับสมพงษ์ ปัญญายิ่งยง (2553) ได้ศึกษาต้นทุนการขนส่งสินค้าของ 

ผู้ให้บริการขนส่ง พบว่า การขนส่งสินค้ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงสุดคิดเป็น 86.26 เปอร์เซ็นต์ในการกระจายสินค้า โดยต้นทุนการขนส่ง

สินค้า 51 เปอร์เซ็นต์เกิดจากต้นทุนของค่าน้ํามันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตามงานวิจัยน้ี คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางในลดต้นทุนโลจิสติกส์

ท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมการจัดส่งสินค้า ซ่ึงมีต้นทุนเท่ากับ 438,833.84 บาทต่อปี โดยพบว่า ต้นทุนในกิจกรรมการจัดส่งสินค้ามีต้นทุน

ในส่วนของนํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีใช้สูงถึง 144,000 บาทต่อปี คิดเป็น 12,000 บาทต่อเดือน คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการลดต้นทุน  

โดยเสนอแนวทางการใช้ระบบแก๊ส NGV หรือแก๊ส LPG พบว่า การลงทุนติดต้ังแก๊สในระบบ LPG จะสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลงได้ 

71,333.68 บาทต่อปี คิดเป็น 49.58 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีระบบแก๊ส NGV จะสามารถลดต้นทุนค่าเช้ือเพลิงลงได้ 57,576.5 บาทต่อป ี

คิดเป็น 40.01 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากการใช้ระบบแก๊สท้ัง 2 ชนิดนั้นมีต้นทุนในการใช้เช้ือเพลิงที่ตํ่ากว่าการใช้นํ้ามันดีเซลอยู่มาก  

จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเช้ือเพลิงของรถขนส่งลงได้ แต่ก็จะต้องมีการลงทุนในการติดต้ังระบบแก๊สในครั้งแรกซ่ึงมี  

การลงทุนท่ีสูงพอสมควร แต่จากการที่สามารถลดค่าเชื้อเพลิงลงได้มากน้ันจึงส่งผลให้ระยะเวลาในการคืนทุนของการใช้ระบบแก๊สทั้ง 

2 ทางเลือกสามารถคืนทุนได้รวดเร็ว สอดคล้องกับ พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล และ ปฎล รัตนชุม (2560) กล่าวว่า จากการเปรียบเทียบ

ต้นทุนในการให้บริการลูกค้าใน 1 รอบการขนส่ง จะพบว่ารถพ่วงท่ีใช้ NGV มีต้นทุนถูกกว่ารถพ่วงท่ีใช้นํ้ามันค่อนข้างมาก โดยมีต้นทุน

ถูกกว่า 5,451 บาทต่อรอบการขนส่งหรือคิดเป็น 20.47 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้วิจัยคาดว่าการใช้ NGV จะสามารถลดต้นทุนให้

ผู้ประกอบการขนส่งได้ค่อนข้างมาก และสอดคล้องกับ นิช์ชกรณ์ ตันติวณิชชานนท์ (2555) กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการเติมเช้ือเพลิงใน

รถยนต์รับจา้ง ถ้าใชนํ้้ามันเชื้อเพลิงค่าใช้จ่ายจะสูงมาก แต่เม่ือเปล่ียนระบบเชือ้เพลงิเป็นระบบ NGV และ LPG ค่าใช้จ่ายจะถูกลง  

ข้อเสนอแนะในการวิจัย  

 1) ข้อมูลต้นทุนจากกิจกรรมโลจิสติกส์ในแต่ละกิจกรรมยังมีรายละเอียดเชิงลึก ซ่ึงบริษัทยังไม่ได้มีการจําแนกไว้อย่าง

ชัดเจน ควรจะตอ้งมกีารเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อนํามาวเิคราะห์เพิ่มเติม จะทําให้ทราบถงึต้นทุนโลจิสติกส์ได้ชัดเจนมากย่ิงข้ึน  

 2) การเสนอแนวทางการใช้ระบบแก๊ส NGV หรือ LPG ควรจะมีการศึกษาถึงปัจจัยในการตัดสินใจเพิ่มเติมเข้ามา เช่น ต้นทุนที่เกิด

จากการบํารุงรักษาเครื่องยนต์ของการใช้เช้ือเพลิงทั้ง 3 ลักษณะ การกระจายตัวของสถานีเติมแก๊สในพื้นที่ ความปลอดภัยในการใช้งาน 

การรับประกัน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะสามารถเป็นขอ้มูลตัดสินใจการลงทุนได้อย่างชัดเจนมากข้ึน 
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การศึกษากระบวนการรับ - ส่งผู้ป่วยโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

Educational of the Process for Referral System  at Ladkrabang Hospital, Bangkok 

ชิดชนก อัจฉริยนิติ1 ชลกร อินทะนะ2 และเกียรติศักด์ิ ชมแก้ว2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อกระบวนการรับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาล

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อหาความสูญเปล่าที่เกิดข้ึนในกระบวนการและหาแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน รวดเร็วมากข้ึน โดยทําการเก็บข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้เส้นทางในช่วงเวลา 8.30 – 9.00 น. 

วันทํางานราชการ และสอบถามข้ันตอนกระบวนการรับ-ส่งผู้ป่วยจากผู้ชํานาญการของศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย โรงพยาบาล

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎี (Minimum spanning tree) 7waste และระบบ lean 

manufacturing ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเส้นทางท่ีใช้ได้แก่ ระยะทาง เส้นทาง และเวลาท่ีใช้ ซ่ึงแต่ละ

เส้นทางมีความแตกต่างกัน และเหมาะกับผู้ป่วยฉุกเฉินในแต่ละประเภทแตกต่างกันไป ความสูญเปล่าที่เกิดข้ึนในขั้นตอน

เอกสารน้ันมาจากการประสานงานของทางโรงพยาบาลต้นทางกับโรงพยาบาลปลายทางทําให้มีความล่าช้าในการ

ดําเนินงาน   

 

คําสําคัญ: กระบวนรับ-ส่งผู้ป่วย, โรงพยาบาล, ทฤษฎีต้นไม้แบบข้ามทอดน้อยสุด 

ABSTRACT 

          The Objective of this research the purpose of this research were study factors affecting the process for 

referral system at Ladkrabang Hospital, Bangkok. To find the wastage that occurs in the process and finds solutions 

to be more efficiency, faster. By collecting factors that influence the choice of routes between 8.30-9.00 am on 

working day and ask the process patient service with professional of Ladkrabang Hospital, Bangkok. Data analysis by 

minimum spanning tree 7wastes and lean manufacturing system. The study found that factors affecting the route 

selection were distance, time and route. Each route is different and suitable for emergency patients. The wastage 

that occurs in the documenting process comes from the coordination of the hospital origin with the destination 

hospital, leading to delays in implementation  

 

Keywords: The process of referral system, Hospital, Minimum Spanning Tree 

                                                            
1 อาจารยภ์าควิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
2 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต ภาควิชาการจัดการโลจิสตกิส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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บทนํา 

ในสภาพของสังคมปัจจุบัน ได้มีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก  โดยมีสาเหตุอันเน่ืองมาจาก

สภาพแวดล้อมต่างๆ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปมีผลส่งให้ภาวะทางด้าน   

การทําธุรกิจต้องมีการปรับตัว มีการคิดกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อ  

ความต้องการของผู้บริโภคท้ังในด้านของสินค้าและบริการ ซ่ึงในปัจจุบันองค์การต่างๆให้ความสําคัญกับงานบริการเป็น

อย่างมาก เพราะเป็นตัวช่วยในการเรียกลูกค้าและช่วยสร้างฐานลูกค้า จึงได้มีการพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพและ

คุณภาพมากขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้เข้ารับบริการให้มาใช้บริการมากขึ้น ซ่ึงการได้รับ

บริการทางด้านสุขภาพนับได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนท่ีควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน  โรงพยาบาลน้ัน

นับได้ว่าเป็นสถานบริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิที่สําคัญในการให้บริการประชาชนเม่ือเกิดอาการเจ็บป่วยซ่ึงได้มีการ

ออกแบบระบบบริการสุขภาพเพื่อให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีการกระจายหน่วยบริการระดับ

ต่างๆ ให้สอดคล้อง ท้ังในเชิงภูมิศาสตร์และระดับความเฉียบพลันของอาการผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม หากแต่ในปัจจุบัน

ความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติต่อการรับบริการสุขภาพมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ีศักยภาพของ

โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีไม่เท่าเทียมกัน ความพร้อมของสถานพยาบาลที่รับและส่งต่อผู้ป่วยทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ที่

แตกต่างกันในแต่ละระดับบริการ ส่งผลให้โรงพยาบาลเกิดข้อจํากัดในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เกินศักยภาพ

ของโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีปัญหา ความพึงพอใจของประชาชน การฟ้องร้องจากการดูแลท่ียังไม่ได้ส่งต่อหรือขณะส่งต่อ 

รวมถึงเส้นทางที่ใช้ในการนําส่งผู้ป่วยจากต้นทางไปสู่จุดหมายปลายทาง อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการนําส่งตัวผู้ป่วย  

ท้ังในด้านการจราจร ต้นทุน ระยะเวลาท่ีใช้ในการนําส่ง ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ ทําให้กระบวนการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยของ

โรงพยาบาลมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลจึงต้องมีการจัดการและพัฒนาระบบการทํางานทั้งทาง     

การรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วย การจัดการด้านเอกสารท่ีใช้และกระบวนในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว และคุณภาพมากขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่ได้รับบริการ อย่างไรก็ตาม หากจะส่งตัวผู้ป่วยได้อย่าง

รวดเร็วนั้นก็ต้องมีการจัดการระบบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความชํานาญในเส้นทางท่ีใช้ในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 

คํานึงถึงชีวิตของผู้ป่วยมากกว่าต้นทุนที่ใช้ในการขนส่ง เน่ืองจากเส้นทางท่ีใช้ในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยอาจมีหลายเส้นทาง

โดยแต่ละเส้นทางมีการจราจรและต้นทุนที่ไม่เหมือนกันส่งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยแตกต่างกัน  

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงระบบ

เอกสารและเส้นทางที่ใช้ในการนําส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถนําไปดําเนินการเป็นแนวทางช่วยให้

กระบวนการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า  
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วัตถุประสงค์  

 

   1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสําคัญในการเลือกเส้นทางท่ีใช้ในการขนส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร  

     2. เพ่ือศึกษาขั้นตอนการทําเอกสารที่ใช้ในการส่งตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตของการศึกษา  
  

   1. ขอบเขตด้านการทดลอง เส้นทางท่ีโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้ใช้ในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยไปสู่

โรงพยาบาลนพรัตน์ท่ีมีความเป็นไปได้หลักๆ นั้นมีอยู่หลายเส้นทาง ซ่ึงทางผู้ศึกษาได้ทําการสุ่มเลือกเส้นทางท่ีมีความ

เป็นไปได้มากท่ีสุด 3 เสน้ทาง และทําการทดลองเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุด  

   2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาระบบเอกสารและเส้นทางท่ีใช้ในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยของโรงพยาบาล

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางที่ใช้เคล่ือนย้ายผู้ป่วย ปัจจัย

ท่ีส่งผลทําให้งานเอกสารที่ใช้ในการส่งตัวผู้ป่วยมีความล่าช้า   

   3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง แอปพลิเคชัน Google Maps ใช้ในการคํานวณระยะทางของเส้นทางต่างๆ ท่ีใช้ใน

การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย ระบบ 7 Wastes (ความสูญเสีย 7 ประการ) และระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing 

System) ใช้ในการจํากัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในระบบเอกสารท่ีใช้ส่งตัวผู้ป่วย กลยุทธ์  (Minimum Spanning Tree) โดย

นํามาประยุกต์ใช้ในการคํานวณระยะทางท่ีน้อยที่สุด และสมเหตุสมผลมากที่สุด  

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ  

 

   1. ทําให้ทราบถึงอุปสรรคที่เกิดข้ึนในระหว่างการส่งตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

      2. ทําให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเส้นทางท่ีใช้ในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยของโรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร  

      3. ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้งานเอกสารท่ีใช้ในการส่งตัวผู้ป่วยมีความล่าช้าของโรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร  
 

การทบทวนวรรณกรรม  

 

    ศุภฤกษ์ กล่ินหม่น (2559) ได้ศึกษาข้อมูลการผลิตของกระบวนการกัดเลนส์ข้ึนรูปค่าสายตา พบว่ากระบวนการ

กัดเลนส์มีประสิทธิภาพของสายการผลิตต่ํากว่า 70% จึงได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดของระบบการผลิตแบบดึง และการ

ไหลของงานแบบ 1 ชิ้น (One Piece Flow) เพื่อแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของสายการผลิตที่ตํ่ากว่ามาตรฐานท่ีต้ังไว้ อนันต์ 

มุ่งวัฒนา และคณะ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาวิธีการในการแก้ปัญหาในการเดินทางของพนักงานขาย โดยนําเสนอ
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แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า จากตารางข้อมูล เม่ือได้ เส้นทางหลักท่ีไม่มีการเติมเชื้อเพลิง และนํามาจัดเรียงใหม่ 

จากน้ันนํามาประมวลผลโดยวิธีแบบจําลองทางคณิตศาสตร์จะได้ผลคือ เม่ือรถออกจากจุดเริ่มต้นด้วยเช้ือเพลิงเต็มถัง  

ซ่ึงสามารถเดินทางได้ 150 กิโลเมตร เม่ือเดินทางไปถึงลูกค้าท่ี 3 จึงออกนอกเส้นทางไปเติมเชื้อเพลิงที่จุดเติมเชื่อเพลิง C 

แล้วเดินทางต่อไปยังลูกค้าต่อไป ซึ่งมีเวลาในการเติมเชื้อเพลิง 1 คร้ัง มีระยะทางในการเดินทางเท่ากับ 169 กิโลเมตร  

และใช้เวลาทั้งส้ินเท่ากับ 179 นาที และได้ต้ังสมมุติฐานว่าหากมีการออกนอกเส้นทางไปเติมเช้ือเพลิงจะต้องเติมเชื้อเพลิง

เต็มถัง ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วอาจไม่จําเป็นต้องเติมเต็มถังก็ได้ และหากไม่พิจารณาข้อสมมุติฐานนี้ก็ยังทําให้คําตอบท่ีดี

ท่ีสุดมีค่าเท่าเดิมจารุวรรณ บุญรัตน์ (2553) ผู้ป่วยวิกฤตเป็นผู้ป่วยท่ีมีการเจ็บป่วยที่รุนแรงคุกคามต่อชีวิต จําเป็นต้อง

ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และทันท่วงทีเพื่อรักษาชีวิตไว้ การตรวจรักษาท่ีจําเป็นบางชนิดอาจต้องมีการเคล่ือนย้าย

ผู้ป่วยออกนอกหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม เพื่อทําหัตถการ หรือตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมท่ีหน่วยงานต่างๆ ตามอาการของ

ผู้ป่วย ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดระหว่างการเคล่ือนย้าย พบว่ามีทั้งด้านเจ้าหน้าท่ี และด้านอุปกรณ์ เช่น แบตเตอรี่ หรือ

ออกซิเจนหมด ไม่มีแพทย์ติดตามผู้ป่วย รอเจ้าหน้าที่หน่วยขนย้ายนาน เป็นต้น ดังน้ันการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยวิกฤตภายใน

โรงพยาบาลพบได้บ่อย การมีแนวปฏิบัติในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยและเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่จะ

ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตภายในโรงพยาบาลยุพิน อภิสิทธิศ์ และคณะ (2555) ได้ศึกษา

ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการลีนในการลดขั้นตอนการกําหนดการผ่าตัดฉุกเฉินในเวลาราชการ เพื่อลดข้ันตอนการ

กําหนดการผ่าตัดฉุกเฉินในเวลาราชการ พบว่า ศัลยแพทย์ใช้ช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในการกําหนดการผ่าตัดมากท่ีสุด

คิดเป็นร้อยละ 89.1 โดยเป็นผู้ป่วย True emergency คิดเป็นร้อยละ 25.5 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยแผนกสูติ-นรีเวช  

คิดเป็นร้อยละ 17.81 ใช้เวลาโดยเฉลี่ยตลอดกระบวนการ 27.45 นาที โดยแผนกท่ีใช้เวลาตลอดกระบวนการสําหรับผู้ป่วย 

True emergency มากกว่า 30 นาที ได้แก่ ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมประสาทและ หู คอ 

จมูก การนําแนวคิดลีน มาพัฒนาเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการกําหนดการผ่าตัดฉุกเฉินในเวลาราชกาล ส่งผลให้ผู้ป่วย

ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว ทันเวลา และปลอดภัย เกิดความพึงพอใจ ท้ังผู้ให้และผู้รับบริการ นอกจากน้ีสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านอื่นๆ  
 

ระเบียบวิธีการวิจัย   
 

    การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษากระบวนการ

รับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีในการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังต่อไปนี ้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเส้นทางท่ีใช้ในการรับ-ส่งตัวผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพ ไปสู่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีทั้งหมด 3 เส้นทางโดยมีความเร็วเฉล่ียเท่ากับ 80 กม./ชม. ในวันเวลา

ราชการ (ต้นทุนค่านํ้ามัน ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 เท่ากับ 26.33 บาท/ลิตร)  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี  

 1. ผู้วิจัยได้ทําการทดลองโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยขับเคลื่อนด้วยความเร็วตามท่ีกฎหมายกําหนดของแต่ละ

เส้นทาง (ซ่ึงแต่ละเส้นทาง ถูกจํากัดความเร็วไม่เท่ากัน) และไม่มีการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เน่ืองจากผู้วิจัยได้คํานึงถึง 

จํานวนของรถโรงพยาบาลของโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพ ซึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วมีจํานวนรถโรงพยาบาลไม่

เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย รวมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลให้เกิดการสูญเสียต้นทุนโดยไม่จําเป็นของโรงพยาบาล 

ทางผู้วิจัยจึงใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นยานพาหนะในการทดลอง 

 2. ผู้วิจัยได้นําหนังสือราชการจากคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถึงผู้อํานวยการ

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 3. ผู้วิจัยได้ดําเนินการ โดยไปช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลกระบวนการรับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาล

ด้วยตัวเอง แลว้นํามาตรวจสอบความถูกต้อง  

 4. นําข้อมูลเหล่าน้ันมาวิเคราะห์เพ่ือความสอดคล้องกับเส้นทางที่ได้ทําการทดลองไป   

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดังนี้  

 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปในการรับ-ส่งตัวผู้ป่วย เช่น การส่งเอกสารข้อมูลผู้ป่วยกับการเลือกเส้นทางท่ีในการ 

รับ-ส่งตัวผู้ป่วย โดยผ่านการทดลองจากผู้วิจัยโดยตรง ในด้านเอกสารท่ีใช้ในการรับ-ส่งตัวผู้ป่วยรวมท้ังด้านของ

กระบวนการและขั้นตอน ได้ทําการสอบถามจากผู้ชํานาญการในด้านนี้ของโรงพยาบาลโดยตรง 

 2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้เส้นในการเลือกใช้เส้นทางในการรับ-ส่งตัวผู้ป่วย ได้แก ่

เวลาที่ใช้ ระยะทางที่ใช้ ต้นทุนท่ีใช้ โดยใชข้้อมูลท่ีผู้วิจัยได้ทําการทดลองด้วยตนเอง   
 

ผลการวิจัย  
 

 ในการวิจัยเร่ือง การศึกษากระบวนการรับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ได้ทําการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยผ่านการทดลองจากตัวผู้วิจัยเอง โดยมีผลการทดลองแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี  

 1. วิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดข้ึนในข้ันตอนเอกสารที่ใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วย 

 โดยท่ัวไปแล้วการนําส่งผู้ป่วยของทางโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร น้ันแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินและผูป่้วยฉุกเฉิน (ใช้รถพยาบาลในการนําส่ง)   

 1.1 ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (เดินทางไปรักษาด้วยตัวเองได้) สาเหตุท่ีต้องมีการนําส่งเน่ืองจากผู้ป่วยน้ันป่วยหรือมีอาการ

ท่ีเป็นโรคเฉพาะทาง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ หรือโรคอ่ืนๆ บางชนิดที่เป็นโรคเฉพาะทางซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา

อย่างต่อเน่ือง จึงได้มีการนําส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ โดยเอกสารท่ีใช้คือ ใบส่งตัวผู้ป่วยทางโรงพยาบาลจะเขียนใบส่งตัวให้กับ

ผู้ป่วยและให้ผู้ป่วยนําไปย่ืนกับโรงพยาบาลปลายทางเพ่ือดําเนินการรักษาต่อไป  

 1.2 ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ใช้รถพยาบาลในการนําส่ง) สาเหตุท่ีต้องมีการนําส่งมีอยู่ 3 กรณี คือ ตามสิทธิบัตรทอง  

ตามสิทธิประกันสังคม และส่งเพราะเกินศักยภาพของโรงพยาบาล โดยการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทําการมุ่งเน้นไปที่กรณีที่ 

3 คือ ส่งเพราะเกินศักยภาพของโรงพยาบาล เนื่องจาก โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลขนาด
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เล็กจึงไม่สามารถทําการรักษาผู้ป่วยได้ทุกประเภท หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็จะมีการนําตัวผู้ป่วยฉุกเฉินมากรักษาขั้นต้น

ก่อนจะทําการติดต่อกับศูนย์รับ-ส่งตัวผู้ของโรงพยาบาลอื่นตามสิทธ์ิต่างๆ และทําการนําส่งต่อไป ซ่ึงข้ันตอนในการนําส่ง

น้ันมีดังน้ี   

 1. แพทย์พิจารณาอาการของผู้ป่วยโดยท่ีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางไปรักษาด้วยตัวเองได้แพทย์ก็จะเขยีนใบส่งตัว

ผู้ป่วย   

 2. ส่งเอกสารมาที่ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาล  

 3. ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยโทรประสานงานไปยังศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลปลายทางที่จะส่งตัวผู้ป่วยไป  

และส่งข้อมูลอาการของผู้ป่วยโดยผ่าน เคร่ืองโทรสาร (Fax) หรือแอปพลิเคช่ันไลน์ (Line) เพื่อส่งให้หมอหรือแพทย์ของ

โรงพยาบาลปลายทางพิจารณา  

 เม่ือนําข้ันตอนต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อหาความสูญเปล่าที่เกิดข้ึนโดยนําทฤษฎี 7Wastes (ความสูญเสีย 7 ประการ) 

ได้แก่ ความสูญเสียจากการรอคอย ความสูญเสียจากการเคล่ือนไหว และความสูญเสียจากกระบวนการมากเกินไป  

ส่วนระบบการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing System)มาประยุกต์ใช้  กําจัดกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มคุณค่า (Non-Value-

Added Activities) ให้เหลือแต่กิจกรรมที่เพิ่มคุณค่า (Value-Added Activities) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการรับ-ส่งตัวผู้ป่วย 

ประเภทผู้ป่วย ขั้นตอนการนําส่งและรักษา ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ความสูญเปล่า

ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 1.แพทย์เขียนใบส่งตัวให้กับผู้ป่วย

2.ผู้ป่วยนําไปยืนกับโรงพยาบาล

ปลายทางที่ตนจะไปรักษาต่อ 

- เกิดการรอคอยของผู้ป่วย 

ซึ่งหากเป็นระบบออนไลน์ 

ผูป่้วยก็จะไม่ต้องน่ังรอ

สามารถเดินทางไปที่

โรงพยาบาลปลายทางได้เลย

เป็นกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า 

แต่ไม่สามารถกําจัดทิ้งไปได้ 

เพราะเป็นกิจกรรมที่ยัง

จําเป็นต้องทําอยู ่

ประเภทผู้ป่วย ขั้นตอนการนําส่งและรักษา ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ความสูญเปล่า

ผู้ป่วยฉุกเฉิน 1. แพทย์พิจารณาอาการของผู้ป่วย

โดยที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางไป

รักษาด้วยตัวเองได้แพทย์ก็จะเขียน

ใบส่งตัวผู้ป่วย  

- เกิดการรอคอยของผู้ป่วย

ในระหว่างท่ีแพทย์พิจารณา

และเขียนใบส่งตัว 

เป็นกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า 

แต่ไม่สามารถกําจัดทิ้งไปได้ 

เพราะเป็นกิจกรรมที่ยัง

จําเป็นต้องทําอยู ่

2. ส่งเอกสารมาที่ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย

ของโรงพยาบาล 

- เกิดการเคลื่อนไหวที่เกิน

ความจําเป็น เน่ืองจากแพทย์

ต้องเดินมาส่งใบที่ศูนย์รับ-

ส่งผู้ป่วย 

เป็นกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า 

แต่ไม่สามารถกําจัดทิ้งไปได้ 

เพราะเป็นกิจกรรมที่ยัง

จําเป็นต้องทําอยู ่
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3. ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยทําการโทร

ประสานงานไปยังศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย

ของโรงพยาบาลปลายทางที่จะส่งตัว

ผูป่้วย และส่งข้อมูลอาการของผู้ป่วย

โดยผ่าน เครื่อง โทรสาร(Fax) หรือ

แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) เพื่อส่งให้

หมอหรือแพทย์ของโรงพยาบาล

ปลายทางพิจารณา 

- เกิดการรอคอยของผู้ป่วย

ในระหว่างท่ีศูนย์รับ-ส่ง

ผู้ป่วยประสานงาน 

- กระบวนการมีมากเกิน

ความจําเป็น 

มีรายละเอียดมากเกินไป 

 

เป็นกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า 

แต่ไม่สามารถกําจัดทิ้งไปได้ 

เพราะเป็นกิจกรรมที่ยัง

จําเป็นต้องทําอยู ่

 

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่ากระบวนการทั้งหมดน้ันมีความสูญเปล่าซ่อนอยู่ ซ่ึงความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนคือ  

ความสูญเปล่าจากการรอคอย เพราะข้ันตอนทุกอย่างต้องมีการประสานงานกันรวมถึงเอกสารท่ีใช้ในการส่งตัวเป็นการ

เขียนหรือใช้การส่งผ่านเคร่ืองส่งเอกสาร ซ่ึงเสียเวลา อีกทั้งความสูญเปล่าเหล่าน้ันยังถูกนับเป็นกิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า 

(Non-Value-Added Activities) แต่ไม่สามารถท่ีจะกําจัดทิ้งไปได้ เน่ืองจากยังเป็นกิจกรรมท่ียังจําเป็นต้องทํา และทาง

โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ยังไม่มีการคิดค้นวิธีการอื่นๆ ข้ึนมาทดแทน  

 2. ตารางผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเส้นทางที่ใช้ในการนําส่งผู้ป่วย 

ตารางที่ 2 รายละเอียดของเส้นทางที่ 1 (ถนนลาดกระบัง-ถนนร่มเกล้า-ถนนรามอินทรา) 

ลําดับ จุดเช่ือมเส้นทาง (Node) ระยะทาง (กม.) เวลา (นาท)ี ต้นทุน (บาท/ลิตร)

A แยกเข้าสู่ถนนร่มเกล้า 4.3 6.59 11.32

B แยกเข้าสู่ถนนเจ้าคุณทหาร 3 5.41 7.89

C แยกเข้าสู่ถนนรามคําแหง 6.6 10 17.37

D แยกเข้าสู่ถนนรามอินทรา 1 5 2.63

E โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 8.3 13 21.85

รวม 23.2 40 61.08

 

ตารางที่ 3 รายละเอียดของเส้นทางท่ี 2 (ถนนลาดกระบัง-ถนนฉลองกรุง-ถนนสุวินทวงศ์-ถนนรามคําแหง-ถนนเสรี 

               ไทย-ถนนสวนสยาม-ถนนรามอินทรา) 

ลําดับ จุดเช่ือมเส้นทาง (Node) ระยะทาง (กม.) เวลา (นาที) ต้นทุน (บาท/ลิตร)

B แยกเข้าสู่ถนนเจ้าคุณทหาร 5 10 13.16

F แยกเข้าสู่ถนนสุวินทวงศ์ 8 13 21.06

C แยกเข้าสู่ถนนรามคําแหง 11 7 28.96
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H แยกเข้าสู่ถนนเสรีไทย 5.9 12 15.53

I แยกเข้าสู่ถนนสวนสยาม 2.5 6 6.58

E โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 1 7 2.63

รวม  33.4 55 87.94

 

ตารางที่ 4 รายละเอียดของเส้นทางที่ 3 (ถนนลาดกระบัง-ถนนฉลองกรุง-ถนนสุวินทวงศ์-ถนนรามอินทรา)  

ลําดับ จุดเช่ือมเส้นทาง (Node) ระยะทาง (กม.) เวลา (นาที) ต้นทุน (บาท/ลิตร)

B แยกเข้าสู่ถนนเจ้าคุณทหาร 5 10 13.16

F แยกเข้าสู่ถนนสุวินทวงศ์ 8 13 21.06

E โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 19.3 20 50.81

รวม 32.3 43 85.04

 

 การเคล่ือนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินน้ันจําเป็นต้องมีความรวดเร็ว เพื่อส่งผู้ป่วยไปถึงหมอได้อย่างทันท่วงที ดังน้ันปัจจัย

สําคัญท่ีส่งผลต่อการเลือกเส้นทางได้แก่  ระยะทาง เส้นทาง และเวลาท่ีใช้ เน่ืองจากระยะทางและเส้นทางท่ีเลือกใช้น้ัน 

ผลส่งกระทบถึงเวลาที่ใช้ในการส่งตัวผู้ป่วย ดังนั้นควรจะมีการสํารวจเส้นทางหรือสภาพการจราจรของแต่ละเส้นทาง

ก่อนที่จะมีการส่งตัวผู้ป่วย เพื่อความรวดเร็วในการนําส่ง   

  ระยะทางในแต่ละเส้นทางท่ีเลือกใช้น้ันไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนําส่งผู้ป่วย ทางผู้วิจัยจึงได้มีการทดลอง

ขับรถท่ีเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลในแต่ละเส้นทาง โดยมีความเร็วเฉลี่ยท่ี 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเวลา 8.30-9.00 น.  

วันทํางานราชการ ซ่ึงพบว่า เส้นทางท่ี 1 (ถนนลาดกระบัง-ถนนร่มเกล้า-ถนนสุวินทวงศ์-ถนนรามอินทรา) มีระยะทาง

เท่ากับ 23.2 กิโลเมตร เวลาท่ีใช้ไปเท่ากับ 40 นาที เม่ือเปรียบเทียบกับเส้นทางอ่ืนแล้วเส้นทางน้ีมีประสิทธิภาพที่สุด   

 3. วิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งผู้ป่วยโดยใช้ทฤษฎี  (Minimum Spanning Tree) 

 เม่ือนําท้ังเส้นทางท้ัง 3 มาวาดเป็นกราฟตามทฤษฎี Minimum Spanning Tree จะได้รูป ดังน้ี 
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รูปที่ 1 เส้นทางท่ี 1 (ถนนลาดกระบัง-ถนนร่มเกล้า-ถนนรามอินทรา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

รูปที่ 2 เส้นทางท่ี 2 (ถนนลาดกระบัง-ถนนฉลองกรุง-ถนนสุวินทวงศ์-ถนนรามคําแหง-ถนนเสรีไทย-ถนนสวนสยาม-

ถนนรามอินทรา) 

 

โรงพยาบาลลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

     โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

       โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

โรงพยาบาลลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
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รูปที่ 3 เส้นทางที่ 3 (ถนนลาดกระบัง-ถนนฉลองกรุง-ถนนสุวินทวงศ์-ถนนรามอินทรา)  

 

เม่ือทําเส้นทางใหม่ตามแนวคิด ทฤษฎี (Minimum Spanning Tree)จะได้กราฟและรายละเอียดเส้นทางดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 รูปที่ 4 เส้นทางใหม่ที่เกิดจากการใช้ทฤษฎี (Minimum Spanning Tree) 

โรงพยาบาลลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

                 โรงพยาบาลนพรัตนราช

                 โรงพยาบาลนพรัตนราช

โรงพยาบาลลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 5 รายละเอียดของเส้นทางที่เกิดจากทฤษฎี (Minimum Spanning Tree) 

ลําดับ จุดเช่ือมเส้นทาง (Node) ระยะทาง (กม.) เวลา(นาที) ต้นทุน(บาท/ลิตร)

A แยกเข้าสู่ถนนร่มเกล้า 4.3 6.59 11.32

B แยกเข้าสู่ถนนเจ้าคุณทหาร 3 5.41 7.89

C แยกเข้าสู่ถนนรามคําแหง 6.6 10 17.37

H แยกเข้าสู่ถนนเสรีไทย 5.9 12 15.53

I แยกเข้าสู่ถนนสวนสยาม 2.5 6 6.58

E โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 1 7 2.63

รวม  23.3 47 61.32

 

 เส้นทางใหม่ท่ีเกิดขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี (Minimum spanning tree) ใช้ระยะทางเป็นตัวแปรแทนค่านํ้าหนัก

ในกราฟ ได้ผลออกมาว่าระยะทางเท่ากับ 23.3 กิโลเมตร เวลาท่ีใช้ไปเท่ากับ 47 นาที และมีต้นทุนเท่ากับ 61.32 เมื่อทํา

การเปรียบเทียบกับเส้นทางอื่นๆ แล้ว ยังไม่ถือว่ามีประสิทธิภาพที่สุด เน่ืองจากเส้นทางท่ี 1 น้ันมีระยะทางที่สั้นกว่า เวลาที่

ใช้น้อยกว่า รวมถึงต้นทุนท่ีใช้ก็ตํ่ากว่าด้วย แต่ทั้งน้ีทางผู้วิจัยได้คํานึงถึงปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความหนาแน่น

ของรถยนต์บนท้องถนน ท่ีส่งผลต่อจราจรที่ติดขัด อาจส่งผลทําให้รถติดเป็นระยะเวลายาวนานซึงอาจไม่ส่งผลดีต่อผู้ป่วย

ก็เป็นได้   

 4. วิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางที่เหมาะสมกับผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ละประเภท 

 ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในงานวิจัยครั้งนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ป่วยฉุกเฉิน

เร่งด่วน  ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง โดยแต่ละประเภทน้ันก็จะมีความรุนแรงและลักษณะของอาการแตกต่างกันไป   

  ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่ บุคคลซ่ึงได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต ซึ่งหาก

ไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะ มีโอกาส

เสียชีวิตได้สูง หรือทําให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่าง 

ฉับไว   

  ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ได้แก่ บุคคลท่ีได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลันมาก หรือ เจ็บปวด

รุนแรงอันอาจจํา เป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะน้ันจะทํา ให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วย ของผู้ป่วย

ฉุ ก เฉิ น น้ั น รุ น แ ร ง ข้ึ น ห รือ เกิ ด ภ าว ะแท รก ซ้ อ น ขึ้ น  ซ่ึ ง ส่ งผ ล ให้ เสี ย ชี วิ ต  ห รือพิ ก าร ใน ระย ะ ต่ อ ม า ได้ 

  ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ได้แก่ บุคคลซ่ึงได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลันไม่รุนแรง อาจรอรับ

ปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหน่ึงหรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเองได้ แต่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากร

และหากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้วจะทํา ให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินน้ัน รุนแรงขึ้นหรือเกิด

ภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ 
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เม่ือนําข้อมูลของผู้ป่วยฉุกเฉินมาวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับเส้นทางต่างๆ ได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงความเหมาะสมของผู้ป่วยฉุกเฉินกับเส้นทางที่ใช้ 

  

 จากรูปที่ 5 สามารถอธิบายเหตุผลท่ีใช้ในการเลือกเส้นทางสําหรับผู้ป่วยประเภทต่างๆ ดังนี้ 

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซ่ึงมีภาวะคุกคามต่อชีวติ ซึ่งหากไม่ได้รับ

ปฏิบัติการแพทย์ทันทีอาจทําให้เสียชีวิตได้สูง  จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใช้เส้นทางท่ี 3 ในการนําส่ง ถึงแม้ว่าจากผล      

การทดลองพบว่าเส้นทางที่ 3 น้ัน มีระยะทางท้ังหมดเท่ากับ 32.3 กิโลเมตร เวลาท่ีใช้ไปเท่ากับ 43 นาที ส่วนเส้นทางท่ี 1 

น้ันมีระยะทางเท่ากับ 23.2 กิโลเมตร เวลาท่ีใช้ไปเท่ากับ 40 นาที จะเห็นได้ว่าเส้นทางที่ 1 น้ันมีระยะทางท่ีสั้นกว่าและใช้

เวลาน้อยกว่าแต่เน่ืองจากเส้นทางที่ 3 น้ันมีสภาพการจราจรบนท้องถนนที่ล่ืนไหลกว่า พิจารณาจาก ระยะทางของ

เส้นทางท่ี 3 เท่ากับ 32.2 กิโลเมตร ซ่ึงมากว่าเส้นทางท่ี 1 เท่ากับ 9 กิโลเมตร แต่เวลาท่ีใช้ไปน้ันห่างกันเพียง 3 นาที

เท่าน้ัน โดยที่ขับด้วยความเร็วเฉล่ียที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง น้ันหมายความว่าเส้นทางท่ี 3 มีโอกาสที่จะเร่งความเร็วได้อีกซึ่ง

ส่งผลให้เวลาท่ีใช้ในการนําส่งนั้นน้อยลงด้วยเช่นกัน 

ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลันมาก หรือ เจ็บปวดรุนแรงอัน

อาจจํา เป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะน้ันจะทําให้เสียชีวิต หรือพิการในระยะต่อมาได้ จึงมี            

ความเหมาะสมท่ีจะเลือกใช้เส้นทางท่ี 3 ท่ีมีระยะทางเท่ากับ 32.3 กิโลเมตร แล้เวลาท่ีใช้ไปเท่ากับ 43 นาที หรือเส้นทาง  

ท่ี 1 ที่มีระยะทางเท่ากับ 23.2 กิโลเมตร และเวลาท่ีใช้ไปเท่ากับ 40 นาที ได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากทั้ง 2 เส้นทางมี

เวลาที่ใช้ในการนําส่งไม่ต่างกันมาก และผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนถึงมีโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือพิการจากอาการบาดเจ็บแต่ก็ยัง

ผู้ป่วยฉกุเฉินวิกฤต เส้นทางท่ี 3 (ถนนลาดกระบัง-ถนนฉลองกรุง-

ถนนสวุินทวงศ์-ถนนรามอินทรา)  
เหมาะสมกบั 

ผู้ป่วยฉกุเฉินเร่งดว่น 

เส้นทางท่ี 3 (ถนนลาดกระบัง-ถนนฉลองกรุง-

ถนนสวุินทวงศ์-ถนนรามอินทรา)  เหมาะสมกบั 

เส้นทางท่ี 1 (ถนนลาดกระบัง-ถนนร่มเกล้า -

ถนนรามอินทรา) 

ผู้ป่วยฉกุเฉินไม่รุนแรง เส้นทางท่ี 1 (ถนนลาดกระบงั-ถนนร่มเกลา้-ถนน

สุวนิทวงศ-์ถนนรามอินทรา) 

เหมาะสมกบั 
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ไมเ่สี่ยงเท่าผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจึงมีทางเลือกเส้นทางที่มากกว่า  ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วนเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือมี

อาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลันไม่รุนแรง อาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการ

สาธารณสุขด้วยตนเองได้ จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เส้นทางที่ 1 ท่ีมีระยะทางท่ีส้ันที่สุดในเส้นทางทั้งหมดเท่ากับ 23.2 

กิโลเมตร ส่งผลให้มีต้นทุนท่ีตํ่าสุดด้วยเช่นกัน และผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วนน้ันไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้รถพยาบาลใน

การนําส่งเน่ืองจากผู้ป่วยประเภทนี้อาการยังไม่รุนแรงสามารถท่ีจะเดินทางไปรับบริการด้วยตัวเองได้ ทางผู้วิจัยจึง

วิเคราะห์ว่าผู้ป่วยประเภทนี้น่าจะสนใจต้นทุนมากกว่าเวลาที่ใช้ในการนําส่ง จึงมีความเหมาะสมกับเส้นทางที่ 1 มากท่ีสุด 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 

ผลจากการศึกษากระบวนการรับ-ส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มี 4 ประเด็นใหญ่ ดังน้ี  

 1. ผลการวิ เคราะห์ ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเลือกเส้นทางท่ี ใช้ ในการนําส่งของโรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร  มีรายละเอียด ดังน้ี  

 การเคล่ือนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินน้ันจําเป็นต้องมีความรวดเร็ว เพื่อส่งผู้ป่วยไปถึงหมอได้อย่างทันท่วงที ดังน้ันปัจจัย

สําคัญท่ีส่งผลต่อการเลือกเส้นทางได้แก่  ระยะทาง เส้นทาง และเวลาท่ีใช้ เน่ืองจากระยะทางและเส้นทางท่ีเลือกใช้นั้นผล

ส่งกระทบถึงเวลาท่ีใช้ในการส่งตัวผู้ป่วย ดังน้ันควรจะมีการสํารวจเส้นทางหรือสภาพการจราจรของแต่ละเส้นทางก่อนที่

จะมีการส่งตัวผู้ป่วย เพื่อความรวดเร็วในการนําส่ง   

 ระยะทางในแต่ละเส้นทางท่ีเลือกใช้น้ันไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนําส่งผู้ป่วย ทางผู้วิจัยจึงได้มีการทดลอง

ขับรถในแต่ละเส้นทาง โดยมีความเร็วเฉล่ียท่ี 80 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ในเวลา 8.30-9.00 น. วันทํางานราชการ ซึ่งพบว่า 

เส้นทางท่ี 1 (ถนนลาดกระบัง-ถนนร่มเกล้า-ถนนสุวินทวงศ์-ถนนรามอินทรา) มีระยะทางเท่ากับ 23.2 กิโลเมตร เวลาที่ใช้

ไปเท่ากับ 40 นาที เม่ือเปรียบเทียบกับเส้นทางอื่นแล้วเส้นทางนี้มีประสิทธิภาพที่สุด   

 2. ผลการวิเคราะห์ความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นในข้ันตอนเอกสารท่ีใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วย ของโรงพยาบาล

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้สอบถามจากผู้ชํานาญการและทําการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นมีความ

สูญเปล่าซ่อนอยู่ ซึ่งความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นคือ ความสูญเปล่าจากการรอคอย เพราะขั้นตอนทุกอย่างต้องมีการ

ประสานงานกันรวมถึงเอกสารท่ีใช้ในการส่งตัวเป็นการเขียนหรือใช้การส่งผ่านเคร่ืองโทรสาร ซ่ึงเสียเวลา อีกทั้งความสูญ

เปล่าเหล่าน้ันยังถูกนับเป็นกิจกรรมท่ีไม่เพิ่มคุณค่า (Non-Value-Added Activities) แต่ไม่สามารถท่ีจะกําจัดท้ิงไปได ้

เน่ืองจากยังเป็นกิจกรรมที่ยังจําเป็นต้องทําและทางโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ยังไม่มีการคิดค้นวิธีการ

อ่ืนๆขึ้นมาทดแทน  

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางท่ีใช้ในการขนส่งผู้ป่วยโดยใช้ทฤษฎี Minimum spanning tree ของโรงพยาบาล

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

 เส้นทางใหม่ท่ีเกิดข้ึนโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี (Minimum spanning tree)ใช้ระยะทางเป็นตัวแปรแทนค่านํ้าหนัก

ในกราฟ ได้ผลออกมาว่าระยะทางเท่ากับ 23.3 กิโลเมตร เวลาท่ีใช้ไปเท่ากับ 47 นาที และมีต้นทุนเท่ากับ 61.32 เมื่อทํา

การเปรียบเทียบกับเส้นทางอ่ืนๆแล้ว ยังไม่ถือว่ามีประสิทธิภาพท่ีสุด เน่ืองจากเส้นทางที่ 1 น้ันมีระยะทางที่สั้นกว่า เวลาที่

ใช้น้อยกว่า รวมถึงต้นทุนท่ีใช้ก็ตํ่ากว่าด้วย แต่ทั้งน้ีทางผู้วิจัยได้คํานึงถึงปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความหนาแน่น
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ของรถยนต์บนท้องถนน ท่ีส่งผลต่อจราจรที่ติดขัด อาจส่งผลทําให้รถติดเป็นระยะเวลายาวนานซึงอาจไม่ส่งผลดีต่อผู้ป่วย

ก็เป็นได้    

 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ละประเภท ของโรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร  

 ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซ่ึงมีภาวะคุกคามต่อชีวติ ซึ่งหากไม่ได้รับ

ปฏิบัติการแพทย์ทันทีอาจทําให้เสียชีวิตได้สูง  จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใช้เส้นทางที่ 3 ในการนําส่ง ถึงแม้ว่าจากผลการ

ทดลองพบว่าเส้นทางท่ี 3 น้ันมีระยะทางทั้งหมดเท่ากับ 32.3 กิโลเมตร เวลาที่ใช้ไปเท่ากับ 43 นาที ส่วนเส้นทางที่ 1 น้ันมี

ระยะทางเท่ากับ 23.2 กิโลเมตร เวลาท่ีใช้ไปเท่ากับ 40 นาที จะเห็นได้ว่าเส้นทางท่ี 1 น้ันมีระยะทางท่ีส้ันกว่าและใช้เวลา

น้อยกว่าแต่เน่ืองจากเส้นทางท่ี 3 นั้นมีสภาพการจราจรบนท้องถนนท่ีลื่นไหลกว่า พิจารณาจาก ระยะทางของเส้นทางที่ 3 

เท่ากับ 32.2 กิโลเมตร ซ่ึงมากว่าเส้นทางท่ี 1 เท่ากับ 9 กิโลเมตร แต่เวลาที่ใช้ไปน้ันห่างกันเพียง 3 นาทีเท่าน้ัน โดยท่ีขับ

ด้วยความเร็วเฉล่ียท่ี 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง นั้นหมายความว่าเส้นทางที่ 3 มีโอกาสท่ีจะเร่งความเร็วได้อีกซ่ึงส่งผลให้เวลาที่

ใชใ้นการนําส่งน้ันน้อยลงด้วยเช่นกัน 

ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลันมาก หรือ เจ็บปวดรุนแรงอัน

อาจจํา เป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะน้ันจะทําให้เสียชีวิต หรือพิการในระยะต่อมาได้ จึงมีความ

เหมาะสมท่ีจะเลือกใช้เส้นทางท่ี 3ท่ีมีระยะทางเท่ากับ 32.3 กิโลเมตร แล้เวลาท่ีใช้ไปเท่ากับ 43 นาที หรือเส้นทางท่ี 1  

ท่ีมีระยะทางเท่ากับ 23.2 กิโลเมตร และเวลาท่ีใช้ไปเท่ากับ 40 นาที ได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากท้ัง 2 เส้นทางมีเวลา

ท่ีใช้ในการนําส่งไม่ต่างกันมาก และผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนถึงมีโอกาสท่ีจะเสียชีวิตหรือพิการจากอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังไม่

เส่ียงเท่าผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจึงมีทางเลือกเส้นทางที่มากกว่า 

ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เร่งด่วนเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซ่ึงมีภาวะเฉียบพลันไม่รุนแรง อาจรอรับปฏิบัติ

การแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเองได้ จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เส้นทางที่ 

1 ท่ีมีระยะทางท่ีสั้นที่สุดในเส้นทางทั้งหมดเท่ากับ 23.2 กิโลเมตร ส่งผลให้มีต้นทุนท่ีตํ่าสุดด้วยเช่นกัน และผู้ป่วยฉุกเฉินไม่

เร่งด่วนนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้รถพยาบาลในการนําส่งเน่ืองจากผู้ป่วยประเภทนี้อาการยังไม่รุนแรงสามารถที่จะ

เดินทางไปรับบริการด้วยตัวเองได้ ทางผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยประเภทนี้น่าจะสนใจต้นทุนมากกว่าเวลาที่ใช้ในการนําส่ง 

จึงมีความเหมาะสมกับเส้นทางที่ 1 มากที่สุด  

 จากข้อมูลท้ังหมดพบว่าปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเลือกเส้นทางในการนําส่งของโรงพยาบาลลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เส้นทาง ระยะทาง และเวลาท่ีใช้ในการนําส่ง ด้านความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการรับ-ส่ง

ผู้ป่วยของโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สวนใหญ่คือความสูญเปล่าจากการรอคอย ซึ่งนับเป็นกิจกรรมท่ีไม่

เพิ่มคุณค่าแต่ไม่สามารถกําจัดท้ิงได้ ส่วนข้อมูลเส้นทางท่ีมีความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทน้ันมีความแตกต่างกัน

ออกไป 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่งสําหรับสินค้าประเภทไวน์ 

Factor of affect the logistics service provider selection decision for product of wine. 

วิญญู ปรอยกระโทก 1 สรวิศ ธีรประเสริฐ 2 วิชญุตร์ ทิมาบุตร 3 

บทคัดย่อ 

 วิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าประเภทไวน์ และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่งสําหรับสินค้าประเภทไวน์ ด้วยวิธีทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การเปรียบเทียบพหุคูณตามวิธีการของเชฟเฟ ่

(Scheffe) คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน ์

จํานวน 46 ราย จากจํานวนบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ท้ังหมด 52 ราย โดยสูตรใช้เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และความคาดเคล่ือน 5% การตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถาม

โดยใช้ (IOC : Index of item objective congruence) จากผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ราย การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 

ของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดโดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) 

เท่ากับ 0.779 แสดงว่าข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงผลการวิจัยมีข้อมูล ดังน้ี มีบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ขนาดเล็ก 

จํานวน 17 ราย บริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ขนาดกลาง จํานวน 18 บริษัท และผู้ผลิตและนําเข้าไวน์ขนาดใหญ่ จํานวน 

11 บริษัท ผลจากการวิจัยพบว่า การเลือกผู้ให้บริการขนส่ง โดยต้องการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน ร้อยละ 

39.13 การลดต้นทุนในการดําเนินงาน ร้อยละ 39.13 การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ทันความต้องการของลูกค้า ร้อยละ 15.22 

และการลดขนาดองค์กร ร้อยละ 6.52 ส่วนรูปแบบในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทไวน ์ 

มีความแตกต่างกันโดยบริษัทขนาดเล็กจะมุ่งเน้นปัจจัยราคา บริษัทขนาดกลางมุ่งเน้นปัจจัยด้านคุณภาพ และบริษัท 

ขนาดใหญ่มุ่งเน้นปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก และปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ 

 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ ผู้ให้บริการการขนส่ง สินค้าประเภทไวน์ 

 

 

 

                                                            
1 อาจารยป์ระจําสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2 นักวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก 
3 อาจารยป์ระจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
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ABSTRACT 

 This research aims to study factors related to the transportation of wine products and to study the factors 

influencing the choice of logistics service provider for wine products.  Statistical methods were percentage, means, 

standard deviation One Way ANOVA Multiple Schemes Analysis by Scheffe Method. The researcher then issued a 

questionnaire. The questionnaire was used to collect 46 samples of wine importers and distributors from 52 wine 

importers and distributors  

Krejcie & Morgan at 95%  confidence level and 5%  confidence interval. The validity of the questionnaire Index of 

item objective congruence: IOC Of the 3 experts tested, The reliability of the data from all samples by Cronbach's 

method has the alpha coefficient. The Alpha-coefficient is 0.779, indicating that the data is reliable. The results are 

as follows. There are 17 small wine importers and distributors, 18 medium importers and distributors, and 11 large 

wine importers and distributors. The results of the research logistics service provider selection in order to increase the 

flexibility of the management 39.13 percent reduced the operating cost by 39.13 percent the delivery of products to 

meet the needs of customers by 15.22 percent and the reduction of the organization size by 6.52 percent.  The 

difference is that small companies will focus on price factors medium companies focus on quality factors and large 

companies focus on truck condition factors and reliability factors. 

 

Keywords : Make decision, Logistics service provider, Product of wine. 

 

บทนํา 

ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้นําด้านการบริโภคไวน์และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกลุ่ม 

ชนช้ันกลางท่ีมีจํานวนมากขึ้นและมีฐานะรํ่ารวยขึ้นเป็นตัวขับเคล่ือนการเติบโตของความต้องการสินค้าสําหรับผู้บริโภคที่มี

ความทันสมัย โดยเฉพาะไวน์และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (Sophia Holliday, 2014) จากรายงานของ Forecast Report 2014-

2019 Global Review คาดว่าเอเชียจะเป็นภูมิภาคที่ได้เห็นการเติบโตสูงท่ีสุดในด้านปริมาณของเคร่ืองด่ืมประเภทเบียร ์ไวน์ 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และเคร่ืองดื่มผสม โดยการบริโภคโดยรวมต่อปีจะเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 1.2 พันล้านลิตรภายในปี 2019 

ตัวเลขเหล่านี้เป็นผลมาจากการค้าไวน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงเป็นภูมิภาคที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประชากร 600 

ล้านคน โดยภายในปี 2020 ภูมิภาคนี้เพียงแห่งอย่างเดียวจะคิดเป็นร้อยละ 30 ของธุรกิจไวน์ของเอเชีย ในด้านปริมาณ

ตลาดไวน์ของไทยจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากกว่าร้อยละ ในปี 2017 ด้วยฐานผู้บริโภคท่ีขยายตัว โดยเฉพาะในกลุ่ม

ประชากรอายุน้อยท่ีมีรายได้ปานกลางถึงสูง และกลุ่มคนหนุ่มสาวท่ีมีฐานะดีขึ้นและมีความรู้เกี่ยวกับการด่ืมไวน ์ 

ประกอบกับการเข้าถึงไวน์ได้ง่าย ทําให้ยอดขายไวน์ในประเทศไทยเพิ่มข้ึน โดยคาดว่าในปีต่อๆ ไป ตลาดจะเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า  



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 33 
	

BMRC

จากปริมาณความต้องการที่เพ่ิมข้ึน ผู้ประกอบการนอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพทางการผลิตแล้วเพื่อรักษา

มาตรฐานและการแข่งขันกับคู่แข่งขันแล้ว ไวน์ยังเป็นสินค้าท่ีต้องการควบคุมดูแลเป็นพิเศษแตกต่างจากสินค้าที่มี

แอลกอฮอล์ประเภทอ่ืน ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง ที่ต้องทําอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ทันกับ        

ความต้องการและคงไว้ซ่ึงรสชาติที่ดีท่ีสุดสําหรับผู้บริโภค การขนส่งจากต้นทางถึงปลายทางของผู้บริโภค นอกเหนือจาก

การรับสินค้าตรงเวลา การไม่ทําให้สินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง เป็นส่ิงท่ีต้องคํานึงถึง แต่ประเด็นสําคัญมากไปกว่า

การขนส่งสินค้าท่ีมีแอลกอฮอล์ประเภทอ่ืน ทําอย่างไรจะสามารถคงไว้ซ่ึงรสชาติท่ีดี เพราะสภาพอากาศ อุณหภูมิที่

เปลี่ยนแปลง หรือการใช้บรรจุภัณฑ์การขนส่งท่ีไม่เหมาะสม ต่างก็มีผลกระทบต่อคุณภาพของไวน์ท้ังส้ิน (เมธสิทธ์ มุทะธา

กุล, 2553) ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการควรต้องคํานึงถึง การนําเข้ามาจากผู้ผลิตไวน์มาจากต่างประเทศ โดย

การขนส่งทางเรือ และเครื่องบิน ส่วนการกระจายสินค้าภายในประเทศจะใช้รถบรรทุกท่ีสามารถปรับอุณหภูมิได้ โดยการ

ขนส่งไวน์เป็นแบบบรรจุขวดแก้วและการบรรจุใส่ถังไม้โอ๊ค โดยมีผู้ให้บริการการขนส่งมากกว่า 1,000 บริษัท (ขนส่งไทย, 

2560) การตัดสินเลือกผู้ให้บริการการขนส่งจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญสําหรับสินค้าประเภทไวน์ บริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์

ในปัจจุบัน มีกระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่ง โดยอาศัยความคุ้นเคย ซ่ึงทําให้บริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ไม่

สามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้ โดยการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งแบบเดิมส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางธุรกิจ 

เน่ืองมาจากความล่าช้า ไม่สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าได้ และไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความต้องการผู้ให้บริการในการขนส่งสินค้าที่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงต่อเวลา และรักษา

คุณภาพของสินค้าได้ตามมาตรฐาน แต่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้ายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

เต็มท่ี ซ่ึงหากมีการปรับปรุงการให้บริการและลูกค้ามีความพึงพอใจในการรับสินค้าได้ตรงเวลา จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการส่งสินค้า เพื่อท่ีจะสามารถแข่งขันได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ มีความสัมพันธ์อย่างดีกับ 

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเดิม เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีร่วมงานกันมานานและมีความม่ันคงสูง 

คณะผู้วิจัย มีแนวคิดว่าถ้าหากบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ยังคงที่จะใช้ผู้ใหบ้ริการขนส่งสินค้าเดิม จึงได้จัดทํา

แบบสํารวจเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า โดยนําปัจจัยในเร่ืองต่างๆ เช่น ต้นทุน ระยะเวลา ความรับผิดชอบ 

และความพึงพอใจ เป็นต้น มาเป็นตัวชี้วัดว่า ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าน้ัน ควรท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพเร่ืองใดบ้าง  

เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ จากนั้นผู้วิจัยจะหาแนวทางในการตัดสินใจเลือกผู้ให้

บริการขนส่งเพื่อเป็นแนวคิดและตัวเลือกให้บริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.1 เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่งสินค้าประเภทไวน ์

1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทไวน์ 
 

2. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
  

 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา (2543) การขนส่ง (Transportation) หมายถึง การเคล่ือนย้ายคน (People) สัตว์ ส่ิงของ 

(Goods) จากสถานท่ีหน่ึงไปยังสถานท่ีอีกแห่งหน่ึง อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากคํานิยามน้ีแค่ผิวเผินอาจก่อให้เกิด      

ความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ว่า การขนส่งเป็นการเคล่ือนย้ายคน สัตว์ หรือส่ิงของจากอาคารแห่งหนึ่งเท่าน้ัน แค่แท้จริงแล้ว   
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การขนส่งยังมีความหมายกว้างขวางโดยครอบคลุมไปถึงการขนย้าย การขนถ่าย การเคล่ือนย้ายคนหรือสิ่งของภายใน

อาคาร ภายในบ้าน ภายในที่ทํางานหรือภายในโรงงานด้วย ดังน้ัน หากยึดคําจํากัดความที่ถูกต้องแล้วการที่คนเราเดินอยู่

ภายในบ้าน การใช้รถเข็นช่วยบรรทุกของเม่ือเข้าไปซ้ือสินค้าหรือการที่กรรมกรขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือก็นับเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมการขนส่งเช่นเดียวกับ 

 ประเมศฐ์ ปิยวุฒิเศรษฐ์ (2553) ได้ทําการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบระหว่างระดับบริการท่ีคาดหวังกับระดับ

การบริการท่ีได้รับจริงของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ประเภทบุคคลท่ี 3 โดยทําการศึกษาผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

ประเภทบุคคลที่ 3 (3PLs) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ท่ีมีที่ต้ังอยู่

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาข้ึนมาในการเก็บข้อมูล ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ หรือ เป็นแนวทางในการตอบสนองความคาดหวัง

ของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ของบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประเภทบุคคลที่ 3  

 อัญชนา บุญสุข (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าของกลุ่ม

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทําการวิจัยโดยให้ลําดับความสําคัญของปัจจัยในการคัดเลือกผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า  

ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยผลสํารวจได้ส่งผลให้เห็นว่าผู้ประกอบการให้ความสําคํบเร่ืองของราคาที่เหมาะสมมาก

ท่ีสุดและรองลงมาคือเร่ืองของเวลา 

 อดิศักด์ิ ธีรานุพัฒนา (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัท ฮานา  

ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลําดับช้ัน (AHP) กล่าวถึงทฤษฎี

กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลําดับช้ันและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเออร์ 

 Parasuraman et al. (1988) สร้างแบบวัดคณภาพของการบริการที่มีชื่อว่า SERVQUAL (Service Quality) 

โดยมีองค์ประกอบหลัก 5 ประการของคุณภาพการบริการซึ่งใช้ในการสร้างแบบวัดคุณภาพของการบริการ SERVQUAL 

(Service Quality) ได้แก่ 

  1. ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) คือ การแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพท่ีทําให้ผู้ใช้รับความ

สะดวก ไดแ้ก่ เครื่องมือ อุปกรณ ์บุคคล และวัสดุในการติดต่อสื่อสาร 

  2. ความน่าเชื่อถือของบริการ (Reliability) คือ ความสามารถกระทําตามสัญญาที่แจ้งไว้ว่าจะให้บริการ

เกิดข้ึน และสร้างความไว้วางใจ ความถูกต้อง และความสมํ่าเสมอ 

  3. การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (Responsiveness) คือ ความปรารถนาในการช่วยเหลือ

ผู้ใช้บริการ และจัดหาบริการมาให้ตามที่ได้สัญญาตกลงไว ้ 

  4. ความไว้วางใจ (Assurance) คือ การมีความรู้ ความสามารถ และความสุภาพอ่อนโยนของ             

ผู้ให้บริการ การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และการสร้างให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจ    

  5. การเข้าถึงจิตใจ (Empathy) คือ การให้ความเป็นห่วงและสนใจผู้มารับบริการแต่ละคน และมี     

ความต้ังใจที่จะจัดหาสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการมาตอบสนองได้  

 

 
 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 35 
	

BMRC

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร - ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากประชากรผู้ประกอบการบริษัทไวน์ ท่ีเป็น  

ผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ มีอยู่ท้ังส้ิน 52 รายในประเทศไทย (รายชื่อบริษัทที่ได้ขออนุญาตินําเข้า

ไวน์ กรมสรรพสามิต)  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง – เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยใช้เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 

จํานวน 46 ราย โดยแบ่งเป็นบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ขนาดเล็ก จํานวน 17 ราย บริษัทผู้นํา

เข้าและจําหน่ายไวน์ขนาดกลาง จํานวน 18 บริษัท และบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ขนาดใหญ ่

จํานวน 11 บริษัท 

3.2 เครื่องมือการวิจัย 

3.2.1 แบบสอบถาม 

ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แสดงความคิดเห็น 

ซ่ึงเกณฑ์การกําหนดค่านํ้าหนักของการประเมินผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ Likert Scale 

คะแนน 5 = เห็นด้วยมากที่สุด    คะแนน 4 = เห็นด้วยมาก    คะแนน 3 = เห็นด้วยปานกลาง 

คะแนน 2 = เห็นด้วยน้อย   คะแนน 1 = เห็นด้วยน้อยสุด 

3.2.2 โปรแกรม IBM SPSS Statistics Version 22 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.3.1 การรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทผู้ประกอบการผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ท่ีได้ขออนุญาติ

นําเข้าไวน์ กรมสรรพสามิต โดยรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น ได้แก่ ชื่อสถานประกอบการ ประเภท

กิจการ ทําเลท่ีตั้ง ทุนจดทะเบียน จํานวนพนักงานในสถานประกอบการ เว็บไซด์ เบอร์ติดต่อ  

เป็นต้น 

3.3.2 การพัฒนาสอบถาม 

- การสร้างแบบสอบถามจากการวิจัย การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร 

บทความ และงานวิจัย 

- การทดสอบแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ  จํานวน 3 ท่าน เพื่อทดสอบความเท่ียงตรง 

(Validity) และได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Index of 

Item-Objective Congruence - IOC) Rovinelli and Hambleton 

- โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้านคุณภาพ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย

ด้านสภาพรถบรรทุก และ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ 

ซ่ึงปัจจัยด้านคุณภาพ มีข้อคําถาม ดังน้ี 1) การขนส่งไม่เคยสร้างความเสียหายแก่สินค้า2) 

สามารถส่งสินค้าในกรณีเร่งด่วนได้ 3) พนักงานขับรถมีมารยาทในการขับรถท่ีดี 4) ความตรงต่อ

เวลาของการจัดส่งสินค้า 5) การรักษาความลับของบริษัทลูกค้า  
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6) สร้างของพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกๆด้าน 7) ความรวดเร็วของการจัดส่งสินค้า 

8) การให้บริการที่มีความหลากหลาย 

ปัจจัยด้านราคา มีข้อคําถาม ดังน้ี 1) ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ 2)ค่าบริการ

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 3) สามารถต่อรองราคาได้ 4) ค่าบริการมีราคาเหมาะสม 5)  

มีการกําหนดค่าบริการท่ีเป็นมาตรฐาน 

ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก มีข้อคําถาม ดังน้ี 1) รถบรรทุกมีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ 

2) รถบรรทุกมีสภาพที่ดีในการให้บรกิารอยู่เสมอ 3) รถบรรทุกมีหลายขนาดให้เลือกใช้บริการ 

ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ มีข้อคําถาม ดังน้ี 1) ความน่าเชื่อถือและความมีช่ือเสียงของบริษัท  

2) มีการรับประกันสินค้าเสียหาย 3) มีการรับประกันสินค้าสูญหาย 

3.3.3 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบเรียบร้อย ส่งให้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 46 

ราย โดยการเข้าไปสัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ การกรอกในแบบสอบถามออนไลน์ และ  

การส่งแบบสอบถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

3.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ส่วน เบ่ี ยงเบนมาตรฐาน  การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว  (One Way ANOVA)  

การเปรียบเทียบพหุคูณตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics 

Version 22 

3.3.5 สรุปและอภิปรายผล การนําข้อมูลสถิติที่ได้มาสรุปและอภิปรายผล 

  

4. ผลงานวิจัย 

 ในการวจัิยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่งสําหรับสินค้าประเภทไวน์ คณะผู้วิจัย

ได้รวบรวมข้อมูลท่ีได้รับจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวลูกค้าตัวอย่างจํานวน 46 บริษัท และนําปัจจัยที่ได้จาก

แบบสอบถามมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการขนส่ง ที่บริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ มีรูปแบบใน        

การตัดสินใจ ผู้วิจัยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการสํารวจเกี่ยวกับสาเหตุการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่ง กลุ่มตัวอย่างบริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ 

 โดยมีผู้ให้ข้อมูลจําแนกเป็น บริษัทผู้นําเข้าและจําหน่ายไวน์ขนาดเล็ก จํานวน 17 ราย บริษัทผู้นําเข้าและจําหน่าย

ไวน์ขนาดกลาง จํานวน 18 บริษัท และผู้ผลิตและนําเข้าไวน์ขนาดใหญ่ จํานวน 11 บริษัท ผู้วิจัยได้ทําการสรุปความสําคัญ

ของการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่ง และส่ิงที่บริษัทผูนํ้าเขา้และจําหน่ายไวน์จํานวน 46 ตัวอย่างพึงต้องการที่จะได้รับ ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 : สาเหตุสําคัญที่บริษัทนําเข้าและจําหนา่ยไวน์ จํานวน 46 บริษัทจ้างผู้ให้บริการขนส่ง 

 จากภาพท่ี 1 พบว่า จากบริษัทนําเข้าและจําหน่ายไวน์ จํานวน 46 บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการจ้างผู้ให้บริการ 

โดยต้องการท่ีเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน ร้อยละ 39.13 และต้องการลดต้นทุนในการดําเนินงานมากท่ีสุด  

ร้อยละ 39.13  รองลงมาได้แก่ต้องการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ทันความต้องการของลูกค้า ร้อยละ 15.22  และต้องการ       

ลดขนาดองค์กร ร้อยละ 6.52 

 การเลือกผู้ให้บริการการขนส่งสินค้าประเภทไวน์สําหรับบริษัทต่างๆมีความแตกต่างกัน หลายบริษัทเลือกผู้ให้

บริการขนส่งเพียงรายเดียวด้วยเหตุผลต้องการควบคุมผู้ให้บริการเพียงรายเดียว การบริการที่หลากหลายของผู้ให้บริการ

การขนส่ง ควบคุมต้นทุนการดําเนินงาน ส่วนการเลือกผู้ให้บริการการขนส่งหลายราย ด้วยเหตุผลต้องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางการขนส่ง 

 
 

ภาพที่ 2 :  จํานวนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่บริษัทนําเข้าและจําหน่ายไวน์ว่าจา้ง 

 จากภาพท่ี 2  จะเห็นได้ว่า จํานวนที่ว่าจ้าง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.83 จํานวนท่ีว่าจ้าง 2 ราย คิดเป็น 

ร้อยละ 28.26 จํานวนท่ีว่าจ้าง 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.39 และจํานวนที่ว่าจ้าง 4 รายปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.52 

 ระยะเวลาในการทําสัญญาจ้างผู้ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทไวน์สําหรับบริษัทต่างๆมีความแตกต่างกัน หลาย

บริษัทไม่เลือกทําสัญญาว่าจ้างด้วยเหตุผลยังไม่ม่ันใจกับคุณภาพการให้บริการ บางบริษัททําสัญญาจ้างกับผู้ให้บริการ

ขนส่งในระยะส้ันเพราะต้องการการประเมินคุณภาพการให้บริการก่อนต่อสัญญา บางบริษัททําสัญญากับผู้ให้บริการ

ขนส่งในระยะยาวเพราะม่ันใจในคุณภาพและราคาในการให้บริการ 
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ภาพที่ 3 ระยะเวลาของอายุสัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งสินค้า 

 จากภาพท่ี 3  จะเห็นได้ว่า บริษัทนําเข้าและจําหน่ายไวน์ ไม่ได้ทําสัญญาว่าจ้างกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าคิดเป็น

ร้อยละ 60.87 มีสัญญา ระยะ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.57 มีสัญญาระยะ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.87 มีสัญญาระยะ 2 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 6.52 และมีสัญญาระยะ 4 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.17 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่บริษัทนําเข้าและจําหน่ายไวน์ ให้ความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช้

บริการ โดยการ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) และการแปลความหมาย โดยมี

เกณฑ์การแปลผลความหมายเฉลี่ย จากสูตรความกว้างของแต่ละอันตรภาคช้ัน (บุญชม ศรีสะอาด, 2533) ดังนี้ 

 4.21 -5.00  เห็นด้วยมากท่ีสุด    3.41 -4.20 เห็นด้วยมาก           2.61 -3.40 เห็นด้วยปานกลาง  

  1.81 -2.60  เห็นด้วยน้อย         1.00 -1.80  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ตารางที่ 1 ความเห็นของบริษัทนําเขา้และจัดจําหน่ายไวน์ขนาดเล็กต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง 

บรษัิทขนาดเล็ก จํานวน 17 บรษัิท Mean SD แปลความหมาย

ปัจจัยด้านคุณภาพ  

การขนส่งไม่เคยสร้างความเสียหายแก่สินค้า 4.59 0.507 เห็นด้วยมากที่สุด

สามารถส่งสินค้าในกรณีเร่งด่วนได้ 4.82 0.393 เห็นด้วยมากที่สุด

พนักงานขับรถมีมารยาทในการขับรถที่ดี 3.82 0.883 เห็นด้วยมาก

ความตรงต่อเวลาของการจัดส่งสินค้า  4.65 0.493 เห็นด้วยมากที่สุด

การรักษาความลับของบริษัทลูกค้า  3.65 0.493 เห็นด้วยมาก

สร้างของพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกๆด้าน 4.47 0.717 เห็นด้วยมากที่สุด

ความรวดเร็วของการจัดส่งสินค้า 4.24 0.664 เห็นด้วยมากที่สุด

การให้บริการที่มีความหลากหลาย 3.94 0.899 เห็นด้วยมาก

ปัจจัยด้านคุณภาพเฉล่ีย 4.27 0.63 เห็นด้วยมากที่สุด

ปัจจัยด้านราคา    

ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ  4.94 0.243 เห็นด้วยมากที่สุด
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ค่าบริการเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 4.82 0.393 เห็นด้วยมากที่สุด

สามารถต่อรองราคาได ้ 4.65 0.493 เห็นด้วยมากที่สุด

ค่าบริการมีราคาเหมาะสม  4.53 0.514 เห็นด้วยมากที่สุด

มีการกําหนดค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน 4.53 0.514 เห็นด้วยมากที่สุด

ปัจจัยด้านราคาเฉล่ีย 4.69 0.43 เห็นด้วยมากที่สุด

ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก    

รถบรรทุกมีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ 4.24 0.562 เห็นด้วยมากที่สุด

รถบรรทุกมีสภาพท่ีดีในการให้บรกิารอยู่เสมอ 3.76 0.437 เห็นด้วยมากที่สุด

รถบรรทุกมีหลายขนาดให้เลือกใช้บริการ 3.82 0.529 เห็นด้วยมากที่สุด

ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุกเฉลี่ย 3.94 0.51 เห็นด้วยมากที่สุด

ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ    

ความน่าเช่ือถือและความมีช่ือเสียงของบริษัท  3.35 0.606 เห็นด้วยปานกลาง

มีการรับประกันสินค้าเสียหาย 3.35 0.786 เห็นด้วยปานกลาง

มีการรับประกันสินค้าสูญหาย 3.29 0.772 เห็นด้วยปานกลาง

ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือเฉล่ีย 3.33 0.72 เห็นด้วยปานกลาง

 จากตารางท่ี 1 พบว่าความเห็นของบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดเล็กต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ

การขนส่ง บริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดเล็ก ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคามากท่ีสุด ในระดับคะแนนเฉล่ีย 

4.69 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านคุณภาพ ในระดับคะแนเฉล่ีย 4.27 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพของรถบรรทุก ในระดับ

คะแนนเฉล่ีย 3.94 และปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ในระดับคะแนนฉล่ีย 3.33  

ตารางที่ 2 ความเห็นของบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดกลางตอ่การตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง 

บริษัทขนาดกลาง จํานวน 18 บริษัท Mean SD แปลความหมาย 

ปัจจัยด้านคุณภาพ 

การขนส่งไม่เคยสร้างความเสียหายแก่สินค้า 4.83 0.383 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

สามารถส่งสินค้าในกรณีเร่งด่วนได้ 4.94 0.236 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

พนักงานขับรถมีมารยาทในการขับรถที่ดี 3.89 0.676 เห็นด้วยมาก 

ความตรงต่อเวลาของการจัดส่งสินค้า  4.67 0.485 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

การรักษาความลับของบริษัทลูกค้า  4.44 0.616 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

สร้างของพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกๆด้าน 4.56 0.511 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ความรวดเร็วของการจัดส่งสินค้า 4.33 0.594 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

การให้บริการท่ีมีความหลากหลาย 3.83 0.514 เห็นด้วยมาก 

ปัจจัยด้านคุณภาพเฉล่ีย 4.44 0.50 เห็นด้วยมากท่ีสุด 
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ปัจจัยด้านราคา   

ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ 4.56 0.616 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ค่าบริการเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 4.44 0.616 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

สามารถต่อรองราคาได้  4.67 0.485 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ค่าบริการมีราคาเหมาะสม 4.78 0.428 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

มีการกําหนดค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน 4.22 0.548 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านราคาเฉลี่ย 4.53 0.54 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก   

รถบรรทุกมีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ 4.17 0.707 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

รถบรรทุกมีสภาพที่ดีในการให้บรกิารอยู่เสมอ 4.17 0.618 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

รถบรรทุกมีหลายขนาดให้เลือกใช้บริการ 4.22 0.647 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุกเฉล่ีย 4.19 0.66 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ   

ความน่าเชื่อถือและความมีชื่อเสียงของบริษัท 4.11 0.758 เห็นด้วยมาก 

มีการรับประกันสินค้าเสียหาย 4.05 0.725 เห็นด้วยมาก 

มีการรับประกันสินค้าสูญหาย 4.16 0.707 เห็นด้วยมาก 

ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือเฉล่ีย 4.11 0.73 เห็นด้วยมาก 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าความเห็นของบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดกลางต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ

การขนส่ง บริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดกลาง ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพมากท่ีสุด ในระดับคะแนน

เฉล่ีย 4.44 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านราคา ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.22 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก ในระดับ

คะแนนฉลี่ย 4.19 คือ และปัจจัยด้านความน่าเชื่อ ในระดับคะแนเฉลี่ย 4.11 

ตารางที่ 3 ความเห็นของบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดใหญ่ต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง 

บริษัทขนาดใหญ่ จํานวน 11 บริษัท Mean SD แปลความหมาย 

ปัจจัยด้านคุณภาพ 

การขนส่งไม่เคยสร้างความเสียหายแก่สินค้า 4.55 0.522 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

สามารถส่งสินค้าในกรณีเร่งด่วนได้ 4.91 0.302 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

พนักงานขับรถมีมารยาทในการขับรถที่ดี 3.91 0.701 เห็นด้วยมาก 

ความตรงต่อเวลาของการจัดส่งสินค้า  4.64 0.505 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

การรักษาความลับของบริษัทลูกค้า  4.27 0.647 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

สร้างของพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกๆด้าน 3.91 0.539 เห็นด้วยมาก 

ความรวดเร็วของการจัดส่งสินค้า 4.73 0.467 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

การให้บริการท่ีมีความหลากหลาย 4.09 0.539 เห็นด้วยมาก 
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ปัจจัยด้านคุณภาพเฉล่ีย 4.38 0.528 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านราคา 

ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพการให้บริการ 4.27 0.647 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ค่าบริการเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 3.91 0.539 เห็นด้วยมาก 

สามารถต่อรองราคาได้  4.00 0.632 เห็นด้วยมาก 

ค่าบริการมีราคาเหมาะสม 4.36 0.505 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

มีการกําหนดค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน 3.91 0.302 เห็นด้วยมาก 

ปัจจัยด้านราคาเฉลี่ย 4.09 0.525 เห็นด้วยมาก 

ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก

รถบรรทุกมีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ 4.55 0.522 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

รถบรรทุกมีสภาพที่ดีในการให้บรกิารอยู่เสมอ 4.55 0.688 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

รถบรรทุกมีหลายขนาดให้เลือกใช้บริการ 4.09 0.831 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุกเฉล่ีย 4.39 0.680 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ

ความน่าเชื่อถือและความมีชื่อเสียงของบริษัท 4.72 0.467 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

มีการรับประกันสินค้าเสียหาย 4.54 0.522 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

มีการรับประกันสินค้าสูญหาย 4.54 0.522 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือเฉล่ีย 4.60 0.503 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าความเห็นของบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดใหญ่ต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ

การขนส่ง บริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดใหญ่ ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือมากที่สุด ในระดับ

คะแนนเฉล่ีย 4.60 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก ในระดับคะแนเฉล่ีย 4.39 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านคุณภาพ 

ในระดับคะแนนเฉล่ีย 4.38 และปัจจัยด้านราคา ในระดับคะแนนฉล่ีย 4.09 

ค่า One Way ANOWA ขนาดของธุรกิจกับปัจจัยด้านคุณภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง 

ตารางที่ 4 ตาราง Descriptives ของขนาดธุรกิจกับปัจจัยด้านคุณภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง 

Descriptives รวมคุณภาพ และ ANOVA รวมคุณภาพ Sig. เท่ากับ .021 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound

ขนาดเล็ก 17 4.2721 .19383 .04701 4.1724 4.3717 4.00 4.63

ขนาดกลาง 18 4.4375 .16185 .03815 4.3570 4.5180 4.13 4.75

ขนาดใหญ่ 11 4.3750 .13693 .04129 4.2830 4.4670 4.13 4.63

Total 46 4.3614 .18110 .02670 4.3076 4.4152 4.00 4.75
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จากตารางที่ 4 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.021 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความถึงขนาดของธุรกิจมีผลต่อปัจจัย

ด้านคุณภาพ บริษัทขนาดกลางให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.4375 มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่  

มีค่าเฉล่ีย 4.3750 และบริษัทขนาดเล็ก มีค่าเฉล่ีย 4.2721 

ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบหลายตัวแปร  

Multiple Comparisons Dependent Variable รวมคุณภาพ Scheffe 

(I) ขนาดองค์กร 

(J) ขนาด

องค์กร 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval

Lower 

Bound Upper Bound 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง -.16544* .05729 .022 -.3107 -.0202

ขนาดใหญ่ -.10294 .06555 .301 -.2691 .0633

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก .16544* .05729 .022 .0202 .3107

ขนาดใหญ่ .06250 .06483 .631 -.1019 .2269

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก .10294 .06555 .301 -.0633 .2691

ขนาดกลาง -.06250 .06483 .631 -.2269 .1019

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

 จากตารางท่ี 5 พบว่า บริษัทขนาดกลางให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพมากกว่าบริษัทขนาดเล็กอย่างมี

นัยสําคัญ 

ค่า One Way ANOWA ปัจจัยด้านราคากับขนาดของธุรกิจ 

ตารางที่ 6 ตาราง Descriptives ของขนาดธุรกิจกับปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง 

Descriptives รวมราคา ANOVA รวมราคา Sig. เท่ากับ .000 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound 

Upper 

Bound 

ขนาดเล็ก 17 4.6941 .14349 .03480 4.6203 4.7679 4.40 5.00

ขนาดกลาง 18 4.533

3 

.29104 .06860 4.3886 4.6781 3.80 5.00

ขนาดใหญ่ 11 4.090

9 

.20715 .06246 3.9517 4.2301 3.80 4.40

Total 46 4.4870 .32291 .04761 4.3911 4.5828 3.80 5.00
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จากตารางที่ 6 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความถึงขนาดของธุรกิจมีผลต่อปัจจัย

ด้านราคา บริษัทขนาดเล็กให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคา มีค่าเฉล่ีย 4.6941 มากกว่าบริษัทขนาดกลาง มีค่าเฉล่ีย 

4.5333 และบริษัทขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ีย 4.0909 

ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบหลายตัวแปร 

Multiple Comparisons Dependent Variable รวมราคา Scheffe 

(I) ขนาด

องค์กร 

(J) ขนาด

องค์กร 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง .16078 .07647 .122 -.0331 .3547

ขนาดใหญ่ .60321* .08750 .000 .3814 .8251

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก -.16078 .07647 .122 -.3547 .0331

ขนาดใหญ่ .44242* .08654 .000 .2230 .6618

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก -.60321* .08750 .000 -.8251 -.3814

ขนาดกลาง -.44242* .08654 .000 -.6618 -.2230

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

 จากตารางท่ี 7 พบว่า บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคากว่าบริษัทขนาดใหญ่

อย่างมีนัยสําคัญ 

ค่า One Way ANOWA ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุกกับขนาดของธุรกิจ 

ตารางที่ 8 ตาราง Descriptives ของขนาดธุรกิจกับปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุกที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการ 

              ขนส่ง 

Descriptives รวมสภาพรถบรรทุก และ ANOVA รวมสภาพรถบรรทุก Sig. เท่ากับ .000 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound

Upper 

Bound 

ขนาดเล็ก 17 4.8627 .16910 .04101 4.7758 4.9497 4.67 5.00

ขนาดกลาง 18 4.8148 .17044 .04017 4.7301 4.8996 4.67 5.00

ขนาดใหญ่ 
11 

4.666

7
.21082 .06356 4.5250 4.8083 4.33 5.00 

Total 46 4.7971 .19217 .02833 4.7400 4.8542 4.33 5.00
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จากตารางที่ 8 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 หมายความถึงขนาดของธุรกิจมีผลต่อปัจจัย

ด้านสภาพรถบรรทุก บริษัทขนาดเล็กให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคา มีค่าเฉล่ีย 4.6941 มากกว่าบริษัทขนาดกลาง  

มีค่าเฉล่ีย 4.5333 และบริษัทขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ีย 4.0909 

ตารางที่ 9 ตารางเปรียบเทียบหลายตัวแปร 

Multiple Comparisons Dependent Variable รวมสภาพรถบรรทุก Scheffe 

(I) ขนาด

องค์กร 

(J) ขนาด

องค์กร 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง -.12309 .11025 .270 -.3454 .0993

ขนาดใหญ่ -.60963* .12615 .000 -.8640 -.3552

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก .12309 .11025 .270 -.0993 .3454

ขนาดใหญ่ -.48653* .12476 .000 -.7381 -.2349

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก .60963* .12615 .000 .3552 .8640

ขนาดกลาง .48653* .12476 .000 .2349 .7381

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

 จากตารางท่ี 9 พบว่า บริษัทขนาดใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านสภาพของรถบรรทุกกว่าบริษัทขนาด

เล็กและขนาดกลางอย่างมีนัยสําคัญ 

ค่า One Way ANOWA ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือกับขนาดของธุรกิจ 

ตารางที่ 10 ตาราง Decriptives ของขนาดธุรกิจกับปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการการ 

               ขนส่ง 

Descriptives รวมความน่าเช่ือถือ และ ANOVA รวมความน่าเชื่อถือ Sig. เท่ากับ .000 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound

Upper 

Bound 

ขนาดเล็ก 17 4.7647 .22866 .05546 4.6471 4.8823 4.33 5.00

ขนาดกลาง 18 4.833

3 

.23570 .05556 4.7161 4.9505 4.33 5.00

ขนาดใหญ่ 11 4.697

0 

.27707 .08354 4.5108 4.8831 4.33 5.00

Total 46 4.7754 .24398 .03597 4.7029 4.8478 4.33 5.00
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จากตารางท่ี 10 พบว่า ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความถึงขนาดของธุรกิจมีผลต่อ

ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของบริษัท บริษัทขนาดเล็กให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคา มีค่าเฉล่ีย 4.6941 มากกว่าบริษัท

ขนาดกลาง มีค่าเฉล่ีย 4.5333 และบริษัทขนาดใหญ่ มีค่าเฉล่ีย 4.0909 

ตารางที่ 11 ตารางเปรียบเทียบหลายตัวแปร 

Multiple Comparisons Dependent Variable รวมความน่าเชื่อถือ Scheffe 

(I) ขนาด

องค์กร 

(J) ขนาด

องค์กร 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง -.77778* .12823 .000 -1.0364 -.5192

ขนาดใหญ่ -1.27273* .14672 .000 -1.5686 -.9768

ขนาดกลาง ขนาดเล็ก .77778* .12823 .000 .5192 1.0364

ขนาดใหญ่ -.49495* .14511 .001 -.7876 -.2023

ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก 1.27273* .14672 .000 .9768 1.5686

ขนาดกลาง .49495* .14511 .001 .2023 .7876

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

 จากตารางท่ี 11 พบว่า บริษัทขนาดใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของบริษัทกว่าบริษัทขนาด

เล็กและขนาดกลางอย่างมีนัยสําคัญ 

5. อภปิรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ ให้บริการการขนส่งสําหรับสินค้าประเภทไวน์  

พบว่า บริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดเล็ก ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคามากท่ีสุด ในระดับคะแนนเฉล่ีย 4.69 

รองลงมา คือ ปัจจัยด้านคุณภาพ ในระดับคะแนเฉล่ีย 4.27 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพของรถบรรทุก ในระดับคะแนน

เฉล่ีย 3.94 และปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ ในระดับคะแนนฉล่ีย 3.33 บริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดกลาง  

ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพมากท่ีสุด ในระดับคะแนนเฉล่ีย 4.44 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านราคา ในระดับคะแนน

เฉล่ีย 4.22 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก ในระดับคะแนนฉล่ีย 4.19 คือ และปัจจัยด้านความน่าเชื่อ ในระดับ

คะแนเฉล่ีย 4.11บริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดใหญ่ ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด  

ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.60 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก ในระดับคะแนนเฉล่ีย 4.39 รองลงมา คือ ปัจจัย

ด้านคุณภาพ ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.38 และปัจจัยด้านราคา ในระดับคะแนนฉล่ีย 4.09 

 จะเห็นได้ว่า บริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดต่างๆ ให้ความสําคัญกับการใช้ผู้ให้บริการการขนส่งท่ี

แตกต่างกัน โดยบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดเล็ก ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคามากท่ีสุด บริษัทนําเข้าและ

จัดจําหน่ายไวน์ขนาดกลาง ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพมากท่ีสุด บริษัทนําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์ขนาดใหญ่  

ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือมากที่สุด การวางแผนจัดการการขนส่งเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของ

ธุรกิจในแต่ละขนาด และความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของสินค้าเป็นส่ิงท่ีผู้ให้บริการการขนส่งจําเป็นต้องให้ความสําคัญ 

เพราะหากไม่เข้าใจลักษณะเฉพาะของสินค้าในแต่ละประเภทท่ีจะขนส่งแล้ว จะทําให้การขนส่งสินค้าถึงปลายทางเกิด



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 46 
	

BMRC

ความเสียหายได้ ซ่ืงสอดคล้องกับ (ชวลิตร พันธ์ุชมภู, 2550) ที่ต้องเข้าใจลักษณะของสินค้าที่ทําการขนส่งและการเลือก

ประเภทรถขนส่งให้มีความเหมาะสม 

6. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการวิจัยสามารถนําปัจจัยท่ีได้ทั้งปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านคุณภาพ ปัจจัยด้านสภาพรถบรรทุก  

และปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทไวน์หรือ        

การขนส่งสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าไวน์ สําหรับบริษัทผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายไวน์และผูป้ระกอบการอื่นได ้
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กลยุทธ์การรวมกลุ่มคลสัเตอร์และเช่ือมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ

จังหวัดจันทบุรี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

Enhancing Competitiveness of Gems and Jewelry Industry in Chantaburi Province through Clustering 

and Networking Strategy 

อิทธิกร ขําเดช1 วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์2,  เสนีย์ สุวรรณดี3 ชนะ เต็มศิริ 4 จุลชาติ ตันเจริญ4   
และวิริยะ ลิขิตวงศ์5 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ 

ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน  สร้างมูลค่าเพิ่ม และกําหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน การวิจัยคร้ังน้ีเป็น  การวิจัยเชิงปฏิบัติแบบ 

มีส่วนร่วม การวิเคราะห์เชิงบรรยาย การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 3 กลุ่ม กลุ่มผู้ประกอบการ  

กลุ่มข้าราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ กลุ่มนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาใน        

การรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม    

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันวิเคราะห์

ความสามารถในการแข่งขันและปัญหาของวิสาหกิจ เพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนแม่บทที่เป็นแผนภูมิในการพัฒนาคลัสเตอร ์

และจัดทําเป็นแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  สําหรับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  

ภารกิจ (Mission) และ  กลยุทธ์ (Strategy) ต่างๆ โดยกําหนดเป็นโครงการขึ้นมารองรับ  ซ่ึงในแต่ละโครงการต้องม ี     

การกําหนดรายละเอียดที่ชัดเจน เพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติและเห็นตัวชี้วัดอยา่งเป็นรูปธรรม 

คําสําคัญ: รวมกลุ่มคลัสเตอร์, อัญมณีและเครื่องประดับ, ความสามารถในการแข่งขัน, การวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

ABSTRACT 

This study aims to study how cluster which is formed in accordance with the Ministry of Industry’s policies 

and networking enhance the competitiveness and value of the Gem and Jewelry Industry in Chantaburi Province. 

This research was conducted as the Participatory Action Research ( PAR)  including descriptive analysis and focus 

group interview.  There are three groups of interviewees, i.e.  ( i)  entrepreneurs ( ii)  authorized state officers who 

implement 

 
1,2   อาจารยป์ระจํา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
3      รักษาการ ผู้อํานวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ  

     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
4,4  ท่ีปรึกษาสถาบันนวัตกรรมและธุรกจิการคา้เสรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
5   นักวิชาการอสิระ 
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policies in the Industry Promotion Center Region and (iii) academics and experts in developing cluster and industrial 

connectivity. 

By this research, entrepreneurs of Gems and Jewelry have an opportunity to analyze their own strengths 

and weaknesses. Accordingly, master plan in cluster mapping as well as the action plan including vision, mission and 

strategies for the industry can be further developed.    

 

Key words: cluster formation; gems and jewelry, competitiveness; networking, strategic policies; Participatory Action 

Research 

บทนํา 
 

ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายสําคัญในเร่ืองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้เป็นวาระแห่งชาติ

และเป็นยุทธศาสตร์หลักท่ีสําคัญในการสร้างความเจริญและความม่ังค่ังแบบยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ

ประเทศ ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานภาคราชการและเอกชนต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นและศึกษาวิจัยอย่างต่อเน่ืองเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย จึงกําหนดให้ “คลัสเตอร์ (Cluster)” เป็นเคร่ืองมือและกลไกอันสําคัญในการเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสําคัญในเร่ือง

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างมาก โดยได้กําหนดให้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นวาระ

แห่งชาติ และให้มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยที่ผ่านมาได้มีการสัมมนา

ระดมความคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์เพ่ือการแข่งขันทางเศรษฐกิจไทยหลายครั้ง รวมท้ังได้มีการจัดทําวิจัยเร่ือง  

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ศาสตราจารย์  ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ยังได้รับการยกย่องว่า เป็นนักวางแผน  

กลยุทธ์แห่งศตวรรษ และได้กําหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลก ซ่ึงต้องวางกรอบให้ชัดเจนในการหาจุดแข็งและ     

จุดขายของประเทศ ทีสําคัญคือการเน้นให้ความสําคัญเฉพาะเร่ือง ท้ังน้ีแผนการเพิ่มขีดความสามารถจะต้องดําเนินควบคู่

ไปกับนโยบายทางเลือกใหม ่ท่ีสามารถเชื่อมโยงตลาดโลก  ตลาดระดับภูมิภาคและตลาดภายในประเทศ ได้อย่างกลมกลืน 

โดยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมได้วางยุทธศาสตร์เพ่ือการแข่งขันทางเศรษฐกิจไว้ 4 ระดับ ดังน้ี 

1) กําหนดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งและจุดขายที่จะแข่งขันในตลาดโลกโดยจัดเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ 

2) กําหนดแผนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในระดับภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้าง

ความม่ังค่ังร่วมกัน 

3) กําหนดยุทธศาสตร์ระดับภาค เน่ืองจากแต่ละภาคในประเทศมีความแตกต่างและจุดขายที่ต่างกัน โดยมุ่ง

พัฒนาท่ีเช่ือมต่อกับรอยตะเข็บประเทศเพื่อนบ้านควบคู่กัน เพ่ือนําไปสู่การค้าการลงทุนในระดับภูมิภาค 

4) ยุทธศาสตร์พัฒนาระดับรากหญา้ซึ่งเป็นการเช่ือมต่อจากยุทธศาสตร์ภาค อาทิ การส่งเสริมสินค้าหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ ์(OTOP) 
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กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ในฐานะหน่วยงานท่ี ให้การส่งเสริมและพัฒนา                   

ขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหาร

จัดการ โดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรม หรือ “คลัสเตอร์” ขึ้น ดังน้ันการรวมกลุ่มในลักษณะของคลัสเตอร์

จึงเป็นแนวทางและเคร่ืองมือหน่ึงในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมให้สามารถรับมือกับกระแส      

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนต่อไป  ผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับถือ

เป็นกลุ่มหน่ึงที่มีศักยภาพในการแข่งขันท่ีสามารถพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การผลิต การตลาดและ

บริหารจัดการ ทําให้กลุ่มสมาชิกภายในกลุ่มมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อบทบาทของภาครัฐ และภาคเอกชนใน

การพัฒนาธุรกิจ SMEs รวมกลุ่มในลักษณะของคลัสเตอร์ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

ผู้ประกอบการในคลัสเตอร์อัญมณีและเคร่ืองประดับจันทบุรีผลิตพลอยเจียระไนประมาณร้อยละ 90 และ      

ทําเคร่ืองประดับร้อยละ 10 โดยประมาณการว่า สินค้าในกลุ่มอัญมณีและเคร่ืองประดับจันทบุรี มีส่วนแบ่ง ร้อยละ 75 

ของการส่งออกพลอยสี(HS 7103) ของประเทศไทย (มูลค่าส่งออกประมาณ 8000ล้านบาท) โดยมี สัดส่วนระหว่างตลาด

ต่างประเทศและตลาดในประเทศร้อยละ 80 และ 20 ตามลําดับ มีการจ้างงานภายใน จังหวัดมากกว่า 50,000คน  

และสร้างรายได้ให้กับท้องถ่ินสูงถึงปีละประมาณ 8,000 – 10,000ล้านบาท หรือ ประมาณร้อยละ 30ของ GPP จังหวัด 

จุดเด่นของจันทบุรีคือชื่อเสียงในด้านฝีมือการเผา (Heat treatment) และการเจียระไนเพื่อเพิ่มมูลค่า ของพลอยซึ่งได้รับ

การยอมรับในระดับโลก ประมาณว่า ร้อยละ70-80 ของมูลค่าการค้าในตลาดโลกเป็นพลอยท่ี ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ

และการเจียระไนจากช่างฝีมือไทยทั้งส้ิน ปัจจุบัน ในจังหวัดจันทบุรีมีผู้ประกอบการ ธุรกิจอัญมณีกว่า 500 ราย  

(ลดลงจากปี 2546 เน่ืองจากภาวการณ์แข่งขันสูงกับตลาดต่างประเทศ และชาวต่างชาติท่ีมาตั้งโรงงานในไทย)  

โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ระดับ มีการจ้างงานภายในจังหวัดมากกว่า 

50,000 คน และสร้างรายได้ให้กับท้องถ่ินสูงถึงปีละประมาณ 8,000 – 10,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 30  

ของ GDP จังหวัด 

จุดเด่นของจันทบุรีคือชื่อเสียงในด้านฝีมือการเผา (Heat treatment) และการเจียระไนเพื่อเพ่ิมมูลค่าของพลอย 

ซ่ึงได้รับการยอมรับในระดับโลก ประมาณว่าร้อยละ 70-80 ของมูลค่าการค้าในตลาดโลกเป็นพลอยท่ีผ่านการปรับปรุง

คุณภาพและการเจียระไนจากช่างฝีมือไทยทั้งส้ิน ปัจจุบันในจังหวัดจันทบุรีมีผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี กว่า 500 ราย 

(ลดลงจากปี 2546 เน่ืองจากภาวะการแข่งขันสูงทั้งกับตลาดต่างประเทศ และชาวต่างชาติที่มาต้ังโรงงานในไทย)  

โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และระดับครัวเรือน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

      1. เพ่ือศึกษาศักยภาพและโอกาส ทางการค้า การลงทุน กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจังหวัด

จันทบุรีที่ประกอบการธุรกิจทําเครื่องประดับอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

2. เพื่อจัดทําแผนแม่บทคลัสเตอร์  เครือข่าย ห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ

จังหวัดจันทบุรีเสริมเสริมสรา้งศักยภาพ และความสามารถของกิจการในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 

         3. เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์ คลัสเตอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจังหวัดจันทบุร ี
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ขอบเขตในการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยน้ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส ทางการค้า การลงทุน เพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และศึกษาแผนภาพคลัสเตอร์ (Cluster Map) การสร้าง

เครือข่ายและห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาแผนแม่บทคลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจังหวัดจันทบุร ี

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน         

2. ขอบเขตพื้นที่: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจังหวัด

จันทบุร ี  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา: ต้ังแต่ เดือน   กรกฏาคม พ.ศ. 2558-กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจังหวัดจันทบุรี  รับรู้ปัญหาของกลุ่มและหาทางแก้ไข

ร่วมกัน เปิดกว้างในการรับรู้องค์ความรู้ใหม่ๆท้ังทาง ตลาด การผลิต นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐบาลอย่าง

ต่อเนื่อง 

2. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจังหวัดจันทบุรี  ได้แผนแม่บทคลัสเตอร์ร่วมกันใน  

การรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ  สร้างเครือข่าย เข้าใจ ห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

นําไปสู่การสร้างแผนกลยุทธ์ 

   3. เสริมเสริมสร้างศักยภาพ  และความสามารถของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเกิด

กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถทางการค้า การลงทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมให้สามารถรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจังหวัด

จันทบุรี  จํานวน  37   กิจการ และกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลสําคัญท่ีเป็นข้าราชการผู้นํานโยบายไปปฏิบัติท่ีดูแลเขตพื้นท่ีของ

กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จํานวน 2 คน นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา

ในการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจํานวน 5 คน 

2. ขัน้ตอนการดําเนินการวิจัย 

    การดําเนินการวิจัย แบ่งออก 5 ขัน้ตอน มีรายละเอียด ดังน้ี 

 (1) ขั้นการศึกษาบริบท ในขั้นนี้ นักวิจัยจะทําการกําหนดพื้นท่ีหรืออาณาบริเวณ  ท่ีจะทําการศึกษาวิจัย  

โดยประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการ

วิจัย 
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 (2) ขั้นกําหนดปัญหา ในข้ันตอนน้ีนักวิจัยสรุปคําถามหรือปัญหารวมท้ังอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

การแก้ไขปัญหาให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้เห็นภาพและเกิด ความเข้าใจตรงกัน ส่วนนักพัฒนาทําความเข้าใจประเด็นปัญหา

และมองถึงผลของการวิจัยได้อย่าง ชัดเจน และครอบคลุมส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ และผู้ประกอบการที่ทําการผลิตอาหารทะเล

แปรรูปในจังหวัดสมุทรสาครได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูล และแสดง ความคิดเห็น/ความต้องการ ขั้นการกําหนดปัญหา

ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับจังหวัดจันทบุรี  จึงเป็นเร่ืองสําคัญที่ผู้วิจัยจะต้องดําเนินการ

ให้เกดิผลอย่างแท้จริง ก่อนจะเร่ิมดําเนินงานในข้ันตอนอื่น 

 (3) ขั้นการวางแผนปฏิบัติงานวิจัย ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยให้ชัดเจน รวมท้ังระบุด้วย

ว่าผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทําวิจัยแต่ละฝ่ายจะมีส่วนร่วมอะไร และอย่างไร เม่ือใดบ้าง พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห ์ 

SWOT Analysis, PEST Analysis, Diamond Model  เพื่ อ กําหนดทิศทางของวิสาหกิจ  แนวทางการสร้างคลัสเตอร์  

โดยนักวิจัยติดตามผลการดําเนินงานวิจัยทุกขั้นตอน และคอยตรวจสอบผลของการ ดําเนินงานว่ามีสิ่งใดท่ีผิดพลาด 

หรือไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมาย หรือมีส่ิงใดที่เกิดแทรกซ้อน ขึ้นมาหรือไม่ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเข้ามีส่วนร่วมลง

มือในการปฏิบัติงานวิจัยตามแผน และ ตรวจสอบผลว่าพงึพอใจหรือไม่ 

 (4) ขั้นการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง รวมทั้งการแก้ไขระหว่างการปฏิบัติงานวิจัย ในข้ันน้ีนักวิจัยท่ีส่วนร่วม

โดยการพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยอาศัยข้อมูลจากทุกฝ่าย แล้วนํามาทําการ

ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมเพื่อให้การ ดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยนักพัฒนาจะเข้ามีส่วนร่วมด้วยการตรวจสอบผล     

การปฏิบัติงานวิจัย และประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  

 (5) ข้ันการสรุปผลการวิจัย ในข้ันตอนน้ีนักวิจัยจะทําการสรุปผลการวิจัย และ เรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัย

ออกเผยแพร่ ประเมินผลการวิจัยว่าประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด  มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง  

โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเข้ามีส่วนร่วมด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับผลของการวิจัยว่าพึงพอใจ

และได้ผลตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และแสดงความคิดเห็นอื่นประกอบข้อมูลด้วยว่าเพราะเหตุใด 

เครื่องมือในการวิจัย 

 การเลือกใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือวิจัยคือผู้วิจัยเองเน่ืองจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมเน้นการใช้คนสัมผัสผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปโดยตรง นอกจากตัวผู้วิจัยเองแล้วผู้วิจัยยังใช้

เคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่นบันทึกภาคสนามของผู้วิจัย โดยในบันทึกน้ีผู้วิจัยได้รับรู้ระหว่างการสังเกต การสัมภาษณ์และ 

การสนทนากลุ่มย่อย โดยผู้วิจัยกําหนดการทําสนทนากลุ่มในข้ันตอนการศึกษาบริบท การกําหนดปัญหา การวางแผน

ปฏิบัติการวิจัย การร่วมกําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เม่ือคณะผู้วิจัยเข้าไปอยู่ในภาคสนาม ได้ทําความคุ้นเคยและพูดคุยกับชาวบ้านแต่ละวิสาหกิจชุมชน เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาข้อทุติยภูมิ เพื่อความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นการพัฒนา

ผู้ประกอบการสิสาหกิจชุมชนให้มีการสร้างเครือข่ายด้านการตลาด   และช่องทางในการจัดจําหน่าย ถือเป็นหัวใจสําคัญ

ของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการวิ จัยเชิงปฏิ บั ติการอย่างมีส่วนร่วม  (Participatory Action Research-PAR)  
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การจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโซ่อุปทาน การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group ) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล  จากเคร่ืองมือทุกประเภท  ท้ังใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรม   

แนวคําถามสนทนากลุ่มย่อย แบบประเมินผลงาน สมุดจดบันทึก และเคร่ืองบันทึกเสียง   

2. จําแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ตามความมุ่งหมายของการวิจัยและประเด็นที่ศึกษา 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดระบบเป็นประเด็น โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมาย และประเด็นที่ศึกษา 

และตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลโดยประยุกต์ใช้ใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  

4.  นําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์  (Descriptive  Analysis) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย    การวิจัยครั้งนี้จะทําการวิจัยตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

                                          

  รูปที่ 1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

นําแผนแม่บท คลสัเตอร์ กลุม่อตุสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัจงัหวดัจนัทบรีุ ไปสูก่ารปฏิบตัิ 

การเก็บข้อมลูและ
วิเคราะห์ข้อมลูเชิง

คณุภาพ การสมัภาษณ์ 
(In-depth  interview ) 

ผู้ นํานโยบายไปปฏิบตัิของ
ผู้ประกอบการกลุม่
อตุสาหกรรมอญัมณี
จงัหวดัจนัทบรีุ 

การสนทนากลุม่ ( Focus Group Discussion ) ผู้ประกอบการ
กลุม่อตุสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัจงัหวดัจนัทบรีุ-
 การสมัภาษณ์เชิงลกึ ( In-depth  interview ) 

้

Cluster Development 
Agent ( CDA) 

แผนภาพคลสัเตอร์ 
(Cluster Map) 

วิเคราะห์   SWOT, Diamond Model, 5 Forces, Value Chain 

แผนแม่บทคลสัเตอร์ 
กลุม่อญัมณีและ
เคร่ืองประดบั  จดัทําแผนยทุธศาสตร์  

สงัเคราะห์ 
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ทฤษฏีและแนวคิดในการวิจัย 

คลัสเตอร์เครือข่ายวิสาหกิจ มาจากคําภาษาอังกฤษว่า Cluster ซ่ึงเป็นแนวคิดในการพัฒนาขีดความสามารถใน

การแข่งขันของอุตสาหกรรม  ริเร่ิมโดย ศ . ไมเคิล อี . พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

สหรัฐอเมริกา ปรมาจารย์ด้านกลยุทธ์การแข่งขันท่ีมีช่ือเสียงระดับสากล โดยในปี 1990 Professor Michael E. Porter  

ได้เสนอแนวคิดเร่ืองคลัสเตอร์ (Cluster) โดยได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า “กลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เก่ียวข้องมารวมตัว

ดําเนินกิจการอยู่ในพื้นท่ีฎใกล้เคียงกัน (Geographical Proximity) มีความร่วมมือเกื้อหนุน เช่น  เช่ือมโยงและเสริมกิจการ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันอย่างครบวงจร (Commonality & Complimentarily) ท้ังในแนวตั้งและแนวนอน โดยความเชื่อมโยงใน

แนวตั้ง (Vertical Linkages) เป็นความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการธุรกิจ ตั้งแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายน้ฎา และความเชื่อมโยงใน

แนวนอน (Horizontal Linkages) เป็นความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ รวมท้ังธุรกิจให้บริการ สมาคมการค้า 

สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ร่วมกัน คือ การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ซ่ึงถือเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีย่ังยืน 

ในการประเมินความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจจึงจําเป็นต้องพิจารณาว่าปัจจัยแวดล้อมของ

เครือข่ายวิสาหกิจน้ันๆ มีคุณภาพสูงและเอือ้ต่อการเพิ่มผลผลิตของบริษัทในเครือข่ายวิสาหกิจน้ันๆ หรือไม่  เพียงไร  ท้ังนี้

ปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวมี 4 ด้าน  ซ่ึง Prof. Porter เรียกว่า “ Diamond Model” องค์ประกอบของปัจจัยกําหนด 

(Determinants) 4 ด้านใน Diamond Model ได้แก่ 

(1)  เงื่อนไขของปัจจัยการผลิต (Factor Conditions)  

(2)  เงื่อนไขด้านอุปสงค ์(Demand Conditions)  

(3)  อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) 

(4)  บริบทของการแข่งขันและกลยุทธ์ของบริษัท  (Context for Firm Strategy. Structure and Rivalry) ท้ั งนี้  

Prof. Porter ได้ให้ความสําคัญต่อบทบาทของรัฐบาล (Government) ท่ีมีผลกระทบอย่างมาก ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อ

ปัจจัยแวดล้อมทั้ง 4 ด้านใน Diamond ซ่ึงจะส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

บริษัทท่ีอยู่ในเครือข่ายของวิสาหกิจน้ันๆ 

     อุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จในประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือกําลังพัฒนาก็ตาม จะพบว่าอุตสาหกรรมที่

ประสบความสําเร็จมิได้เกิดจากบริษัทหรือกิจการใด กิจการหน่ึงเพียงลําพัง หากแต่เกิดจากกิจการหลายๆ กิจการที่

แข่งขันโดยการรวมกลุ่มกันในลักษณะคลัสเตอร์ เม่ือพิจารณาลงลึกจะพบว่าคุณลักษณะท่ีสําคัญของคลัสเตอร์  คือ  

ความสัมพันธ์ของธุรกิจและสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันและความร่วมมือ  ตั้งอยู่ในพื้นที่

ใกล้เคียงกัน  จากผลรายงานการศึกษาการรวมกลุ่มของคลัสเตอร์ในหลายประเทศพบว่า  การรวมกันของกลุ่มวิสาหกิจ

ทําให้ภาคธุรกิจเหล่าน้ันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศน้ันๆ เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและมี

ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  อาทิ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีคลัสเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่   

Silicon Valley  แคลิฟอร์เนีย  ท่ีมีความสามารถในการผลิตซอฟแวร์ต่างๆ ชิป(Chip) คอมพิวเตอร์  และสินค้าไฮเทคโนโลย ี

(Hi – technology) ท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  คลัสเตอร์ภาพยนตร์ที่ฮอลลีวู้ดเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์และอุปกรณ์การถ่ายทํา

ภาพยนตร์  มีการรวมตัวกันต้ังแต่ผู้เขียนบท  ผู้กํากับภาพยนตร์  นักแสดง  แฟช่ัน  อุปกรณ์การถ่ายทํา  โรงถ่ายภาพ

ยนตร์  โรงผลิตฟิล์ม  และห้องอัดเสียง  เป็นต้น  คลัสเตอร์ไวน์ที่ The Napa Valley  ท่ีแคลิฟอเนีย  เป็นเมืองท่ีมีการผลิต
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ไวน์ท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีรสชาติดีทางใต้ของสหรัฐอเมริกา คลัสเตอร์ในประเทศฝรั่งเศส มีคลัสเตอร์นาโนเทคโนโลยี  Grenoble  

คลัสเตอร์แฟชั่นท่ีปารีส  คลัสเตอร์ยานอวกาศท่ี Toulouse คลัสเตอร์ในประเทศเยอรมนี มีคลัสเตอร์เครื่องมือแพทย์ที่ 

Tuttligen  คลัสเตอร์ Technology Park  ท่ี Heidelberg คลัสเตอร์ในประเทศอังกฤษ  มีคลัสเตอร์สินค้าและบริการเพ่ือ

ส่ิงแวดล้อมที่  Peterborough คลัสเตอร์ Post Production Industry  ท่ี  London’s  Soho district คลัสเตอร์ Aerospace 

Consortium ท่ี  Farmborough ค ลัส เตอ ร์ ในประเทศสวี เดน  มี ค ลัส เตอร์  Mobile  Valley ท่ี   Stockholm  ประเทศ

เนเธอร์แลนด์  มีคลัสเตอร์ The Main Container  Port ท่ี Rotterdam และประเทศญี่ ปุ่น มีคลัสเตอร์ IT ท่ี  Sapporo        

คลัสเตอร์ Hsinchu  Science  Park  ท่ี  Hsinchu เป็นต้น 

การจัดทําโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมขึ้น โดยได้วางโครงสร้างและกระบวนการ

ดําเนินงาน Cluster ให้ชัดเจนอันประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนท่ีสําคัญคือ 

ข้ันตอนที่ 1  การกระตุ้นจิตสํานึกให้เกิดการรวมกลุ่ม (Promotion and Mobilization) ข้ันตอนน้ีประกอบด้วย      

การสัมมนาประชาสัมพันธ์ การเปิดตัวโครงการ โดยการสร้างความเข้าใจในกลุ่มสมาชิกและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมี

การจัดกิจกรรมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน 

ข้ันตอนที่ 2  วิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มอุตสาหกรรม (Diagnosis) โดยมีการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพของกลุ่ม 

โดยการทํา SWOT Analysis การทําแผนภูมิตามทฤษฎี Diamond Model การจัดทําแผนภาพคลัสเตอร์ (Cluster Map) เป็น

ต้น 

ข้ันตอนที่ 3  จัดทํายุทธศาสตร์ ( Collaborative Strategy) มีการจัดทําแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้วยวิธีระดม

สมองและวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ Project Cycle Management (PCM) โดยกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ให้

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนั้นๆ รวมท้ังจัดทําโครงการต่างๆ เพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติ

การดังกล่าว 

ข้ันตอนที่ 4  นําไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) การนําโครงการนําร่องมาปฏิบัติให้เห็นผลซ่ึงอาจเป็นโครงการ

นําร่องท่ีส่งผลในการเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น ตลาด การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านพัฒนา

ประสิทธภิาพการผลิต นวัตกรรม และเทคโนโลย ีเป็นต้น 

ข้ันตอนที่ 5  คือการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ (Evaluation) ของการดําเนินงาน                       

โดยสะท้อนให้เห็น Lesson Learned รวมท้ังทบทวนแผนงานในปีต่อไป 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทบทวนวรรรณกรรมเกี่ยวกับการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ ของ UNIDO.1999; Best, M. H.1990; 

Martin, R. and Sunley, P . (2003); Malecki, E. and Tootle, D.1997; สถาบันคีนันแห่งเอเชีย. 2549;ส ถ า บั น วิ จั ย 

และพั ฒ น า อั ญ ม ณี แ ล ะเคร่ืองประดับแห่งชาติ.2560; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. 2549; 

ธีรวุฒิ สุทธิประภา .2550; พรชัย หอมชื่น.2560. นําในใช้ในการพัฒนากรอบแนวความคิดการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านต่างๆ หลังจากการจัดต้ังคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ประเมินส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม 

เพื่อหาประเด็นปัญหาและในขั้นตอนน้ีให้รวมถึงกิจกรรมท่ียืนยันผลการศึกษา เช่น การสัมภาษณ์ การระดมสมองจากผู้มี



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 55 
	 	

BMRC

ส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือกิจกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ ด้วย  มากําหนดเป็นแผนแม่บท (Master 

Plan) และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  สําหรับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  ภารกิจ 

(Mission) และ  กลยุทธ์ (Strategy) ต่างๆ โดยกําหนดเป็นโครงการขึ้นมารองรับ  ซ่ึงในแต่ละโครงการต้องมีการกําหนด

รายละเอียดที่ชัดเจน เพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติและเห็นตัวช้ีวัดอย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ 

กิจกรรม ท่ีต้องดําเนินการ และผลลัพธ์ที่ต้องการ ภายใต้กลยุทธ์ข้อใด เป็นต้น การดําเนินงานเพื่อการวางแผนของกลุ่มใน

ทุกข้ันตอนต้องเป็นการระดมสมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่ม โดยใช้วิธีการ PCM (Project Cycle Management 

Method)  เพื่อระดมสมอง กําหนดปัญหาหลัก สาเหตุและแปลงกลับเป็นแนวทางและกลยุทธ์ในการดําเนินงานเพื่อแก้ไข

ปัญหาหลักนั้น  การวิเคราะห์เชิงบรรยาย การจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโซ่อุปทานธุรกิจอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ ตามรูปท่ี 1  ได้ทบทวนแผนภาพคลัสเตอร์ (Cluster Map)ซ่ึงจัดทําโดยสถาบันคีนันแห่งเอเซียปรากฏว่า

ครบถ้วนตามที่ได้จัดทําแล้ว ตามรูปท่ี 2 การทําแผนภูมิตาม ทฤษฎี Diamond Model ดังรูปทื่ 2 

 
                            รูปที่ 2  ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 56 
	 	

BMRC

    
                         รูปที่ 3 cluster Map เครือข่ายอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัด จันทบุร ี

                                  ท่ีมา : สถาบันคีนันแห่งเอเซีย 
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                              รูปท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ Diamond Analysis 

สมาชิกได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และกลยุทธ ์(Strategy) ต่างๆ  

เครือข่ายคลัสเตอร์   “เมืองจันท์อัญมณ”ี 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับมาตรฐานสากลสู่ตลาดโลก” 

พันธกิจ (Mission) 

• เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสร้างความสมัครสมานสามัคคีผู้ประกอบการให้เป็นหน่ึงเดียว 

• สร้างเอกลักษณ ์และตราสินค้าให้ลูกค้าจดจํารักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ 

• การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าในการประกอบอาชีพ 

• การสร้างระบบการบริหารจัดการภายในกลุ่มถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้สร้างองค์ความรู้เพิ่มเติม 

• แสวงหาโอกาสในการตลาดในการจัดจําหน่ายสินค้าโดยการสร้างเครือข่ายและการขยายช่องทางการตลาดภายในกลุ่ม

และภายนอกกลุ่ม 
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ด้านกลยุทธ์  เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ ได้กําหนดกลยุทธ์ 4 ด้าน และจัดทําโครงการนําร่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ได้แก่ 

 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการนําร่อง 

กลยุทธ ์ท่ี 1  

สร้างความ

เข้มแข็งให้กับ

กลุ่ม Cluster 

เพื่อการพัฒนาการสร้าง

เครือข่าย พัฒนากลุ่ม 

Clusterให้มีองค์ความรู้ใน

เรื่อง Cluster กระบวนการ

ขั้นตอนในการสร้างกลุ่มให้มี

องค์ความรู้ มีเป้าหมายท่ี

ชัดเจน มีการจัดกิจกรรม

การรวมกลุ่มเป้าหมาย/ 

เป็นกลุ่ม Cluster ท่ีมีความ

เข้มแข็ง มีองค์ความรู้ ความ

เข้าใจในประโยชน์ของการ

สร้างเครือข่าย  มีการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

นักวิจัยและทีมงานที่ปรึกษาได้ให้

คําปรึกษากับกลุ่มในการ

ประสานงานจัดหาสถานที่แสดง

สินค้าให้กับกลุ่มคลัสเตอร์เมือง

จันท์อัญมณ ีโดยใช้ชื่องานว่า 

ท่องเท่ียวจันทบุรีสู่เวทีโลก วันที่ 

28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2559 

ณ ช้ัน 2 อยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยในงานน้ี 

ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับ

กองทัพอัญมณีเคร่ืองประดับเลิศ

หรู สุดยอดเมืองจันท์ สามารถ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า

หลากหลายจากผู้ผลิตโดยตรง 

จํานวนบูธในงานท้ังหมด 50 บูธ 

กลยุทธ์ที่ 2  

ยกระดับ

ความสามารถ

ด้านการตลาด  

 

เพื่อยกระดับความสามารถ

ด้านการตลาดประกอบด้วย

การจัดการผลิตภัณฑ์  

การจัดการราคา การ

จัดการช่องทาง การตลาด

ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ และการ

ส่งเสริมการจําหน่าย 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

•มีการจัดการช่องทาง

การตลาด การออกแบบงาน

แสดงสินค้า 

•มียอดขายเพิ่มขึ้น 

คณะผู้วิจัยและทีมงานบริษัท  

เอชโปร (ประเทศไทย) จํากัด  

นําผู้ประกอบการกลุ่มคลัสเตอร์

เมืองจันทร์ อัญมณีไปเย่ียมชม

บริษัทที่มีการผลิตสินค้าที่เป็น 

Supply Chain อัญมณีและ

เครื่องประดับ  นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย  

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ระดับสากลจํานวน 2 บริษัทคือ 

Bangkok Plating Co.,Ltd และ Miki 

Siamese International Co.,Ltd.  

ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2559 โดยมี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้น้ี
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ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มคลัส

เตอร์จํานวน 25 คน ผู้แทนจาก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ

กลยุทธ์ที่ 3  

ยกระดับทักษะ 

และ

ความสามารถ 

ในด้านการ

จัดการทรัพยากร

มนุษย์ใน

อุตสาหกรรมอัญ

มณแีละ

เครื่องประดับ 

 

เพื่อยกระดับทักษะและ

ความสามารถของพนักงาน

ระดับช่างฝีมือ นักออกแบบ 

นักการตลาด และ

ผู้ประกอบการ 

 

•ทักษะและความสามารถ 

ของช่างฝีมือ นักออกแบบ 

นักการตลาด มี

ความสามารถในระดับชาติ

และสากล 

•ส่งเสริมพัฒนา

ประสิทธิภาพผู้นําและผู้

ประสานงานคลัสเตอร์ 

(CDA) 

ทีมที่ปรึกษาส่งเสริมพัฒนา

ประสิทธิภาพของผู้นํา และ 

ผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์ 

(Cluster Development Agent : 

CDA) โดยการเข้าร่วมการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

ทักษะ CDA ภายใต้โครงการ

กิจกรรมพัฒนาผู้ประสานงานคลัส

เตอร ์(CDA) และเช่ือมโยงกลุ่ม

อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2559  

ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ 

ลอร์ด  บูทิค ถ.ศรีนครินทร์ 

กรุงเทพมหานคร 

กลยุทธ์ที่ 4  

ส่งเสริมการวิจัย

และการพัฒนา

นวัตกรรม 

เทคโนโลยีในการ

ผลิต การ

ออกแบบ เพื่อใช้

ในอุตสาหกรรม

ด้านอัญมณีและ

เครื่องประดับ 

 •มีเทคโนโลยีระดับสากลท่ี

ใช้ในการผลิตและการ

ออกแบบ 

•ต้นทุนการผลิตลดลง 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

มาตรฐาน รูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย

ได้รับ ความนิยมท้ังในและ

ต่างประเทศ 

นักวิจัยและทีมที่ปรึกษาได้อบรม 

Lean Operation เพ่ือนําไปปรับใช้

อุตสาห 

กรรมของตนเอง 

ได้เชิญวิทยากรจาก Swarovski 

มาบรรยายประสบการณใ์นการ

ออกแบบให้ตรงตามความต้องการ

ของตลาด 
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

         สรุป   

กลุ่มคลัสเตอร์อัญมณีและเคร่ืองประดับ ได้จัดตั้ง “คลัสเตอร์เมืองจันท์อัญมณี” ข้ึน โดยมีผู้ประสานงานกลุ่มคลัส

เตอร์ (Cluster Development Agent : CDA) เพื่อดําเนินกิจการของกลุ่มคลัสเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับ  พบว่าการดําเนินงานของกลุ่มประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดี ดังน้ี 

1. กลุ่มสมาชิกได้ร่วมกันจัดทํา แผนแม่บทคลัสเตอร์  เครือข่าย ห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีเสริมเสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถของกิจการในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 

2. สมาชิกกลุ่มมีผู้ท่ีมีศักยภาพสูง มีความพร้อมในการรวมกลุ่มสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 37 ราย  ซ่ึงถือเป็น

การเริ่มต้นที่ดี  เพราะทําให้สามารถคัดเลือกสมาชิกท่ีมีความพร้อมและความต้ังใจในการทํากิจกรรมเครือข่าย สามารถ

คัดเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่มได้จํานวน 25 ราย  โดยคัดจากผู้ประกอบการตั้งแต่ผู้ผลิต และผูจั้ดจําหน่ายครบทุกเครือข่าย 

3. จากสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ จํานวน 25 ราย เม่ือไดมีการรวมกลุ่ม และมีการประชาสัมพันธ์กลุ่มในเครือข่าย

ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายในจังหวัดจันทบุรี  พบว่ามีกลุ่มผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับในจังหวัดจันทบุรีร่วม

สมัครเข้าร่วมในไลน์กลุ่ม  ซ่ึงจะมีการแจ้งกิจกรรมในไลน์กลุ่ม  ต้ังแต่กิจกรรมการจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมการออก

งานแสดงสินค้า  และมีการแลกเปล่ียนความรู้ในไลน์กลุ่มอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่ม จํานวน 84 ราย 

4. การร่วมในกิจกรรมต้ังแต่การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนแม่บท (Master Plan)  การจัดทําแผน 

กลยุทธ์  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบจํานวน และมีความมุ่งมั่นและต้ังใจในการจัดกิจกรรม ทําให้กิจกรรมต่างๆ ประสบ

ความสําเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพของผู้นําและผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์ (CDA) ได้ส่ง CDA ของกลุ่มเข้า

ร่วมอบรม  ทําให้มีความรู้ความเข้าใจในการทําหน้าท่ี CDA อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อกลุ่ม 

6. กิจกรรมนําร่อง 2 โครงการ ได้แก่กิจกรรมการออกงานแสดงสินค้าท่องเท่ียวจันทบุรี เวทีโลก และกิจกรรมการ

ดูงานท่ีบริษัท กรุงเทพ เพลทติ้ง จํากัด และบริษัท มิกิ สยามมิส อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด มีผู้ประกอบการเข้าร่วมใน

กิจกรรมดังกล่าว  ทําให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ในด้านการผลิต การออกแบบ ในกระบวนการที่ที่มีความทันสมัยและเป็น

มาตรฐาน  สามารถนําความรู้ไปพัฒนาในกิจการของตนเอง ซึ่งจะทําให้กลุ่มเข้มแข็งข้ึน เคร่ืองมือสําคัญท่ีสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน คือคลัสเตอร ์ซึ่งจะเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากการมีนโยบาย และมาตรการของรัฐบาล 

หรือไม่ใช่จากการมีนโยบายอุตสาหกรรม (Industrial Policy) แต่จากการสร้างวัฒนธรรมของความร่วมมือร่วมใจกัน  

ท้ังน้ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องพยายามผลักดันให้คลัสเตอร์ขับเคล่ือนไปได้โดยการอํานวยความสะดวกในด้าน

สาธารณูปโภคพื้นฐาน และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเน่ือง    

ผลจากการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม การวิเคราะห์เชิงบรรยาย การจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโซ่

อุปทานธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ ไดป้รากฏผลดังนี้ 

           1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความสําคัญในการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ชัดเจน โดยมี

โครงสร้างการบริหารกลุ่มท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน คือประธานกลุ่มๆละ 1 คน ผู้ประสานงานคลัสเตอร์หรือ CDA  
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กลุ่มละ 2 คน รองประธานกรรมการ และกรรมการด้านการเงิน สวัสดิการ หรือด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร

จัดการกลุ่ม มีวสัิยทัศน์และพันธกิจของกลุ่ม 

2.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial 

Cluster Development) มีเอกสารที่แสดงให้เห็นแนวทางของการพัฒนากลุ่ม (แผนแม่บท : Master Plan และแผนปฏิบัติการ 

: Action Plan โดยประกอบด้วยรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสามารถนําไปดําเนินการได)้  

3.วิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development)  

มีความพงึพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ข้อเสนอแนะ   

การรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกัน ท่ีเรียกว่า "เครือข่าย

วิสาหกิจ" หรือ "คลัสเตอร์" (cluster) การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศนับว่าเป็นความจําเป็น

เร่งด่วนท่ีจะทําให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

ในรูปแบบคลัสเตอร์ นับเป็นแนวทางสําคัญที่จะเพิ่มศักยภาพและสร้างขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมไทยอย่างย่ังยืน 

แต่ต้องขับเคล่ือนอย่างจริงจังจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเครือข่ายคลัสเตอร์เมืองจันท์อัญมณี จังหวัดจันทบุรี กองพัฒนาอุตสาหกรรมราย

สาขา 1  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณนายชัยวัฒน์ งามรัตนกุล ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอช โปร (ประเทศไทย) ท่ีมีส่วน

ร่วมให้การดําเนินงานวิจัยประสบความสําเร็จ  

เอกสารอ้างอิง 
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การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน  

กรณีศึกษาร้านไส้กรอกต๋ึง จังหวัดอุบลราชธานี 

Application of Quality Function Deployment for Product Development of E-San Sausage 

A Case study of Tueng Sausage , Ubonratchathani Province 

กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน1 สิริวัฒน์ ทองอินทร์2 นนทชัย ภาคโพธ์ิ3 และภูวนาถ ใจช่วง4 
 

บทคัดย่อ 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน : กรณีศึกษาร้าน 

ไส้กรอกต๋ึง จังหวัดอุบลราชธานี งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน 

วางแผนและออกแบบส่วนผสมผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชงิคุณภาพ 
 งานวิจัยน้ี เริ่มด้วยการสํารวจความต้องการของผู้บริโภคโดยการใช้คําถามปลายเปิดเพื่อรับฟังเสียงจากลูกค้า 
(Voice of Customer) จํานวน 50 คน จากน้ัน นําข้อมูลที่ได้ไปจัดกลุ่มคุณลักษณะตามความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนําไป

สร้างแบบสอบถาม เพื่อสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานจํานวน 100 คน โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 2 ชุด คือ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานของร้านต่างๆ  ซ่ึงปัจจัยทั้งหมดแบ่งได้ 30 ปัจจัย จากนั้นแปลงความต้องการของผู้บริโภคให้เป็น

ข้อกําหนดทางเทคนิคได้ทั้งหมด 28 ข้อ เพื่อหาความความสัมพันธ์ของความต้องการกับข้อกําหนดทางเทคนิค  เม่ือได้

ข้อมูลคะแนนของปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานของร้านต่างๆ  จึงเข้าสู่ขั้นตอนเมทริกซ์การคํานวณและวางแผนและออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน

ด้านคุณภาพ 
 จากการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน สามารถ

วิเคราะห์ผล วางแผนและออกแบบส่วนผสมผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยได้เลือกพัฒนา

ข้อกําหนดทางเทคนิคจํานวน 15 ข้อ ได้แก่ ปริมาณนํ้าตาลปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต ปริมาณข้าว ปริมาณพริก  

อายุของเนื้อ เน้ือหมูสะอาด อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ ผงปรุงรสอื่นๆ มีป้ายบอกราคาชัดเจน ราคาต่อข้อ แสดงข้อมูล

วิธีการรับประทาน ได้รับรองมาตรฐานอาหารและยา บรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม ตราสินค้า บอกวันท่ีและแหล่งผลิตท่ีชัดเจน  

ท่ีจะต้องพัฒนาเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น 
คําสําคัญ : เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ,ไส้กรอกอีสาน ,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

                                                            
1 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร 
2 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
3 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
4 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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 ABSTRACT 

The application of quality allocation techniques for production development of E-san Sausage: Case study at 

Tueng sausage shop Ubonratchathani province. The objectives of this research are to find out consumers’ needs of 

the production of E-san Thai sausage and to plan and design the mixture of the production by the application of 

quality allocation techniques. 
 This research began with the survey of the consumers’ needs by using the opening end questions to get 

voice of customer,and then the data was grouped according to the needs of the consumers to create the 

questionnaire. There were 100 samples being used for the survey. The questionnaires can be divided to 2 types,the 

first type is about the factors affecting satisfaction on E-san Sausage Products and the second type is about the 

comparison of satisfaction  level in the quality of the case study product and competitors. All of factors are can be 

divided to 30 factors, and then the consumers’  needs were interpreted  to the total 28 items of technical 

requirements, which are used to find out the relationship between the needs and the technical requirements.When 

the score data of Factors Affecting Satisfaction on E-san Sausage Products and the Comparison of Satisfaction  level 

in the quality of the case study product and competitors are attained, the research will be moved into the metrics of 

calculation and planning process of product in the Quality House. 
 The results of the study: There were 15 technical requirements which mostly effected to consumers’ needs  

as follows: the quantity of sugar, the quantity of monosodium glutamate, the quantity of rice, the quantity of chili, 

the duration of meat, the cleanness of pork, the duration of production storing, other seasoning powders, price 

labels, price per piece, the display of the information of how to eat, attained the certification from the Board of 

Directors of the foods and drugs, good and beautiful package, the brand mark and the display of date and place of 

production  are the factors that need to be developed to respond to consumers’ needs more in the future. 
Key words: Quality Function Deployment, E-san Sausage, New Product Development 

1. บทนํา 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง   ประกอบกับการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  

ท้ังในเร่ืองของเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การแปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร และเทคโนโลยีอ่ืนๆ  

ท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังสิ่งสําคัญท่ีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารควรให้ความสําคัญอย่างย่ิง น่ันคือพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปในยุค 4.0  ด้วยตัวเลือกของสินค้าและบริการที่มีความหลากหลายและผู้บริโภคมีความรู้ลึกรู้จริง

เร่ืองสินค้า (SCB : Economic Intelligence Center, 2017) ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ผลิตอาหารจะไม่ใช่ผู้กําหนดผลิตภัณฑ์

อาหารให้กับผู้บริโภคอีกต่อไป ซ่ึงในทางตรงกันข้ามผู้บริโภคกลับกลายมาเป็นผู้กําหนดความต้องการอาหารจากผู้ผลิต

แทน พฤติกรรมการบริโภคอาหารกลายเป็นตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมอาหารในยุคปัจจุบันและเป็น

เงื่อนไขที่ผู้ผลิตอาหารจะต้องให้ความสนใจความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ท่ีทําให้
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พฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคของผู้บริโภคแตกต่างกันออกไป เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ถ่ินที่อยู่อาศัย 

และอายุ เป็นต้น (สํานักงานสงเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลสิ, 2559) 

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากเน้ือหมู มันหมู ข้าวสุก ปรุงรสด้วยเคร่ืองปรุงรส เคร่ืองเทศ

สมุนไพร น้ําตาลทราย เกลือ กระเทียมบด พริกไทยและลูกผักชี ผสมให้เข้ากันแล้วบรรจุในไส้หมูหรือไส้ชนิดอ่ืนท่ีบริโภคได ้

มัดเป็นท่อน  ผ่ึงไว้ในท่ีสะอาดและแห้งจนเปรี้ยว  และต้องทําให้สุกก่อนรับประทาน   (สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 

2546) ไส้กรอกอีสานเป็นอาหารพื้นถ่ินของภาคอีสานซ่ึงเป็นท่ีนิยมกันท่ัวไป ในปัจจุบัน ไส้กรอกอีสานเป็นธุรกิจท่ีได้รับ

ความนิยมและมีจําหน่ายท่ัวไปตามสถานท่ีต่างๆ เช่น ตลาดนัด  ริมทางข้างถนน  ป๊ัมนํ้ามัน  และสถานที่อ่ืนๆ  สาเหตุที่  

ไส้กรอกอีสานได้รับความนิยมน้ัน   เป็นเพราะรสชาติท่ีเหมาะกับคนไทยโดยท่ัวไปท่ีชอบอาหารรสเผ็ด เปรี้ยว ไม่มันเล่ียน 

จึงยอมรับอาหารอีสานได้ง่าย (พิชญาดา เจริญจิต, 2556)  รวมถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานเพื่อส่งออก

ต่างประเทศ (กวินทรา ใจซ่ือ, 2555)  เม่ือกล่าวถึงทางเลือกในการซ้ือสินค้า อํานาจการต่อรองกับผู้ประกอบการและ

ความคาดหวังท่ีมีต่อสินค้าและบริการท่ีเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับคู่แข่งขันทางธุรกิจในตลาดท่ีมีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาสู่

ตลาดอย่างต่อเน่ือง (พงศ์ศรันย์, 2556) ดังน้ันส่ิงท่ีผู้ประกอบการควรจะต้องคํานึงถึงและให้ความสําคัญมากยิ่งข้ึน น่ันก็

คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง  ซ่ึงในปัจจุบันมีเคร่ืองมือ

ทางด้านการจัดการท่ีจะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและตรงตาม

ความต้องการของผู้บริโภคหลากหลายเคร่ืองมือ เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment : 

QFD) เป็นเครื่องมือหน่ึงจะที่ชว่ยวเิคราะห์ ออกแบบและวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้

อย่างแท้จริง รวมท้ังการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มณฑลี, 2550)  โดยงานวิจัย

เร่ืองน้ีจะนําเอาเทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment : QFD) มาประยุกต์ใช้ในการวางแผน

และออกแบบส่วนผสมผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานและนําเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อสถานประกอบการซ่ึงเป็น

ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายไส้กรอกอีสานกรณศึีกษาในพื้นท่ีอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนของแนวคิดและทฤษฎีในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมณฑล ี

(2550) ได้กล่าวถึงยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ค่อนข้างเรียบง่าย การผลิตส่วนใหญ่กระทํา

โดยช่างผู้ชํานาญเพียงหน่ึงหรือสองคนโดยมีผู้บริโภคมาจ้างถึงบ้าน ผู้ผลิตส่วนมากจะอยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคและมีการ

ติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรง ด้วยเหตุน้ีผู้ผลิตจึงทราบความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี ต่อมาเม่ือมีการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม มีความต้องการสินค้าจํานวนมาก เริ่มมีการแบ่งแยกระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคมากข้ึน ผลที่ได้รับก็คือผู้ที่มี

ส่วนรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการออกแบบท่ีขาดการติดต่อกับลูกค้า จึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีทําให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริโภคได้ ซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ พบปัญหา

หลักที่เหมือนกันท่ัวไป คือ ผู้บริโภคมีความต้องการต่างๆ กันและความต้องการนี้จะต้องได้รับการตอบสนองโดยวิศวกร

ออกแบบต้องการทําการตัดสินใจทางเทคนิค ซ่ึงเทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment : 

QFD) เป็นวิธีที่ช่วยให้ฝ่ายออกแบบสามารถตัดสินใจในแนวทางที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีที่สุดตามกําลัง

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ และเป็นการประกันคุณภาพในการออกแบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและถ่ายทอด

ความต้องการของผู้บริโภคให้เป็นเป้าหมายของการออกแบบ สามารถกล่าวได้ว่าเทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ
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เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างผู้ออกแบบกับผู้บริโภคขึ้นมาใหม่ ซ่ึงทางคณะผู้วิจัยได้มีการสืบค้น

งานวิจัยท่ีสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพข้างต้น โดยได้ยกตัวอย่างของงานวิจัยท่ีได้มีการ

นําเทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น อัญชลีและมณฑลี (2560)  

ได้ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจกล้ายางพาราและอมรรัตน์ (2545) ท่ีได้ทําการปรับปรุงผลิตภัณฑ์บ้านของเล่นสําหรับเด็ก

อายุ 3-6 ปี โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ เร่ิมจากการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าโดย

ใช้แบบสอบถาม และนําข้อมูลความต้องการต่างๆ เข้าสู่ตารางเมทริกซ์ในบ้านคุณภาพ ซึ่งในงานวจัิยท้ัง 2 เรื่องนี้ได้ทําการ

วิเคราะห์ข้อมูลครบท้ัง 4 เฟส คือ การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)  

การวางแผนกระบวนการ (Process Planning) และการวางแผนควบคุมกระบวนการ (Production Planning ) ซึ่งแตกต่าง

จากงานวิจัยของ ชาตรี (2552) ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่ โดยได้เริ่มจากการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าโดยใช้แบบสอบถาม

และแปลงความต้องการของลูกค้าเข้าสู่เมทริกซ์ในบ้านคุณภาพเพียง 2 เฟส คือ การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product 

Planning) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)  และงานวิจัยของ ศิวรักษ์ (2555) ท่ีได้มีการนําเทคนิคการกระจาย

หน้าท่ีเชิงคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพคอนกรีตสําเร็จรูป แต่มีการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ในตารางเมทริกซ์

เพียง 1 เฟส คือ การนําเฉพาะส่วนวางแผนกระบวนการ (Process Planning) เพียงเท่าน้ันและใช้วิธีการเก็บข้อมูลมีความ

แตกต่างจากงานวิจัยของ อัญชลีและมณฑลี (2560) ชาตรี (2552) และอมรรัตน์ (2545) โดยได้ใช้วิธีการสอบถามร่วมกับ

การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ ท่ี มีประสบการณ์  แล้วนําข้อมูลที่ ได้เข้าสู่ตารางเมทริกซ์เพื่อทําการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของคุณภาพท่ีลูกค้าต้องการ ซ่ึงผลของงานวิจัยท้ัง 4 เร่ือง ภายหลังจากการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

ซ่ึงได้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า พบว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพท่ีดีข้ึนและลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์มาก

ขึ้น จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการะประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทาง

คณะผู้วิจัยได้เห็นถึงวิธีการวิจัยท่ีแตกต่างกัน รวมถึงการการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันตาม

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย แต่งานวิจัยท้ัง 4 เร่ืองมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยสรุปแล้วจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง

คุณภาพ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเคร่ืองหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

    3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

 โดยทําการศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจถึงข้ันตอนของแต่ละทฤษฏีซึ่งท้ังหมด 4 เร่ือง 

ดังน้ี 

 3.1.1 เครื่องมือทางคุณภาพที่ช่วยในการจัดการข้อมูล (Affinity Diagram)  

 3.1.2 เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) 

 3.1.3 ข้อมูลการผลิตไส้กรอกอีสาน 

 3.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     3.2 สร้างแบบสอบถาม  
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 สร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากผู้บริโภคไส้กรอกอีสานในพื้นที่อําเภอตระการ

พืชผล จังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 100 คน เพื่อให้ทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคไส้กรอกอีสานและ

เปรียบเทียบความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานของร้านต่างๆ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

3.2.1 เก็บข้อมูลเก่ียวกับเสียงของผู้บริโภค (Voice of Customer) หรือความต้องการของผู้บริโภคไส้กรอกอีสาน

ท่ัวไปจํานวน 50 คน โดยการสัมภาษณ์แบบใช้คําถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นหรือความต้องการลงบน

กระดาษ ซ่ึงข้อความที่ได้จะเป็นถ้อยคําจากผู้บริโภคไส้กรอกอีสานโดยตรง  

 3.2.2 นําเสียงผู้บริโภคหรือถ้อยคําของผู้บริโภค มาเรียบเรียงเป็นถ้อยคําใหม่ (Reword Data) แล้วจําแนกว่า

ถ้อยคําใดของผู้บริโภคท่ีสามารถจัดได้ว่าเป็นคุณลักษณะความต้องการผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานและจัดกลุ่มคุณลักษณะ

ความต้องการของผลิตภัณฑ์โดยใช้แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity Diagram) 

3.2.3 สร้างแบบสอบถามโดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการจัดกลุ่มคุณลักษณะความต้องการผลิตภัณฑ์ในข้อ 3.2.2  

โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 สํารวจระดับคะแนนของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก

อีสาน ชุดที่ 2 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานของร้านต่างๆ ซ่ึงจะเก็บข้อมูลท่ัวไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดสัดส่วน ความถี่ ร้อยละของข้อมูลและใช้เกณฑ์ในการวัดค่าตัวแปรปัจจัยต่างๆ ใน

แบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์คะแนนในการวัด 5 ระดับ เพื่อนําค่าคะแนนไปคํานวณหาค่าเฉล่ียของแต่ละตัวแปรปัจจัยต่างๆ 

3.3 แจกแบบสอบถาม  

 แจกแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 สํารวจระดับคะแนนของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์

ไส้กรอกอีสานและชุดท่ี 2 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานของร้านต่างๆ โดยกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานในพื้นที่อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 

100 คน 

3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม  

 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงอัตราส่วนร้อยละความถี่

ของข้อมูลท่ัวไปและค่าเฉล่ีย 

3.5 นําเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาประยุกต์ในการวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน 

         3.5.1 การสร้างเมทรกิซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning: HOQ)  

      (1) ความต้องการของผู้บริโภค (Customer Requirements) ท่ีได้จากการแจกแบบสอบถามชุดท่ี 1 ซึ่งข้อมูลที่

ได้ในส่วนน้ี คือ ค่าระดับคะแนนของปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน จะถูกใส่ลงช่องระดับค่า

ความสําคัญ (IMP) ซ่ึงอยู่ด้านซ้ายของตาราง HOQ และค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์

ต้นแบบเทียบกับคู่แข่งจะถูกใส่ลงในช่องระดับคะแนนผลิตภัณฑ์ต้นแบบกับ คู่แข่ง (Rating) ซึ่งอยู่ด้านขวาของตาราง HOQ   

(2) ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละข้อจะถูกแปลงให้เป็นข้อกําหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (Technical 

Requirements) ท่ีสามารถวัดค่าได ้  

     (3) กําหนดระดับความสัมพันธ์ระหว่างข้อกําหนดทางเทคนิคแต่ละข้อกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละ

ความต้องการ (Correlation Technical Requirement to Customer Requirement) ซ่ึงเป็นการให้ระดับคะแนนความสัมพันธ์

ระหว่างข้อกําหนดทางเทคนิคท่ีมีต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้เป็นตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ต่อกัน ได้แก่ ตัวเลข 1 
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หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อย ตัวเลข 3 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง ตัวเลข 9 หมายถึง มีความสัมพันธ์กัน

มาก 

(4) กําหนดทิศทางของการเคล่ือนท่ีของค่าเป้าหมาย (Movement of Target) ซ่ึงเป็นการระบุทิศทางสามารถ

บ่งช้ีความสามารถในการปรับเปลี่ยนทิศทางของค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ณ ปัจจุบันได้ เพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์

สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดโดยควรเพิ่มหรือลด จากค่าเป้าหมายตามความเหมาะสม 

(5) กําหนดระดับความสัมพันธ์ระหว่างข้อกําหนดทางเทคนิคที่มีผลซ่ึงกันและกัน (Technical Interaction)  

เรียกส่วนน้ีว่า Correlation Roof ซ่ึงเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของข้อกําหนดทางเทคนิคแต่ละข้อว่ามีความสัมพันธ์

ต่อกันอยา่งไรโดยใช้สัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ ์

(6) กําหนดค่าระดับเป้าหมายท่ีวางแผนจะพัฒนา (Planned Level) ซ่ึงเป็นค่าระดับเป้าหมายที่พิจารณาจาก

ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดของผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือผลิตภัณฑ์คู่แข่งผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง 

Planned level = Max (ค่า Rating ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ A และค่า Rating ของ ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง ร้าน B และ ร้าน C 

(7) กําหนดค่าอัตราส่วนการพัฒนา (Improvement Ratio) เป็นค่าที่ทําให้ทราบว่าความต้องการของผู้บริโภค

ใดเป็นหลัก โดยความต้องการที่มีค่าอัตราส่วนการพัฒนามากกว่า 1.0 จะเป็นความต้องการที่สําคัญจะต้องทําการพัฒนา

หรือปรับปรุงให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับคู่แข่ง Improvement Ratio = Planned Level / ค่า Rating ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  

      (8) กําหนดค่านํ้าหนักการพัฒนา (Improvement Weight) เป็นการหาระดับความสําคัญของความต้องการ

ของผู้บริโภคท่ีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ควรพิจารณาตามลําดับความสําคัญ ค่าน้ีจะได้จาก ผลคูณของค่าเฉล่ียระดับคะแนน

ความสําคัญท่ีผู้บริโภคพิจารณาให้ในแต่ละความต้องการกับค่าอัตราส่วนการพัฒนา (Improvement Ratio) และค่านํ้าหนัก

ความสําคัญจะถูกเปล่ียนแปลงไปตามค่าอัตราส่วนการพัฒนา (Improvement Ratio) ของแต่ละความต้องการ คํานวณได้

จาก Improvement Weight = IMP x Improvement Ratio    

    (9) กําหนดค่าเป้าหมายของข้อกําหนดทางเทคนิค (Target Value of Technical Requirement) โดยกําหนดจาก

การวัดค่าทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์แต่ละข้อที่ได้จากค่าเป้าหมายที่วางแผนจะพัฒนาซ่ึงเป็นการกําหนดจากข้อกําหนดทาง

เทคนิคของผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือผลิตภัณฑ์คู่แข่ง  

    (10) กําหนดค่าความสําคัญของความต้องการหรือข้อกําหนดทางเทคนิค (Important Weight of Technical 

Requirement) เป็นการกําหนดค่าความสําคัญของข้อกําหนดทางเทคนิคในแต่ละข้อว่ามีความสําคัญที่จะสามารถ

ตอบสนองเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใดซ่ึงถ้ามีค่ามาก จะต้องพิจารณาให้

ความสําคัญเพ่ือพัฒนาตามข้อกําหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์น้ันก่อน โดยพิจารณาตามระดับค่าความสําคัญของ

ข้อกําหนดทางเทคนิคสมบูรณแ์ละค่าความสําคัญข้อกําหนดทางเทคนิคสัมพันธ ์ซึ่งคํานวณได้ดังนี้  

 ค่าความสําคัญของข้อ กําหนดทางเทคนิคสมบูรณ์  (Absolute Technical Requirement Importance) = Σ  

(ค่าความสัมพันธ์ของข้อกําหนดทางเทคนิคตอ่ความต้องการของผู้บริโภค x Improvement Weight)  

           ค่าความสําคัญของข้อกําหนดทางเทคนิคสัมพันธ์ (Relative Technical Requirement Importance) = (Absolute 

Technical Requirement Importance / Σ Absolute Technical Requirement Importance) x 100 

 

  3.6 ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 69 
	

BMRC

นําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และคํานวณในบ้านคุณภาพมาวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้ข้อกําหนด

ทางเทคนิคที่จะต้องพัฒนาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น 

  3.7 เสนอแนะต่อสถานประกอบการ 

เสนอส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอก

อีสานต่อเจ้าของสถานประกอบการ 

 4. ผลการวิจัย 

    4.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 

          4.1.1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 1 เป็นการสํารวจระดับคะแนนของปัจจัยท่ีมีผลต่อความ 

พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ย (IMP) ของท้ัง 30 ปัจจัยและผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามชุดท่ี 2 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานของผลิตภัณฑ์ต้นแบบร้าน A เทียบกับ

ผลิตภัณฑ์คู่แข่งร้าน B และ ร้าน C โดยค่าคะแนนเฉลี่ยที่นํามาพิจารณาในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน 

คือ ค่าคะแนนเฉล่ียของต้นแบบท่ีมากกว่าคู่แข่ง ค่าคะแนนเฉล่ียของต้นแบบท่ีน้อยกว่าคู่แข่งและผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม่มี

และคู่แข่งไม่มีค่าคะแนน ซึ่งค่าคะแนนเฉล่ียต่างๆ จะถูกนําไปพิจารณาในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน

โดยนําเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและวางพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลค่าคะแนนเฉล่ียของปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน (จากแบบสอบถาม

ชุดท่ี 1) และค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้บริโภคท่ีมีต่อปัจจัยต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบเทียบกับ

ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 2 ร้าน (จากแบบสอบถามชุดท่ี 2) 

ปัจจัย 
คะแนน

เฉลี่ย 
(IMP) 

ค่าคะแนนความพงึพอใจ (Rating) ค่า

เป้าหมา

ยที่

วางแผน

จะ

พัฒนา 

(Planne

d Level) 

ค่า

อัตราส่ว

นการ

พัฒนา 

(Improv

ement 

Ratio) 

ค่า

น้ําหนัก

การ

พัฒนา 

(Improv

ement 

Weight) 

ผลิตภัณฑ์ 

A 
ผลิตภัณฑ์ 

B 
ผลิตภัณฑ์ 

C 

1. ไส้กรอกมีสีตาม

ธรรมชาติ 
4.14 4.09 4.01 4.03 4.09 1.00 4.14 

2. ไส้กรอกมีรสชาติ

หวาน 
3.05 2.99 3.00 2.99 3.00 1.00 3.05 

3. ไส้กรอกมีรสชาติเค็ม 2.73 2.87 2.81 2.84 2.87 1.00 2.73

4. ไส้กรอกมีรสชาติ 2.56 1.87 2.00 2.00 2.00 1.07 2.73
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เปรี้ยว 
5. ไส้กรอกมีรสชาติเผ็ด 2.17 - 1.14 1.14 1.14 1.14 2.47

6. ไส้กรอกไขมันตํ่า 3.36 1.21 1.18 1.19 1.21 1.00 3.36

7. ไส้กรอกมีรสชาติ

แปลกใหม่ 
3.48 - - - 3.48 1.00 3.48 

8. ไส้กรอกมีกล่ินหอม 4.09 3.48 3.41 3.4 3.48 1.00 4.09

9. ไส้กรอกไม่มีกล่ิน

คาว 
4.02 3.15 3.09 3.06 3.15 1.00 4.02 

10. ไส้กรอกไม่มีกลิ่น

อับ 
4.05 3.21 3.11 3.16 3.21 1.00 4.05 

11. ไส้กรอกมี

หลากหลายขนาด 
3.83 3.19 3.11 3.11 3.19 1.00 3.83 

12. ส่วนผสมของไส้

กรอกเหมาะสมกัน 
3.91 3.13 2.98 2.99 3.13 1.00 3.91 

13. ทําจากไส้หมูแท้ 4.16 4.55 4.48 4.49 4.55 1.00 4.16

14. ไส้กรอกมีขนาด

พอเหมาะ 
4.01 3.76 3.69 3.69 3.76 1.00 4.01 

15. ทําจากเน้ือหมูสด 4.68 4.24 4.22 4.2 4.24 1.00 4.68

16. เนื้อหมูมีความ

ละเอียด 
4.27 3.13 3.1 3.11 3.13 1.00 4.27 

17. เน้ือหมูมีสีธรรมชาติ 4.33 4.05 4.03 4.02 4.05 1.00 4.33

18. ไม่ใส่วัตถุกันเสีย 4.60 4.38 4.34 3.35 4.38 1.00 4.60

19. สะอาดถูกหลัก

อนามัย 
4.62 3.20 3.18 3.16 3.20 1.00 4.62 

20. เก็บรักษาได้

ยาวนาน 
4.39 3.09 3.08 3.11 3.11 1.01 4.43 

21. มีป้ายบอกราคา

ชัดเจน 
4.06 - - - 4.06 1.00 4.06 

22. แสดงข้อมูลวธีิการ

รับประทาน 
3.65 - - - 3.65 1.00 3.65 

23. บรรจุภัณฑ์

สามารถรักษาคุณภาพ

ของสินค้าให้คงเดิมได้

3.86 - - - 3.86 1.00 3.86 
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นาน 
24. มีบรรจุภัณฑ์ที่

สวยงาม 
3.74 - - - 3.74 1.00 3.74 

25. บอกวันท่ีและแหล่ง

ผลิตที่ชัดเจน 
3.86 - - - 3.86 1.00 3.86 

26. แสดงสัญลักษณ์

เคร่ืองหมายอาหารและ

ยาของผลิตภัณฑ์ที่

ชัดเจน 

3.84 - - - 3.84 1.00 3.84 

27. ราคาเหมาะสมกับ

ขนาดและคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ 
4.20 3.03 2.99 2.99 3.03 1.00 4.2 

28. มีการส่งเสริมการ

ขาย 
4.03 3.47 3.38 3.39 3.47 1.00 4.03 

29. หาซ้ือได้ง่าย 4.31 3.47 3.24 3.21 3.47 1.00 4.31 
30. สินคา้เป็นที่รู้จัก มี

ตราสินค้า 
3.93 - - - 3.93 1.00 3.93 

 

  4.2 ผลการนําเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาประยุกต์ในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ ์

         เม่ือได้ข้อมูลคะแนนของปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค (IMP) และค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของ

ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบและร้านอ่ืนๆ จึงนําข้อมูลท้ังหมดเข้าสู่ขั้นตอนวางแผนการผลิตภัณฑ์ภายใต้เมทริกซ์บ้าน

คุณภาพ (House of Quality: HOQ)  

4.2.1 ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละข้อท่ีได้จากข้อ 4.1.1 จะถูกแปลงให้เป็นข้อกําหนดทางเทคนิคของ

ผลิตภัณฑ์ (Technical Requirements) ท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถวัดค่าได้  จากความต้องการของผู้บริโภคจํานวน 30 ปัจจัย  

ซ่ึงถูกแปลงให้เป็นข้อกําหนดทางเทคนิคได ้28 ข้อ ดังตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการแปลงความต้องการของผู้บริโภคให้เป็นข้อกําหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ ์      
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ความต้องการของผู้บริโภค

(Customer Requirements) 
ข้อกําหนดทางเทคนิค 

(Technical Requirements) 
1. ไส้กรอกมีสีตามธรรมชาติ อายุของเน้ือ (ช่ัวโมง) 

2. ไส้กรอกมีรสชาติหวาน 
ปริมาณน้ําตาล (กรัม) 
ปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต (กรัม) 

3. ไส้กรอกมีรสชาติเค็ม ปริมาณเกลือ (กรัม) 
4. ไส้กรอกมีรสชาติเปรี้ยว ปริมาณข้าว (กรัม)

5. ไส้กรอกมีรสชาติเผ็ด ปริมาณพริก (กรัม)

6. ไส้กรอกไขมันตํ่า ปริมาณไขมันจากเนือ้หมู (กรัม) 
7. ไส้กรอกมีรสชาติแปลกใหม่  ปริมาณผงปรุงรสอ่ืนๆ (กรัม) 
8. ไส้กรอกมีกล่ินหอม ปริมาณกระเทียม (กรัม) 
9. ไส้กรอกไม่มีกล่ินคาว ปริมาณกระเทียม (กรัม) 
10. ไส้กรอกไม่มีกล่ินอับ ความชื้นของเนือ้หมู (%) 
11. ไส้กรอกมีหลากหลายขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางของไส้หมู (มิลลิเมตร)

12. ส่วนผสมของไส้กรอกเหมาะสม 

ปริมาณเน้ือหมู (กรัม) 
ปริมาณข้าว (กรัม)

ปริมาณไขมันจากเนือ้หมู (กรัม) 
13. ทําจากไส้หมูแท้  ไส้หมูแท้ 

14. ไส้กรอกมีขนาดพอเหมาะ ความยาวของไส้กรอก (มิลลิเมตร) 
15. ทําจากเนื้อหมูสด อายุของเน้ือ (ช่ัวโมง) 
16. เน้ือหมูมีความละเอียด ความละเอียดของเน้ือหมู (มิลลิเมตร) 
17. เนื้อหมูมีสีธรรมชาติ เน้ือหมูท่ีมีสีแดงสด (ค่าสีแดง) 
18. ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่มีวัตถุกันเสยี (กรัม) 

19. สะอาดถูกหลักอนามัย 
เน้ือหมูสะอาด (สะอาด) 
มาตรฐานอาหารและยา 

20. เก็บรักษาได้ยาวนาน อายุการเก็บของผลิตภัณฑ ์(เดือน) 
21. มีป้ายบอกราคาชัดเจน มีป้ายบอกราคาชัดเจน 
22. แสดงข้อมูลวธีิการรับประทาน แสดงข้อมูลวิธีการรับประทาน 
23. บรรจุภัณฑ์สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าให้คงเดิมได้นาน อายุการเก็บของผลิตภัณฑ ์(เดือน) 
24. มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 
25. บอกวันที่และแหล่งผลิตที่ชัดเจน บอกวันท่ีและแหล่งผลิตท่ีชัดเจน 
26. แสดงสัญลักษณ์เคร่ืองหมายอาหารและยา ของผลิตภัณฑ์ที่

ชัดเจน 
มาตรฐานอาหารและยา 
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27. ราคาเหมาะสมกับขนาดและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาต่อข้อ (บาท)

28. มีการส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการขาย (ครัง้/เดือน) 
29. หาซ้ือได้ง่าย สถานท่ีจัดจําหน่าย (จํานวนร้าน) 
30. สินค้าเป็นท่ีรูจั้ก มีตราสินค้า ตราสินค้า

 

4.2.2 ผลการกําหนดค่าระดับเป้าหมายที่วางแผนจะพัฒนา (Planned Level) พบว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Aมีคะแนน

สูงกว่าผลิตภัณฑ์ร้าน B และ ร้าน C ซ่ึงมี 18 ปัจจัย ในส่วนผลิตภัณฑ์ร้าน B ท่ีมีคะแนนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Aซึ่งมี 3 

ปัจจัย ในส่วนของผลิตภัณฑ์ร้าน C ที่มีคะแนนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซ่ึงมี 3 ปัจจัย และส่วนผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม่มีและ

คู่แข่งไม่มี ซ่ึงมี 8 ปัจจัย ซ่ึงปัจจัยท้ัง 30 ปัจจัยนี้จะนําไปพิจารณาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ดังตารางที่ 1 

4.2.3. ผลการกําหนดค่าอัตราส่วนการพัฒนา (Improvement Ratio) พบว่า ความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีค่า 

อัตราส่วนการพัฒนามากกว่า 1.0 จะเป็นความต้องการท่ีสําคัญควรจะให้พิจารณาเพื่อทําการพัฒนา ได้แก่ ไส้กรอกมี

รสชาติเปรี้ยว (1.07) ไส้กรอกมีรสชาติเผ็ด (1.14) เก็บรักษาได้ยาวนาน (1.01) ดังตารางที่ 1 

4.2.4 ผลการกําหนดค่าน้ําหนักการพัฒนา (Improvement Weight) พบว่า ค่าความสําคัญของความต้องการของ

ผู้บริโภค (IMP) ท้ัง 30 ปัจจัย ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมได้แก่ 3 ปัจจัย ดังน้ี ไส้กรอกมีรสชาติเปรี้ยว ไส้กรอกมี

รสชาติเผ็ด เก็บรักษาได้ยาวนาน ดังตารางที่ 1 

4.2.5 ผลการกําหนดค่าความสําคัญของความต้องการหรือข้อกําหนดทางเทคนิค (Important Weight of 

Technical Requirement) พบว่า ระดับค่าความสําคัญของข้อกําหนดทางเทคนิคสมบูรณ์และค่าความสําคัญข้อกําหนดทาง

เทคนิคสัมพันธ์ที่ถูกแปลงในอยู่ในรูปสเกล 1-5 โดยเรียงลําดับจากค่ามากท่ีสุดไปน้อยที่สุด ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลค่าความสําคัญของข้อกําหนดทางเทคนิคสัมพันธ์ 

ข้อกําหนดทางเทคนิค 
(Technical Requirements) 

ค่าความสําคัญ

ข้อกําหนดทางเทคนิค

สัมพันธ์ 

 (%) Relative 

คะแนน

ความสําคัญ 
IMP 

เนือ้หมูสะอาด (สะอาด) 11.33 5.00 
อายุของเน้ือ (ชั่วโมง) 10.31 4.55 
อายุการเก็บของผลิตภัณฑ ์(เดือน) 9.01 3.98 
ไส้หมูแท้  6.27 2.77 
มาตรฐานอาหารและยา  5.3 2.34 
เนือ้หมูท่ีมีสีแดงสด (ค่าสีแดง) 4.82 2.13 
ปริมาณกระเทียม (กรัม) 4.46 1.97 
เสน้ผ่าศูนย์กลางไส้หมู (มิลลิเมตร) 4.43 1.95 
ปริมาณไขมันจากเน้ือหมู (กรัม) 3.76 1.66 
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ราคาต่อข้อ (บาท) 3.15 1.39 
ไม่มีวัตถุกันเสีย (กรัม) 3.06 1.35 
ความยาวของไส้กรอก (มิลลิเมตร) 2.71 1.20 
ความละเอยีดของเน้ือหมู (มิลลิเมตร) 2.67 1.18 
ปริมาณเนื้อหมู (กรัม) 2.65 1.17 
ปริมาณข้าว (กรัม) 2.64 1.17 
บอกวันท่ีและแหล่งผลิตที่ชัดเจน 2.55 1.13 
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 2.53 1.12 
ตราสนิค้า 2.53 1.12 
แสดงข้อมูลวิธีการรับประทาน 2.49 1.10 
ปริมาณน้ําตาล (กรัม) 2.35 1.04 
มีป้ายบอกราคาชัดเจน 2.17 0.96 
ส่งเสริมการขาย (3 คร้ัง/เดือน) 1.78 0.79 
สถานท่ีจัดจําหน่าย (จุดขาย) 1.42 0.63 
ความช้ืนของเน้ือหมู (%) 1.34 0.59 
ปริมาณเกลือ (กรัม) 1.3 0.57 
ปริมาณผงปรุงรสอ่ืนๆ (กรัม) 1.15 0.51 
ปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต (กรัม) 1.01 0.45 
ปริมาณพริก (กรัม) 0.81 0.36 

 

4.3 ผลการกําหนดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ สามารถกําหนดปัจจัยท่ีจะต้องพัฒนาได้ 12 

ปัจจัย ซ่ึงเป็นข้อกําหนดทางเทคนิคจํานวน 15 ข้อ ดังตารางที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลปัจจัยความต้องการและข้อกําหนดทางเทคนิคท่ีจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน 
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ปัจจัยความ

ต้องการของ

ผู้บริโภค 

ข้อกําหนดทางเทคนิค

(Technical 

Requirements) 

ค่าเป้าหมาย

(Targets 

Value) 
เหตุผลในการพัฒนา 

1.ไส้กรอกมี

รสชาติหวาน 

ปริมาณน้ําตาล (กรัม) 3.44 (กรัม) - ผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีคะแนนความพึงพอใจน้อย

กว่าคู่แข่ง (B) และมีความสัมพันธ์ในระดับ 9  

(มีความสัมพันธ์มาก) 
ปริมาณโมโนโซเดียมกลูตา

เมต (กรัม) 
1.14 (กรัม) 

2.ไส้กรอกมี

รสชาติเปรี้ยว 
ปริมาณข้าว (กรัม) 5.72 (กรัม) 

- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบมีคะแนนความพึงพอใจน้อย

กว่าคู่แข่ง (B) และ (C)  
-และมีความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์

มาก) 

3.ไส้กรอกมี

รสชาติเผ็ด 
ปริมาณพริก (กรัม) 0.50 (กรัม) 

- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม่มีแต่คู่แข่ง (B) และ (C) มี

- และมีความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์

มาก) 

4.เก็บรักษาได้

ยาวนาน 

เน้ือหมูสะอาด (สะอาด) สะอาด - ผลิตภัณฑ์ต้นแบบคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่า

คู่แข่ง  (C) 
- เน้ือหมูสะอาดมีค่าความสัมพัทธ์ของข้อกําหนด

ทางเทคนิคมาก 11.33 % มีคะแนนความสําคัญของ

ค่า IMP 5.00 และมีความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มี

ความสัมพันธ์มาก) 
- อายุของเน้ือ มีค่าความสัมพันธ์ของขอ้กําหนด

ทางเทคนิคมาก 10.31 % มีคะแนนความสําคัญของ

ค่า IMP 5.00 และมีความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มี

ความสัมพันธ์มาก) 
- อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์มีค่าความสัมพันธ์ของ

ข้อกําหนดทางเทคนิคมาก 9.01 % มีคะแนน

ความสําคัญของค่า IMP 4.04 และมีความสัมพันธ์

ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก) 

อายุของเน้ือ (ช่ัวโมง) 24 ชั่วโมง

อายุการเก็บของผลิตภัณฑ ์
(เดือน) 

 
1 เดือน 

5.ไส้กรอกมี

รสชาติแปลกใหม่ 
ผงปรุงรสอ่ืนๆ (กรัม) 1.00 (กรัม) 

- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี

ความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก) 
6.มีป้ายบอกราคา

ชัดเจน 
มีป้ายบอกราคาชัดเจน 

มีป้ายบอก

ราคาชัดเจน 
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี

ความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก) 
7.แสดงข้อมูล

วิธีการรับประทาน 
แสดงข้อมูลวิธีการ

รับประทาน 
มีข้อมูล

วิธีการ

- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี

ความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก) 
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รับประทาน

8.บรรจุภัณฑ์

สามารถรักษา

คุณภาพของ

สินค้าให้คงเดิมได้

นาน 

อายุการเก็บของผลิตภัณฑ ์

(เดือน) 
1เดือน 

- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี

ความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก) 

 
มาตรฐานอาหารและยา 

มาตรฐาน

อาหารและยา 

9.มีบรรจุภัณฑ์ที่

สวยงาม 
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 

บรรจุภัณฑ์ที่

สวยงาม 
- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี

ความสัมพันธ์ใน 
ระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก) ตราสินค้า มีตราสินค้า

10.บอกวันที่และ

แหล่งผลิตท่ี

ชัดเจน 

บอกวันท่ีและแหล่งผลิตท่ี

ชัดเจน 

มีวันที่และ

แหล่งผลิตท่ี

ชัดเจน 

- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี

ความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก) 

11.แสดง

สัญลักษณ์

เครื่องหมายของ

ผลิตภัณฑ์ที่

ชัดเจน 

มาตรฐาน 

อาหารและยา 
 

มาตรฐาน

อาหารและยา 
 

- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี

ความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก) 

12.สินคา้เป็นที่

รูจ้ักมีตราสินค้า 
ตราสินค้า มีตราสินค้า 

- ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและคู่แข่งยังไม่มี และ มี

ความสัมพันธ์ในระดับ 9 (มีความสัมพันธ์มาก) 
  

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลข้อกําหนดทางเทคนิคที่พัฒนาเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานต่อ1ข้อ 

ส่วนผสมเดิม % ส่วนผสมใหม่ %

ปริมาณน้ําตาล 2.87 กรัม 6.40 ปริมาณน้ําตาล 3.44 กรัม *   7.12

ปริมาณเกลือ 0.89 กรัม 1.98 ปริมาณเกลือ 0.89 กรัม 1.84

ปริมาณโมโนโซเดียมลูตาเมต 0.90 กรัม 2.01 ปริมาณโมโนโซเดียมลูตาเมต 1.14 กรัม *   2.36

ปริมาณกระเทียม 1.14  กรัม 2.54 ปริมาณกระเทียม 1.14 g  2.36

ปริมาณข้าว 4.59 กรัม 10.23 ปริมาณข้าว 5.72 กรัม *      11.84

ปริมาณเน้ือหมู 17.24 กรัม 38.42 ปริมาณเน้ือหมู 17.24 g 35.69

ปริมาณไขมันจากเน้ือหมู 17.24 กรัม 38.42 ปริมาณไขมันจากเน้ือหมู 17.24 กรัม  35.69

ปริมาณผงปรุงรสอ่ืนๆ 0 กรัม 0 ปริมาณผงปรุงรสอื่นๆ 1.00 กรัม*   2.07

ปริมาณพริก 0 กรัม 0 ปริมาณพริก 0.50 กรัม *      1.03

หมายเหตุ : * คือ ข้อกําหนดและส่วนผสมท่ีพัฒนา 
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ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลข้อกําหนดทางเทคนิคอื่นๆที่พัฒนาเพิ่มเติม 

ข้อกําหนดทางเทคนิค ค่าเป้าหมาย 

เน้ือหมูสะอาด * สะอาด

อายุของเนื้อ * 24 ช่ัวโมง

อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ * 1 เดือน

ราคาต่อข้อ * 4 บาท

ป้ายบอกราคาชัดเจน* มีป้ายบอกราคาที่ชัดเจน 

ข้อมูลวธีิการรับประทาน * มีข้อมูลวิธีการรับประทาน 

บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม * มีบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสวยงาม 

วันที่และแหล่งผลิตที่ชัดเจน * มีวันท่ีและแหล่งผลิตชัดเจน 

ตราสินค้า * มีตราสินค้าที่ชัดเจน 

รับรองมาตรฐานอาหารและยา * ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารและยา 

หมายเหตุ : * คือ ข้อกําหนดและส่วนผสมที่พัฒนา 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาความต้องการของผู้บริโภคมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานและเพื่อ

วางแผนและออกแบบส่วนผสมผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ไส้กรอกอีสาน โดยกลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นผู้บริโภคไส้กรอกอีสานในพื้นที่อําเภอตระการพืชผล จังหวัด

อุบลราชธานี จํานวน 100 คน  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality 

Function Deployment หรือ QFD) ซ่ึงวิธีการดําเนินงานเร่ิมจากการสัมภาษณ์แบบใช้คําถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้บริโภค

จํานวน 50 คนแสดงความคิดเห็นแล้วนําเสียงของผู้บริโภค (Voice of Customer) มาเรียบเรียงถ้อยคําและจัดกลุ่มใหม่เพื่อ

นําไปเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด โดยชุดท่ี 1 สํารวจระดับคะแนนของปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานและชุดที่ 2 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานของร้านต่างๆ จากน้ัน

นําข้อมูลท่ีได้ทั้งหมดจากการตอบแบบสอบถามเติมลงในเมทริกซ์บ้านคุณภาพ (House of Quality : HOQ) เพื่อนํามา

วิเคราะห์ผล คํานวณ วางแผนและออกแบบส่วนผสมผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

มากยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

5.1 การค้นหาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน เร่ิมด้วยการสํารวจความต้องการ

ของผู้บริโภคและสํารวจระดับคะแนนของปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน โดยสํารวจกลุ่ม

ประชากรตัวอย่างท่ีบริโภคไส้กรอกอีสานในพ้ืนที่อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 100 คน ได้ความ

ต้องการของผู้บริโภคท้ังหมด 30 ปัจจัย โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะท่ัวไป ด้านลักษณะเน้ือ ด้านความ

ปลอดภัยและเก็บรักษา ด้านบรรจุภัณฑแ์ละด้านการตลาด  

 5.2 จากการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน สามารถ

วิเคราะห์ผล คํานวณ วางแผนและออกแบบส่วนผสมผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยได้เลือก
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พัฒนาข้อกําหนดทางเทคนิคจํานวน 15 ข้อ ได้แก่ ปริมาณนํ้าตาล  ปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต ปริมาณข้าว ปริมาณ

พริก เน้ือหมูสะอาด อายุของเน้ือ อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ ผงปรุงรสอื่นๆ มีป้ายบอกราคาชัดเจน ราคาต่อข้อ  

แสดงข้อมูลวิธีการรับประทาน มาตรฐานอาหารและยา บรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม ตราสินค้า บอกวันที่และแหล่งผลิตท่ีชัดเจน 

โดยข้อกําหนดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ทั้ง 15 ข้อน้ีจะเป็นส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน

เพื่อท่ีจะเสนอต่อสถานประกอบการให้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานต่อไป 

 

ตารางที่ 7 : ส่วนผสมใหม่ของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน 

ส่วนผสมใหม่ % 
ปริมาณน้ําตาล 3.44 กรัม 7.12 
ปริมาณเกลือ 0.89 กรัม 1.84 
ปริมาณโมโนโซเดียมกลูตาเมต 1.14 กรัม                     2.36 
ปริมาณกระเทียม 1.14 กรัม 2.36 
ปริมาณข้าว 5.72 กรัม      11.84 
ปริมาณเน้ือหมู 17.24 กรัม 35.69 
ปริมาณไขมันจากเน้ือหมู 17.24 กรัม 35.69 
ปริมาณผงปรุงรสอื่นๆ 1.00 กรัม  2.07 
ปริมาณพริก 0.50 กรัม             1.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 : บรรจุภัณฑ์ไส้กรอกอีสานใหม่ 

งานวิจัยน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติท่ีสถานประกอบการสามารถนําวิธีการและแนวทางไปใช้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานได้จริงและยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางทฤษฎีโดยพบว่า เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพมีข้อดี

คือ สามารถประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่มีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้งาน ตามความจําเป็นและความ

เหมาะสมของแต่ละกรณี นอกจากน้ันยังสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบและทําการ

วิเคราะห์ได้ในหลายมิติ โดยสามารถทําการแยกวิเคราะห์เฉพาะส่วนต่างๆ เช่น การวางแผนผลิตภัณฑ์ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์การวางแผนกระบวนการและการวางแผนควบคุมกระบวนการ  
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ในส่วนของข้อจํากัดของเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ คือ ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีความซับซ้อน

และมีข้อกําหนดทางเทคนิคจํานวนมาก รวมถึงในส่วนของการให้คะแนนค่าความสัมพันธ์ต่างๆ ในตารางเมทริกซ์ ซ่ึง      

ค่าคะแนนอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
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การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทาง 

สายมีนบุรี–แฮปป้ีแลนด์ หมายเลขเดินรถ 27 

Study Factors For Selection and Decision to Use a Public Bus Service of 

Minburi – Happyland Number 27 

ชิดชนก อัจฉริยนิติ1 สมศักดิ์ พรมศร2 และเจลี่ วอลลิส2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการ  

และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทาง สายมีนบุรี-แฮปป้ีแลนด์ หมายเลข

เดินรถ 27 โดยทําการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจํานวน 400 คน ระหว่างช่วงเดือนมีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2560  

และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยรูปแบบทางสถิติพรรณนา ดังน้ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยท่ีสําคัญต่อการใช้บริการอยู่ใน

ระดับมากถึงมากท่ีสุด และทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความสําคัญของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ          

การตัดสินใจด้านระยะเวลาและด้านผู้ให้บริการ ในแต่ละด้านน้ันแตกต่างกันท่ีนัยสําคัญ 0.05  ส่วนด้านความปลอดภัย  

ด้านความสะดวกสบาย และด้านประสิทธิภาพของพนักงานขับรถน้ันไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยสําคัญ 0.05 

คําสําคัญ: รถโดยสารประจําทาง, ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล, ความพึงพอใจ 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the factors of personal. Difference in service behavior and the 

satisfaction of the service users that affect the choice of Public bus service case study route Minburi-Happyland 

(Number 27). The questionnaire was used to collect 400 questionnaires between March and April 2017. Statistical 

analysis was performed with the following Statistical data :  mean, percentage and standard deviation.  The data 

include testing hypotheses by statistical t-test.  The average rate factors of the service were high level.  The 

Hypothesis testing by the researchers found, passenger had factors for selection and Decision with time and services 

provider, there was different of satisfaction at 0. 05 level of significant.  Safety comfortable and performance of 

driver, there was the not different of satisfaction at 0.05 level of significant. 

Key words: Bus Service, Personal factors, Satisfaction 

                                                            
1 อาจารยภ์าควิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
2 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต ภาควิชาการจัดการโลจิสตกิส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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บทนํา 

 การคมนาคมขนส่งทางบก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยทางรถยนต์หรือทางรถไฟ  ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง

ทางน้ํา ต่างมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงสําหรับประชาชน ในการเดินทางไปยังสถานที่ทํางานสถานศึกษาหรือเดินทางเพื่อ

ติดต่อธุรกิจ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยว  โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดถือว่าการคมนาคมขนส่งทางบก

น้ัน  มีบทบาทสําคัญมากเน่ืองจากมีความสะดวกสบาย และรวดเร็ว รวมท้ังค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ไม่สูงจนเกินไป จึง

ทําให้เป็นท่ีนิยมของประชาชนโดยท่ัวไปรวมท้ังนักท่องเที่ยว 

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดท่ีมีการจราจรในเมืองค่อนข้างหนาแน่นมาก  จึงมียานพาหนะท่ีจดทะเบียน

กับกรมการขนส่งทางบกทั้งหมดประมาณ 9,118,154 คัน มีพ้ืนที่ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรตามทะเบียน

ราษฎร์ กว่า 5 ล้านคน ความเป็นมาของกิจการรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานคร ตามประวัติกล่าวว่ารถโดยสาร

ประจําทางในสมัยก่อนเรียกว่า “รถเมล์” เข้าใจว่าคงเรียกช่ือตาม “เรือเมล์” รถโดยสารประจําทางที่มีครั้งแรกนั้น ใช้กําลัง

ม้าลากจูง ไม่ต้องอาศัยน้ํามันเชื้อเพลิงให้เป็นภาระเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการเช่นในปัจจุบัน  โดยมีพระยาภักดีนรเศรษฐ 

(เลิศ เศรษฐบุตร)  เป็นผู้ริเริ่มกิจการรถโดยสารประจําทาง เม่ือราว พ.ศ. 2450 ว่ิงระหวา่งสะพานยศเส สะพานกษัตริย์ศึก 

ในปัจจุบัน ถึงประตูน้ํา สระปทุม แต่เน่ืองจากใช้ม้าลาก จึงไม่รวดเร็วทันใจ และไม่สามารถให้ความสะดวกแก่ผู้โดยสารได้

เพียงพอ ต่อมาในปี 2456 พระยาภักดีนรเศรษฐ จึงได้ปรับปรุงกิจการใหม่รวมทั้งเปล่ียนแปลงวิธีการเดินรถ โดยนํา

รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด   มาว่ิงแทนรถม้าลากและขยายเส้นทางให้ไกลข้ึน  จากประตูนํ้า สระปทุม ถึงบางลําพู (ประตูใหม ่

ตลาดยอด) 

ธุรกิจการให้บริการการขนส่งผู้โดยสารน้ัน จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ

ให้กับลูกค้า ธุรกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) น้ัน   เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวกับการให้บริการ  ดังน้ัน การทราบถึง

ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการรถโดยสารประจําทางจะทําให้บริษัทฯ สามารถนําข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงการให้บริการ

เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้มาใช้บริการและทําให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างของการบริการจนเกิดความประทับใจ

และเต็มใจท่ีจะจ่ายค่าบริการเพื่อให้ได้บริการที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้มาใช้บริการและยังสามารถทํา

ใหบ้ริษัทสามารถได้รับทราบคําร้องเรียนหรือความไม่พอใจจากผู้ใช้บริการในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงมีอยู่เป็นจํานวนมากได้โดยตรง  

 ดังน้ัน ประโยชน์ของการวิจัยในครั้งน้ีทําให้ทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการรถโดยสารประจําทาง

ร่วมบริการ สาย 27 เส้นทางมีนบุรี-แฮปป้ีแลนด์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ท่ีมาใช้บริการ การวิจัยคร้ังน้ีจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ใช้รถโดยสารประจําทางร่วมบริการสาย 27 เส้นทางมีนบุร-ีแฮปป้ีแลนด์เพื่อจะได้นํา

ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้บริการให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะกรณีศึกษา เส้นทาง  

มีนบุรี-แฮปป้ีแลนด์ หมายเลขเดินรถ 27  กรุงเทพมหานคร 

        2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะกรณีศึกษา เส้นทางมีนบุรี- 

แฮปป้ีแลนด ์หมายเลขเดินรถ 27 กรุงเทพมหานคร  
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ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือผู้ท่ีใช้บริการรถโดยสารประจําทางร่วมบริการ สาย 27 เส้นทางมีนบุรี- 

แฮปป้ีแลนด ์  

 2. ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ศึกษาและเก็บข้อมูลจากผู้ท่ีใช้บริการรถโดยสารประจําทางร่วมบริการ  

สาย 27 เส้นทางมีนบุรี-แฮปป้ีแลนด์ โดยการใช้แบบสอบถามและลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ใช้บริการรถ

โดยสารประจําทางร่วมบริการ สาย 27 เส้นทางมีนบุรี-แฮปปี้แลนด์ 

3. ขอบเขตด้านเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้   

  - แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป  

  - ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจตามโมเดล SERVQUAL ของ Parasuraman 

  - แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจ  
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

1. ผู้บริหารของ ขสมก  .และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผน และแก้ไข

ท่ีเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง ร่วมบริการ ปัญหาต่างๆ  หมายเลขเดินรถ 27 

แฮปป้ีแลนด์– เส้นทาง มีนบุรี   

 2. ทําให้ทราบระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง ร่วมบริการ หมายเลข

เดินรถ 27 แฮปปี้แลนด์–เสน้ทาง มีนบุร ี   

 3. ทําให้ทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง ร่วมบริการ 

หมายเลขเดินรถ 27 แฮปปี้แลนด์–เสน้ทาง มีนบุร ี   

 4. ทําให้ทราบปัญหาและแนวทางที่เก่ียวข้องกับการสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง 

ร่วมบริการ  หมายเลขเดินรถ 27 แฮปป้ีแลนด์–เส้นทาง มีนบุร ี   
 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 

การประเมินและการวัดคุณภาพของการให้บริการเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจับต้องได้จึงยากที่จะประเมินคุณภาพของ

งานบริการเม่ือเปรียบเทียบกับการประเมินและการวัดคุณภาพของสินค้าเน่ืองจากผู้บริโภคจะมีส่วนร่วมในการผลิตบริการ 

(Service Production) ซึ่งการประเมินคุณภาพของการบริการจะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการส่งมอบบริการ (Process of 

Service Delivery) และประเมินจากผลลัพธ์ (Output) ของการบริการ อีกท้ังคุณภาพของบริการท่ีผู้บริโภครับรู้ (Perceived 

Quality of Service) จะเป็นผลมาจากกระบวนการประเมินผลของผู้บริโภคโดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ถึง

การส่งมอบบริการ (Perception of Service Delivery) และผลลัพธ์ (Output)ของการส่งมอบบริการเปรียบเทียบกับความ

คาดหวัง (Expectation) ของผู้บริโภคทีมาอยู่แต่เดิม (Lovelock, 1996: p. 464)  

ผลท่ีได้จะแบ่งเป็น 2 ข้ัว คือคุณภาพการบริการที่ไม่เป็นที่พอใจ ลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่ยอมรับ (Unacceptable 

Quality) และคุณภาพการบริการแบบอุดมคติ (Ideal Quality) ซึ่งระหว่าง 2 ข้ัวน้ี จะมีระดับของคุณภาพการบริการที่
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ผู้บริโภคหรือลูกค้าแต่ละคนพึงพอใจ (Satisfactory Quality) ซึ่งแต่ละคนอาจจะพึงพอใจในระดับของคุณภาพการบริการที่

ไมเ่หมือนกัน ดังนัน้ เราสามารถวัดการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของแต่ละคน (Ghobadian et al., 1994)    

 ระบบการให้บริการสาธารณะ หมายถึง กระบวนการให้บริการซ่ึงมีลักษณะท่ีเคลื่อนไหวเป็นพลวัต (Dynamic) 

โดยระบบการให้บริการท่ีดีจะเกิดข้ึนได้ เม่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใช้ทรัพยากรและผลิตการบริการเป็นไปตามแผนงาน

และเข้าถึงการรับบริการ จากความหมายด่ังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (System 

Approach) ท่ีว่าหน่วยงานมีหน้าท่ีให้บริการใช้ปัจจัยนําเข้า (Input) เข้าสู่กระบวนการผลิต (Process) และออกมาเป็น

ผลผลิตหรือบริการ (Output) โดยท้ังหมดจะต้องเป็นไปตาม แผนงานท่ีกําหนดไว้ดังน้ัน การประเมินผลจะช่วยทําให้ทราบ

ถึงผลผลิตหรือการบริการที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรด้วยเหตุน้ีระบบการให้บริการสาธารณะจึงมีลักษณะที่เคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ (Verma, 1997)  
 

การทบทวนวรรณกรรม  
  

 วัลลภา ชายหาด (2532)  ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะด้านการรักษาความสะอาด

ของกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อบริการสาธารณะด้าน

การรักษาความสะอาด ได้แก่ บริการเก็บขนขยะมูลฝอย บริการกวาดถนน และบริการต้ังถังรองรับขยะมูลฝอย  

โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะของเขต  

มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการบริการสาธารณะด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร รวมท้ัง 3 

บริการย่อย สําหรับในส่วนของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการด้านการรักษาความสะอาดของ

กรุงเทพมหานครนั้น เม่ือพิจารณาบริการย่อย 3 ประเภทรวมกัน ไม่สามารถสรุปได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่มี

ความพึงพอใจในบริการ  

 มริษา ไกรงู (2552) การวิจัยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารท่ีมีต่อการใช้

บริการของรถตู้โดยสารประจําเส้นทางสายกรุงเทพ – เพชรบุรี (หมายเลขเส้นทางเดินรถ 73)   2) เพ่ือศึกษาปัจจัย      

ส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการใช้บริการรถตู้ โดยสารประจําทาง  3) เพ่ือศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับ

การเดินทางท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารท่ีมีต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารประจําทางกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้โดยสารท่ีใช้ บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศประจําเส้นทางสายกรุงเทพ –เพชรบุรี (หมายเลข

เส้นทางเดินรถ 73) จํานวน 400 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ Accidental Sampling ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากร ในขณะ

ท่ีใช้บริการรถตู้โดยสารประจําทาง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ สถิติท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อย

ละ (%) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนการ ทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ T – test และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) นวลจันทร์ กาญจนวิบูลย์ (2556) การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้รับบริการที่

มีต่อรถโดยสารประจําทาง สาย กรุงเทพฯนครปฐม (997) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อ

รถโดยสารประจําทาง สาย กรุงเทพฯ นครปฐม (997) โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ประชากรที่

ใช้ในการศึกษาคือ ประชากรเขต อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษาจํานวน 100 ราย โดยมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านดังนี้ด้านการส่งเสริมการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านสถานที่และช่องทางการจัด

จําหน่าย ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ 
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 สิริวงษ์ เอียสกุล (2557) วิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้และรถโดยสาร กรณีศึกษาจุดผ่านแดน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย โดยการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเชิงสํารวจ (Survey Research)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สํารวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้บริการรถตู้และรถโดยสาร บริเวณจุดผ่านแดน

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย 2) สํารวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ

รถตู้และรถโดยสาร บริเวณจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการรถตู้และรถโดยสารกรณีศึกษาจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย จํานวน 360 คน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน  
 

ระเบียบวิธีการวิจัย  
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัย คือ ผู้โดยสารท่ีใช้บริการรถโดยสารประจําทางร่วมบริการ สายมีนบุรี – แฮปป้ีแลนด์ 

(หมายเลขเส้นทางเดินรถ 27)  

 กลุ่มตัวอย่าง ที่ศึกษาใช้หลักการกําหนดขนาดตัวอย่างตามสูตรยามาเนะ ทาโร่ (Yamane, 1960) ดังน้ี  

    จากสูตร    

 

โดยท่ี  n  = ขนาดของตัวอย่างประชากร  

 N =  ขนาดของประชากรหาได้จาก จํานวนรถ×จํานวนว่ิงเฉลี่ยต่อคัน×จํานวนผู้โดยสารเฉล่ียต่อเท่ียว 

(37×4×25 = 3,700) 

e = ความคาดเคล่ือน (ของข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากตัวอย่างประชากร) เท่าท่ีสามารถยอมรับได้ในการวิจัย

ครัง้น้ีกําหนดให้ e = 5% 

    แทนค่า n =
3,700

1+3,700(0.05)2
  

      

     n = 361 

 ดังน้ัน ขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจะต้องไม่น้อยกว่า 361 คน ซึ่งในท่ีน้ีผู้วิจัยจําทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 400 คน  

   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) การสร้างแบบสอบถามมีส่วนประกอบ

ด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้ 

21 Ne

N
n
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      ส่วนที่ 1 เป็นคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคําถามเป็นแบบให้เลือกตอบ 

(Check - list)  

     ส่วนที่ 2 เป็นคําถามด้านปัจจัยเกี่ยวกับการเดินทาง มีลักษณะคําถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check - list) 

      ส่วนที่ 3 เป็นคําถามวัดความพึงพอใจต่อการบริการของรถโดยสารประจําทาง ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้  

  ระดับความพอใจ มากท่ีสุด  = 5 คะแนน  

  ระดับความพอใจ มาก  = 4 คะแนน  

  ระดับความพอใจ ปานกลาง = 3 คะแนน  

  ระดับความพอใจ น้อย  = 2 คะแนน  

  ระดับความพอใจ น้อยท่ีสุด  = 1 คะแนน  

 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย โดยถือกฎของเบสท์ (Best,1996)    

  คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 แสดงว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด  

คะแนนเฉล่ีย 3.50 –4.49 แสดงว่ามีความพึงพอใจมาก  

 คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 แสดงว่ามีความพึงพอใจปานกลาง  

 คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 แสดงว่ามีความพึงพอใจน้อย  

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 แสดงว่ามีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

  1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉล่ีย (Mean) และคา่ร้อยละ (Percentage) 

  2. ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทาง สายมีนบุรี-แฮปป้ีแลนด์ หมายเลขเดินรถ 

27  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean: X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ของคําถามเป็นรายด้าน

และรายข้อ  

  3. การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการ

รถตู้โดยสารสาธารณะ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยใช้สถิติ One – Way ANOVA ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

ผลการวิจัย  
 

ในการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง สายมีนบุรี –แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ 

27  ได้ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและผลการวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี   
 4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ, การศึกษา,อาชีพ,รายได้,วัตถุประสงค์ใน

การเดินทาง,ความถี่ในการใช้บริการรถโดยสาร,ระยะเวลารอรถโดยสาร  
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (400 คน) ร้อยละ 

1. เพศ    

ชาย  172 43.0 

หญิง    228 57.0 

2. อายุ    

ตํ่ากว่า 20 ปี 114 28.5 

21 - 30 ปี  112 28.0 

31 - 40 ปี  56 14.0 

41 - 50 ปี  40 10.0 

มากกว่า 50 ปี   78 19.5 

3. การศึกษา 

ประถมศึกษา  70 17.5 

มัธยมศึกษาตอนต้น  106 26.5 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  57 

48 

14.3 

12.0 อนุปริญญา/ปวส.   

ปริญญาตรี   91 

28 

22.8 

7.0 สูงกว่าปริญญาตรี  

4. อาชีพ  

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  50 12.5 

พนักงานบริษัทเอกชน  82 20.5 

กิจการส่วนตัว/ค้าขาย  72 18 

นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต  123 30.8 

ว่างงาน  35 8.8 

อ่ืนๆ  38 9.5 

5.รายได้ต่อเดือน   

ตํ่ากว่า 5,000 บาท 

5,000-10,000 บาท 

  115 

82 

28.8 

20.5   

10,001-15,000 บาท   82 20.5 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (400 คน) ร้อยละ 

15,001-20,000 บาท  67 16.8 

20,001-25,000 บาท  21 5.3 

มากกว่า 25,000 บาท  33 8.3 

6. วัตถุประสงค์ 

ไปศึกษาเล่าเรียน   93 23.3 

ไปทํางาน  103 

20 

34 

25.8 

5.0 

8.5 

ไปติดต่อธุรกิจ 

ไปทําธุระส่วนตัว 

  

  

เดนิทางกลับบ้าน   80 20.0 

ไปเท่ียว    70 17.5 

7. ความถี่ในการใช้บริการรถโดยสาร  

นานๆ ครัง้  94 23.5 

1-2 วันต่อสัปดาห์ 

3-4 วันต่อสัปดาห์ 

 52 13.0 

34.8 139

5-6 วันต่อสัปดาห์   60 15.0 

ใชทุ้กวัน 55 13.8 

8. ระยะเวลาในการรอรถโดยประมาณ 

ประมาณ 1-10 นาที 79 19.8 

ประมาณ 11-20 นาที 249 62.3 

ประมาณ 21-30 นาที 68 17.0 

ประมาณ 31-60 นาที 4 1.0 

 

 

 4.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทาง สายมีนบุรี – 

แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ 27  
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทาง สายมีนบุรี –  

               แฮปป้ีแลนด์ หมายเลขเดินรถ 27 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ความสําคัญต่อการตัดสินใจ ความหมาย 

  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

ด้านระยะเวลาในการเดินทาง 

1.ความตรงต่อเวลาถึงสถานีปลายทาง 4.49 0.534 มาก 

2.ความเหมาะสมของระยะห่างของเวลารถมินิบัส สาย 27 ที่

สถานีต้นทางและสถานีระหว่างทาง 
4.59 0.493 มากท่ีสุด 

รวม 4.54 0.399 มากท่ีสุด 

ด้านผู้ให้บริการรถโดยสารประจําทางระหว่างเส้นทางมีน

บุร ี–แฮปปี้แลนด์    

1.ความเหมาะสมของเส้นทางที่ใช้บริการรถมินิบัสสี สาย 27 

ระหว่างเส้นทางมีนบุรี - แฮปปี้แลนด์ 
4.70 0.563 มากท่ีสุด 

2.ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน /ความระแวงในการใช้

รถมินิบัส สาย 27 จากสถานการณ์ความรุนแรงจากกลุ่ม

นักศึกษา 

4.57 0.567 มากท่ีสุด 

รวม 4.63 0.386 มากท่ีสุด 

ด้านความปลอดภัยในการให้บริการ 

1.ความปลอดภัยสําหรับการจอดเฉพาะป้ายรถโดยสาร 4.72 0.481 มากท่ีสุด 

2.ความปลอดภัยขณะขึ้น – ลงรถท่ีสถานีต้นทางและสถานี

ระหว่างทาง 
4.66 0.504 มากท่ีสุด 

3.ความปลอดจากการขับขี่รถบนท้องถนน (เฉพาะเส้นทางมีน

บุรี - แฮปปี้แลนด์) 
4.68 0.493 มากท่ีสุด 

รวม 

 
4.69 0.260 มากท่ีสุด 
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ด้านความสะดวกสบายในขณะให้บรกิาร 

1.ประตูขึ้น -ลง มี 2 ด้าน และมีราวจับท่ีม่ันคง 4.61 0.574 มากท่ีสุด 

2.ท่ีน่ังมีความแข็งแรงและมีระยะห่างระหวา่งเบาะอย่าง

พอเหมาะ 
4.68 0.480 มากท่ีสุด 

3.บรรยากาศภายในรถสะอาดปลอดโปร่ง 4.65 0.536 มากท่ีสุด 

รวม 4.64 0.296 มากท่ีสุด 

ด้านประสิทธิภาพของพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง

สายมีนบุรี -แฮปปี้แลนด์  สาย 27    

1.พนักงานขับรถ ขับรถด้วยความเร็วที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง / 

ด้วยความไม่ประมาท 
4.74 0.441 มากท่ีสุด 

2.พนักงานขับรถ มีจังหวะในการหยุดรถและการออกตัวของรถ

ด้วยความนุ่มนวล 
4.73 0.445 มากท่ีสุด 

3.การส่ือสารของพนักงานขับรถ ส่ือสารดว้ยวาจาท่ีสุภาพ 4.64 0.51 มากท่ีสุด 

4.พนักงานขับรถมีความรับผิดชอบในการส่งผู้โดยสารจนถงึ

สถานีปลายทางสุดท้าย 
4.64 0.491 มากท่ีสุด 

รวม 4.69 0.197 มากท่ีสุด 
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รูปท่ี 1   การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทาง (มินิบัส)  

สายมีนบุร ี– แฮปป้ีแลนด์ หมายเลขเดินรถ 27  ท้ัง 5 ด้าน 

4.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถโดยสาร

ประจําทาง (มินิบัส) สายมีนบุรี – แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ 27 โดยจําแนกตามอาชีพ  

ตัวช้ีวัดด้าน แหล่งความแปรปรวน 

ค่าเบี่ยงเบน

ยกกําลัง

สอง 

ค่า

อิสระ

ค่ากําลังสอง

เฉลี่ย 

อัตรา 

ส่วน 

ระดับ

นัยสําคัญ 

ด้านระยะเวลา 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 

5.725 5 1.145 7.807 0.000*

57.785 394 147 

รวม 63.510 399 

ด้านผู้ให้บริการ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 

3.042 5 0.608 4.248 0.001*

56.435 394 143 

รวม 59.478 399 

ด้านความปลอดภัย 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 

0.318 5 0.064 0.942 0.453

26.605 394 0.068 

รวม 26.923 399 

ด้านความสะดวกสบาย 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 0.771 5 0.154 1.774 0.117

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 34.249 394 0.087

รวม 35.020 399 

ด้านประสิทธิภาพของพนักงานขับรถ 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 

0.097 5 0.019 0.497 0.778

15.341 394 0.039

รวม 15.438 399 

ผลรวมความพึงพอใจทุกๆ ด้าน 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 

ความแตกต่างภายในกลุ่ม 

0.02 5 0.004 0.639 0.670

2.468 394 0.006 

รวม 2.488 399 
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H   : ความพึงพอใจต่อการบริการด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกสบาย และด้านประสิทธิภาพของ พนักงาน 

ขับรถ ไม่แตกต่างกัน 

H   : ความพึงพอใจต่อการบริการด้านระยะเวลา และดา้นผู้ให้บริการ แตกต่างกัน  

 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการของรถโดยสารประจําทาง (มินิบัส) 

สายมีนบุรี – แฮปปี้แลนด์ หมายเลขเดินรถ 27 จําแนกตามอาชีพ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านระยะเวลา และ

ด้านผู้ให้บริการ น้ันแตกต่างกัน แต่ในส่วนของด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกสบาย และด้านประสิทธิภาพของ

พนักงานขับรถไม่แตกต่างกัน  

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทางสายมีนบุรี-แฮปปี้

แลนด์ หมายเลขเดินรถ 27 โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจกับกลุ่มประชากรที่ เป็นผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง  

รวมท้ังหมด 400 ราย และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถ

โดยสารประจําทางสายมีนบุรี-แฮปป้ีแลนด์ หมายเลขเดินรถ 27  

 สรุปผลการวิจัย  

 1. จากผลการสํารวจถึงการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทางสายมีนบุรี- 

แฮปป้ีแลนด์ หมายเลขเดินรถ 27 พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในแต่ละด้านนั้นเม่ือนําแต่ละปัจจัยมา

หาค่าเฉล่ียพบว่า ในแต่ละปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยูใ่นระดับมากที่สุดในทุกๆ ด้าน  

 2. จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการการศึกษา

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทางสายมีนบุรี-แฮปป้ีแลนด์ หมายเลขเดินรถ 27 โดยจําแนก

ตามอาชีพ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านระยะเวลา และด้านผู้ให้บริการ น้ันแตกต่างกัน แต่ในส่วนของด้าน

ความปลอดภัย ด้านความสะดวกสบาย และด้านประสิทธิภาพของพนักงานขับรถไม่แตกต่างกัน   

 ข้อเสนอแนะของการวจิัยครั้งต่อไป  

 1. เน่ืองจากความพึงพอใจ เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับทัศนคติของบุคคลไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีถาวร ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม ดังน้ันการทําวิจัยซ้ําในเร่ืองน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีน่ากระทําเป็นอย่างย่ิงโยมีระยะเวลาห่างกัน

พอสมควร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางด้านต่างๆ ให้เกิดมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานได ้  

 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถโดยสารประจําทางกับรถโดยสารประจําทาง    สาย

อ่ืนๆ เพ่ือให้ทราบถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารรถประจําทาง 
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ปัจจัยในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย* 

Professional Accountants Retention factors in Thai accounting firm 

สุวลักษณ์ อ้วนสอาด** 

บทคัดย่อ  

บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย ในมุมมอง

ของนักวิชาชีพบัญชีและผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี  อันมีส่วนช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การดูแลรักษาแรงงานวิชาชีพ

บัญชีท่ีมีคุณภาพให้คงอยู่ในองค์กร   วิธีดําเนินการวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจัยได้แก่ การสํารวจความคิดเห็น

ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารท้ังสํานักงานบัญชีคุณภาพและท่ัวไป จํานวน 252 ตัวอย่าง ประเด็นปัจจัยดึงดูดและปัจจัยจูงใจใน

ความสําเร็จด้านการดูแลรักษาพนักงานวิชาชีพบัญชี  และการสํารวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพบัญชีต่อการได้รับปัจจัย

จูงใจและปัจจัยดึงดูดเพื่อการดําเนินดูแลรักษาพนักงานของสถานประกอบการ จํานวน 408 ตัวอย่าง  ผลการศึกษาพบว่า 

ความคิดเห็นของสํานักงานบัญชีคุณภาพต่อระดับความสําเร็จการนําปัจจัยดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีไปใช้มีความแตกต่าง

กับสํานักงานบัญชีท่ัวไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในประเด็นการกําหนดภาระงานท่ีเหมาะสม สามารถทํางานเสร็จได้ใน

เวลา การให้อิสระในการทํางานและบริหารจัดการเวลาการทํางานเอง การกําหนดระยะเวลาการเล่ือนข้ันในการทํางานที่

ชัดเจน และทําได้รวดเร็ว การมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมเป็นไปตามผลจากการประเมินผลงาน 

การมีโปรแกรมวางแผนเกษียณอายุ และการสร้างองค์กรแห่งความสุข ท่ีมีความสมดุลชีวิตส่วนตัวและการทํางาน   

ในขณะที่ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักบัญชีจํานวน 408 ตัวอย่างเก่ียวกับปัจจัยจูงใจในการทํางานใน

สํานักงานบัญชีไทยพบว่า นักวิชาชีพบัญชีได้รับการเป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จในงาน โอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะใน

การทํางาน และโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าทางสายอาชีพนักบัญชี  ซ่ึงมีส่วนทําให้พนักงานกระตือรือร้น มุ่งความสําเร็จ

ในอาชีพและการทํางานในสํานักงานบัญชี  ในส่วนของปัจจัยรักษาท่ีองค์กรจัดหาให้กับพนักงานน้ัน ได้แก่ การให้ความ

เช่ือถือและม่ันใจต่อผู้นํา การมีระบบการเรียนรู้และพัฒนางาน (เช่น ระบบพี่เล้ียง คู่มือปฏิบัติงาน) ความสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงานและหัวหน้าสํานักงานท่ีดี  ผลการศึกษาจากมุมมองผู้ประกอบการสํานักงานบัญชีและนักวิชาชีพบัญชี สามารถ

เป็นแนวทางสําคัญไปสู่ข้อเสนอแนะในการกลยุทธ์การดูแลรักษาพนักงาน (Retention Strategy) เพื่อให้พนักงานอยากอยู ่

อยากคิด อยากทํางานกับองค์กรให้ยาวนานที่สุด  อันเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งรักษาพนักงานท่ีมีผลงานดีไว้กับองค์กรต่อไป 

 

คําสําคัญ: การดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชี  ปัจจัยจูงใจพนักงาน ปัจจัยการดึงดูดพนักงาน  ปัจจัยการรักษาพนักงาน   

                                                            
* บทความน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะปัจจัยในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย   เพ่ือสนับสนุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือศึกษา

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีของสํานักงานบัญชีคุณภาพ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชี ในชุดโครงการวิจัยเร่ืองการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีไทยระหว่างประเทศในภูมิภาค

อาเซียน 
** อาจารย์ประจําหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาบริหารธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

 This article aimed to study the professional accountant retention factors in Thai accounting firms in the view 

of professional accountants and accounting firm entrepreneurs.  That could help plan professional accounting labor 

retention strategy with high quality in the organization. The research methodology used questionnaires as a research 

tool, such as opinion surveys of entrepreneurs/executives in both quality and general accounting offices with 252 

samples on the issue of attracting and motivating factors of the success for professional accountant retention and 

opinion surveys of professional accountants towards attracting and motivating factor-taking for operating enterprise 

employees’  retention with 408 samples.  The results showed that the opinions of the quality accounting office 

towards the level of success for the application of professional accountant retention factors were significantly different 

from those of the general accounting office on the issue of determining appropriate workload, being able to finish 

work in time, giving them the freedom to work and managing the time themselves, determining the period of work 

promotion clearly and fast, having fair and appropriate compensation system based on the job evaluation results, 

having a retirement plan program and creating a happy organization with the balance of personal life and work. 

 According to the study results of 408 accountants' opinions on job motivation in Thai accounting firms 

showed that professional accountants were a part of the success in the job with opportunity to learn and develop 

work skills and opportunity and growth of professional accountants which made the staff enthusiastic, focused on 

career success and worked in accounting offices.  The retention factors that the organization provided to its 

employees, such as giving trust and being confident in leaders, having a learning and work development system 

(such as mentoring system, procedure manual) and good relationship with colleagues and office heads. The results 

from the perspective of accounting entrepreneurs, professional accountants were able to use as an important 

approach for suggestions for the retention strategy to make employees want to stay, think and work with the 

organization for the longest.   This was a strategy focusing on good employees’  retention with the organization 

further.  

บทนํา 

 การเปิดเสรีตลาดแรงงานวิชาชีพ เป็นหน่ึงในมาตรการที่เกิดข้ึนพร้อมกับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ .ศ.  2558 เป็นการขยายข้อตกลงการยอมรับร่วมทางด้านแรงงาน (MRAs) ท่ีครอบคลุมสาขา

อ่ืนๆ ที่เป็นท่ีต้องการของตลาดอาเซียน ซ่ึงวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการท่ีมีการเปิดเสรีภายใต้แผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นักบัญชีสามารถขึ้นทะเบียนบุคลากรวิชาชีพอาเซียนจากคณะกรรมการกํากับดูแลการ

ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อโอกาสในการทํางานท่ีดีข้ึนได้ นอกจากน้ันยังผลกระทบเชิงบวกสําหรับประเทศไทย ได้แก่ อัตรา

การจ้างแรงงานนักบัญชีและผู้สอบบัญชีไทยจะสูงขึ้น เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี      
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เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองของผู้สอบบัญชีไทย จํานวนผู้ให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีมีมากขึ้น และผู้บริโภคมี

ทางเลือกมากขึ้นและได้รับบริการที่มีคุณภาพดีขึ้นในอัตราค่าบริการที่ถูกลง ส่วนผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ สํานักงานบัญชี

ไทยอาจสูญเสียแรงงานให้กับสํานักงานต่างชาติ สํานักงานบัญชีไทยอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากขนาดกิจการ 

สํานักงานบัญชีไทยอาจไม่สามารถให้บริการท่ีหลากหลายและมีมาตรฐานระดับสากล และสํานักงานบัญชีต่างชาติอาจมี

การควบรวมกิจการมากขึ้นเพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด (ดนุพล อริยสัจจากร และสมประวิณ มันประเสริฐ, 2557)   

จากการศึกษาลักษณะธุรกิจสํานักงานบัญชีในประเทศไทยส่วนมากเป็นการจัดทําบัญชีและภาษีโดยนําเอกสาร

ประกอบการจัดทําบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ท่ีสํานักงานบัญชีของตนเอง พร้อมท้ังบริการ

นําส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า  จึงจําเป็นต้องอาศัยนักวิชาชีพบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง 

และเป็นแรงงานคุณภาพที่มีความรู้ (Knowledge Workers) แต่ปัจจุบันกลับพบปัญหาพนักงานลาออกบ่อย อายุการทํางาน

ของพนักงานเฉล่ียเพียง 1-2 ปี ทําให้การทํางานสะดุด ขาดความต่อเนื่องในการวางแผนการทํางาน ยากต่อการขยายงาน 

ซ่ึงสํานักงานบัญชีต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากเพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาทํางานทดแทน 

โดยเฉพาะช่วงระยะเวลาการปิดบัญชี จัดทํางบการเงินประจําปีให้ลูกค้าของทุก ๆ ปี จะเกิดปัญหาพนักงานมีไม่เพียงพอ 

หรือมีเพียงพอ แต่พนักงานมีประสบการณ์น้อยเกินไป   อีกท้ังยังมีข้อจํากัดเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานท่ีขึ้นอยู่

กับอัตราค่าบริการของลูกค้า ท่ีค่อนข้างน้อยกว่าธุรกิจอื่น ๆ  ถึงแม้สํานักงานบัญชีอยากจะจ่ายให้เท่ากับธุรกิจอ่ืนก็ตาม 

จึ ง เป็ น เห ตุ ให้ นั ก วิชา ชีพ บัญ ชี อ ยากลาออกจากงาน ในสํ า นั ก งานบัญ ชี  สอดคล้ อ ง กั บผลงานวิจั ย ขอ ง 

แสงระวี อยู่ทอง (2556) ท่ีศึกษาปัญหาในการให้บริการของสํานักงานบัญชีในประเทศไทย ได้เสนอแนะว่าควรจัดการใน

เร่ืองของการเปล่ียนงานของพนักงานบัญชี เน่ืองจากเม่ือพนักงานบัญชีมีประสบการณ์ในระดับหน่ึงแล้ว ก็ต้องมองหา

ประสบการณ์ใหม่ ๆ และทางสํานักงานบัญชีก็จะประสบปัญหาเร่ืองการต่อเน่ืองในการทํางานและประสานงานกับลูกค้า 

ฉะน้ันควรเพิ่มส่ิงตอบแทนและงานท่ีแปลกใหม่เพื่อให้พนักงานได้มีประสบการณ์ในแต่ละธุรกิจมากขึ้น  ดังน้ัน นักบัญชีท่ีมี

ศักยภาพสูงจึงมีบทบาทและความสําคัญอย่างมากต่อองค์กร ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ท่ีการเปล่ียนแปลงมีมากและมีปัญหา

ซับซ้อน ทําให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชียิ่งสําคัญมากขึ้นไปอีก เพราะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นทําให้ผู้บริหารต้อง

ตัดสินใจและวางกลยุทธ์ เพื่อการแข่งขันท่ีเติบโตและความอยู่รอด (ขนิฐา นิลรัตนานนท์, 2559) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ท้ังสภาพปัญหาการดําเนินงานสํานักงานบัญชีในปัจจุบัน รวมทั้งการเปิดเสรี

ตลาดแรงงานวิชาชีพ อาจนําไปสู่ปัญหาสมองไหลและการขาดแคลนแรงงานวิชาชีพบัญชีได้ การดูแลรักษานักวิชาชีพ

บัญชีที ่ม ีค ุณภาพจึงเป็นแนวทางหนึ่งที ่สําคัญ  เนื ่องจากนักวิชาชีพบัญชีที ่ม ีประสบการณ์และมีคุณภาพสูงนั ้น  

เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของการให้บริการทางบัญชีของไทยทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ หากสํานักงานบัญชีหรือองค์กรที่ให้บริการทางบัญชี มีการรับรู้ มีความเข้าใจ และมีการดําเนินการ

ในการดูแลรักษาในประเด็นปัจจัยการดึงดูดพนักงานและปัจจัยในการรักษานักวิชาชีพบัญชีทั้งที่เป็นพนักงานประจํา 

พนักงานทํางานบางช่วงเวลา หรือการรับงานอิสระจากสํานักงานบัญชี ได้อย่างเหมาะสมแล้ว นักวิชาชีพบัญชีก็จะมี

แรงผลักดันให้ไปทํางานในอาเซียนน้อยลง หรือชะลอการลาออกไปทํางานสํานักงานบัญชีต่างชาติในไทยได้ ดังนั้น

การศึกษาวิจัยถึงปัจจัยในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย ในมุมของพนักงานบัญชีและมุมของ

ผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี จะได้ข้อมูลและผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางและกลยุทธ์ในการดูแลรักษานักวิชาชีพ

บัญชีที ่อยู่ในความดูแลของสํานักงานบัญชีหรือองค์กรที่ให้บริการทางบัญชีซึ ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการ 
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ขาดแคลนแรงงานฝีมือนักวิชาชีพบัญชีได้อีกทางหนึ่ง  และยังมีส่วนสําคัญในการช่วยรักษาพนักงานวิชาชีพบัญชี 

ให้คงอยู่กับองค์การต่อไปได้ 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจัยในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย ในมุมมองของนักวิชาชีพบัญชีและ

ผู้ประกอบการสํานักงานบัญช ี

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 ในบทความน้ีได้ให้ความหมายของการรักษาพนักงาน ว่าหมายถึง การท่ีสํานักงานบัญชีไทยมีความต้องการให้ 

นักบัญชีท่ีมีคุณค่าเหล่านั้น สามารถท่ีจะคงอยู่ในสํานักงานบัญชีได้ยาวนาน  ทําให้นักบัญชีมีความม่ันใจและไม่คิดจะไป

จากสํานักงานฯ ทําให้นักบัญชีคงอยู่ในสํานักงานบัญชีได้อย่างมีความสุขและเกิดความพึงพอใจ โดยบทความนี้ได้นําเสนอ

ผลเปรียบเทียบความสําเร็จการนําเอาปัจจัยดึงดูดและปัจจัยรักษาไปใช้ระหว่างสํานักงานบัญชีท่ัวไปกับสํานักงานบัญชี

คุณภาพ  เน่ืองจากสํานักงานบัญชีคุณภาพ หมายถึง สํานักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตาม

ข้อกําหนดการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี พ .ศ.  2555 เป็นสํานักงานบัญชคีุณภาพท่ีมกีารให้บริการด้านการทําบัญชี ซ่ึงอาจไม่ว่าจะ

จัดต้ังในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้ ท่ีผ่านการตรวจประเมินตามข้อกําหนดการรับรองคุณภาพ

สํานักงานบัญชี  (สํานักงานบัญชีคุณภาพท่ีได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สํารวจ ณ เดือนสิงหาคม 

2559 มีจํานวน 127 แห่ง)  การได้รับรองเป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือว่ามีแนวปฏิบัติด้านการบริการ

บัญชีท่ีดี (Best Practice) จึงทําให้ผู้ศึกษาเลือกให้กลุ่มสํานักงานบัญชีคุณภาพเป็นองค์กรท่ีมุ่งม่ันพัฒนาตนเองสู่ความเป็น

เลิศและต้ังเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ  ท้ังการบริหารสํานักงานเพ่ือบริการด้านบัญชีและ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย 

 แนวคิดการรักษาพนักงานให้คงอยู่  ทุกองค์กรปรารถนาให้พนักงานเก่งและดีท่ีทุ่มเททํางานอยู่กับองค์กร 

นาน ๆ  องค์กรจึงต้องสรรหาวิธีการท่ีจะทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้นโดยคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ  

เช่น ค่าตอบแทน ความม่ันคงในงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การสนับสนุนจากหัวหน้างาน สภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน เป็นต้น  การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์การน้ันจึงมีความสอดคล้องกับการสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงาน 

เม่ือพนักงานเกิดความรู้สึกดีต่อองค์กรและยังคงปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรต่อไป ก็ไม่คิดท่ีจะเปลี่ยนงาน ส่งผลให้องค์กร

สามารถรักษาพนักงานไว้ได้ (สุนิดา เพ็งลี และมณฑล สรไกรกิติกูล, 2560) 

 การคงอยู่ คือ การตัดสินใจของคนเก่งที่จะทํางานอยู่กับองค์กร โดยไม่คิดท่ีจะเปล่ียนงานหรือลาออกจาก

องค์กร และคงอยู่กับองค์กรไปจนเกษียณอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของวันเพ็ญ เพ็ชร รัตน์ (2556)  ที่พบว่า 

ปัจจัยการธํารงรักษาคนเก่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ของคนเก่ง การธํารงรักษาหรือดูแลคนเก่งให้คงอยู่ใน

องค์กร (Talent Retention) จึงนับว่าเป็นงานที่ท้าทายและมีคุณค่าต่อองค์กร ซึ่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการผู้มี

ศักยภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูด ค้นหา พัฒนา ถือเป็นหน้าที่สําคัญของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อเกิดประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลสูงสุด ท้ังน้ีสิ่งท่ีสําคัญในการท่ีจะดูแลรักษาคนเก่งให้คงอยู่กับองค์กร คือ ต้องเข้าใจว่าปัจจัยอะไรเป็น

ส่ิงจูงใจคนเก่งเหล่าน้ีให้คงอยู่กับองค์กร (Kulesa, 2003 อ้างใน ธันย์ชนก ศรีสวัสด์ิ, 2556: 51) 

 กลยุทธ์การดูแลรักษาพนักงาน (Retention Strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการดังต่อไปนี้ ได้แก่ 

การฝึกอบรมและพัฒนา การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจต่าง ๆ  การดูแลสุขภาพ 

ความปลอดภัย และสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีระวุฒิ ตรีประสิทธ์ิชัย (2558)  

ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรมากท่ีสุด 3 ลําดับ ได้แก่ การมีเกณฑ์การให้รางวัลและ

ผลตอบแทนท่ีชัดเจน และมีความเหมาะสมต่อความสามารถในการทํางาน รองลงมาคือ การมีเส้นทางความก้าวหน้าใน

สายอาชีพและนโยบายการเลื่อนตําแหน่งงานท่ีชัดเจน  และความหวังที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งงานสูงข้ึนเม่ือ

ผลงานท่ีทําแสดงออกถึงประสิทธิภาพ   

 ดังน้ันองค์กรต้องให้ความสําคัญกับการรักษาและจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงทํางานต่อไปในองค์กร เพื่อให้พนักงาน

อยากอยู่ อยากคิด อยากทํางานกับองค์กรให้ยาวนานที่สุด  อันเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งดึงดูดและรักษาพนักงานท่ีมีผลงานดีไว้กับ

องค์กร ดังเช่นผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการดึงดูดพนักงานในและนอกองค์การของ Berger & Berger (2004) ได้แก ่ 

การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการสุขภาพที่แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน  โอกาสก้าวหน้าในองค์การ  ความสมดุลระหว่างชีวิต

ส่วนตัวกับงาน  โปรแกรมเกษียณอายุ  การตระหนักความสําคัญของงาน  ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการรักษาพนักงาน  ได้แก่ 

การพัฒนาทักษะของพนักงาน  ความเข้าใจต่อความต้องการของพนักงาน การจ่ายเงินเดือนท่ีแข่งขันได้ในตลาดได ้

โปรแกรมด้าน HR สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ การชี้แจงความคาดหวังท่ีมีต่อพนักงานและความคาดหวัง

ผลตอบแทนจากองค์การของพนักงาน 

 อย่างไรก็ตามการดูแลรักษาพนักงานศักยภาพสูงจําเป็นต้องคํานึงถึงลักษณะและประเภทขององค์กรด้วย  

ดังผลการศึกษาของ สุรเดช แสนนิล (2554) ได้เปรียบเทียบวิธีการท่ีองค์กรที่ไม่ใช่ธุรกิจเอกชนใช้รักษาพนักงานด้วย

สวัสดิการท่ีครอบคลุมพนักงานและสมาชิกในครอบครัว สวัสดิการเงินกู้อัตราดอกเบ้ียตํ่า และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ ์

ในขณะท่ีองค์กรธุรกิจเอกชนรักษาพนักงานด้วยการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กรให้เหมาะสมกับบริบท

ของธุรกิจ ส่งเสริมให้พนักงานศึกษาต่อและเขา้รับการฝึกอบรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

และตัดสินใจเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ อย่างไรก็ ดี ท้ังสององค์กรก็มีวิธีการดูแลรักษาพนักงานท่ีเหมือนกันคือ  

สร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้มีความเป็นกันเอง สร้างความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นระหว่างพนักงานด้วยกันและ

ผู้บังคับบัญชากับพนักงาน สนับสนุนผู้มีความสามารถให้ได้เล่ือนตําแหน่ง จัดสรรคนให้เหมาะสมกับลักษณะงานและ

ปริมาณงาน  

 นอกจากงานวิจัยข้างต้นท่ีกล่าวถึงการดูแลรักษาพนักงานศักยภาพสูงแล้ว ยังมีการศึกษาของนักวิชาการหลาย

ท่าน ท่ีศึกษาปัจจัยจูงใจที่ทําให้พนักงานปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรดังเช่น งานวิจัยของ ชุติมา อิสระพิทักษ์กุล (2548) ท่ีได้ทํา

การสํารวจถึงแนวทางในการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้ทํางานอยู่กับองค์กรต่อไปในระยะยาว พบว่าปัจจัยจูงใจที่ให้

พนักงานยังคงปฏิบัติงาน คือ ปัจจัยจูงใจเก่ียวกับองค์กร เช่น ความมีช่ือเสียงขององค์กร เงินเดือนและค่าตอบแทน   

ปัจจัยจูงใจเก่ียวกับงาน เช่น โอกาสความก้าวหน้าในงาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน และลักษณะของงาน เป็นต้น  

วิธีการรักษาพนักงานให้คงอยู่นั้น คือ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้โอกาสพนักงานได้แสดงความคิดเห็นและ 

มีส่วนร่วมตัดสินใจบ้างอย่างเหมาะสม 
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 ขณะท่ีผลสํารวจของ พลากร ศิริมงคลวิชย์ (2554) พบว่า ปัจจัยจูงใจ ซึ่งประกอบด้วยความสําเร็จของงาน  

การได้รับการยอมรับ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ไม่มีความสัมพันธ์

ต่อการธํารงรักษาบุคลากรไว้กับองค์กรของสํานัก CallService บริษัทโกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด  ส่วนปัจจัยสุขอนามัย 

หรือปัจจัยรักษาซ่ึงประกอบด้วยเงินเดือน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา นโยบายและการบริหารงานขององค์กร 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สถานภาพการทํางาน ความม่ันคงในงาน และวิธีการปกครองบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์

ต่อการธํารงรักษาบุคลากร  รวมทั้งควรเพิ่มการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานและวิธีการประเมินผลงานให้

เป็นไปตามาตรฐานด้วย 

  จากการสรุปผลการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้เขียนจึงได้ให้ความหมายของปัจจัยจูงใจ ปัจจัยดึงดูดและ

ปัจจัยรักษาพนักงาน  เพื่อนําไปสู่การสร้างแบบสอบถามการดําเนินการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในประเด็นปัจจัยจูงใจ 

ปัจจัยดึงดูดและปัจจัยรักษาพนักงานสําหรับนักวิชาชีพบัญชีและผู้ประกอบการสํานักงานบัญชีดังนี้ สําหรับนักวิชาชีพบัญชี   

 ปัจจัยจูงใจในการทํางานในสํานักงานบัญชี หมายถึง นโยบาย รูปแบบและลักษณะการบริหารงานด้าน

บริหารทรัพยากรมนุษย์ในสํานักงานบัญชีที่มีผลต่อความต้ังใจทํางานของนักวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

ลักษณะงานมีความสําคัญและท้าทายความสามารถ โอกาสได้รับมอบหมายงานสําคัญ ความมีอิสระในการทํางาน 

การได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจในงานท่ีรับผิดชอบ การเป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จในงาน โอกาสเจริญเติบโต

ก้าวหน้าทางสายอาชีพนักบัญชี โอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทํางาน การฝึกอบรม การได้รับการยกย่องชมเชย

ภายในองคก์าร และการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน 

 ปัจจัยรักษาพนักงานในสํานักงานบัญชี หมายถึง นโยบาย รูปแบบและลักษณะการบริหารงานด้านบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีสํานักงานบัญชีควรจัดหาให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานบัญชีเกิดความพึงพอใจและสบายใจใน        

การทํางาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างและการเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นธรรมและเหมาะสมกับงานท่ีทํา ความม่ันคงในงาน 

สวัสดิการท่ียืดหยุ่นเหมาะสมกับงานท่ีทํา ระบบการประเมินผลการทํางานท่ียุติธรรม บรรยากาศท่ีสนับสนุนการทํางานที่

ยุติธรรม จัดช่ัวโมงการทํางานท่ียืดหยุ่น มีระบบการเรียนรู้และพัฒนางาน เช่น ระบบพี่เลี้ยง คู่มือปฏิบัติงาน การเป็นส่วน

หน่ึงขององค์การท่ีภาพลักษณ์ดี มีช่ือเสียง โอกาสได้รับความก้าวหน้าและเจริญเติบโตในอนาคต การได้เดินทางไป

ต่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าสํานักงานที่ดี สังคมการทํางานแบบครอบครัว การเป็นองค์การที่

สนับสนุนการสมดุลระหว่างความต้องการในชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและการทํางานได้ 

 สําหรับผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี 

 ปัจจัยดึงดูดนักวิชาชีพบัญชี หมายถึง กลยุทธ์ในการบริหารงานบุคคลท่ีสํานักงานบัญชีออกแบบขึ้นเพื่อ

กระตุ้นจูงใจให้นักวิชาชีพบัญชีมีความมุ่งม่ันตั้งใจทุ่มเทให้กับการทํางานวิชาชีพบัญชี อันนําไปสู่การมีประสิทธิภาพใน    

การทํางานเพิ่มขึ้น ได้แก่ มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมเป็นไปตามผลจากการประเมินผลงาน  

การให้อิสระในการทํางานและบริหารจัดการเวลาการทํางานเอง การมอบหมายงานที่มีคุณค่าความสําคัญและท้าทาย 

การกําหนดภาระงานที่เหมาะสม สามารถทํางานเสร็จได้ในเวลา การกําหนดระยะเวลาการเล่ือนข้ันในการทํางานที่ชัดเจน

และทําได้รวดเร็ว การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ การมีโปรแกรมวางแผนเกษียณอายุ และการสร้างองค์กรแห่งความสุข  

ท่ีมีความสมดุลชีวิตส่วนตัวและการทํางาน 
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 ปัจจัยรักษานักวิชาชีพบัญชี หมายถึง กลยุทธ์ในการบริหารงานบุคคลที่สํานักงานบัญชีกําหนดข้ึนเป็นพื้นฐาน

สําหรับการดูแลนักวิชาชีพบัญชีให้พร้อมในการทํางาน ได้แก่ การจ่ายเงินเดือนท่ีคุ้มค่าและแข่งขันในตลาดแรงงานได้    

การจัดปฐมนิเทศและวางระบบโปรแกรมพัฒนาสายอาชีพนักบัญชี การพัฒนาทักษะและความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน

งานบัญชีและนอกเหนืองานบัญชีให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เจ้าของหรือหัวหน้าสํานักงานบัญชีประชุมชี้แจงตัวช้ีวัดใน     

การประเมินผลงาน รวมท้ังติดตามความก้าวหน้าในงานเป็นประจําทุกเดือน การเปิดโอกาสการเป็นหุ้นส่วนของบริษัท 

หลังจากปิดงบให้โบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษตามผลประกอบการของบริษัท จัดกิจกรรมสันทนาการท่องเที่ยวต่างจังหวัด

หรือต่างประเทศ การมีสังคมการทํางานแบบครอบครัว การสร้างบรรยากาศการทํางานเป็นทีม การสร้างระบบพี่เลี้ยงใน

การทํางาน การมีระบบการประเมินผลการทํางานที่ยุติธรรมและโปร่งใส 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศกึษาปัจจยัดงึดดูและปัจจยัรักษา
ในกลุม่พนกังานบญัชีและ

ผู้ประกอบการสํานกังานบญัชี 
(เปรียบเทียบสาํนกังานบญัชี

คณุภาพกบัสํานกังานบญัชีทัว่ไป) 
เพ่ือนําไปสูก่ลยทุธ์การดแูลรักษา 

นกัวิชาชีพบญัชีในสํานกังานบญัชีไทย 

 มุมมองนักวชิาชีพบัญชี 

ปัจจัยจงูใจ 

 

ปัจจัยรักษา 

มุมมองผู้ประกอบการ 
 
 

 

         
 
 

 
 
 

ปัจจัยดงึดูด     ปัจจัยรักษา 

Employee Retention 
การดูแลรักษา 
พนักงานบัญชี 

ในสาํนักงานบัญชี

GAP 
สนง.
บญัชี

ท ั่วไป 

สนง.
บญัชี

คุณภาพ  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยโครงการวิจัยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญช ี

หมายเหตุ : ในบทความน้ีนําเสนอผลการศึกษาปัจจัยในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในมุมมองนักวิชาชีพบัญชีและ

ผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี (เปรียบเทียบสํานักงานบัญชีคุณภาพกับสํานักงานบัญชีท่ัวไป) อันไปสู่แนวทางกําหนด 

กลยุทธ์การดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย  

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีรายละเอียดวิธีการวิจัย ดังน้ี 

1. ขอบเขตเน้ือหาการศึกษาปัจจัยในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย ในมุมมองของ 

นักวิชาชีพบัญชีและผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี ประเด็นปัจจัยจูงใจ ปัจจัยดึงดูดและปัจจัยรักษาพนักงาน ตามแนวคิด

ปัจจัยดึงดูดและปัจจัยรักษาพนักงานของ Berger & Berger (2004) และทฤษฎีสองปัจจัยของ  Herzberg (Herzberg’s  

two-factor theory) (อมรพรรณ พัทโร, 2558) อันนําไปสู่กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันการดึงดูดและการ

รักษาพนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษานักบัญชีท่ีมีคุณภาพ  โดยผู้เขียนได้ดําเนินการศึกษาดังน้ี 1) รวบรวม

ข้อมูลเบ้ืองต้น  2) สร้างแบบสอบถาม  3) เก็บรวบรวมข้อมูล  4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล และ 5) จัดทําและนําเสนอ

รายงาน 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรในการศึกษาน้ีมี 2 กลุ่มคือ 1) ผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ประกอบการ

สํานักงานบัญชีไทย (ไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน) และสํานักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จํานวน 129 แห่ง ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2559) (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2558)  และ 2) ผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชีไทย ซึ่งงานวิจัยน้ีกําหนดขอบเขตเฉพาะผู้ทําบัญชีฯ ผู้สอบบัญชีฯ และผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย  

และได้ กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวน  400 ตัวอย่างโดยคํานวณ เทียบเคียงจากจากข้อมูลสถิ ติ ในปี  2559  

มีจํานวนผู้ทําบัญชีแห่งประเทศไทย 57,544 คน และในปี 2557 มีผูส้อบบัญชีแห่งประเทศไทย 6,193 คน และผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรแห่งประเทศไทย 2,790 คน (ขนิฐา นิลรัตนานนท์, 2559) รวมเทียบเคียงเป็นประชากรนักวิชาชีพบัญชีในป ี

2559 ประมาณจํานวน 66,527 คน   

การศึกษาครั้งนี้กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร

หรือตัวแทนสํานักงานบัญชีท่ีเข้าร่วมอบรมของกองกํากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหลักสูตรท่ีผ่าน        

การรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี จํานวน 252 ตัวอย่าง แบ่งเป็นตัวอย่างจากสํานักงานบัญชีคุณภาพ จํานวน 99 คน  

และสํานักงานบัญชีทั่วไป 153 คน  และเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักบัญชีท่ีเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรักษาสถานภาพ     

นักบัญชี จึงสมัครเข้าร่วมการอบรมเพื่อเก็บชั่วโมงบัญชีในชุดโครงการวิจัยการเคล่ือนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีไทยระหว่าง

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 – กรกฎาคม 2559  จํานวน 408 ตัวอย่าง 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  การสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ มีขั้นตอน ดังนี้  

(1) ศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยดึงดูด ปัจจัยรักษา และการดูแลรักษา

พนักงาน (2) กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา กําหนดโครงสร้างของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา (3) ดําเนินการสร้าง
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แบบสอบถามให้สอดคล้องกับโครงสร้างของแบบสอบถามท่ีกําหนดไว้ (4) การตรวจสอบความตรง (Validity)  

ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถาม เสนอผู้เช่ียวชาญ (ท่ีปรึกษาชุดโครงการฯ และนักวิชาการด้านบัญชี) จํานวน 3 คน 

เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording) และด้านอ่ืน ๆ ท่ีผู้เช่ียวชาญเห็นสมควรแก้ไข 

จากน้ัน ผู้ ศึกษาได้ป รับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ  (5) การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability)  

ของแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้นําแบบสอบถามท่ีมีความตรงและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปรนัย (Objectivity) ตามท่ีผู้เช่ียวชาญ

เสนอไว้ นําไปทดลองใช้กับนักวิชาชีพบัญชีและตัวแทนผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี จํานวนชุดละ 30 คน ซ่ึงมีค่า

สัมประสิทธิ์ความเท่ียง (Reliability) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.959  และ 0.936 

ตามลําดับ  

 ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 2 ชุด ชุดท่ี 1) แบบสอบถามสําหรับนักวิชาชีพบัญช ี

ประกอบด้วยข้อคําถาม 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และตําแหน่งงานในปัจจุบัน  

ตอนที่ 2 เป็นข้อคําถามเก่ียวกับปัจจัยที่ใช้ในการดําเนินการด้านการรักษานักวิชาชีพบัญชีด้านปัจจัยจูงใจ  และปัจจัย

รักษา  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ต้ังแต่ 1 (การดําเนินการน้อยท่ีสุด) ถึง 5  

(การดําเนินการมากท่ีสุด) ชุดที่ 2) แบบสอบถามสําหรับผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี ประกอบด้วยข้อคําถาม 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วยรูปแบบ

การจัดตั้งสํานักงานบัญชี  ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ (ปลายเปิด) ทุนจดทะเบียนของสํานักงาน ลักษณะงานให้บริการ

ด้านบัญชี จํานวนพนักงานในสํานักงาน  จํานวนลูกค้าเฉล่ียต่อปีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  ตอนที่ 2 สภาพการดําเนินการดูแล

รักษานักวิชาชีพบัญชี คําถามได้แก่ ปัญหาท่ีพบในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชี และความคาดหวังหรือความต้องการ

ได้รับการดูแลจากสํานักงานบัญชี  ตอนท่ี 3 ระดับความสําเร็จต่อการนําปัจจัยดึงดูดและปัจจัยรักษาไปใช้ในการดูแล

รักษานักวิชาชีพบัญชี  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ไม่มีโอกาสสําเร็จ)  

ถึง 5 (สําเร็จดีมาก) ซึ่งได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ และหลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับ

ค่าเฉล่ีย (นราศร ีไววนิชกุล และชูศักด์ิ อุดมศรี, 2548) ไว้ท้ายตารางที่ 1 และ 2  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล สําหรับแบบสอบถามผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี มีดังน้ี (1) ทําหนังสือจากผู้วิจัยถึง

กองกํากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 

ผู้ประกอบสํานักงานบัญชีคุณภาพในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพสํานักงานบัญชีคุณภาพและเช่ือมโยง

เครือข่ายสํานักงานบัญชีคุณภาพ ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559  (2) ดําเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี

ท่ัวไปและคุณภาพเข้าร่วมการอบรมการดูแลรักษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรบัญชีเพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC เดือน

ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต   โครงการสัมมนาทิศทางของวิชาชีพบัญชี

และสํานักงานบัญชี เดือนพฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (3) ได้รับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมการ

อบรมสัมมนา ทําการตรวจสอบความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  (4) แบบสอบถามผู้ประกอบการ

สํานักงานบัญชีเก็บรวบรวมได้ทั้งหมด 260 ชุด เป็นแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ 8 ชุด จึงเหลือแบบสอบถามที่สามารถ

นําไปวิเคราะห์ข้อมูลได้  252 ชุด  ส่วนแบบสอบถามนักวิชาชีพบัญชี สามารถเก็บรวบรวมได้ ท้ังหมด 428 ชุด  

ซ่ึงเป็นแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ 20 ชุด จึงเหลือแบบสอบถามที่สามารถนําไปวิเคราะหข้์อมูลได ้408 ชุด  
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5. การวิเคราะห์ขอ้มูล เชิงปริมาณ โดยนําข้อมูลท่ีได้ วิเคราะห์โดยใช้ (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic 

Analysis) เพื่อบรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ (2) สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียของสอง

กลุ่มประชากร (T-Test) แล้วสรุปผลการศึกษานําเสนอในรูปลักษณะของการใช้ตารางประกอบ 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลและสภาพการดําเนินการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญช ี

จากการสรุปข้อมูลส่วนบุคคลจากแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับสมบูรณ์ จํานวน 408 ฉบับ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90.2)  มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 53.7) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 77.6)  และพบว่า ร้อยละ 22.3 มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 35 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับระยะเวลาใน         

การประกอบอาชีพโดยกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ทํางานด้านบัญชีมากกว่า 15 ปี น่ันคือ ร้อยละ 35.7 แสดงให้เห็นว่า

กลุ่มตัวอย่างน่าจะมีประสบการณ์ด้านการทํางานด้านบัญชีพอสมควร  นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทํางาน

ตําแหน่งพนักงานบัญช ีร้อยละ 47.5  รองลงมาเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญช ีร้อยละ 27.5  นักบัญชีอิสระ ร้อยละ 9.8 

หัวหน้าสํานักงานบัญชี/เจ้าของสํานักงานบัญชี ร้อยละ 7.4 ตามลําดับ 

  ส่วนที่ 2 ผลการสํารวจปัจจัยจูงใจและปัจจัยรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย 

ผู้เขียนได้ทําการประเมินระดับการนํามาใช้ดําเนินการด้านการรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย  

โดยพิจารณาเกณฑ์การประเมินระดับการรับรู้ ความเข้าใจ และการดําเนินการ 5 เกณฑ์ คือ  (5) มากท่ีสุด  (4) มาก  (3) 

ปานกลาง  (2) น้อย  (1) น้อยที่สุด ได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คะแนนเฉล่ียการประเมินระดับการนํามาใช้ดําเนินการด้านการรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทย  

               (N = 408) 

ตัวแปรที่ศึกษา ค่าเฉลี่ย

X  

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับการ

นํามาใช้

ดําเนินการ 

1. ด้านปัจจัยจูงใจการทํางานในสํานักงานบัญชีไทย 3.92 0.54 มาก 

-  โอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการทํางาน 4.02 0.70 มาก 

-  การเป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จในงาน 4.01 0. 68 มาก 

-  โอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าทางสายอาชีพนักบัญชี 4.00 0.77 มาก 

-  การได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจในงานท่ีรับผิดชอบ 4.00 0.64 มาก 

-  โอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการได้รับการฝึกอบรม 3.97 0.72 มาก 

-  โอกาสไดรั้บมอบหมายงานสําคัญ 3.92 0.68 มาก 

-  ลักษณะงานมีความสําคัญและท้าทายความสามารถ 3.87 0.67 มาก 

-  การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน 3.87 0.73 มาก 
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-  การสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานสําเร็จตามความต้องการ 3.86 0.71 มาก 

-  ความมีอิสระในการทํางาน 3. 80 0.74 มาก 

-  การได้รับการยกย่องชมเชยภายในองค์การ 3.78 0.76 มาก 

ตัวแปรที่ศึกษา ค่าเฉลี่ย

X

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับการ

นํามาใช้

ดําเนินการ 

  

2. ด้านปัจจัยรักษาพนักงานในสํานักงานบัญชีไทย 3.80 0.65 มาก 

-  ความเชื่อถือและมั่นใจต่อผู้นํา 4.01 0.77 มาก 

-  มีระบบการเรียนรู้และพัฒนางาน เช่น  ระบบพี่ เลี้ยง คู่ มือ

ปฏิบัติงาน 

3.98 0.83 มาก 

-  ความสัมพันธกั์บเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าสํานักงานที่ดี 3.94 0. 76 มาก 

-  การเป็นองค์การท่ีสนับสนุนการสมดุลระหว่างความต้องการใน

ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการทํางานได้  

3.86 0.85 มาก 

-  ความสําคัญของตําแหน่งงานต่อองค์การ 3.86 0.82 มาก 

-  สังคมการทํางานแบบครอบครัว 3.85 0.82 มาก 

-  โอกาสได้รับความก้าวหน้าและเจริญเติบโตในอนาคต 3.85 0.82 มาก 

-  เงินเดือน  ค่าจ้าง และการเล่ือนข้ันเงินเดือนเป็นธรรมและ

เหมาะสมกับงานที่ทํา 

3.85 0.90 มาก 

-  การเป็นส่วนหนึ่งขององค์การท่ีภาพลักษณดี์ มีช่ือเสียง 3.84 0.82 มาก 

-  ความม่ันคงในงาน  3. 84 0.82 มาก 

-  สวัสดิการท่ียืดหยุ่นและเหมาะสมกับงานที่ทํา 3.83 0.85 มาก 

-  ระบบการประเมินผลการทํางานที่ยุติธรรม 3.81 0.83 มาก 

-  บรรยากาศที่สนับสนุนการทํางานให้สําเร็จ 3. 80 0.80 มาก 

-  มีระบบจัดการความเครียดในการทํางาน ใหเ้กิดความสบายใจ 3.72 0.89 มาก 

-  นโยบายสนับสนุนวิถีชีวิตการทํางานแบบ Telecommuting 3.71 0.78 มาก 

-  จัดชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่น 3.66 0.85 มาก 

-  โอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศ 3. 43 1.06 ปานกลาง

รวม 3.86 0.60 มาก 

หมายเหตุ : ช่วงคะแนน 1.00-1.50 น้อยที่สุด 1.51-2.50 น้อย  2.51-3.50  ปานกลาง  3.51-4.50 มาก 4.51-5.00 มากท่ีสุด  
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จากผลการศึกษาระดับการนํามาใช้ดําเนินการด้านการรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีไทยโดยรวมและ

แต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.86)  ปัจจัยจูงใจการทํางานในสํานักงานบัญชีไทย  ( X = 3.92)  และปัจจัยรักษา

พนักงานในสํานักงานบัญชีไทย  ( X  = 3.80) 

 ด้านปัจจัยจูงใจการทํางานในสํานักงานบัญชีไทย เรียงระดับระดับการนํามาใช้ดําเนินการดังน้ี   โอกาสเรียนรู้และ

พัฒนาทักษะในการทํางาน การเป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จในงาน โอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าทางสายอาชีพนักบัญชี  

การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในงานท่ีรับผิดชอบ โอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการได้รับการฝึกอบรม โอกาส

ได้รับมอบหมายงานสําคัญ ลักษณะงานมีความสําคัญและท้าทายความสามารถ การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 

หัวหน้างาน การสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานสําเร็จตามความต้องการ ความมีอิสระในการทํางาน การได้รับการยกย่อง

ชมเชยภายในองค์การ ตามลําดับ ( X  =4.02, 4.01, 4.00, 4.00, 3.97, 3.92, 3.87, 3.87, 3.86, 3.80, 3.78)  

 ด้านปัจจัยรักษาพนักงานในสํานักงานบัญชีไทย เรียงระดับระดับการนํามาใช้ดําเนินการดังน้ี  ความเชื่อถือและ

ม่ันใจต่อผู้นํา มีระบบการเรียนรู้และพัฒนางาน เช่น ระบบพี่เล้ียงคู่มือปฏิบัติงาน  ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ

หัวหน้าสํานักงานท่ีดี การเป็นองค์การที่สนับสนุนการสมดุลระหว่างความต้องการในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และ         

การทํางานได้  ความสําคัญของตําแหน่งงานต่อองค์การ สังคมการทํางานแบบครอบครัว  โอกาสได้รับความก้าวหน้าและ

เจริญเติบโตในอนาคต  เงินเดือน ค่าจ้าง และการเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นธรรมและเหมาะสมกับงานท่ีทํา  การเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์การที่ภาพลักษณ์ดี มีช่ือเสียง  ความมั่นคงในงาน  สวัสดิการท่ียืดหยุ่นและเหมาะสมกับงานท่ีทํา  ระบบการ

ประเมินผลการทํางานที่ยุติธรรม  บรรยากาศท่ีสนับสนุนการทํางานให้สําเร็จ  มีระบบจัดการความเครียดในการทํางาน 

ให้เกิดความสบายใจ  นโยบายสนับสนุนวิถีชีวิตการทํางานแบบ Telecommuting  จัดชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่น  โอกาสใน

การเดินทางไปต่างประเทศ  ตามลําดับ ( X  = 4.01, 3.98, 3.94, 3.86, 3.86, 3.85, 3.85, 3.85, 3.84, 3.84, 3.83, 

3.81, 3.80, 3.72, 3.71, 3.71, 3.66, 3.43) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลส่วนบุคคลและสภาพการดําเนินการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญช ี

จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและความเกี่ยวข้องกับสํานักงานบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรูปแบบ  

การจัดต้ังสํานักงานแบบนิติบุคคล (ร้อยละ 64.3) มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจระหว่าง 6-10 ปี (ร้อยละ 30.2) โดยมี

ทุนจดทะเบียนต่ํากว่าหรือเท่ากับ 1,000,000 บาท (ร้อยละ 55.2) มีการให้บริการในด้านการจัดทําบัญชีและงบการเงิน 

(ร้อยละ 20.3) ซ่ึงสํานักงานบัญชีส่วนใหญ่มีจํานวนพนักงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 คน (ร้อยละ 47.6) และจํานวนลูกค้า

เฉล่ียในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาอยู่ที่ 101-300 ราย (ร้อยละ 45.2)   

สภาพนักวิชาชีพบัญชีในรอบ 3 ปี ท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่านักวิชาชีพบัญชีควรมี

ความพร้อมและพัฒนาความรู้และทักษะที่เก่ียวกับวิชาชีพบัญชีให้ทันต่อเหตุการณ์ (ร้อยละ 66.7) ส่วนปัญหาท่ีพบใน   

การดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีภายในสํานักงานบัญชี ได้แก่ อัตราการลาออกจากงานของนักบัญชีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 35.8)  

โดยสาเหตุการลาออกของนักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีได้แก่ สอบบรรจุได้ในหน่วยงานราชการ (ร้อยละ19.2)  

และในส่วนความเข้าใจถึงความต้องการหรือความคาดหวังของนักวิชาชีพบัญชีต่อการได้รับการดูแลจากสํานักงานบัญชีน้ัน 

ร้อยละ 13.6 เห็นว่าการได้ทํางานในองค์กรที่ม่ันคงเป็นปัจจัยสําคัญและเป็นส่ิงคาดหวังท่ีจะได้รับจากสํานักงานบัญชี 
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รองลงมาคือ การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม  การได้รับสวัสดิการที่ดี การได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีความก้าวหน้า  

และการมีเพื่อนร่วมงานที่ด ีตามลําดับ 

ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาความแตกต่างในปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสําเร็จการนําไปใช้เป็นกลยุทธ์ดูแลรักษา     

นักวิชาชีพบัญชีระหว่างสํานักงานบัญชีคุณภาพและสํานักงานบัญชีท่ัวไป 

จากการสอบถามความคิดเห็นของตัวอย่างสํานักงานบัญชีคุณภาพ และสํานักงานบัญชีท่ัวไป เก่ียวกับปัจจัยท่ีมี

ผลต่อระดับความสําเร็จการนําไปใช้เป็นกลยุทธ์ดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชี ของสํานักงานบัญชีทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง  

โดยแสดงได้ดังตารางท่ี 2 และได้สรุปผลการศึกษา ดังน้ี 

ตารางที่ 2 ความแตกต่างในปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความสําเร็จการนําไปใช้เป็นกลยุทธ์ดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีระหว่าง 

    สํานักงานบัญชีคุณภาพ และสํานักงานบัญชีท่ัวไป  

ตัวแปรที่ศึกษา 

สํานักงานบัญชี

คุณภาพ (n = 99)

สํานักงานบัญชี

ทั่วไป (n = 153)
t Sig 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D.  

ด้านปัจจัยดึงดูด 

การกําหนดภาระงานที่เหมาะสม  สามารถ

ทํางานเสร็จได้ในเวลา 

4.20 0.65 4.00 0.80 2.18 0.030**

การให้อิสระในการทํางานและบริหารจัดการ

เวลาการทํางานเอง 

4.15 0.78 3.94 0.88 1.97 0.050**

การมีโปรแกรมวางแผนเกษียณอายุ เช่น 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

3.64 1.11 3.37 1.06 1.87 0.063*

การสร้างองค์กรแห่งความสุข  ท่ีมีความสมดุล

ชีวิตส่วนตัวและการทํางาน

4.11 0.78 3.91 0.97 1.82 0.070*

การกําหนดระยะเวลาการเล่ือนขั้นในการ

ทํางานที่ชัดเจน และทําได้รวดเร็ว 

4.07 0.75 3.88 0.90 1.78 0.076*

มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ

เหมาะสมเป็นไปตามผลจากการประเมินผล

งาน 

4.14 0.71 3.97 0.87 1.66 0.097*

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมตาม

โครงสร้างของบริษัท และเป็นไปตามสภาพ

ตลาดแรงงาน 

4.06 0.80 3.99 0.90 0.65 0.51

การมอบหมายงานที่มีคุณค่าความสําคัญ และ

ท้าทาย 

4.03 0.77 3.99 0.81 0.42 0.67
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จัดสวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น ประกันสังคม 

ประกันอุบัติเหตุ 

 

4.32 0.81 4.21 0.77 1.11 0.265

ตัวแปรที่ศึกษา 

สํานักงานบัญชี

คุณภาพ (n = 99)

สํานักงานบัญชี

ทั่วไป (n = 153)
t Sig 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D.  

ปัจจัยรักษา 

การเปิดโอกาสการเป็นหุ้นส่วนของบริษัท 3.46 1.28 3.01 1.24 .82  0.006***

การมีระบบการประเมินผลการทํางานที่

ยุติธรรม และโปรง่ใส 

4.26 0.66 4.06 0.79 2.19 0.029**

การมีสังคมการทํางานแบบครอบครัว 4.15 0.70 3.95 0.92 1.98 0.049**

การจ่ายเงินเดือนที่คุ้มค่า และแข่งขันใน

ตลาดแรงงานได้ 

4.03 0.83 3.93 0.81 0.96 0.330

จัดปฐมนิเทศและวางระบบโปรแกรมพัฒนา

สายอาชพีนักบัญชี 

3.90 0.827 3.81 0.90 0.78 0.435

การพัฒนาทักษะและความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ

มาตรฐานงานบัญชี และนอกเหนืองานบัญชีให้

เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

4.19 0.80 4.08 0.83 1.00 0.315

หลังจากปิดงบ ให้โบนัสหรือค่าตอบแทนพิเศษ

ตามผลประกอบการของบริษัท 

4.09 0.75 4.00 0.91 0.82 0.412

หลังจาก ปิดงบ  จัด กิจกรรมสันทนาการ

ท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 

3.82 1.18 3.85 1.05 0.22 0.825

การสร้างบรรยากาศการทํางานเป็นทีม 4.22 0.67 4.12 0.81 0.99 0.320

การสร้างระบบพี่เลี้ยงในการทํางาน 4.10 0.81 4.02 0.80 0.77 0.437

เจ้าของหรือหัวหน้าสํานักงานบัญชีประชุม

ช้ีแจงตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน รวมทั้ง

ติดตามความก้าวหน้าในงานเป็นประจําทุก

เดือน  

4.01 0.82 3.90 0.89 1.02 0.305

ที่มา: จากการสํารวจ 
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หมายเหตุ  ***มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

       ** มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

                         * มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความแตกต่างในปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสําเร็จการนําไปใช้เป็นกลยุทธ์ดูแล

รักษานักวิชาชีพบัญชีระหว่างสํานักงานบัญชีคุณภาพ และสํานักงานบัญชีท่ัวไป โดยได้ผลการศึกษาดังน้ี  ด้านปัจจัยดึงดูด 

ซ่ึงมีอยู่ 9 ประเด็นย่อย โดยค่าคะแนนเฉล่ียระหว่างสํานักงานบัญชีคุณภาพและสํานักงานบัญชีท่ัวไป มีค่าคะแนนเฉล่ีย

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติใน 6 ประเด็นดังน้ี การกําหนดภาระงานท่ีเหมาะสม สามารถทํางานเสร็จได้ในเวลา 

การให้อิสระในการทํางานและบริหารจัดการเวลาการทํางานเอง การกําหนดระยะเวลาการเล่ือนข้ันในการทํางานท่ีชัดเจน 

และทําได้รวดเร็ว การมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมเป็นไปตามผลจากการประเมินผลงาน  

การมีโปรแกรมวางแผนเกษียณอายุ เช่น กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ และการสร้างองค์กรแห่งความสุข  

ท่ีมีความสมดุลชีวิตส่วนตัวและการทํางาน   

ด้านปัจจัยรักษา ซ่ึงมีอยู่ 11 ประเด็นย่อย โดยค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างสํานักงานบัญชีคุณภาพและสํานักงานบัญชี

ท่ัวไป มีค่าคะแนนเฉล่ียต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติใน 3 ประเด็น ดังน้ี  การเปิดโอกาสการเป็นหุ้นส่วนของบริษัท 

การให้อิสระในการทํางานและบริหารจัดการเวลาการทํางานเอง และการมีระบบการประเมินผลการทํางานท่ียุติธรรม 

และโปร่งใส  

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากความมุ่งม่ันยกระดับสํานักงานบัญชีคุณภาพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้ังแต่ปี พ  .ศ. 2558 ส่งผลให้

มาตรฐานด้านความรับผิดชอบของผู้บริหาร จรรยาบรรณ กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า การจัดการทรัพยากร  

การปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบ และการจัดการเอกสารของสํานักงานบัญชีคุณภาพเข้าสู่ความเป็นสากล  ท้ังน้ีจะ

พบว่าลักษณะการบริหารงานของผู้บริหารสํานักงานบัญชีท่ีให้ความสําคัญกับการดูแลรักษานักบัญชี (Retention) ซึ่งถือว่า

เป็นคนเก่ง (Talent employee) นั้น จะสร้างให้เกิดความรักความผูกพัน ความเต็มใจทุ่มเทเพื่อให้ตัวเองและองค์กรมีความ

เจริญเติบโตก้าวหน้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน (2558) ท่ีศึกษาถึงการบริการจัดการคนเก่งเพื่อ

เพิ่มความสามารถให้กับองค์กร โดยกล่าวถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคนเก่ง 3 ประการคือ การเป็นผู้ท่ีมีผลการ

ปฏิบัติงานดี (High Performance) เป็นผู้ท่ีมีศักยภาพในการทํางานและเอื้อต่อการพัฒนา  (High Potential)  และเป็นผู้ท่ีมี

จิตสํานึกดี (Conscientiousness)  พร้อมท้ังเสนอแนะว่าผู้บริหารควรพยายามที่จะสนับสนุนพนักงานอย่างเต็มท่ี มีกิจกรรม

พัฒนาคนเก่งในองค์กรซึ่งเป็นกิจกรรมที่ที่ถือว่าเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารจัดการคนเก่ง หรือเรียกได้ว่านโยบาย

หรือระบบการบริหารจัดการของสํานักงานบัญชีคุณภาพเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการดูแลรักษา 

นักวิชาชีพบัญชี  

เม่ือสํารวจความคิดเห็นของนักบัญชีจํานวน 408 ตัวอย่างเก่ียวกับปัจจัยจูงใจในการทํางานในสํานักงานบัญชีไทย

พบว่า ผลการศึกษาพบว่า นักวิชาชีพบัญชีได้รับการเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในงาน โอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะใน

การทํางาน และโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าทางสายอาชีพนักบัญชี  ซ่ึงมีส่วนทําให้พนักงานกระตือรือร้น มุ่งความสําเร็จ

ในอาชีพและการทํางานในสํานักงานบัญชี  ในส่วนของปัจจัยรักษาที่องค์กรจัดหาให้กับพนักงานนั้น ได้แก่ การให ้      
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ความเชื่อถือและม่ันใจต่อผู้นํา การมีระบบการเรียนรู้และพัฒนางาน (เช่น ระบบพ่ีเล้ียง คู่มือปฏิบัติงาน) ความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงานและหัวหน้าสํานักงานท่ีดี  ผลการศึกษาจากมุมมองผู้ประกอบการสํานักงานบัญชีและนักวิชาชีพบัญช ี

สามารถเป็นแนวทางสําคัญไปสู่กลยุทธ์ในการรักษาพนักงานในองค์การ (Talent Retention) ท่ีมุ่งปฏิบัติต่อพนักงานด้วย

ความเคารพและให้เกียรติเพื่อให้พนักงานมีความจงรักภักดีและยึดม่ันต่อองค์กร รักองค์กร พร้อมท่ีจะใช้ความรู้

ความสามารถท่ีมีอยู่มาปฏิบัติงานให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า 

ดังน้ันการทําให้นักวิชาชีพบัญชีอยากอยู่ทํางานกับองค์กรของเรา สํานักงานบัญชีควรวางแนวทางหรือกลยุทธ์

ในการรักษาพนักงานน้ัน  ดังเช่นงานวิจัยของ Maclean (2013) ท่ีศึกษาถึงทฤษฏีแรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อสร้างกลยุทธ์ใน     

การรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถไว้กับองค์กรต่อไปและลดอัตราการลาออกจากงาน อันนําไปสู่การลดต้นทุนการ

จัดสรรทรัพยากรบุคคลและต้นทุนการฝึกอบรมพนักงานบัญชีใหม่ได้ ซ่ึงตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการเป็นสํานักงาน

บัญชีคุณภาพ จะต้องผ่านเกณฑ์พิจารณาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติงาน การติดตามตรวจสอบ  

และการจัดการเอกสารภายในสํานักงานบัญชี จึงเห็นได้ว่าเมื่อนักวิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างในปัจจัยในปัจจัยที่มี 

ผลต่อระดับความสําเร็จและการนําไปใช้ของกลยุทธ์ดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีระหว่างสํานักงานบัญชีคุณภาพและ

สํานักงานบัญชีท่ัวไป พบว่าความคิดเห็นของสํานักงานบัญชีคุณภาพต่อระดับความสําเร็จการนําปัจจัยดูแลรักษา 

นักวิชาชีพบัญชีไปใช้มีความแตกต่างกับสํานักงานบัญชีท่ัวไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในประเด็นการกําหนดภาระงานที่

เหมาะสม สามารถทํางานเสร็จได้ในเวลา การให้อิสระในการทํางานและบริหารจัดการเวลาการทํางานเอง การกําหนด

ระยะเวลาการเล่ือนข้ันในการทํางานท่ีชัดเจน และทําได้รวดเร็ว การมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม

เป็นไปตามผลจากการประเมินผลงาน การมีโปรแกรมวางแผนเกษียณอายุ และการสร้างองค์กรแห่งความสุข ท่ีมีความ

สมดุลชีวิตส่วนตัวและการทํางาน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุรเดช แสนนิล (2554) ที่เสนอแนะแนวทางการรักษา

พนักงานว่า ควรปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และปรับปรุงสวัสดิการให้ครอบคลุม

ครอบครัวของพนักงาน ให้ความสําคัญเร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิด

ความผูกพันหรือความสัมพันธ์ท่ีดีระหวา่งพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับผูบั้งคับบัญชาอย่างต่อเน่ือง 

 นอกจากน้ัน กลยุทธ์หรือแผนการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรน้ันควรดึงพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมใน         

การกําหนดกลยุทธ์หรือแผนการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิดา เพ็งลี และมณฑล สรไกรกิติกูล (2560) เสนอแนะ

แผนการรักษาพนักงานโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานสายงานธุรกิจและลูกค้าผู้ประกอบการ 3 แผนงานคือ (1) แผนการ

ปรับเปล่ียนแผนเส้นทางการเรียนรู้ (Training Roadmap) ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของตําแหน่งผู้ดูแลความสัมพันธ์

ลูกค้าผู้ประกอบการ (2) แผนการคัดเลือกตําแหน่งผู้นําทีม การพัฒนาและฝึกอบรมทักษะความเป็นผู้นํา และ (3) แผนงาน

ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี  ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้มาก็จะตอบสนองความต้องการและทําให้พนักงานยังคง

ทํางานอยู่ในองค์กรต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

 ควรกําหนดกลยุทธ์การดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชี ดังน้ี 

1. สํานักงานบัญชีควรพิจารณาระดับค่าตอบแทน โบนัส การเล่ือนตําแหน่ง ความก้าวหน้าในอาชีพ  

และอํานาจหน้าที่ภายในสํานักงานท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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2. ควรปรับปรุงสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  ควรปรับปรุงสวัสดิการให้

ครอบคลุมครอบครัวของพนักงาน โดยเฉพาะนโยบายมุ่งเน้นที่สวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงานบัญชีเพศหญิง เช่น 

การลาคลอดโดยได้เงินเดือนจากองค์กรครบท้ัง 3 เดือน วันหยุดพักฟื้นจากการคลอดลูก 6 เดือน หรือเงินสนับสนุนดูแล

บุตรประจําเดือน เป็นต้น   

3. นอกจากน้ันสํานักงานบัญชีควรท่ีจะมีนโยบายสวัสดิการหรือปัจจัยดึงดูดท่ีมุ่งเน้นพนักงานบัญชีท่ีเข้ามา

ทํางานใหม่ ซึ่งไม่ใช่มุ่งเน้นเพียงพนักงานบัญชีท่ีมีประสบการณ์ทํางานมานานเพียงเท่าน้ันเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึก

ม่ันคง พึงพอใจในการทํางาน ช่วยลดอัตราการลาออกจากงานของนักบัญชีได้ 

4. สํานักงานบัญชีควรเปิดโอกาสการเป็นหุ้นส่วนของบริษัท อันเป็นการวางแผนพัฒนาศักยภาพดูแลรักษา 

นักวิชาชีพบัญชีได้  เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายขององค์กรเพ่ือผลประโยชน์

ร่วมกัน 

5. มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลงานท่ีเป็นธรรมเพ่ือจัดสรรคนให้เหมาะสมกับตําแหน่ง หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบ รวมถึงควรมีนโยบายชักจูงใจเพื่อการรักษานักบัญชีท่ีมีความสามารถอยู่คู่กับองค์กรพร้อมทั้งมีการประเมินผล

การปฏิบัติงาน ผลตอบกลับจากผู้ควบคุมงาน และข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อพิจารณาประเด็นการทําตามนโยบาย

มาตรฐานการจัดทําบัญช ี

6.  จั บดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความผูกพันหรือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกั

ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเน่ือง 

7.  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีผลงานที่ดีออกมา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เคร่ืองมือในการทํางาน 

เวลาและกําลังใจในการทํางาน เม่ือนักบัญชีรู้สึกว่าทํางานในองค์กรน้ีแล้ว  ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการสร้าง

ผลงานท่ีดี  ความรู้สึกสนุกและอยากทํางานก็เกิดข้ึน  ทําให้นักบัญชีไม่อยากออกจากสํานักงานบัญชีไปง่าย ๆ               

การสนับสนุนส่งเสริมนักบัญชีให้มีผลงานที่ดีออกมา จึงมีความสําคัญกว่าการยกย่องชมเชยเม่ืองานสําเร็จแล้ว 

8.  ควรมีการทําข้อตกลงหรือนโยบายแลกเปล่ียนพนักงานกับสํานักงานบัญชีต่างชาติ เพื่อสร้างกําลังใจใน   

การรับโอกาสการแลกเปล่ียนประสบการณ์ทํางานดังกล่าว และลดอัตราการลาออกของพนักงานที่เพิ่งจบใหม่ได้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

นอกจากการศึกษาถึงปัจจัยในการดูแลรักษานักวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีแล้วการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา

เก่ียวกับ 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งใจทํางานและลดอัตราการลาออกของพนักงานบัญชีรุ่นใหม่เพิ่มเติม เน่ืองจากสภาพ   

การทํางานในสํานักงานบัญชีมีความกดดัน ต้องทํางานให้ทันเวลา ส่งผลต่อความเครียดในการทํางานสูงกว่าการทํางาน

บัญชีท่ีสังกัดภาครัฐหรือสถานประกอบการธุรกิจต่าง ๆ  ท้ังน้ี การเพิ่มค่าตอบแทนวิชาชีพบัญชีในสํานักงานบัญชีให้

เหมาะสม อาจเป็นแนวทางหน่ึงที่ช่วยได ้ และควรศึกษาปัจจัยอื่นท่ีอาจส่งผลเพิ่มเติมต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานด้านนโยบายการดูแลพนักงานบัญชีระหว่างสํานักงานบัญชี

คุณภาพกับสํานักงานบัญชีท่ัวไป เพื่อวิเคราะห์ผลของการให้ค่าตอบแทน สวัสดิการ การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
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รวมถึงการสร้างสังคมการทํางานแบบครอบครัว ท่ีส่งผลต่ออัตราการคงอยู่และความสุขในการทํางานของนักบัญชีใน

สํานักงานบัญชี 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท่ีให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัยครั้งน้ี  ขอขอบคุณ  ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์

ประดิษฐ์  นักบัญชีอาวุโส บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) รองศาสตราจารย์เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ นักวิจัย 

ผู้เช่ียวชาญด้านเอเชียศึกษา  และรองศาสตราจารย์ ดร. วาริพิณ มงคลสมัย ผู้อํานวยการแผนงานชุดโครงการวิจัยเร่ือง

การเคล่ือนย้ายแรงงานวิชาชีพบัญชีไทยระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน  ท่ีให้ข้อเสนอแนะและคําแนะนําอันเป็น

ประโยชน์ทําให้การเขียนบทความวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
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การศึกษาความเสี่ยงที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชี 

ในสํานักงานบัญชี เขตอําเภอธัญบุรีและอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

Risk study that causes errors in the practice of accountant in accounting offices 

in Thanyaburi and Klong Luang PathumThani Province 

ภารดี นึกชอบ*  ธัญวลัย พันธ์เพ็ชร์* และยามีละฮ์ ช่ืนกมล* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยความเส่ียงท่ีทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของ 

ผู้ทําบัญชี 2) ศึกษาแนวทางในการจัดการความเส่ียง โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทําบัญชีในสํานักงานบัญชี อําเภอธัญบุรี

และอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 110 คน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มจํานวน 3 กลุ่ม 

และสนทนากลุ่มจํานวน 5 คน เพื่อระบุความเสี่ยงและหาปัจจัยเส่ียง จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจาก  

1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านบุคคล, ด้านระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี, ด้านสภาพแวดล้อม 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก ่

ด้านกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี, ด้านลูกค้า, ด้านสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม จากน้ันได้นําปัจจัยความเส่ียงมา

สร้างแบบสอบถาม เพื่อหาระดับความเส่ียงและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยความเส่ียง

ท่ีมีระดับความเส่ียงสูง ได้แก่ ทักษะความรู้ทางด้านบัญชีของผู้ทําบัญชี , สัดส่วนปริมาณงานมากกว่าจํานวนผู้ทําบัญชี, 

ลูกค้าส่งเอกสารล่าช้า และลูกค้าส่งเอกสารไม่ครบถ้วน  

คําสําคัญ : ความเสี่ยง, ข้อผิดพลาดในการทําบัญชี, ผูทํ้าบัญชี 

ABSTRACT 

This research aims to 1)  study to risk factors that cause errors in the performance of the accountant.  2) 

Study the risk management approach.  The sample was accountant in accounting office Thanyaburi and Khlong 

Luang. There were 110 respondents. To interviews Three group interviews were conducted, and focus group to five 

people to identify risk factors .  According to studies, it has been found that Risk Factors 1) Internal factors include 

personnel, operating systems and technology, Environment and facilities 2) External factors included legal policy and 

accounting standards, customer, social economic and environmental The risk factors were used to construct the 

questionnaire. And then, collect data from the sample. The study indicated that Risk factors with high levels of risk 

include skill to accounting of accountant,  workloads greater than to accountant,  The customer send the document 

time delays and the customer send the document are missing 

Key word : risk, mistake to accounting, accountant 

                                                            
* สาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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บทนํา 

สํานักงานบัญชี เป็นธุรกิจการให้บริการงานด้านบัญชีและภาษีอากร โดยมีลักษณะงาน ได้แก่ การรับจัดทําบัญชี

และภาษีอากร การจัดทํางบการเงิน รวมถึงการให้คําปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี การวางแผนภาษี การจดทะเบียน

จัดต้ังบริษัท  

ท้ังนี้รายได้หลักของสํานักงานบัญชี เป็นรายได้ท่ีเกิดจากการรับจัดทําบัญชี ดังนั้นการปฏิบัติงานทางด้านบัญชี 

จึงเป็นงานที่ต้องมีความระมัดระวัง ถูกต้อง แม่นยํา และทันต่อเวลา เพื่อสามารถนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อ

การดําเนินธุรกิจของลูกค้า แต่บ่อยครั้งพบว่า การปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชีในสํานักงานบัญชีมีความผิดพลาดใน          

การปฏิบัติงาน   เช่น การจัดทําบัญชีและภาษีไม่ถูกต้องหรือไม่ทันต่อเวลา  การย่ืนแบบภาษีอากรผิดพลาด เป็นต้น   ซึ่ง

ถือเป็นความเส่ียงที่เกิดข้ึนในสํานักงานบัญชี  และอาจส่งผลให้ลูกค้าขาดความม่ันใจ  ซ่ึงสร้างความเสียหายต่อสํานักงาน

บัญชีได ้ 

ดังน้ัน การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้มีการป้องกันและลดความสูญเสียสามารถเพิ่มมูลค่าแก่

องค์กร ผู้มีส่วนได้เสียความสมดุลระหว่างต้นทุนและผลลัพธ์ท่ีได้และมีการพัฒนาการดําเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง 

(นฤมล สอาดโฉม, 2550) ซ่ึงการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นส่ิงท่ีทุกธุรกิจในปัจจุบันให้ความสนใจเป็น

อย่างมาก เพราะการท่ีธุรกิจลงทุนในสิ่งใดแล้วผลที่ธุรกิจต้องการก็คือผลตอบแทนสูงสุดหรือมีกําไรสูงสุด แต่การท่ีธุรกิจ

จะมีกําไรสูงสุดหรือผลตอบแทนสูงสุดเท่าน้ันยังคงไม่พอ แต่ยังต้องรวมถึงผลการดําเนินงานท่ีออกมาแล้วไม่เป็นไปดังที่

คาดเอาไว้ แสดงว่าการคาดการณ์ของบริษัทมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงศึกษาความเส่ียงท่ีทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชีในสํานักงานบัญช ี

โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างได้แก่ สํานักงานบัญชีในเขตอําเภอธัญบุรีและอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อหาสาเหตุ

ของความผิดพลาดในการการปฏิบัติงานด้านบัญชีและหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดต่อการปฏิบัติงานตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชี 

2) เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ทราบปัจจัยเส่ียงที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญช ี

2) มีแนวทางในการจัดการความเส่ียง 

 

ขอบเขตการศึกษา 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาความเส่ียงด้านการดําเนินงาน (Operation Risk) เท่าน้ัน ซ่ึงเป็นการศึกษาด้านปฏิบัติงาน

ทางการจัดทําบัญชีของผู้ทําบัญชีในสํานักงานบัญชี โดยการศึกษาได้ใช้แนวคิด COSO – ERM บางส่วน ซึ่งได้แก่ การระบุ
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ความเสี่ยงและปัจจัยเส่ียง (Event Identification)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และแนวทางการตอบสนอง

ต่อความเส่ียง (Risk Response) 

ทบทวนวรรณกรรม 

     1. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการพิจารณาความเสี่ยงและการบริหารความเส่ียง 

 ความเสี่ยง (Risk)   

 สมชาย ไตรรัตนภิรมย์ (2549) ได้กล่าวว่า ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะ

ส่งผลกระทบทําให้ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําให ้           

การดําเนินงาน ไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์เป้าประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการวัดจากผลกระทบ 

(Impact) ท่ีไดรั้บและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์

 ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor)  

 หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้โดยต้องระบุได้

ด้วยว่าเหตุการณ์น้ันจะเกิดท่ีไหนเม่ือใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทําไม ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุที่

แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนด มาตรการลดความเส่ียงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

 ความหมายของ COSO - ERM  

 COSO เป็นคณะกรรมการองค์กรการกุศล “The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission” มีความริเร่ิมร่วมกันของห้าองค์กรภาคเอกชน คือ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา 

(American Institute of Certified Public Accountants : AICPA) สถาบันนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting 

Association : AAA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute : FEI) สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The 

Institute of Internal Auditors : IIA) สถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants : IMA) โดย

มุ่งม่ันที่จะให้ความเป็นผู้นําด้านความคิดผ่านการพัฒนากรอบและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรการควบคุม

ภายในและการปอ้งกันการฉ้อโกง (Committee of Sponsoring Organizations, 2013  

 จันทนา สาขากร (2550) ได้ให้ความหมายของ COSO - ERM เป็นกระบวนการซ่ึงเป็นผลจากการที่

คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรร่วมกันกําหนดขึ้น เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์และ

วางแผนขององค์กรในทุกระดับ โดยการออกแบบให้สามารถระบุเหตุการณ์ท่ีมีความเป็นไปได้ซ่ึงมีผลกระทบต่อองค์กร 

และการจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เพื่อให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวมได้ โดยมีองค์ประกอบของ COSO ERM ท้ังหมด 8 ด้าน ซ่ึงเม่ือแตกต่างจากองค์ประกอบ

ของ COSO แบบเดิม (จันทนา สาขากร และคณะ, 2558) ดังน้ี 

COSO (แบบเดิม) COSO ERM (แบบใหม่) 

1. สภ าพ แวด ล้ อ ม ขอ งก ารค วบ คุ ม  (Control 

Environment) 

1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment : IE) 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 2. การกําหนดวัตถุประสงค ์(Objective Setting : OS) 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 3. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification : EI) 
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COSO (แบบเดิม) COSO ERM (แบบใหม่) 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 

Communication) 

4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment : RA) 

5. การติดตามผลและประเมินผล (Monitoring) 5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses : RR) 

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities : CA) 

7. สารสน เทศและการ ส่ื อส าร  (Information and 

Communication : IC) 

8. การติดตามผลและประเมินผล (Monitoring) 

 

    การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเส่ียง (Event Identification) 

   การระบุความเส่ียงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเส่ียงและ

ปัจจัยเส่ียง โดยต้องคํานึงความเส่ียงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในและภายนอก ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเส่ียง

จะต้องพิจารณาวา่มีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด โดยสาเหตุของความเส่ียงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  

1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายใน

องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทํางาน 

ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่อง/อุปกรณ ์เป็นต้น  

 ลักษณะความเส่ียง (ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

 ความเสี่ยงจําแนกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  

1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์และกาปฏิบัติ

ตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม ความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร 

สภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากร สภาพแวดล้อมและภัย (Peril) อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององคก์ร 

2. ความเส่ียงด้านการดําเนินงาน (Operation Risk: O) ความเส่ียงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน

ขาดการกํากับดูแลท่ีดีหรือขาดการควบคุมภายในท่ีดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk: F) ความเส่ียงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถใน

การทํากําไร และการรายงานทางการเงิน 

4. ความเส่ียงด้านกฎระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk: C) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีบริษัทต้องปฏิบัต ิและสัญญาผูกพันท่ีบริษัทฯต้องรับผิดชอบ 
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        การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียง และจัดลําดับความเส่ียง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด 

(Likelihood)และผลกระทบ (Impact)  

 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 

 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความ

เส่ียงการประเมินความเสี่ยงทําการประเมินท้ังเชิงภาพและเชิงมาณ 

 ตัวอย่างเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบมีดังนี้ (มหาวทิยาลัยทักษิณ, 2556)  

ตารางที่ 1 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กําหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ  

               ดังน้ี 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ

ระดับ 
โอกาสที่

จะเกิด 

คําอธิบาย

(เชิงปริมาณ) 

คําอธิบาย 

(เชิงคุณภาพ) 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อคร้ังหรือมากกว่า มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 

4 สูง 1 – 6 เดือนตอ่ครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครัง้ มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ

3 ปานกลาง 1 ปีต่อครัง้ มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางคร้ัง 

2 น้อย 2 – 4 ปีต่อครัง้ อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครัง้ 

1 น้อยมาก 5 ปีต่อคร้ัง แทบไม่มีโอกาสเกิดข้ึนเลย 

 

ตารางที ่2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กําหนดเกณฑ์ไว ้5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย

(เชิงปริมาณ) 

ผลกระทบ คําอธิบาย 

(เชิงคุณภาพ) 

5 สูงมาก มากกว่า 500,000 บาท รุนแรงที่สุด มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่าง

มหันต์ 

4 สูง มากกว่า 50,000 บาท – 500,000 

บาท 

ค่อนข้าง

รุนแรง 

มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก 

3 ปานกลาง มากกว่า 10,000 บาท – 50,000 

บาท 

ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินปาน

กลาง 

2 น้อย มากกว่า 1,000 บาท – 10,000 

บาท 

น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สิน

พอสมควร 

1 น้อยมาก ไม่เกิน 1,000 บาท น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย 
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ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียง แบ่งเป็น 5 

ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก  

 Degree of Risk (ระดับความเส่ียง) = Likelihood (ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง) X Impact (ระดับความ

รุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ) 

 การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 เมธา สุวรรณสาร (2553) ได้กล่าวถึง การประเมินระดับความเส่ียง โดยแบ่งระดับของความเส่ียงออกเป็น 

5 ระดับ และมีค่าความเสี่ยงรวมเท่ากับ 25 คะแนน (Level of Risk) โดยการนําผลที่ได้จากการประเมินความเป็นไปได้และ

ผลกระทบ มาจัดทําแผนภูมิความเส่ียง (Risk Assessment Matrix)  

 

ผลกระทบ 

(Impact)               

5 5 10 15 20 25  ระดับ ส ี ความหมาย 

  (1X5) (2X5) (3X5) (4X5) (5X5)  

ความ

เส่ียง     

4 4 8 12 16 20  ตํ่า   

ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมไม่

ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

  (1x4) (2X4) (3X4) (4X4) (5X4) 

3 3 6 9 12 15  

ปาน

กลาง   

ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องควบคุม

เพ่ือป้องกันไม่ใหค้วามเส่ียงเคลื่อนย้าย

ไปยังระดับที่รับไม่ได้ 

  (1x3) (2X3) (3X3) (4X3) (5X3) 

2 2 4 6 8 10  สูง   

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้อง

จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ 

  (1X2) (2X2) (3X2) (4X2) (5X2) ในระดับท่ียอมได้ 

1 1 2 3 4 5 สูงมาก

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้อง

เรง่จัดการความเส่ียงให้อยู่ใน 

  (1X1) (2X1) (3X1) (4X1) (5X1) ระดับท่ียอมรับได้ทันที 

  1 2 3 4 5 

  โอกาสที่เกิดความเส่ียง (Likelihood) 

 

ภาพที่ 1 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 
ที่มา : คู่มือการบริหารความเส่ียง กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
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 การตอบสนองความเส่ียง (กระทรวงศึกษาธิการ) 

 สามารถจําแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. การยอมรับความเส่ียง (Take : Risk Acceptance) หากวิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีวิธีการจัดการความเสี่ยงใด

เลยท่ีเหมาะสม เน่ืองจากต้นทุนการจัดการความเส่ียงสูงกว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับ อาจต้องยอมรับความเส่ียง แต่ควรมี

มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลทีจะเกิดขึ้น 

2. การลด/ การควบคุมความเส่ียง (Treat : Risk Reduction) พยายามลดความเส่ียงโดยการเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงข้ันตอนบางส่วนของกิจกรรมที่นําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 

3. การกระจายความเส่ียงหรือการโอนความเส่ียง (Transfer : Risk Sharing) ยกภาระในการเผชิญหน้ากับ

เหตุการณ์ที่เป็นความเส่ียงและการจัดการกับความเส่ียงให้ผู้อื่น โดยมิได้เป็นการลดความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น 

4. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate : Risk Avoidance) ปฏิเสธและหลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง

โดยการหยุดยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมท่ีจะนําไปสูปฏิเสธและหลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงโดยการหยุด

ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่จะนําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 

         ความหมายของผู้ทําบัญชี 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความหมายเก่ียวกับผู้ทําบัญชี คือ ผู้รับผิดชอบในการทําบัญชีของผู้มีหน้าที่

จัดทําบัญชี  ไม่ว่าจะได้กระทําในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีหรือไม่ก็ตาม (มาตรา 4) ผู้ทําบัญชีต้องมี

คุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนดตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

เร่ือง กําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชี พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557  

 หน้าที่ของผู้ทําบัญช ีได้แก่  

จัดทําบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของผู้มี

หน้าที่จัดทําบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้

ถูกต้องครบถ้วน (มาตรา 20)   

 สํานักงานบัญชี 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้คําจํากัดความของสํานักงานบัญชี คือ สํานักงานท่ีมีการให้บริการด้านการทํา

บัญชี ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปของนิติบุคคล คณะบุคคล หรือบุคคลธรรมดา 

 

 2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

   มาริษา ทิพย์อักษร (2554) ได้ทําวิจัยศึกษาเรื่อง “ปัญหาของผู้ทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัย 

พบว่า 1) ปัญหาของผู้ทําบัญชีในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปัญหาปานกลาง เรียงตามลําดับ คือ ในด้านความรับผิดชอบใน

การทําบัญชี ปัญหาด้านการอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านภาษีอากร ด้านลูกค้า ด้านมาตรฐานการบัญช ี 

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ข้อมูลเก่ียวกับข้อกําหนดของผู้ทําบัญชีต่อปัญหาธุรกิจการค้า อยู่ในระดับปานกลาง

เรียงตามลําดับ คือ ในด้านความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ด้านความสามารถพิเศษ  

ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะการส่ือสารและการต่อรอง ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในวงการวิชาชีพ  

3) ข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินการของผู้ทําบัญชีต่อวิชาชีพบัญชีด้านลูกค้า ลูกค้าควรจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบและ
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จัดหมวดหมู่เอกสารให้ถูกต้องเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ควรให้ความร่วมมือและทําเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้อง  

ด้านเพื่อนร่วมงาน ผู้ทําบัญชีควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมโดยเฉพาะด้านภาษีอากรจากแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้และทํา

ความเข้าใจกับลูกค้าเร่ืองด้านภาษีอากรให้ชัดเจน ควรถ่ายทอดความรู้ที่มีให้เพื่อนร่วมงานรับทราบ  ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ควรเพ่ิมอุปกรณ์ให้มากขึ้น และควรมีความทันสมัย รวมทั้งควบคุมรักษาการบํารุงอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์

มากขึ้น ควรมีการอัพเดทโปรแกรมให้ทันสมัยข้ึน ด้านความรับผิดชอบ ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

ให ้มากข้ึน ไม่ทิ้งงานที่รับผิดชอบกลางคัน  

     สุภาพร เพ่งพิศ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัญหาในการจัดทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร” 

ผลการวิจัยพบว่า การใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีของผูทํ้าบัญชีในสํานักงานบัญชี  มีการใช้ความรู้ทางด้านการทําบัญชีมาก

ท่ีสุด ในการจัดทํางบการเงิน ได้แก่ งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด เป็นต้น รองลงมาเป็นการใช้ความรู้ด้าน

วิชาชีพด้านการบัญชีภาษีอากรในการย่ืนแบบภาษีเพื่อนําส่งกรมสรรพากร และการใช้ความรู้วิชาชีพด้านการศึกษาและ

เทคโนโลยีการบัญชี ในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ สําหรับปัญหาในการจัดทําบัญชี พบว่า การปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีมีปัญหามากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัญหาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําบัญชีและปัญหาความยุ่งยากจาก

การถูกตรวจสอบการทําบัญชีโดยเจ้าพนักงานกรมสรรพากร การเปรียบเทียบการใช้ความรู้ท่ีมีผลต่อปัญหาในการจัดทํา

บัญชีได้แก่ การใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีบริหาร และการใช้ความรู้ด้านการวางระบบบัญชีมีผลต่อปัญหาท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการประสานงานกับลูกค้า ด้านการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชี ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในการทําบัญชี และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําบัญชีนอกจากน้ี  

ระเบียบวิธีวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) ได้แก ่

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการค้นหาปัญหา ปัจจัยความเส่ียง และการระบุ   

ความเสี่ยง  โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียงในการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชี เพื่อนํามากําหนด

ประเด็นคําถามเพื่อสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) จํานวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน ซ่ึงได้แก่ เจ้าของสํานักงานบัญชีจํานวน  

1 กลุ่ม และผู้ทําบัญชีของสํานักงานเรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย จํานวน 1 กลุ่ม และผู้ทําบัญชีของบริษัท สหร่วม

กิจการบัญชี จํากัด จํานวน 1 กลุ่ม จากน้ันรวบรวมคําตอบ พร้อมกับต้ังประเด็นคําถามต่อไปเพ่ือสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) จํานวน 5 คน ซ่ึงได้แก ่ผู้ทําบัญชีของสํานักงานเรืองหิรัญการบัญชีและกฎหมาย  

2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการรวบรวมคําตอบจากการสัมภาษณ์กลุ่ม โดย   

การสกัด จําแนก และจัดหมวดหมู่ เพื่อหาปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดขึ้น และระดับความเส่ียง โดยการสร้างแบบสอบถาม และให้

ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ได้แก่ ผู้ทําบัญชี เจ้าของสํานักงานบัญชี และอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของ

แบบสอบถาม เพื่อหาความเท่ียงตรงและความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of  

Item-Objective Congruence : IOC) โดยข้อคําถามแต่ละข้อมีค่าเกิน 0.5  

ท้ังนี้เม่ือแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว คณะผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างและทําการทดสอบแบบสอบถามเพื่อหาความเชื่อม่ัน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990: 204) ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.747 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
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3. ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผู้ทําบัญชีในสํานักงานบัญชี เขตอําเภอธัญบุรีและอําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี เน่ืองจากเขตดังกล่าวเป็นย่านอุตสาหกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจ มีความหนาแน่นของประชากรอยู่มาก ทําให้เกิด

ธุรกิจมากมายท่ีต่อเนื่องกัน ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ มีการว่าจ้างสํานักงานบัญชีในการจัดทําบัญช ี 

 ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลจากประชากรในสํานักงานบัญชีท่ีเป็นนิติบุคคลขนาดเล็ก ประเภทบริษัท

จํากัด มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5,000,000 บาท มีรายได้รวมไม่เกนิ 30,000,000 บาท (ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ณ  29 ตุลาคม 2559) จํานวน 68 แห่ง ท้ังนี้ได้ใช้สูตรเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  

ในการคํานวณเพื่อหาจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเท่ากับจํานวน 58 แห่ง โดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างผ่านทาง

ไปรษณีย์ แล้วให้กลุ่มตัวอย่างส่งจดหมายกลับมายังคณะผู้วิจัยต่อไป 

ผลการวิจัย 
  คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามกลับมา จํานวน 59 แห่ง คิดเป็นจํานวน         

ผู้ตอบแบบสอบถาม  110 คน โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาอัตราร้อยละ ดังน้ี 

ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

         หญิง 

         ชาย 

99 

11 

 

90.00 

10.00 

2. ช่วงอายุระหว่าง 

          20 – 25 ปี 

          26 – 30 ปี 

          31 – 35 ปี 

          36 – 40 ปี 

          41 – 45 ปี 

          46 – 50 ปี 

          50 ปี ข้ึนไป 

27 

46 

26 

6 

3 

2 

- 

 

24.55 

41.82 

23.64 

5.45 

2.73 

1.81 

- 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

          ตํ่ากว่าปริญญาตร ี

          ปริญญาตรี 

          สูงกว่าปริญญาตร ี

9 

96 

5 

 

8.18 

87.27 

4.55 

4. ประสบการณ์ทํางาน 

         น้อยกวา่ 5 ปี 

         5 – 10 ปี 

         11 – 15 ป ี

47 

50 

10 

 

42.73 

45.45 

9.09 
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ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน ร้อยละ 

         16 – 20 ปี 

         21 ปี ข้ึนไป 

1

2 

0.91 

1.82 

 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาค่าระดับความเส่ียง (Degree of Risk)  โดยการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ตามแนวทาง COSO – ERM ซ่ึงเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านระบบการปฏิบัติงานและ

เทคโนโลยี ด้านสภาพแวดล้อมและส่ิงอํานวยความสะดวก และปัจจัยภายนอก ได้แก่  ด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน

การบัญชี ด้านลูกค้าด้านสังคมและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม โดยนําข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 110 คน มาหา

ค่าเฉล่ียแต่ละข้อทั้งในส่วนของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบของความเส่ียง (Impact) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ความเส่ียง โอกาสที่จะ

เกิดความ

เส่ียง 

(Likelihood)*

ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 

(Impact)* 

คะแนน 

(L X I) 

ระดับ

ความเส่ียง

ปัจจัยภายใน   

1. ด้านบุคคล   

   1.1 ความกดดันจากผู้บังคับบัญชา 3 3 9 ปานกลาง

   1.2 ทักษะความรู้ทางด้านบัญชีของผู้ทําบัญชี 3 4 12 สูง

   1.3 ทักษะความรู้ทางด้านภาษีอากรของผู้ทําบัญชี 3 3 9 ปานกลาง

   1.4 ประสิทธิภาพในการทํางานของผู้ทําบัญชี 3 3 9 ปานกลาง

   1.5 ประสบการณ์ในการทํางานของผู้ทําบัญชี 2 3 6 ปานกลาง

2. ด้านระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี   

   2.1 สัดส่วนปริมาณงานมากกว่าจํานวนผู้ทําบัญชี 3 4 12 สูง

   2.2 ความซับซ้อนของงานบัญชีและภาษีอากร 3 3 9 ปานกลาง

   2.3 การใชง้านผ่านระบบ LAN / WIFI ไม่เสถียร 3 3 9 ปานกลาง

   2.4 ระบบ Windows ไม่รองรับการทํางานของ

โปรแกรมสําเร็จรูป 

3 3 9 ปานกลาง

   2.5 ระบบการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

บัญชีขัดข้องบ่อยคร้ัง 

3 3 9 ปานกลาง

3. ด้านสภาพแวดล้อมและส่ิงอํานวยความสะดวก   

   3.1 จํานวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 2 3 6 ปานกลาง

   3.2 สถานท่ีปฏิบัติงานคับแคบ 2 2 4 ปานกลาง

   3.3 พื้นท่ีจัดเก็บเอกสารที่ไม่เพียงพอ 2 2 4 ปานกลาง
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ความเส่ียง โอกาสที่จะ

เกิดความ

เส่ียง 

(Likelihood)*

ผลกระทบของ

ความเสี่ยง 

(Impact)* 

คะแนน 

(L X I) 

ระดับ

ความเส่ียง

   3.4 สภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการทํางาน   2 2 4 ปานกลาง

   3.5 วัสดุและอุปกรณ์สํานักงานไม่เพียงพอ 2 1 2 ตํ่า

ปัจจัยภายนอก   

4. ด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการบัญชี   

   4.1 การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชี 2 2 4 ปานกลาง

   4.2 การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายประมวล

         รัษฎากร 

3 2 6 ปานกลาง

   4.3 ข้อบังคับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญช ี 2 2 4 ปานกลาง

   4.4 การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองของผู้จัดทํา

        บัญชี 

2 2 4 ปานกลาง

   4.5 การเปล่ียนแปลงกฎหมายประกันสังคม 2 2 4 ปานกลาง

5. ด้านลูกค้า   

   5.1 ระยะเวลาการส่งเอกสารล่าช้า 4 4 16 สูง

   5.2 การส่งเอกสารไม่ครบถ้วน 4 4 16 สูง

   5.3 การจัดทําเอกสารไม่ถูกต้อง 3 3 9 ปานกลาง

   5.4 ไม่ได้รับความร่วมมือจากลูกค้า 3 3 9 ปานกลาง

   5.5 การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 3 3 9 ปานกลาง

6. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม   

   6.1 การรับ-ส่งเอกสารของ Massager 2 3 6 ปานกลาง

   6.2 สภาพการจราจรท่ีติดขัด 2 2 4 ปานกลาง

   6.3 สภาพ ดิน ฟ้า อากาศ เช่น ฝนตก,นํ้าท่วม 1 2 2 ตํ่า

   6.4 ความไม่สงบทางการเมือง 1 3 3 ตํ่า

   6.5 การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล 2 2 4 ปานกลาง

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลและการอภิปรายผล 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาปัจจัยความเส่ียงท่ีทําให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ทําบัญชีใน

สํานักงานบัญชี โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างได้จํานวน 59 แห่ง คิดเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 110 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 

จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และเพศชาย จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  

* ค่าเฉลี่ยเป็นทศนิยมจึงปัดให้เป็นจาํนวนเตม็ 
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 โดยอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 – 25 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.55 ช่วงอายุระหว่าง 26 – 30 ปี จํานวน 

46 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.82 ช่วงอายุระหวา่ง 31 - 35 ปี จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64 ช่วงอายุระหว่าง 36 – 40 

ปี จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.45 ช่วงอายุระหว่าง 41 – 45 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 และ ช่วงอายุระหว่าง 

46 - 50 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.81 

 มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.18 ปริญญาตรี จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อย

ละ 87.27 สูงกว่าปริญญาตรี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55  มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ทําบัญชี น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 47 

คน คิดเป็นร้อยละ 42.73 ประสบการณ์ทํางาน 5 – 10 ปี จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ประสบการณ์ทํางาน  

11 – 15 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ประสบการณ์ทํางาน 16 – 20 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91  

และประสบการณ์ทํางาน 21 ปีข้ึนไป จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82  

  จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาปัจจัยเส่ียงที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ตาม

แนวคิด COSO – ERM ไดแ้ก่ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) พบว่า 

1. ความเส่ียงที่เกิดข้ึนจากปัจจัยภายใน  

1.1 ด้านบุคคล ทักษะความรู้ทางด้านบัญชีของผู้ทําบัญชี มีความเส่ียงอยู่ในระดับสูง ความกดดันจาก

ผู้บังคับบัญชา ทักษะความรู้ทางด้านภาษีอากรของผู้ทําบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางานของผู้ทําบัญชี และประสบการณ์

ในการทํางานของผู้ทําบัญชี มีความเส่ียงอยู่ในระดับปานกลาง 

1.2 ด้านระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี สัดส่วนปริมาณงานมากกว่าจํานวนผู้ทําบัญชี มีความเส่ียงอยู่

ในระดับสูง ความซับซ้อนของงานบัญชีและภาษีอากร การใช้งานผ่านระบบ LAN/ WIFI ไม่เสถียร ระบบ Windows  

ไม่รองรับการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูป และระบบการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีขัดข้องบ่อยคร้ัง มีความ

เส่ียงอยูใ่นระดับปานกลาง 

1.3 ด้านสภาพแวดล้อมและส่ิงอํานวยความสะดวก จํานวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ สถานท่ีปฏิบัติงานคับ

แคบ พื้นที่จัดเก็บเอกสารที่ไม่เพียงพอ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการทํางาน มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง วัสดุและ

อุปกรณ์สํานักงานไม่เพียงพอ มีความเส่ียงอยู่ในระดับตํ่า 

2. ความเส่ียงที่เกิดข้ึนจากปัจจัยภายนอก 

2.1 ด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการบัญชี การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชี การเปลี่ยนแปลงของ

กฎหมายประมวลรัษฎากร ข้อบังคับการขึ้นทะเบียนเป็นผูทํ้าบัญชี การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองของผู้จัดทําบัญชี (CPD) 

และการเปล่ียนแปลงกฎหมายประกันสังคม มีความเส่ียงอยู่ในระดับปานกลาง 

2.2 ด้านลูกค้า ระยะเวลาการส่งเอกสารล่าช้า และการส่งเอกสารไม่ครบถ้วน มีความเส่ียงอยู่ในระดับสูง 

การจัดทําเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับความร่วมมือจากลูกค้า และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีความเส่ียง

อยูใ่นระดับปานกลาง 

2.3 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม การรับ – ส่งเอกสารของ Massager  สภาพการจราจรท่ีติดขัด 

และการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง สภาพดิน ฟ้า อากาศ และความไม่สงบทาง

การเมือง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับตํ่า 
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จากผลสรุป พบว่า ปัจจัยความเส่ียงท่ีทําให้เกิดความผิดพลาดในการปฏบัิติงานของผู้ทําบัญชี ท่ีมีความเส่ียง

อยูใ่นระดับสูงของแต่ละด้าน  

 ปัจจัยภายใน 

1) ด้านบุคคล ได้แก่ ทักษะความรู้ทางด้านบัญชีของผู้ทําบัญชี  

2) ด้านระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลย ีได้แก่ สัดส่วนปริมาณงานมากกว่าจํานวนผู้ทําบัญช ี 

ท้ังน้ีความเสี่ยงด้านทักษะความรู้ทางด้านบัญชีของผู้ทําบัญชี และด้านระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลย ี

สอดคล้องกับสุภาพร เพ่งพิศ (2553) ท่ีได้กล่าวว่า ผู้ทําบัญชีมีการใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีในการจัดทําบัญชี และ        

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงาน มากท่ีสุด 

ปัจจัยภายนอก 

1) ด้านลูกค้า ได้แก่ ระยะเวลาการส่งเอกสารล่าช้า และ การส่งเอกสารไม่ครบถ้วน โดยมีความสอดคล้อง

กับ มาริษา ทิพย์อักษร (2554) ท่ีได้กล่าวว่า ด้านลูกค้า เป็นปัญหาของผูทํ้าบัญชีในการปฏิบัติงาน 

ดังน้ันตามแนวคิดของ COSO – ERM  เร่ืองการจัดการความเส่ียง เมื่อค้นพบความเส่ียงที่เกิดขึ้น จะต้อง     

มีแนวทางการตอบสนองความเส่ียง (4T)  ได้แก่   1) การยอมรับความเส่ียง 2) การลด/การควบคุมความเส่ียง                

3) การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเส่ียง    4) การหลีกเล่ียงความเส่ียง  

ดังน้ัน  เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยง คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวทางการตอบสนองความเส่ียงที่อยู่ในระดับสูง 

ซ่ึงเป็นความเส่ียงที่ต้องจัดการอันดับแรกและให้ความสําคัญ  ดังนี้ 

ความเส่ียง การ

ตอบสนอง

ความเส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์

ด้านบุคคล   

ทักษะความรู้

ทางด้านบัญชีของ

ผู้ทําบัญชี 

การควบคุม 

ความเส่ียง 

 

1. สร้างระบบพี่เลี้ยง โดยกําหนดให้

ผู้ทําบัญชีที่มีประสบการณ์ในการ

จัดทําบัญชีตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป เป็นพี่

เลี้ยงให้คําแนะนําในการจัดทําบัญชี

ให้กับผู้ทําบัญชีที่มีประสบการณ์น้อย 

2. มอบหมายงานท่ีเหมาะกับ

ประสบการณ์ในการทํางานและทักษะ

ความรู้แก่ผูทํ้า เช่น มอบหมายงาน

ธุรกิจบริการให้กับผู้ทําบัญชีที่ยังมี

ประสบการณ์น้อย 

3. กําหนดให้ผู้ทําบัญชีมีการอบรม

พัฒนาความรู้ต่อเน่ือง (CPD) เพื่อ

เพิ่มพูนทักษะความรู้ทางการบัญชี 

สํานักงานบัญชีควรกําหนดแผนการ

พัฒนาบุคลากรของสํานักงาน โดย

จัดทําแผนการพัฒนา แบ่งเป็นระยะ

ส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว โดย

กําหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) 

และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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ความเส่ียง การ

ตอบสนอง

ความเส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์

ด้านระบบการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี 

สัดส่วนปริมาณงาน

มากกว่าจํานวนผูทํ้า

บัญชี 

การควบคุม

ความเส่ียง 

1. กําหนดสัดส่วนของปริมาณงานให้

เหมาะสมกับจํานวนผู้ทําบัญชี 

2. เม่ือปริมาณงานมีสัดส่วนมากกว่า

จํานวนผู้ทําบัญชี ควรพิจารณาการ

รับสมัครผูทํ้าบัญชีเพิ่มเติม หรือรับ

นักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาบัญชีมา

ช่วยงานเอกสารต่าง ๆ 

กําหนดเกณฑสั์ดส่วนของปริมาณ

งานกับผู้ทําบัญช ี และกําหนดแผน

อัตรากําลังของผู้ทําบัญชี 

ด้านลูกค้า    

ระยะเวลาการส่ง

เอกสารล่าช้า 

การควบคุม

ความเส่ียง 

สร้างระบบการรับ- ส่ง เอกสาร

ลูกค้า โดยกําหนดวัน รับ-ส่งเอกสาร

จากลูกค้าโดยมอบหมายให้ผู้ทําบัญชี

แจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนวันส่งมอบ

เอกสาร เพ่ือให้ลูกค้าได้เตรียม

เอกสารได้ทันเวลาที่กําหนด และลด

ความล่าช้าในการส่งโดยส่งใบ

รายการการส่งเอกสารทางบัญชี 

(Document Checklist) ล่วงหน้าให้กับ

ลูกค้า ผ่าน Fax หรือ E-mail  

การกําหนดนโยบายและ แผนการ

ให้บริการลูกค้า รวมถึงการกําหนด

ข้ันตอนการรับเอกสารจากลูกค้า 

เพ่ือลดความเส่ียงที่จะเกิดข้ึน 

การส่งเอกสารไม่

ครบถ้วน 

การควบคุม

ความเส่ียง 

ระบบ checklist 

โดยเม่ือเอกสารได้ส่งมายังสํานักงาน

บัญชี ผูทํ้าบัญชีจะต้องมีการ

ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าทุกคร้ัง

ว่าครบถ้วนตรงตามใบแจ้ง

รายละเอียดการนําส่งเอกสารหรือไม่ 

ถ้าไม่ครบถ้วนพนักงานบัญชีจะต้อง

ดําเนินการแจ้งลูกค้าทันที เพื่อให้

ลูกค้าได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมต่อไป 
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แนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม 

Guideline for Development Buddhism Marketing in Industrial Business 

พรรษวดี  พงษ์ศิริ* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและ

ความต้องการในการพัฒนาแนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธของธุรกิจอุตสาหกรรม โดยใช้รูปแบบการวิจัย           

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารด้านการตลาดหรือผู้รับผิดชอบด้านการตลาดของ

ธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง จํานวน 500 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรวัด Likert 5 อันดับ 

โดยข้ อ คํ าถ ามที่ ใช้ ป ระ ยุ ก ต์ มาจาก งาน วิจั ย  ซ่ึ ง เลื อก ข้อคํ าถ าม ท่ี เก่ี ย วข้ อ งกั บ ตั วแปรที่ ทํ าก ารศึ กษ า  

และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทุกตัวแปร โดยการใช้สมการ 

เชิงโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า การตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวทางการพัฒนา 

การตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในเกณฑ์ดี เม่ือพิจารณา

ความสัมพันธ์และอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีต่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม พบว่า 

คุณธรรม มีอิทธิพลต่อคุณภาพ ค่าเท่ากับ 0.71  คุณธรรม มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ ค่าเท่ากับ 0.54 คุณธรรม มี

อิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ค่าเท่ากับ 0.66 คุณภาพ มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ ค่าเท่ากับ 0.78 และ          

ความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ ค่าเท่ากับ 0.86 ซ่ึงตัวแปรของคุณธรรม  พบว่า ค่าอิทธิพลของ

ความซ่ือสัตย์ มีค่าเท่ากับ 0.90 มีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบ มีค่าเท่ากับ 0.85 และค่า

อิทธิพลของความสุภาพ มีค่าเท่ากับ 0.79 ตามลําดับ ตัวแปรของคุณภาพ  พบว่า ค่าอิทธิพลของการพัฒนาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ มีค่าเท่ากับ 0.95 มีค่ามากท่ีสุด รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพการผลิต โดยใช้ผล

การวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับประสบการณ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.89 และค่าอิทธิพลของการส่งเสริม

บุคลากร มีค่าเท่ากับ 0.81 ตามลําดับ ตัวแปรของความรับผิดชอบต่อสังคม  พบว่า ค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบ        

ตอ่ลูกคา้ มีค่าเท่ากับ 0.91 มีค่ามากท่ีสุด รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบตอ่ธุรกิจ มีค่าเท่ากับ 0.87 และ

ค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อพนักงาน มีค่าเท่ากับ 0.86 ตามลําดับ และตัวแปรของความสัมพันธ์ พบว่า ค่าอิทธิพล

ของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีค่าเท่ากับ 0.87 ค่าอิทธิพลของการดูแลติดต่อกับลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ มีค่า

เท่ากับ 0.86 และค่าอิทธิพลของการจัดสรรงบประมาณ มีค่าเท่ากับ 0.84 ตามลําดับ สรุปได้ว่า การตลาดเชิงพุทธคือ  

การทําธุรกิจท่ีเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า

และผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

 

คําสําคัญ :  การตลาดเชิงพุทธ  ธุรกิจอุตสาหกรรม 

                                                            
* ดร. อาจารย์ภาควิชาบริหารธรุกิจอตุสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วทิยาเขตระยอง 
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ABSTRACT 

This research is guideline for Development Buddhism Marketing in Industrial Business. The purpose of this 

study is 1)  to study the state and need of developing the approach helping in enhancing the Buddhist market in 

industrial business and 2) to propose the medium of developing Buddhist market in industrial business. To address 

the aim, quantitative research approach was conducted. The sample size in this research was 500 people who are 

marketing executive officers or officer related to industrial business in Rayong. The research instrument was a five-

point Likert scale questionnaire. The questionnaires and the data analysis were adapted from previous studies which 

were related to the variables of this research.  They data analysis examines the causal relationship model of all 

variables.  The results of this study show that the directness of the causal relationship model of the approach of 

Buddhist market development in the industrial business. When considering the relationship and the influence of the 

variables on the development of Buddhist market development in industrial business, it was found that the virtue had 

a positive influence on the quality (0.71) .  Morality influenced the relationship (0.54) .  Moral influencing on social 

responsibility was 0. 66.  Quality influenced the relationship ( 0. 78)  and the correlation coefficient of Social 

Responsibility Influence was 0.86. The variable of the virtue revealed that the value of loyalty was 0.90, followed 

by value of influence of responsibility 0.85 and politeness influence 0.79. Respectively, the quality variables showed 

that the influence of product quality development was 0.95 which was the highest value. The latter was decisions 

about production quality. The data analysis also revealed that the experience gained from the operation was 0.89 

and the influence of personnel promotion was 0.81 respectively. The value of social responsibility showed that the 

influence of customer responsibility was 0. 91.  The value of business responsibility was 0. 87 and the value of 

employee responsibility was 0.86, respectively.  The correlation coefficient was 0.87.  The influence of customer 

service was 0.86 and the influence of budget allocation was 0.84. In conclusion, Buddhist marketing is a business 

that emphasizes the quality of products that satisfy the customer.  This will influence good relationships with 

customers and those who are involved. 
 

Keyword : Buddhism Marketing  Industrial Business 

 

บทนํา 

1) ความสําคัญและท่ีมาของปัญหาที่ทําการวิจัย 

การประกอบอาชีพทางธุรกิจในปัจจุบันน้ัน มีบทบาทสําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    

การพัฒนาประเทศชาติทางด้านเศรษฐกิจ จริยธรรมทางธุรกิจจึงเป็นส่ิงจําเป็นในการดําเนินธุรกิจขององค์กรทางธุรกิจ

ต่าง ๆ นักธุรกิจโดยเฉพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่จึงควรได้รับการปลูกฝังให้ดําเนินธุรกิจต่างๆ ของตนให้อยู่ในกรอบ ในแนวทาง
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ท่ีดี ไม่ผิดต่อกฎหมาย และไม่ผิดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ถ้าการดําเนินธุรกิจน้ันอยู่ในกรอบของ

จริยธรรมแล้ว ย่อมส่งผลทําให้ธุรกิจน้ัน ๆ ดําเนินไปด้วยความราบรื่นมีความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาว มิเช่นน้ันแล้ว    

หากการดําเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามกรอบของความชอบธรรม จะทําให้ธุรกิจน้ันๆ ขาดความเช่ือถือและส่งผลต่อสังคม 

ประเทศชาติ รวมถึงประชาคม ท้ังทางตรงและทางอ้อม (ณรงค์ ชุมสุพรรณวารี, 2550) 

จากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของประเทศไทยจาก 5 สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ คือ Moody’s Investor 

Service, Standard and Poor’s,  Fitch Rating, Japan Credit Rating Agency, Ltd. ( JCR) แ ล ะ  Rating and Investment 

Information (R&I) โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ 4 หลักเกณฑ์ คือ 1) การจัดการและผลการดําเนินงาน พิจารณาจากอัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ความมีเสถียรภาพของค่าเงิน ฐานะการคลัง ตลอดจนภาวะการค้า การลงทุน 

รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ท่ี ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 2) ฐานะทางการเงิน พิจารณาจากสภาพคล่อง

ภายในประเทศ ความเข้มแข็งของระบบการเงินการธนาคาร เงินทุนสํารองระหว่างประเทศ รวมถึงภาระหนี้ต่าง ๆ  

3) ขนาดของระบบเศรษฐกิจ พิจารณาจาก GDP ของประเทศ และ 4) ความเส่ียงภายนอก  พิจารณาจากสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในและต่างประเทศ ความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสใน      

การดําเนินงานของรัฐบาลและราชการท่ีเก่ียวข้อง ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงหรือสงคราม  ซ่ึงได้สรุปว่า  

ในปี ค.ศ. 2014 ประเทศไทยมีอันดับความน่าเช่ือถือเท่าเดิม เช่นเดียวกับปี ค.ศ. 2013 แต่เม่ือพิจารณาแนวโน้มอันดับ

เครดิตในอนาคต (Outlook) พบว่ามี 2 สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีให้แนวโน้มในทาง Negative คือ Japan Credit 

Rating Agency, Ltd. (JCR) และ Rating and Investment Information (R&I) รายละเอียดดังน้ี 

Year Sovereign Rating Long-Term Outlook Short-Term

Moody's Investors Service 

2013 Foreign Government Bond Rating Baa1 Stable - 

 Local Government Bond Rating Baa1 Stable - 

2014 Foreign Government Bond Rating Baa1 Stable - 

 Local Government Bond Rating Baa1 Stable - 

Standard & Poor's  

2013 Foreign Currency Rating BBB+ Stable A-2 

 Local Currency Rating A- Stable A-2 

 ASEAN Regional Scale axAA Stable axA-1

2014 Foreign Currency Rating BBB+ Stable A-2 

 Local Currency Rating A- Stable A-2 

 ASEAN Regional Scale axAA Stable axA-1

Fitch Ratings  

2013 Foreign Currency Issuer Default Rating BBB+ Stable F2 

 Local Currency Issuer Default Rating A- Stable - 
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Year Sovereign Rating Long-Term Outlook Short-Term

 Country Ceiling A- - - 

2014 Foreign Currency Issuer Default Rating BBB+ Stable F2 

 Local Currency Issuer Default Rating A- Stable - 

 Country Ceiling A- - - 

Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) 

2013 Foreign Currency Senior Debts Rating A- Stable - 

 Local Currency Senior Debts Rating A Stable - 

2014 Foreign Currency Senior Debts Rating A- Negative - 

 Local Currency Senior Debts Rating A Negative - 

Rating and Investment Information (R&I) 

2013 Foreign Currency Issuer Rating BBB+ Stable a-2 

 Domestic Currency Issuer Rating A- Stable - 

2014 Foreign Currency Issuer Rating BBB+ Negative a-2 

 Domestic Currency Issuer Rating A- Negative - 

ท่ีมา : สํานักงานบรหิารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง, 2558: ออนไลน์ 

อีกทั้ง จากการพิจารณาเงินลงทุนจากต่างประเทศ ต้ังแต่ ปี พ .ศ . 2551 – 2557 พบว่า เงินลงทุนจาก

ต่างประเทศมีแนวโน้มสูงข้ึน แต่มีจํานวนเงินลงทุนจากต่างประเทศแต่ละปีไม่คงที่ ซ่ึงในปี พ.ศ. 2554 มีจํานวนเงินจาก

ต่างประเทศลดลงมาก เน่ืองจากประสบสภาวะจากการถอดเงินลงทุนจากประเทศในสหภาพยุโรป และแนวโน้มการลงทุน

จากต่างประเทศในปี พ.ศ. 2557 ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 รายละเอียด ดังน้ี 

พ.ศ. เงินลงทุนจากต่างประเทศ (ล้านดอลล่าห์สหรัฐ) 

2551 281,653

2552 166,436

2553 289,822

2554 70,392

2555 400,903

2556 446,734

2557 416,298

                                          ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558: ออนไลน ์

จากความสําคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีให้แนวโน้มที่ลดลงและจํานวนเงิน

ลงทุนจากต่างประเทศลดลง ดังนั้นการดําเนินธุรกิจของประเทศไทย ควรดําเนินการโดยนําหลักพระพุทธศาสนามา
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ประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างเสถีรภาพ และเกิดความย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา       

แนวทางการพัฒนาการตลาดเชงิพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม 
 2) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาแนวทางการพัฒนาการตลาดเชงิพุทธของธุรกิจอุตสาหกรรม 

 3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 (1) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในเชิงวิจัย 

  - การนําแนวความคิดวิถีเชิงพุทธมาพัฒนาเป็นแบบจําลองสมการโครงสร้าง โดยบูรณาการเข้ากับ    

แนวทางการบริหารธุรกิจและการตลาด ท่ีเน้นการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนมากกว่ากําไรในระยะส้ัน 

- ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกันในแบบจําลองสมการโครงสร้างในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีทฤษฎีท่ีทันสมัยใน

ปัจจุบันมารองรับ ให้เกิดแนวทางการบริหารงานในธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมกับการนําการตลาด 

เชิงพุทธเข้ามาบูรณาการ  

 (2) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับในเชิงการประยุกต์ใช้ในการจัดการ 

  - ด้านผู้ประกอบการ 

   เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม หรือธุรกิจอื่น ๆ ได้นําข้อมูลแนวทาง     

การพัฒนาการตลาดเชิงพุทธไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กร  

- ด้านหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ความรู้ดา้นการตลาดเชิงพุทธ เพื่อเป็น

แนวทางการเพิ่มเสถียรภาพการดําเนินธุรกิจของธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

 (3) ด้านการศึกษา 

เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ  ท่ี มีการเรียนการสอนในวิชาการด้านการตลาด  

หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการเรียนการศึกษาต่อ ๆ ไป 

แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการตลาด 

ความหมายของการตลาด 

Porter (1989) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการที่    

ทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อเป็นผู้นําตลาด หรือความสามารถของธุรกิจที่จะเอาชนะบริษัท

คู่แข่งเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 

Kotler & Keller (2012) ได้ให้ความหมายว่า การตลาด หมายถึง กระบวนการของการส่ือสารคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังลูกค้า การตลาดอาจถูกตีความว่าเป็นศิลปะแห่งการขายสินค้าในบางครั้ง แต่การขายน้ันเป็น

เพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหน่ึงของการตลาด การตลาดอาจถูกมองว่าเป็นหน้าที่ขององค์การและกลุ่มกระบวนการเพ่ือการผลิต 

การส่งสินค้าและการส่ือสารคุณค่าไปยังลูกค้า และการจัดการความสัมพันธ์ต่อลูกค้า ในทางที่เป็นประโยชน์แก่องค์การ

และผู้ถือหุ้น การจัดการการตลาดเป็นศิลปะของการเลือกตลาดเป้าหมาย ตลอดจนการได้มาและการรักษาลูกค้า ผ่าน
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ทางการจัดหาคุณค่าของลูกค้าท่ีเหนือกว่า มีมโนทัศน์ห้าอย่างหลัก ๆ ท่ีองค์การสามารถเลือกเพื่อนําไปดําเนินการธุรกิจ

ได้ แ ก่  ม โนทั ศน์ เน้ น ก ารผ ลิต  เน้ นผลิ ต ภัณ ฑ์  เน้ นก ารขาย  เน้ นก ารตลาด  และ เน้นการตลาดอง ค์ รวม  

ซ่ึงองค์ประกอบส่ีอย่างของการตลาดองค์รวม คือ การตลาดความสัมพันธ์ การตลาดภายใน การตลาดครบวงจร และ

การตลาดรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มของภาระหน้าที่ท่ีสําคัญต่อการจัดการการตลาดท่ีประสบผลสําเร็จประกอบไปด้วย 

การมองการตลาดเชิงลึก การติดต่อเช่ือมโยงกับลูกค้า การสร้างตราสินค้าท่ีม่ันคง การสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองลูกค้า 

การส่งสินค้าและการส่ือสารคุณค่า การสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และการพัฒนากลยุทธ์และแผนการตลาด  

มนัสนันท์ พงษ์ประเสริฐชัย (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทรัพยากรด้านการตลาด หมายถึง ทรัพยากรท่ีสร้าง

คุณค่าทางการตลาด และนํามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด น่ันคือ การมีหรือการครอบครองสินทรัพย์ท่ีอํานวย

ประโยชน์ทางการตลาดให้แก่องค์กร ได้แก่ ตราสินค้า เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ เช่น Thailand’s Brand เอกสารรับรอง

มาตรฐานคุณภาพสินค้า เช่น เอกสารรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP สัมพันธภาพกับลูกค้า ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือ

ขององค์กร 

อระนุช  โกศล (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการด้านการตลาด หมายถึง การวางแผนที่จะตอบสนอง  

ความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการกําหนด และวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย แล้วพัฒนาแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร และสนองความพึงพอใจหรือความต้องการของลูกค้า ความสําเร็จของการจัดการด้านการตลาด 

คือ การเติบโตของยอดขาย หรือส่วนแบ่งตลาด ดังนั้น การบริหารการตลาดที่ประสบความสําเร็จต้องมีกลยุทธ์ด้าน

การตลาดท่ีดี การใช้เคร่ืองมือการตลาดท่ีสําคัญ 4 ประการ เรียกว่า 4 P’s ปรกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) การจัด

จําหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด ซึ่งประสิทธิภาพการตลาด เกิดจากการวางกลยุทธ์การตลาดด้าน 4 P’s ดังกล่าว และ

ต้องมีการวางแผนที่ตอบสนองความพึงพอใจของบุคคล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย ดังน้ัน ก่อนท่ีจะเร่ิมม ี  

การวางแผน 4 P’s จึงต้องเริ่มต้นด้วยการกําหนด และวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย แล้วพัฒนาแผนการตลาดเพ่ือให้ตลาด

เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและสนองความพึงพอใจของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า โดยผู้บริหารต้อง

วิเคราะห์ คู่แข่ง ลูกค้า และวิเคราะห์ตัวเอง เพื่อการกําหนดตลาดเป้าหมาย และตําแหน่งทางการตลาด เพ่ือวางแผน    

กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีดีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให้องค์กรเดิมเกิดความสามารถทางการแข่งขัน และนําไปสู ่           

ความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป 

ชาญยุทธ บุ้งทอง (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด หมายถึง กระบวนการหรือ

วิธีการท่ีทําให้เกิดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเป็นผู้นําตลาด เป็นความสามารถของ

กิจการในด้านต่าง ๆ อันเอ้ืออํานวยให้แข่งขันกับผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันและเป็นการสร้างความได้เปรียบใน      

การแข่งขันทางธุรกิจหรือผลประกอบการของกิจการเป็นส่วนใหญ่ 

ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

Philip Kotler (2003: 16) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด เป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาด หมายถึง 

การสนองความต้องการเป็นตัวแปรท่ีสามารถควบคุม และสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543: 29) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง องค์ประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน

การตลาดเป็นปัจจัยท่ีกิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวาง 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
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กุลวดี คูหะโรจนานนท์ (2545:16) กล่าวสรุปไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได ้ 

และสามารถที่จะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม เพื่อทําให้กิจการอยู่รอดหรืออาจเรียกได้ว่า

ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกใช้เพ่ือสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทําให้ลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) สรุปว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ท่ีองค์กรจะต้องนํามาใช้ร่วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมายด้วยเคร่ืองมือ 

การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่วนสําคัญในการตลาดมาก เพราะการท่ีจะเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับ

ตลาดเป้ าหมายได้ถูกต้องน้ัน จะต้องสร้างสรรค์ส่วนประสมทางการตลาดขึ้นมาในอัตราส่วนท่ีพอเหมาะกัน ซ่ึงใน       

การกําหนดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ (4P’s) นัน้ ประกอบด้วยเคร่ืองมือต่อไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอเพื่อขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด

ความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด 

สถานที่ องค์กรหรือบุคคล โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า(Value)ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผล   

ทําให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ 

2. ราคา (Price) จํานวนเงินท่ีต้องชําระเพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการ หรือมีส่ิงที่มีค่าอ่ืนๆ ท่ีผู้บริโภคต้องนําไป

แลกเปล่ียนกับประโยชน์ท่ีได้รับ จากการมีหรือได้ใช้สินค้าหรือบริการ (Kotler and Armstrong, 1996) หรือเป็นส่ิงท่ีกําหนด

มูลค่าของผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปของเงินตราผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์ และราคา (Price) 

ผลิตภัณฑ์น้ัน โดยถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาจะตัดสินใจซ้ือ 

3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place or Distribution Channel) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์และกรรมสิทธิ์ที่

ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วยผู้ผลิตคนกลาง ผู้บริโภคคนสุดท้าย 

หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระจายสินค้า ประกอบด้วย (1) การขนส่ง (Transportation) 

(2) การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Storage) และการคลังสินค้า (Warehousing) และ (3) การบริการสินค้าคงเหลือ 

(Inventory Management) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการ 

หรือความคิด หรือต่อบุคคล เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมี

อิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซ้ือของผู้ซ้ือหรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับ 

ผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขาย ทําการขาย และการติดต่อสื่อสารโดย

ไม่ใช้คน ซึ่งเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ อาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงต้องใช้หลักการเลือกใช้

เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication: IMC.) โดยพิจารณาถึง   

ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดที่สําคัญ

ประกอบด้วย  การโฆษณ า (Advertising) การขายโดยใช้พ นักงานขาย  (Personal selling) การส่งเสริมการขาย  

(Sales promotion) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations: PR) และการตลาดทางตรง  

(Direct marketing)  
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แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับวิถีพุทธ 

ความหมายของวิถีพุทธ 

“วิถีพุทธ” คือ “วิถีแห่งการประจักษ์แจ้งสัจจะ” หรือ “วิถีแห่งการทําความจริงให้ปรากฏ” ซ่ึงความจริงที่ต้อง

ประจักษ์แจ้งหรือทําให้ปรากฏน้ัน มีอยู่ 4 มิติหลัก ๆ คือ (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2552: 24-25) 

1) ความจริงของทุกข์หรือปัญหาต่าง ๆ (ทุกขสัจจะ) เป็นความจริงท่ีเราต้องรู้หรือเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทุกข์หรือ

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนน้ัน คืออะไร มีขอบเขต และผลกระทบอย่างไร 

2) ความจริงของสาเหตุแห่งทุกข์หรือปัญหาต่าง ๆ (สมุทัยสัจจะ) เป็นความจริงท่ีเราต้องรู้และแก้ไขให้ได ้ 

หรือจัดการแก้สาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาให้ได้ 

3) ความจริงของความพ้นทุกข์หรือเป้าหมายของการแก้ปัญหา (นิโรธสัจจะ) เป็นความจริงท่ีเราต้องบรรลุถึง  

หรือทําให้เกิดความชัดเจนว่าเป้าหมายในการแก้ปัญหาคืออะไร ประโยชน์สุขท่ีแท้จริงท่ีเราต้องการคืออะไร 

4) ความจริงของทางพ้นทุกข์หรือทางแก้ปัญหา (มัคคสัจจะ) เป็นความจริงของทางแก้ปัญหาท่ีเราต้องสร้างขึ้นและ

ใชป้ฏิบัติเพื่อขจัดสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา และบรรลุเป้าหมาย หรือประโยชน์สุขที่แท้จริง 

ประเด็นสําคัญของวิถีพุทธตามหลักอริยสัจ 4 คือ ในการจะแก้ปัญหาได้สําเร็จเราต้องรู้เข้าใจ “สัจจะ” หรือ   

ความจริงของปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย และแนวทาง โดยมีวิธีปฏิบัติต่อความจริงแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไป ความจริง

ของปัญหาจะต้องถูกระบุออกมาให้ชัดแจ้งว่าคืออะไร สาเหตุของปัญหาจะต้องถูกขจัดให้หมดไป เป้าหมายของปัญหา

จะต้องบรรลุถึง และแนวทางแก้ปัญหาจะต้องสร้างข้ึนและใช้ปฏิบัติให้สามารถขจัดสาเหตุของปัญหาและบรรลุเป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ได้จริง 

สุคนธ์ สิธพานนท์ และวัธนีย์วรรณ อุราสุข (2544: 100) การปฏิบัติตนของบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนา จึงต้อง

ปฏิบัติตามหลักธรรมคําส่ัง สอนของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ท้ังทางด้านกาย วาจา ใจ ตลอดจนปฏิบัติตนต่อ

พระสงฆ์ ซ่ึงเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามเวลาและโอกาส 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2548: 72) ชาวพุทธคือผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติตนตามแบบแผน 

ประเพณี และพิธีกรรมทางพระศาสนาอย่างแท้จริง นอกจากการปฏิบัติตามหลักธรรมแล้ว ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตาม

หน้าที่ อันได้แก่ การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อพระภิกษุ การมีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางพระศาสนา การเข้าค่าย  

การแสดงตนเป็นพุทฒามกะ 

ประชาไท (2552: 1) ได้กล่าวถึงวิถีพุทธว่า เม่ือวิถีพุทธ คือหนทางแห่งการดับทุกข์ ทุกข์ท่ีเกิดซํ้า ๆ ของสัตวโลก  

ท่ียังต้องเวียนว่ายตาย เกิดอยู่ในภพ 3 ท่ีเปรียบเสมือนคุกหรือกรงขังของสัตวโลก เม่ือหนทางแห่งการดับทุกข์ คือ  

การละชั่ว ทําดี ทําจิตใจให้แจ่มใส เมื่อการละชั่วคือ ศีล การไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืน ประพฤติ ปฏิบัติตนตามครรลอง

แห่งหลักธรรมเม่ือการทําดี คือ สมาธิ ความหมั่นเพียร ตั้งม่ันทําจิตใจให้เป็นสุข เมื่อการทําจิตใจให้แจ่มใส คือ ปัญญา  

รู้แจ้งในผลสําเร็จ และรู้หนทางแห่งความสําเร็จ เม่ือความสําเร็จนั้น เริ่มท่ีความเห็นถูก มีสัมมาทิฏฐิ ท้ังท่ีเป็นอุปธิ  

ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผล ต่อการเวียนว่ายตายเกิด รวมท้ังที่ เป็นอริยะ ไม่มีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผล  

ต่อการไม่กลับมาเกิดอีก เร่ิมต้นท่ี 

1) ทานท่ีให้แล้วมีผล หมายเอาการแบ่งปันปัจจัย 4 ให้แก่กันและกันระหว่างผู้คนในครอบครัว หมู่คณะ ในชุมชน  

ในสังคมน้อยใหญ่ท่ัวประเทศและท่ัวโลก เป็นสังคมสวัสดิการ 
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2) การสงเคราะห์ที่ทําแล้วมีผล 

3) การยกย่องบูชามีผล 

4) กรรมดีและชั่วที่ทําแล้วมีผล 

ดังนั้น การเปล่ียนแปลงสังคมต้องทําร่วมกับคณะสงฆ์ ให้เป็นผู้นําวิถีพุทธกลับคืนสู่ชุมชนอีกคร้ัง เป็นชุมชน  

เป็นสังคมประชาธิปไตย ด้วยการบัญญั ติหลักธรรมคําส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่ ในรัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักรไทย ให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ ให้นําวิถีพุทธมาเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน

ของสังคมไทย 

ความหมายของสังคหวัตถุ 4 

คลังปัญญาไทย (2552: 8-10) สังคหวัตถุ 4 แปลว่า วิธีสงเคราะห์ หมายถึง วิธีปฏิบัติเพ่ือยึดเหน่ียวนํ้าใจคนอื่นที่

ยังไม่เคยรักใคร่นับถือ หรือท่ีรักใคร่นับถืออยู่แล้วให้สนิทแนบย่ิงขึ้น พูดง่าย ๆ สังคหวัตถุ ก็คือ เทคนิควิธีทําให้คนรัก  

หรือมนต์ผูกใจคน น่ันเอง มีทัง้หมด 4 ประการ ดังน้ี 

1) ทาน คือ การให้ ได้แก่ การเสียสละ การเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ การแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยส่ิงของ การให้ทานให้เพ่ือ

ขจัดกิเลส เช่น การบริจาคทานแก่นสมณชีพราหมณ์ ผู้ทรงศีล เพื่อขจัดความโลภหรือความตระหน่ี เป็นการชําระจิตใจให้

สะอาด ยกระดับจิตใจให้สูงข้ึน และการให้เพื่อสงเคราะห์หรือเพื่อยึดเหนี่ยวนํ้าใจคนอ่ืน การทําทานโดยให้สังคหวัตถุน้ีใน

แง่ปฏิบัติ หมายถึง การเฉล่ียหรือแบ่งให้จากส่วนที่คนมีอยู่ มิใช่ให้มากมายจนไม่เหลือ หรือให้จนผู้รับร่ํารวย จุดประสงค์

เน้นท่ีการแสดงอัธยาศัยไมตรีมากกว่าความมากหรือน้อยของวัตถุท่ีให้ เพราะฉะน้ัน คนยากจนหรือคนท่ีมีวัตถุส่ิงของ

เล็กน้อยก็สามารถแบ่งปันให้ทานผู้อ่ืนได้ตามอัตภาพของตน เช่น การแบ่งปันอาหารให้เพื่อน แบ่งปันเคร่ืองเขียนให้เพื่อน 

เป็นต้น คุณธรรมข้อน้ีจะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรคํานึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้มิใช่สิ่ง 

จีรังยั่งยืน เม่ือเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะนําติดตัวเอาไปได ้

2) ปิยวาจา ได้แก่ การพูดคําสุภาพ อ่อนหวาน เพื่อให้เกิดความสมานสามัคคี ปิยวาจาทําได้ง่าย เพราะวาจาน้ันมี

ในตัวเรา เพียงเรามีสติ มีเมตตาในใจก็สามารถพูดออกมาได้คําพูดมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก ่

2.1) คําพูดท่ีพูดออกไปแล้วคนฟังเกลียด เช่น คําหยาบ คําด่า คําประชด คํากระทบกระเทียบ คําแดกดัน  

คําสบถ เป็นต้น คําพูดเหล่านี้เรียกว่า “อัปปิยวาจา” 

2.2) คําพูดท่ีพูดออกไปแล้วทําให้คนฟังรัก เช่น คําอ่อนหวาน คําชมเชยจากใจจริง คําพูดท่ีชวนให้เกิดความ

สมัครสมานไมตร ีเป็นต้น 

3) อัตถจริยา หมายถึง การบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันและกันในวงแคบและบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ใน 

วงกว้าง หลักธรรมข้อน้ีม่งุ สอนให้คนพัฒนาตน 2 ด้าน คือ การทําตนให้เป็นประโยชน์ และทําในส่ิงที่เป็นประโยชน ์ 

การทําตนให้เป็นประโยชน์ หมายถึง ทําตนให้มีคุณค่าในสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ อย่างคําพังเพยท่ีว่า “อยู่บ้านท่านอย่าง 

น่ิงดูดาย ป้ันวัวป้ันควายให้ลูก “ท่านเล่น” หรือ “อยู่ก็ให้เขาไว้ใจไปก็ให้เขาคิดถึง” คนที่ไม่นิ่งดูดายมีอะไรพอจะช่วยเหลือ

คนอื่นและสังคมได้ก็เอาใจใส่ขวนขวายช่วยเหลือตามสติกําลัง ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า “คนทําหมู่คณะให้งดงาม” 

อยู่ที่ไหนก็สร้างความเจริญท่ีนั้น วิธีทําตนให้เป็นประโยชน์ และทําส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ อาจทําได้หลายวิธี เช่น การต้ังใจ

ศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนเจริญด้วยความรู้ ความสามารถ เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ท่ีดีของครู

อาจารย์เป็นนักเรียนที่ดีของสถานศึกษา เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาต ิตลอดจนเป็นศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา 
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4) สมานัตตตา การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย หมายถึง การวางตนได้เหมาะสม มีความหมาย 2 ประการ คือ 

(1) วางตนได้เหมาะสมกับฐานะท่ีตนมีอยู่ในสังคม เช่น เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นบิดามารดา เป็นครูอาจารย์ เป็นเพื่อน

บ้าน เป็นต้น ตนอยู่ในฐานะอะไรก็วางตนให้เหมาะสมกับฐานะที่เป็นอยู่ และทําได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติตน

อย่างสมํ่าเสมอต่อคนทั้งหลาย ให้ความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน เสมอในสุขและทุกข์ คือ ร่วมสุขร่วมทุกข์  

ร่วมรับรู้ปัญหา และร่วมแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ของสังคม 

ประโยชน์ของสังคหวัตถุ 4 

สังคหวัตถุ 4 ประการดังกล่าวมาแล้ว อํานวยประโยชน์ที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรม ดังต่อไปดังน้ี 

1) ช่วยให้บุคคลดํารงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข 

2) เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนํ้าใจ สมานไมตรีระหว่างกัน 

3) เป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มีความเคารพนับถือกันตามสมควรแก่ฐานะ 

4) เป็นเครื่องประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของสังคมให้คงรูปอยูแ่ละดําเนินไปได้ด้วยดี 

5) ช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความประพฤติเส่ือมเสียในสังคม 

สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมท่ีเป็นเครื่องยึดเหน่ียวน้ําใจของผู้อื่น ผูกไมตร ีเอื้อเฟื้อ เก้ือกูล หรือเป็นหลักการ

สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 

1. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ไม่ตระหน่ีถ่ีเหนียว  

ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรคํานึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์ส่ิงของ

ท่ีเราหามาได้ มิใชส่ิ่งจีรังย่ังยืน เม่ือเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะนําติดตัวเอาไปได้ 

2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคําที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่

เป็นประโยชน์เหมาะสําหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับการพูดเป็นอย่างย่ิง เพราะการพูดเป็นบันไดข้ัน

แรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธอั์นดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจาน้ัน จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ ์ดังต่อไปน้ี 

2.1 เว้นจากการพูดเท็จ 

2.2 เว้นจากการพูดส่อเสียด 

2.3 เว้นจากการพูดคําหยาบ 

2.4 เว้นจากการพูดเพอ้เจอ้ 

3. อัตถจรยิา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผูอื้่น 

4. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสมํ่าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เรา

เป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมท้ังยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อ่ืนอกีด้วย 

ความหมายของมรรค 8 

มรรค 8 (อัฏฐังคิกมรรค) (มรรค = อริยมรรค = มัชฌิมาปฏิปทา = มรรคแปด= ทางดําเนินชีวิตอันประเสริฐ  

= ทางสายกลาง) 

แนวทางดําเนินอันประเสริฐของชีวิตหรือกาย วาจา ใจ เพ่ือความหลุดพ้นจากทุกข์เรียกว่า อริยมรรค แปลว่า     

ทางอันประเสริฐ เป็นข้อปฏิบัติท่ีมีหลักไม่อ่อนแอ จนถึงกับตกอยู่ใต้อํานาจ ความอยากแห่งใจ แต่ก็ไม่แข็งตึงจนถึงกับเป็น

การทรมานกายให้เหือดแห้งจากความสุขทางกาย เพราะฉะน้ันจึงได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางดําเนินสายกลาง      

ไม่หย่อนไม่ตึง แต่พอเหมาะเช่นสายดนตรีท่ีเทียบเสียงได้ท่ีแล้ว คําว่ามรรค แปลว่าทาง ในท่ีนี้หมายถึงทางเดินของใจ    
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เป็นการเดินจากความทุกข์ไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นจากทุกข์ซ่ึงมนุษย์หลงยึดถือและประกอบข้ึนใส่ตนด้วยอํานาจของ

อวิชชามรรคมีองค์แปด คือต้องพร้อมเป็นอันเดียวกันท้ังแปดอย่างดุจเชือก ฟัน่แปดเกลียวองค์แปด คือ 

1) สัมมาทิฐิ คือ ความเข้าใจถูกต้อง 

2) สัมมาสังกัปปะ คือ ความใฝ่ใจถูกต้อง 

3) สัมมาวาจา คือ การพูดจาถูกต้อง 

4) สัมมากัมมันตะ คือ การกระทําถูกต้อง 

5) สัมมาอาชีวะ คือ การดํารงชีพถูกต้อง 

6) สัมมาวายามะ คือ ความพากเพียรถูกต้อง 

7) สัมมาสติ คือ การระลึกประจําใจถูกต้อง 

8) สัมมาสมาธ ิคือ การตั้งใจม่ันถูกต้อง 

การปฏิบัติธรรมทุกขั้นตอน รวมลงในมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดน้ี เม่ือย่นรวมกันแล้วเหลือเพียง 3 คือ  

ศีล-สมาธิ-ปัญญา สรุปส้ัน ๆ คือ การปฏิบัติธรรม(ศีล-สมาธิ-ปัญญา)  คือการเดินตามมรรค สัมมาทิฐิ (ปัญญา) คือ

ความเข้าใจถูกต้อง ย่อมต้องการใช้ในกิจการท่ัวไปทุกประเภทท้ังทางโลกและทางธรรม แต่สําหรับฝ่ายธรรมชั้นสูง 

อันเก่ียวกับการเห็นทุกข์หรืออาสวะซ่ึงจัดเป็นการเห็นอริยสัจน้ันย่อมต้องการฝึกฝนอย่างจริงจังเป็นพิเศษ ความเข้าใจ

ถูกต้อง คือ ต้องเข้าใจอย่างท่ัวถึงว่าทุกข์น้ันเป็นอย่างไร อย่างหยาบ ๆ ท่ีปรากฏชัด ๆ เป็นอย่างไร อย่างละเอียดที่       

แอบแฝงเป็นอย่างไร เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไร ความดับสนิทของทุกข์มีภาวะอย่างไร มีลําดับอย่างไร ทางให้ถึงความดับ

ทุกข์คืออะไร เดินให้ถึงได้อย่างไร  

สัมมาทิฐิมีท้ังท่ีเป็นโลกิยะ คือ ของบุคคลท่ีต้องขวนขวายปฏิบัติก้าวหน้าอยู่และสัมมาทิฐิท่ีเป็นโลกกุตตระ คือของ

พระอริยบุคคลต้นๆ ส่วนของพระอรหันต์น้ันเรียกเป็นวิชชาไปและไม่เรียกว่าองค์แห่งมรรค เพราะท่านถึงที่สุดแล้ว  

สัมมาสังกัปปะ (ปัญญา) คือ ความใฝ่ใจถูกต้อง คือคิดหาทางออกไปจากทุกข์ตามกฎแห่งเหตุผล ท่ีเห็นขอบมาแล้ว

ข้อสัมมาทิฐิน่ันเอง เริ่มต้ังแต่การใฝ่ใจท่ีน้อมไปในการออกบวช การไม่เพ่งร้าย การไม่ทําทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืนแม้เพราะเผลอ 

รวมท้ังความใฝ่ใจถูกต้องทุก ๆ อย่างที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งที่มนุษย์ไม่ประสงค ์

สัมมาวาจา (ศีล) คือ การพูดจาถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเอง และผูอื้่น 

สัมมากัมมันตะ (ศีล) คือ การกระทําถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเอง และผู้อื่น 

สัมมาอาชีวะ (ศีล) คือ การดํารงชีพถูกต้อง ไม่เป็นโทษต่อตนเอง และผู้อื่น 

สัมมาวายามะ (สมาธิ) คือ ความพากเพียรถูกต้อง เป็นส่วนของใจที่บากบ่ันในอันที่จะก้าวหน้า ไม่ถอยหลังจากทาง

ดําเนินตามมรรค ถึงกับมีการอธิษฐานอย่างแรงกล้า 

สัมมาสติ (สมาธิ) คือ การระลึกประจําใจถูกต้อง ระลึกแต่ในส่ิงท่ีเก้ือหนุนแก่ปัญญาท่ีจะแทงตลอด อวิชชาที่

ครอบงําตนอยู ่โดยเฉพาะได้แก่กายนี้ และธรรมอันเน่ืองเกี่ยวกับกายนี้ เม่ือพบความจริงของกายน้ี อวิชชาหรือหัวหน้าแห่ง

มูลทุกข์ก็ส้ินไป 

สัมมาสมาธิ (สมาธิ) คือ การตั้งใจมั่นถูกต้อง ได้แก่สมาธิ เป็นของจําเป็นในกิจการทุกอย่าง สําหรับในท่ีนี้เป็น

อาการของใจที่รวมกําลังเป็นจุดเดียว กล้าแข็งพอทีจะให้เกิดปัญญา ทําการแทงตลอดอวิชชาได ้และยังเป็นการพักผ่อน

ของใจ ซึ่งเป็นเหมือนการลับให้แหลมคมอยู่เสมอด้วย ฯลฯ 
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องค์มรรคบางองค์ เป็นส่วนหยาบและสะสมข้ึนในตัวเราได้โดยง่าย คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 

สามองค์นี้ถูกอบรมให้สําเร็จเป็นวิรัติเจตสิกจําพวกกุศลเจตสิกเป็นเชื้อนอนนิ่งอยู่ในสันดาน เตรียมพร้อมที่จะมาผสมจิต

คราวเดียวกันกับมรรคองค์อ่ืน ๆ เม่ือได้โอกาสอันเหมาะ แม้องค์มรรคท่ียาก ๆ เช่นสัมมาทิฐิ-สติ-สมาธิ ก็เหมือนกัน  

ได้ฝึกอบรมมาเท่าใดก็เข้าไปนอนเน่ืองติดอยู่ในสันดานเป็นกุศลเจตสิกอยู่อย่างเดียวกัน รอคอยกันจนกว่าจะครบทุกองค์

และมีสัดส่วนพอดีกัน ก็ประชุมกันเป็นอริยมรรคขึ้น ตัดกิเลสหรือสัญโญชน์ให้หมดไปได้คราวหน่ึงตามกําลังหรือชั้นของตน 

อาการสะสมกําลังแห่งองค์มรรคน้ีตรัสเรียกว่า “การอบรมทําให้มาก” สัมมาทิฐิเป็นตัวนํา เกิดขึ้นอ่อน ๆ ก่อน เกิดข้ึน

เท่าใดก็จูงองค์อ่ืน ๆ ให้เกิดขึ้นตามส่วน องค์ท่ีเกิดขึ้นนั้นกลับช่วยสัมมาทิฐิให้คมกล้าขึ้นไปอีก สัมมาทิฐิน้ันก่็จูงองค์น้ัน ๆ  

ให้กล้าข้ึนอีก และส่งเสริมชักจูงกันไปอีกทํานองน้ี จนกว่าจะถึงขีดท่ีเพียงพอและสามัคคี พร้อมกันได้ครบองค์ การอบรม

ทําให้มากอยู่เสมอน้ีเองคือระยะแห่งการปฏิบัติธรรมย่ิงมากก็ยิ่งเร็ว ย่ิงอธิษฐานใจกล้าก็ย่ิงแรง ย่ิงท่ีวิเวกก็ย่ิงสุขุมลึกซึ้ง 

ย่ิงชํานาญก็ยิ่งคมกล้า 

ความหมายของอิทธิบาท 4 

คําว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้ลุถึงความสําเร็จตามท่ีตน

ประสงค์ ผู้หวังความสําเร็จในส่ิงใด ต้องทําตนให้สมบูรณ์ ด้วยส่ิงที่เรียกว่า อิทธิบาท ซ่ึงจําแนกไวเ้ป็น 4 คือ 

1) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 

2) วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 

3) จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในส่ิงน้ัน 

4) วิมังสา ความหม่ันสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 

ธรรม 4 อย่างน้ีย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน  

ฉันทะ คือ  ความพอใจ ในฐานะเป็นส่ิงท่ีตนถือว่าดี ท่ี สุดท่ีมนุษย์เราควรจะได้  ข้อนี้ เป็นกําลังใจอันแรก  

ท่ีทําให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไปทุกข้อ 

วิริยะ คือ ความพากเพียร หมายถึง การการะทําท่ีติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาวจนประสบความสําเร็จ คํานี้  

มีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง 

จิตตะ หมายถึง ความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัว ทําส่ิงซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์น้ันให้เด่นชัดอยู่ในใจเสมอ 

คําน้ี รวมความหมายของคําว่าสมาธิอยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 

วิมังสา หมายถึง ความสอดส่องใน เหตุและผลแห่งความสําเร็จ เกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ ให้ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดเวลา 

คําน้ี รวมความหมาย ของคําว่าปัญญาไว้อย่างเต็มท่ี 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีตัวแปรอิสระเป็น

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงได้แก่ รูปแบบธุรกิจ ขนาดธุรกิจ ระยะเวลาใน      

การดําเนินธุรกิจ และจํานวนเงินทุนจดทะเบียน และตัวแปรตาม คือ คุณธรรม คุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม  

และความสัมพันธ ์
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ตัวแปรคุณธรรม ประกอบด้วย ความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ และความสุภาพ 

ตัวแปรคุณภาพ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพการผลิต  

โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน และการส่งเสริมบุคลากร 

ตัวแปรความรับผิดชอบต่อสังคม  ประกอบด้วย ความรับผิดชอบตอ่ลูกคา้ ความรับผิดชอบต่อธุรกิจ และ     

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

ตัวแปรความสัมพันธ์ ประกอบด้วย การตอบสนองความต้องการของลูกค้า การดูแลติดต่อกับลูกค้าอย่าง

สม่ําเสมอ  และการจัดสรรงบประมาณ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารด้านการตลาดหรือผู้รับผิดชอบด้านการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม 

จังหวัดระยอง โดยคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการคํานวณของ Comrey and Lee (1992) ได้ให้ข้อเสนอแนะขนาด

กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมที่ระดับดีมาก (very good) ไว้ท่ีระดับ 500 ตัวอย่าง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) การวิจัยน้ี ผู้วิจัย

จึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 500 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ซ่ึงผู้วิจัยได้ปรับใช้และพัฒนาเคร่ืองมือมาจากแบบสอบถามท่ีนักวิชาการได้ศึกษาไว้แล้ว และนําเคร่ืองมือวัดเหล่านั้นมา

ปรับข้อคําถามบางคําถามบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่ศึกษาในครั้งน้ี ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยจะแบ่ง

ออกเป็น 5 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคําถามมีหลายคําตอบ 

(Multiple scale) ให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสมท่ีสุด 

คณุธรรม  ความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม

คณุภาพ  ความสมัพนัธ์ 

ความซ่ือสตัย์ 

ความรับผิดชอบ 

ความสภุาพ 

ลกูค้า 

ธุรกิจ 

พนกังาน 

การตอบสนอง 

การดแูลติดต่อ 

งบประมาณ 

พฒันาคณุภาพ 

การตดัสนิใจ 

บคุลากร 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณธรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ  

และความสุภาพ โดยลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด (Close-Ended Questions) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(Likert’s Five Rating Scale) ตามมาตราส่วน  

ตอนท่ี 3 เป็นคําถามเก่ียวกับคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ ์  

การตัดสินใจเก่ียวกับคุณภาพการผลิต โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน  

และการส่งเสริมบุคลากร โดยลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด (Close-Ended Questions) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดับ (Likert’s Five Rating Scale) ตามมาตราส่วน  

ตอนท่ี 4 เป็นคําถามเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ความรับผิดชอบตอ่ลูกคา้ 

ความรับผิดชอบต่อธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด (Close-Ended 

Questions) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Five Rating Scale) ตามมาตราส่วน   

ตอนที่ 5 เป็นคําถามเก่ียวกับความสัมพันธ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ การตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า การดูแลติดต่อกับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ  และการจัดสรรงบประมาณ โดยลักษณะคําถามเป็นแบบปลายปิด  

(Close-Ended Questions) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Five Rating Scale) ตามมาตราส่วน   

 ตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 5 ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Five Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน 

ดังน้ี 

 คะแนน  ระดับความคิดเห็น

 5 คะแนน 

4 คะแนน 

3 คะแนน 

2 คะแนน 

1 คะแนน 

หมายถึง 

หมายถึง 

หมายถึง 

หมายถึง 

หมายถึง 

สําคัญมากที่สุด

สําคัญมาก 

สําคัญปานกลาง 

สําคัญน้อย 

สําคัญน้อยที่สุด 

จากเกณฑ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้กําหนดการแปลความหมายตามลําดับคะแนนประเมินความคิดเห็นของแบบสอบถามเพื่อ

การวิจัย ดังน้ี 

  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง  ความสําคัญมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง  ความสําคัญมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง  ความสําคัญปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง  ความสําคัญน้อย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง  ความสําคัญน้อยที่สุด 

  3. การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  1) การพิจารณาด้านเน้ือหา ความหมาย และการใช้ภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความครอบคลุมตาม

โครงสร้างของเน้ือหา ความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) ว่าข้อคําถามที่

นํามาศึกษาเป็นข้อคําถามท่ีตรงกับส่ิงท่ีต้องการวิจัย มีความถูกต้องและครอบคลุมเน้ือหาเชิงทฤษฏีที่ได้ศึกษา ตรวจสอบ

ใช้ถ้อยคําภาษามีความเหมาะสมและส่ือความหมายท่ีตรงกับส่ิงที่ต้องการจะสอบถามหรือไม่ โดยผู้เช่ียวชาญจํานวน  

5 ท่านพิจารณาให้ค่าคะแนนความเหมาะสมของข้อคําถาม 
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  2) การทดสอบเบ้ืองต้น (Try-Out) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล  กับกลุ่มตัวอย่างวิสาหกิจชุมชน จํานวน 30 ราย

และวิเคราะห์โดยตรวจสอบการจัดองค์ประกอบของข้อคําถาม  ด้วยวิธีสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบว่าข้อคําถามสามารถวัดตัวแปรตามที่ต้องการหรือไม่ และตรวจสอบ

ว่าข้อคําถามท่ีใช้วัดตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  หากข้อคําถามใดไม่สอดคล้องกับข้อคําถามอื่นจะถูก

ตัดออก 

  3) การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ซ่ึงเป็นการหาค่าความเช่ือม่ันของชุดแบบสอบถามแต่ละตัวแปร

หรือแต่ละปัจ จัยและหาค่าความเชื่อ ม่ันของแบบสอบถาม ท้ังฉบับ  โดยวิ ธีการหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา  

(Alpha Coefficient)  โด ย ใช้ วิ ธี ก า ร ห า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ อั ล ฟ า ข อ ง ค ร อ น บั ค  (Cornbach’ alpha Coefficient)  

(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) โดยค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) อยู่ระหว่าง 0.75-0.89 

  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

จนได้รับความเห็นชอบ จึงนําไปจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนําไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป 

  4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  เพื่ออธิบายข้อมูลท่ัวไป สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ  

2) การวิเคราะห์สถิติอนุมาน วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม โดย         

การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model) 

ผลการวิจัย 

 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

 การศึกษาวิจัยน้ีผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้บริหารด้านการตลาดหรือผู้รับผิดชอบด้าน

การตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง จํานวน 500 คน โดยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของลักษณะท่ัวไปของกลุ่ม

ตัวอย่าง ดังน้ี 

 

ลักษณะขององค์กร ประเภท จํานวน ร้อยละ

รูปแบบธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจํากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญ

บริษัท จํากัด 

บริษัทมหาชน จํากัด 

19 

496 

5 

3.65 

95.39 

0.96 

ขนาดธุรกจิ ขนาดย่อม 

ขนาดกลาง  

ขนาดใหญ่ 

64 

88 

368 

12.30

16.90 

70.80 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน

ของธุรกิจ 

น้อยกวา่ 10 ปี

11 – 20 ปี 

21 – 30 ป ี

31 – 40 ปี 

119 

126 

152 

44 

22.90

24.20 

29.20 

8.50 
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ลักษณะขององค์กร ประเภท จํานวน ร้อยละ

41 – 50 ปี 

มากกว่า 50 ปี 

60 

19 

11.50 

3.70 

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน น้อยกวา่ 10 ล้านบาท

11 – 50 ล้านบาท 

มากกว่า 51 ล้านบาท 

115 

171 

234 

22.10

32.90 

45.00 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม 

เป็นรูปแบบธุรกิจแบบบริษัท จํากัดมากท่ีสุด จํานวน 496 คน (ร้อยละ 95.39) รองลงมาเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด / 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ จํานวน 19 คน (ร้อยละ 3.65) และบริษัทมหาชน จํากัด จํานวน 5 คน  (ร้อยละ 0.96) ขนาดธุรกิจ

ขนาดใหญ่  มีจํานวนมากท่ีสุด  จํานวน  368 คน  (ร้อยละ  70.80) รองลงมา  คือ  ขนาดกลาง  จํานวน  88 คน   

(ร้อยละ 16.90) และขนาดย่อม จํานวน 64 คน  (ร้อยละ 12.30) ตามลําดับ ระยะเวลาในการดําเนินงานของธุรกิจ ระหว่าง 

21 – 30 ปี มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 152 คน (ร้อยละ 29.20) รองลงมา คือ ระหว่าง 11 – 20 ปี จํานวน 126 คน   

(ร้อยละ 24.20) และน้อยกว่า 10 ปี จํานวน 119 คน (ร้อยละ 22.90) ตามลําดับ และมากกว่า 50 ปี มีจํานวนน้อยท่ีสุด

จํานวน 19 คน  (ร้อยละ 3.70) จํานวนเงินทุนจดทะเบียน มากกว่า 51 ล้านบาทมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 234 คน   

(ร้อยละ 45.00) รองลงมา คือ ระหว่าง 11 – 50 ล้านบาท จํานวน 171 คน (ร้อยละ 32.90) และน้อยกว่า 10 ล้านบาท 

จํานวน 115 คน (ร้อยละ 22.10) ตามลําดับ  

 

 2. การวิเคราะห์สถิติอนุมาน 

 ดําเนินการปรับแบบจําลองโดยยึดการทดสอบเพื่อพัฒนาตัวแบบจําลอง (Model generating – MG) โดยมีการ

ปรับแบบจําลอง (Model modification) ซ่ึงอาศัยค่าดัชนีตัวแปรตัวแบบ (Model modification indices) และคํานึงถึงเหตุผล

เชิงทฤษฎี แบบจําลองสุดท้ายซ่ึงตัวแบบสุดท้ายได้ค่าสถิติ คือ Chi-Square/df = 1.89, p-value = 0.03, RMSEA = 0.04, 

SRMR = 0.07, CFI = 0.99,  NNFI = 0.99, RFI = 0.98 และ GFI = 0.98, AGFI = 0.93 และ CN = 305.34 แสดงว่า

แบบจําลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตาราง 

 

ตาราง  ดัชนีความสอดคล้อง/กลมกลืนของแบบจําลองสมมติฐานต้ังต้นและแบบจําลองสุดท้ายของการวิจัย 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติใน

แบบจําลองต้ังต้น 

ค่าสถิติใน

แบบจําลองสุดท้าย

ไค-สแควร์/องศาอิสระ (Chi-Square/df) <2.00 305.57/23 = 13.28 32.28/17=1.89

ความน่าจะเป็นทางสถิติ (P-value)  p>0.01 0.00 0.03

ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกําลังสอง

ของการประมาณค่า (Root Mean Square Error of 

Approximation : RMSEA)                                        

เข้าใกล้ 0 

(<0.05) 

0.21 0.04
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ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติใน

แบบจําลองต้ังต้น 

ค่าสถิติใน

แบบจําลองสุดท้าย

ค่ามาตรฐานรากท่ีสองของค่าเฉล่ียกําลังสองของสว่นท่ี

เหลือ (Standardized Root Mean Square Residual : 

SRMR) 

<0.08 0.04 0.07

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative 

Fit Index : CFI) 

>0.90 0.96 0.99

ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (Non-Normal Fit 

Index : NNFI) 

เข้าใกล้ 1 

(>0.90) 

0.93 0.99

ดัชนีวัดระดับความสัมพันธ ์(Relative Fit Index : RFI) เข้าใกล้ 1 0.93 0.98

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : 

GFI) 

>0.90 0.87 0.98

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted 

Goodness of Fit Index : AGFI) 

เข้าใกล้ 1 

(>0.90)

0.73 0.93

ดัชนีระบุขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Critical N :CN) >200 45.31 305.34

 

 เม่ือพิจารณาค่าอิทธิพลของตัวแปรแฝง ความสัมพันธ์และอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีต่อการพัฒนาการตลาด 

เชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม พบว่า คุณธรรม มีอิทธิพลต่อคุณภาพ ค่าเท่ากับ 0.71 คุณธรรม มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ ์

ค่าเท่ากับ 0.54 คุณธรรม มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ค่าเท่ากับ 0.66 คุณภาพ มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์  

ค่าเท่ากับ 0.78 และความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ ์ค่าเท่ากับ 0.86  

 1) เม่ือพิจารณาค่าอิทธิพลของคุณธรรม พบว่า ค่าอิทธิพลของความซ่ือสัตย์ มีค่าเท่ากับ 0.90 มีค่ามากที่สุด 

โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบ มีค่าเท่ากับ 0.85  

โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 และค่าอิทธิพลของความสุภาพ มีค่าเท่ากับ 0.79 โดยมีค่าความ

คลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 ตามลําดับ 

 2) เม่ือพิจารณาค่าอิทธิพลของคุณภาพ พบว่า ค่าอิทธิพลของการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีค่าเท่ากับ 

0.95 มีค่ามากท่ีสุด โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของการตัดสินใจเกี่ยวกับ

คุณภาพการผลิต โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.89 โดยมีค่า

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากับ 0.63  และค่าอิทธิพลของส่งเสริมบุคลากร มีค่าเท่ากับ 0.81   โดยมีค่า  ความคลาด

เคล่ือนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ตามลําดับ 

 3) เม่ือพิจารณาค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคม  พบว่า ค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อลูกคา้  

มีค่าเท่ากับ 0.91 มีค่ามากท่ีสุด โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของ       

ความรับผิดชอบตอ่ธุรกิจ มีค่าเท่ากับ 0.87 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และค่าอิทธิพลของ       

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน มีค่าเท่ากับ 0.86 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ตามลําดับ 
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  4) เม่ือพิจารณาค่าอิทธิพลของความสัมพันธ์ พบว่า ค่าอิทธิพลของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

มีค่าเท่ากับ 0.87 มากท่ีสุด โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ค่าอิทธิพลของการดูแลติดต่อกับลูกค้า

อย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเท่ากับ 0.86 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 และค่าอิทธิพลของการจัดสรร

งบประมาณ มีคา่เท่ากับ 0.84 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ตามลําดับ  

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

1) ขอบเขตการวิจัยผู้วิจัยศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาเป็นผู้บริหารด้าน

การตลาดหรือผู้รับผิดชอบด้านการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดระยองจํานวน 500 คน โดยใช้วิธกีารสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระเป็นสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ รูปแบบธุรกิจ ขนาดธุรกิจ ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ และจํานวนเงินทุนจด

ทะเบียน และตัวแปรตาม คือ คุณธรรม คุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความสัมพันธ์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Rating Scale)  ท่ีผ่านข้ันตอนการปรับปรุง

และทดสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน การวิเคราะห์แบบสอบถามหาค่าสถิติพื้นฐาน 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบความเป็นโค้งปกติ ตรวจสอบความสอดคล้องและ

กลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation 

Model) 

 2) สถิติเชิงพรรณนา 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ประกอบการท่ีตอบแบบสอบถามเป็น

รูปแบบธุรกิจแบบบริษัท จํากัดมากท่ีสุด จํานวน 496 คน  (ร้อยละ 95.39) รองลงมาเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด/ห้างหุ้นส่วน

สามัญ จํานวน 19 คน  (ร้อยละ 3.65) และบริษัทมหาชน จํากัด จํานวน 5 คน  (ร้อยละ 0.96) ขนาดธุรกิจขนาดใหญ่  

มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 368 คน  (ร้อยละ 70.80) รองลงมา คือ ขนาดกลาง จํานวน 88 คน  (ร้อยละ 16.90) 

และขนาดย่อม จํานวน 64 คน  (ร้อยละ 12.30) ตามลําดับ ระยะเวลาในการดําเนินงานของธุรกิจ ระหว่าง 21 – 30 ป ี 

มีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 152 คน  (ร้อยละ 29.20) รองลงมา คือ ระหว่าง 11 – 20 ปี จํานวน 126 คน  (ร้อยละ 24.20) 

และน้อยกว่า 10 ปี จํานวน 119 คน  (ร้อยละ 22.90) ตามลําดับ และมากกว่า 50 ปี มีจํานวนน้อยท่ีสุดจํานวน 19 คน  

(ร้อยละ 3.70) จํานวนเงินทุนจดทะเบียน มากกว่า 51 ล้านบาทมีจํานวนมากท่ีสุด จํานวน 234 คน  (ร้อยละ 45.00) 

รองลงมา คือ ระหว่าง 11 – 50 ล้านบาท จํานวน 171 คน (ร้อยละ 32.90) และน้อยกว่า 10 ล้านบาท จํานวน 115 คน  

(ร้อยละ 22.10) ตามลําดับ 

3) สถิติอนุมาน 

(1) การทดสอบความสอดคล้องของแบบจําลองเชิงทฤษฎีกับแบบจําลองเชิงประจักษ์ พบว่า แบบจําลองสุดท้าย

ซ่ึงตัวแบบสุดท้ายได้ค่าสถิติ คือ Chi-Square/df = 1.89, p-value = 0.03, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.07, CFI = 0.99,  

NNFI = 0.99, RFI = 0.98 และ  GFI =  0.98, AGFI = 0.93 และ  CN = 305.34 แสดงว่าแบบจําลองเชิงทฤษฎีมี         

ความสอดคล้องกลมกลืนกับแบบจําลองเชิงประจักษ์ (Model Fit) ระดับดี 
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  (2) ค่าอิทธิพลของตัวแปรแฝง พบว่า คุณธรรม มีอิทธิพลต่อคุณภาพ ค่าเท่ากับ 0.71  คุณธรรม มีอิทธิพลต่อ

ความสัมพันธ์ ค่าเท่ากับ 0.54 คุณธรรม มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ค่าเท่ากับ 0.66 คุณภาพ มีอิทธิพลต่อ

ความสัมพันธ์ ค่าเท่ากับ 0.78 และความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ ์ค่าเท่ากับ 0.86 ตามลําดับ 

(3) เม่ือพิจารณาค่าอิทธิพลของคุณธรรม  พบว่า ค่าอิทธิพลของความซ่ือสัตย์ มีค่าเท่ากับ 0.90 มีค่ามากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบ มีค่าเท่ากับ 0.85 และค่าอิทธิพลของความสุภาพ มีค่าเท่ากับ 0.79 

ตามลําดับ  

 (4) เม่ือพิจารณาค่าอิทธิพลของคุณภาพ  พบว่า ค่าอิทธิพลของการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีค่าเท่ากับ 

0.95 มีค่ามากที่สุด รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของการตัดสินใจเก่ียวกับคุณภาพการผลิต โดยใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ร่วมกับประสบการณ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.89 และค่าอิทธิพลของส่งเสริมบุคลากร มีค่าเท่ากับ 0.81 

ตามลําดับ 

 (5) เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบตอ่ลูกคา้  

มีค่าเท่ากับ 0.91 มีค่ามากท่ีสุด รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของความรับผิดชอบต่อธุรกิจ มีค่าเท่ากับ 0.87 และค่าอิทธิพล

ของความรับผิดชอบต่อพนักงาน มีค่าเทา่กับ 0.86 ตามลําดับ 

 (6) เม่ือพิจารณาค่าอิทธิพลของความสัมพันธ์ พบว่า ค่าอิทธิพลของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

มีค่าเท่ากับ 0.87 ค่าอิทธิพลของการดูแลติดต่อกับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเท่ากับ 0.86 และค่าอิทธิพลของการจัดสรร

งบประมาณ มีคา่เท่ากับ 0.84 ตามลําดับ 

อภปิรายผล 

(1) การเช่ืองโยงเครือข่ายพันธมิตร พบว่า พันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบด้วย ความไว้วางใจ ความผูกพัน  

และความร่วมมือ สอดคล้องกับมนัสนันท์ มณีขัติย์ (2551) โดยมีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารความรู้ตลอดจนทรัพยากร

ต่างๆ ระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้องในเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือผลิตภาพโดยรวมของเครือข่ายวิสาหกิจ และเกิด

ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับอระนุช  โกศล (2551) 

(2) คุณภาพ พบว่า เป็นการดําเนินงานให้เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีต้องการโดยสร้างความพอใจให้กับลูกค้า  

และมีต้นทุนการดําเนินงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับกําพล กิจชระภูมิ และสุชาติ ยุวรี (2546) และคุณภาพของสินค้าและ

บริการต้องสร้างความเช่ือม่ันได้ว่า ลูกค้าจะเลือกใช้สินค้าและบริการต่อไป สอดคล้องกับสมชาย วณารักษ์ (2546: 2-3) 

อีกทั้งการบริหารคุณภาพได้กลายมาเป็นกลยุทธ์สําคัญ จึงควรมีการประยุกต์และพัฒนาเป็นแนวทางการบริหารจัดการ

ขั้นพื้นฐานในสังคมธุรกิจในปัจจุบันน้ี สอดคล้องกับกมลวรรณ  รอดหริ่ง (2546: 8) คุณภาพ เป็นกุญแจสําคัญสู ่        

การแข่งขันในตลาดเสรี และเป็นแนวทางพื้นฐานในการจัดการธุรกิจ เพื่อนําไปสู่เป้าหมายระยะสั้นในด้านผลิตภาพและ  

การเติบโตของรายได้ที่ย่ังยืนในระยะยาวต่อไป สอดคล้องกับจักร ติงศภัทิย ์(2549: 131-132) 
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(3) ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1) จากผลการวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์มากท่ีสุดเป็นอันดับแรก  

ธุรกิจอุตสาหกรรมจึงควรมีการส่งเสริมให้องค์ธุรกิจดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าและ

สังคม 

2) จากผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์มากเป็นอันดับสอง ดังน้ันในการผลิตสินค้าน้ันควร

เน้นให้ความสําคัญในเร่ืองสินค้าท่ีมีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือสนองต่อส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวังและ

เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความม่ันใจในสินค้า 

3) จากผลการวิจัยพบว่า คุณธรรม มีอิทธิพลต่อคุณภาพมากเป็นอันดับสาม ดังน้ันองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมที่

เติบโตควรยึดถือคติทําธุรกิจท่ีว่าจะค้าขายด้วยความยุติธรรมด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและการจําหน่ายสินค้าต้องยึดถือ

คุณธรรมเป็นสําคัญด้วยหลักการคุณภาพคู่คุณธรรมนี่เอง จึงทําให้เราชาวสิทธิผลเป็นท่ียอมรับของทั้งลูกค้า และคนใน

ชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 1) การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยมุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจอุตสาหกรรม  ในการวิจัย

ครั้งต่อไปควรวิจัยในการพัฒนาประเภทกิจการอ่ืน ๆ เช่น แนวทางการพัฒนาการตลาดเชิงพุทธในธุรกิจบริการ  

แนวทางการพัฒนาการตลาดเชงิพุทธในธุรกิจการค้า เป็นต้น 

2) การวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเฉพาะจังหวัดระยอง ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทําวิจัยในจังหวัดอ่ืน ระดับ

กลุม่จังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ 
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พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค: ผลการสํารวจออนไลน์ 

Consumer Behaviour and Factors Affecting  

Dietary Supplement Consumption:An Online Survey 

อรุณี เลิศกรกิจจา* 
 
 

บทคัดย่อ  

การวิจัยเชิงสํารวจคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดและกลุ่มอ้างอิงท่ีมี

ผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผ่านทางออนไลน์ จํานวน 1,025 คน 

ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การทดสอบไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี โสด การศึกษาระดับปริญญาโท อาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 60,001 

บาทข้ึนไป 2) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีบริโภคมากท่ีสุด คือ วิตามิน 

เพ่ือบํารุงร่างกาย ค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อคร้ังอยู่ในช่วง 501-1,000 บาท มีความถ่ีในการซ้ือน้อยกว่าเดือนละครั้ง  

ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสรมิคือ ตนเอง และเป็นการซ้ือสําหรับตัวเองบริโภค โดยเลือกซ้ือจากร้านขายยา

รวมถึงร้านค้าปลีกเฉพาะทางที่มีแผนกยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เปิดรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 3) ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีค่าเฉล่ียรวมในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่ายในระดับมากและให้ความสําคัญระดับปานกลาง

ต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนปัจจัยกลุ่มอ้างอิงคือการซ้ือตามญาติ/เพื่อนและผู้มีชื่อเสียง มีความสําคัญระดับ

ปานกลาง 4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 4.1) ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ด้านบวกกับความถ่ีในการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน 4.2) อายุ อาชีพ ระดับรายได้มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน 

เสริมอาหารและแร่ธาตุ เคร่ืองด่ืมเพื่อประโยชน์เฉพาะทาง สมุนไพรไทย และสมุนไพรจีน 4.3) สถานภาพและระดับ

การศึกษามีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท วิตามิน เสริมอาหารและแร่ธาตุ สมุนไพรไทย และสมุนไพร

จีน 4.4) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์ด้านบวกกับความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน 

4.5) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ด้านบวกกับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีบริโภค 4.6) ปัจจัยด้านราคา 

ด้านช่องทางการจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ด้านบวกกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเสริม

อาหารและแร่ธาตุ เคร่ืองด่ืมเพื่อประโยชน์เฉพาะทาง สมุนไพรไทย และสมุนไพรจีน 4.7) ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง คือ ญาติ/

เพื่อนมีความสัมพันธ์ด้านบวกกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเสริมอาหารและแร่ธาตุ สมุนไพรไทยและสมุนไพรจีน  

                                                            
* อาจารยส์าขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกจิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาตแิสตมฟอร์ด 
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และ 4.8) ผู้มีชื่อเสียง มีความสัมพันธ์ด้านบวกกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

ABSTRACT 

This survey research aimed to study the consumer behaviour, the marketing mix, and the reference group 

factors affecting dietary supplement consumption.  An online questionnaire was used to collect data from 1,025 

samples.  The descriptive statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 

Chi-square test and the Pearson correlation coefficient.  The research results showed that 1)  most of respondents 

were women, aged between 36-45 years old, single, with a master's degree, worked in private sectors and having 

average income more than 60,001 Baht per month.  2)  Regarding to the consumer behaviour towards dietary 

supplement consumption, the most chosen dietary supplement was vitamin in order to improve health.  Purchase 

frequency was less than once a month with the range of spending 501-1000 Baht/time. The person influenced their 

buying decision was themselves and bought for their own consumption. The respondents used internet as their main 

source of information and bought dietary supplements from pharmacy and specialty retailers that have a department 

of drugs and supplements. 3) The factors affecting consumer buying behaviour towards dietary supplements showed 

that the importance level of the overall marketing mix factors was high.  The ranking of marketing mix factors 

respond with high importance were product, price, and distribution channel factors respectively. The promotion factor 

was rated at a moderate level.  Whereas the importance level of relative/ friend and celebrity toward dietary 

supplements consumption were moderate.  4)  Hypotheses testing results revealed that 4. 1)  gender, age, marital 

status, occupation, education level and income level had positive relationship with purchasing frequency, 4.2) age, 

occupation, and income levels had relationship with type of dietary supplements; vitamin, supplements and minerals, 

functional beverages, Thai and Chinese herbs, 4.3) marital status and education level had relationship with type of 

dietary supplements; vitamin, supplements and minerals, Thai and Chinese herbs, 4. 4)  there was positive 

relationship between the marketing mix factors in term of distribution channels and purchasing frequency, 4.5) there 

was positive relationship between product factor and type of dietary supplements consumed, 4.6) price, distribution 

channel, and promotion factors had positive relationship with type of dietary supplements; supplements and 

minerals, functional beverages, Thai and Chinese herbs, 4.7) there was positive relationship between the reference 

group factor in term of relative/friend and type of dietary supplements consumed; supplements and minerals, Thai 

and Chinese herbs, and 4.8) there was positive relationship between the celebrity and Thai and Chinese herbs at 

the statistically significant level of .05. 
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บทนํา  

ผลการสํารวจออนไลน์เกี่ยวกับการรับประทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผู้บริโภค ใน 52 ประเทศท่ัวโลก

ของนีลเส็น เม่ือปลายเดือนกันยายน 2551 โดยในประเทศไทยผลการสํารวจมาจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชาย

และหญิงท่ีใช้อินเทอร์เน็ตจํานวน 500 คน อายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า ผู้บริโภคชาวไทยสนใจการรับประทานวิตามินและอาหาร

เสริมมากท่ีสุดในโลกในอัตราร้อยละ 66 แต่มีเพียงร้อยละ 30 ท่ีรับประทาน “ทุกวันเป็นประจํา” โดยเหตุผลหลักใน     

การรับประทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคือ “เพื่อช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรค” ร้อยละ 52 เหตุผลถัดมาคือ  

“เพื่อช่วยเสริมความไม่สมบูรณ์ของการรับประทานอาหาร” และ “เพื่อให้แน่ใจว่าการรับประทานของพวกเขามีความ

สมดุล” สัดส่วนร้อยละ 50 และ 43 ตามลําดับ ซ่ึงสวนทางกับประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นท่ีรับประทานวิตามินหรือ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อให้แน่ใจว่าการรับประทานของพวกเขามีความสมดุลเป็นสําคัญ หรือเพื่อชดเชยนิสัยการบริโภค

อาหารที่ไม่ดีของพวกเขา (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ, 2552)  

ประเทศไทยน้ัน การใช้ชีวิตและพฤติกรรมของประชากรเปล่ียนไป มีความรีบเร่งมากขึ้นจนไม่ค่อยมีเวลาท่ีจะให้

ความสําคัญกับเร่ืองความสมดุลของอาหารที่รับประทานซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูง

วัย การย้ายถิ่นเข้าสู่สังคมเมือง และวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงค่านิยมการรับประทานอาหารแบบตะวันตก  

ซ่ึงประกอบด้วย เน้ือสัตว์ ไขมัน นมและเนย หรืออาหารจานด่วน การรับประทานอาหารว่างจําพวกขนมกรุบกรอบจํานวน

มากต่อวัน พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพและร่างกายเปลี่ยนไปเป็นสาเหตุของการเกิดโรค เช่น 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง เพิ่มสูงข้ึน ดังนั้น ปัญหาพฤติกรรม         

การบริโภคน้ันสําคัญมากเพราะการกินดีจะส่งผลให้มีสุขภาพท่ีดี ส่งผลให้อาหารเพื่อสุขภาพเป็นท่ีต้องการมากข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง ผู้บริโภคหันมาให้ความสําคัญกับอาหารและสุขภาพมากข้ึน จึงทําให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ 

เช่น การเสริมวิตามิน แร่ธาตุ เส้นใยและกรดไขมันท่ีจําเป็นต่อร่างกาย (ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์, 2014) ข้อมูลจาก          

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ระบุว่าอุตสาหกรรมอาหารเสริมเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญของประเทศท่ีมีมูลค่า

ทางการตลาดโดยเฉพาะมูลค่าส่งออกสมุนไพรกลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าการใช้และส่งออกรวมกว่า 80,000 ล้านบาท จาก  

การวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ในปี 2551 มีการคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของไทยมีมูลค่าท้ังส้ิน 

18,000 ล้านบาท มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7 เม่ือเทียบกับ ปี 2550 ซ่ึงผลิตภัณฑ์บํารุงร่างกายชนิดเคร่ืองด่ืมชนิดนํ้าและ

เคร่ืองด่ืมผสมสารอาหารมีมูลค่าตลาดรวมสูงถึง 7,560 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่ม

วิตามินมีสัดส่วนร้อยละ 16 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 2,880 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 12-15 อย่างต่อเน่ือง จําแนกได้

เป็น วิตามินรวม วิตามิน C, B, E และ A เรียงลําดับตามมูลค่าตลาดของวิตามินแต่ละชนิด ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั่วไป 

(ชนิดเม็ดและชนิดผง ไม่รวมวิตามิน) มีมูลค่า 6,300 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 35 กลุ่มวิตามิน และผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมสําหรับเด็ก มีมูลค่าตลาด 1,260 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 โดยประมาณการว่ากําลังซ้ือของกลุ่มประชากร

อายุ 15-50 ปี จะคิดเป็นร้อยละ 50 และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี หรือผู้สูงวัย จะคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าตลาด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม เม่ือคิดมูลค่าการตลาดของสองกลุ่มนี้ จะเป็นมูลค่าทางการตลาดท่ีสูงมากถึงร้อยละ 80 

ดังน้ันผู้บริโภคสองกลุ่มน้ี จัดเป็นกลุม่สําคัญในตลาดผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร โดยสรุป ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ

นับว่าเป็นธุรกิจท่ีน่าจับตามอง เน่ืองจากยังคงมีโอกาสในการขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2550) โดย

ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมความงามมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่น ท้ังนี้เน่ืองจากการตลาดและการส่งเสริมการตลาดของ
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในยุคโลกอินเทอร์เน็ต ท่ีผู้บริโภคสามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วจากส่ือออนไลน์

ต่างๆ ประกอบกับมีแหล่งซื้อสินค้าได้หลายช่องทาง ไม่เพียงร้านค้าปลีก แต่ยังมีช่องทางการขายตรงผ่านส่ือออนไลน์และ

รายบุคคล (ชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ ์และอรุณรัตน์ อรุณเมือง, 2013) 

จากข้อมูลข้างต้น เม่ือพิจารณาถึงความสําคัญและมูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีเพิ่มสูงขึ้นทุกป ี

จํานวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีจําหน่ายในตลาดและจํานวนผู้บริโภคท่ีบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีปริมาณเพิ่มขึ้นใน

ทุกเพศ ทุกวัย อันส่งผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนโครงสร้างทางสังคมและวิถีชีวิตของคนในประเทศ 

จึงเกิดประเด็นคําถามว่า ปัจจุบันผู้บริโภคในช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีมูลค่าสูงสุดส่วนใหญ่บริโภคผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารประเภทใด มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไร และปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อการบริโภค

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อ     

การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินสถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารและเพื่อนําข้อมูลท่ีได้เป็นแนวทางสําหรับผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกว่า 1,000 ราย ซึ่ง

ร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภคและเป็นแนวทางในวางกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อให้สามารถแข่งกับกับคู่แข่งในตลาด ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเพื่อการส่งออกได้เพิ่มมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง

ท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค 

นิยามศัพท์ 

 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary supplement) หมายถึง สารอาหารท่ีใช้รับประทานเข้าไปโดยตรง นอกเหนือ  

จากการรับประทานอาหารปกติ เพื่อเติม เสริม ป้องกัน หรือบําบัด โดยมีสารอาหารหรือสารอื่นๆ เป็นองค์ประกอบอยู ่

อาจจะอยู่ในรูปของเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอ่ืนๆ โดยท่ีมีจุดมุ่งหมายสําหรับผู้บริโภคโดยท่ัวไปท่ีมี

สุขภาพปกติ มิใช่เป็นผู้ป่วย โดยมีการคาดหวังประโยชน์ในทางส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นหรือทรงตัว  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สามารถจําแนกออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบํารุงสุขภาพ 2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันและ

รักษา 3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักและความงาม 4) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนักกีฬา และ 5) ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารที่เสริมหรือเติมสารอาหารบางชนิดให้มากขึ้น (จิราภา โฆษิตวานิช, 2554) 
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กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้  

ดังแผนภาพที่ 1 

  

 

 

 

              

 แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค 

1. แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและแบบจําลองพฤติกรรมการบริโภค 

Solomon (2009) (อ้างอิงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) ได้นิยาม พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behaviour)  

ว่าหมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก (select) การซ้ือ (purchase) การใช้ (use) และการกําจัด

ส่วนท่ีเหลือ (dispose) ของสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตน ในปี 2012 

Kotler & Armstrong ได้เสนอแบบจําลองส่ิงกระตุ้น-การตอบสนองของพฤติกรรมผู้ซ้ือ (Stimulus - Response Model of 

Buyer Behaviour หรือ S-R Model) เพื่อเป็นการศึกษาเหตุจูงใจผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจาก

ส่ิงกระตุ้น คือส่ิงท่ีผลักดันให้บุคคลเกิดการตอบสนองหรือตัดสินใจ ประกอบด้วย 1) ส่ิงกระตุ้นภายนอก ได้แก่ สิ่งกระตุ้น

ทางการตลาด (4P’s) และส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและสังคม ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง  

ชั้นสังคมและวัฒนธรรม และ 2) ส่ิงกระตุ้นภายในหรือสัญชาติญาณท่ีติดตัวมาแต่กําเนิดหรือมาจากการเรียนรู้  

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ การศึกษา อาชีพ รูปแบบการดําเนินชีวิตและแนวคิดส่วนบุคคล  

และปัจจัยทางด้านจิตวิทยาประกอบด้วยการจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อและทัศนคติ ส่ิงกระตุ้น

เหล่าน้ีก่อให้เกิดความต้องการผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดํา (Black Box) ท่ีผู้ผลิตหรือ

ผู้ขายไม่สามารถคาดเดาได้ จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือที่มีผลต่อการตอบสนองหรือการตัดสินใจของ

ผู้ซ้ือ เช่น การตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองย่ีห้อ ราคาและการลดราคา และการตัดสินใจด้านร้านค้า เป็นต้น ดังน้ัน ในการ

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อกําหนดตลาดเป้าหมายต้องต้ังคําถาม 7 ข้อ (7 O’s) เพื่อหาคําตอบว่า ใครอยู่ในตลาด

เป้าหมาย (Occupant) ผู้บริโภคซ้ืออะไร (Object) ทําไมผู้บริโภคจึงซ้ือ (Objective) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 

(Organization) ซือ้เมื่อใด (Occasion) ซือ้ท่ีไหน (Outlet) และซ้ืออย่างไร (Operation) (Kotler, 2003) 

 

ปัจจัยภายนอก 
สิง่กระตุ้นทางการตลาด      กลุม่อ้างองิ  
ผลิตภณัฑ์               ญาติ/เพ่ือน  
ราคา                            ผู้ มีช่ือเสียง 
กระแสนิยม 

ปัจจยัสว่นบคุคล - เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ 
การศกึษา รายได้ 

พฤตกิรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  

- ความถ่ีในการบริโภค 
- ประเภทของผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารท่ีบริโภค 
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2. ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 

เสรี วงษ์มณฑา (อ้างถึงใน เสกสรรค์ วีระสุข และวรางคณา อดิศรประเสริฐ, 2557)  ได้ให้ความหมาย     

ส่วนประสมทางการตลาดว่า การมีสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้ ขายในราคาท่ีผู้บริโภคยอมรับ

ได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองว่าคุ้ม รวมถึงการมีการจัดจําหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือหา 

เพื่อให้สะดวกแก่ลูกค้าด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ส่วนประสมทาง

การตลาดในความหมายของ Kotler & Armstrong (2012) หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ได้แก่  

1) ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอให้แก่ตลาด 2) ราคา 3) การจัดจําหน่าย และ 4) การส่งเสริมการตลาด ซ่ึงประกอบด้วยการโฆษณา 

การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์และการใช้พนักงานขาย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ 

3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 พเยาว์ สมหมาย (2546) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได้ของผู้บริโภคมี

ความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   นอกจากน้ี ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนปัจจัยด้านราคา ด้าน

การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีผลในระดับปานกลาง   ส่วนสุกัญญา เปล่ียมทรัพย์ (2548) ได้ศึกษาปัจจัยที่

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า อิทธิพลจากเพื่อน จุดมุ่งหมายในการรักษาโรคและแรงจูงใจจากส่ือ

โฆษณาเป็นตัวแปรที่มีนัยสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มตัวอย่างเลือกซ้ือกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท

วิตามินเพ่ือบํารุงร่างกายมากท่ีสุด ส่วนภาวิณี ตันติผาติ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ได้ศึกษาการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นอกจากปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันได้แก่ เพศ อายุ  

ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ผลติภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค

แล้ว ยังพบว่า เหตุผลในการรับประทานและประเภทของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เลือกซ้ือมารับประทานบ่อย

ท่ีสุดท่ีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแตกต่างกัน ขณะท่ีปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคาและสถานท่ีจัดจําหน่ายท่ีแตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับ   

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่การส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ        

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีการศึกษา

เก่ียวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลเชิงบวกต่อความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซ่ึง ศึกษาโดยชนิดาภา หิรัญสุรงค ์

(2557) พบว่า ปัจจัยบุคคล และปัจจัยสถานท่ีในการซ้ือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับความต้ังใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเชิงบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 ส่วนของงานวิจัยเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะประเภท พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

ด้านสรรพคุณ คุณภาพ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ย่ีห้อตราสินค้าส่งผลต่อการบริโภคอาหารเสริม

จากสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงทําการศึกษาโดยภูรพัฒน์ 

หาญไกรพงศ์ (2554) ขณะท่ีการศึกษาของเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ  (2557) พบว่า ปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารประเภทวิตามิน ทัศนคติด้านราคาและด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารประเภทวิตามินในรอบ 6 เดือน  
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 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเก่ียวกับ

พฤติกรรม ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ

ผู้บริโภค พบมีงานวิจัยบางส่วนได้ศึกษาอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนท่ีมีต่อพฤติกรรม โดยการศึกษาส่วนใหญ่ ศึกษา 

เชิงเปรียบเทียบ มีเพียงบางส่วนท่ีศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังนั้น  

ในการครั้งน้ี ผู้วิจัยอาศัยแบบจําลองส่ิงกระตุ้น-การตอบสนองของพฤติกรรมผู้ซ้ือของ Kotler & Armstrong (2012)  

และการศึกษาของเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ  (2557) และภาวิณี ตันติผาติ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์

เกียรติ (2554) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคและปัจจัยภายนอก ได้แก่ ส่วนประสมทาง

การตลาดและกลุ่มอ้างอิงท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความถ่ีในการซ้ือและประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีผู้บริโภคเลือก

บริโภค ดังสรุปไว้ในกรอบแนวคิดในการศึกษาตามแผนภาพที่ 1 

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา              

การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและ

ปัจจัยกลุ่มอ้างอิงท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริโภคที่เคยซ้ือและบริโภค

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อายุ 15 ปี ขึ้นไป ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ดําเนินการระหว่าง 15 กรกฎาคม 2558 – 31 

กรกฏาคม 2559 

2. ข้ันตอนการศึกษา 

ประกอบด้วย 1) รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น และทบทวนวรรณกรรม 2) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ นําแบบสอบถามเสนอต่อผู้สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อปรับปรุงแก้ไข 3) ตรวจสอบความถูกต้องของคําถาม  

โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจริง 56 ราย ทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท่ีเป็น Likert Scale  

ได้ค่าความเช่ือม่ัน Cronbach’s alpha = 0.94  4) เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางออนไลน์ 5) ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและ

สรุปผลการวิจัย  6) จัดทําและนําเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มประชากรอายุ 15 ปี ข้ึนไป ที่เคยซ้ือและบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท้ังนี้ 

เน่ืองจากไม่สามารถทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน ผู้วิจัยกําหนดขนาดตัวอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย ตัวอย่างจํานวน 1,000 ราย โดยทําการเลือกตัวอย่างแบบไม่ยึดหลักความน่าจะเป็น (non-probability 

sampling) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) ซึ่งทําการเก็บข้อมูลผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากงานวิจัย

ครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการตัวอย่างจํานวนมากจึงได้ใช้วิธีให้ผู้ตอบแบบสอบถามแนะนําตัวอย่างเพ่ิม (respondent-driven 

sampling) แบบเครือข่าย (Salganik & Heckathorn, 2004) ได้จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,025 ราย 

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองทางออนไลน์ ข้อมูลที่รวบรวมได้ นํามา 

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และการใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดว้ย การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดย
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ใช้ค่าไคว์สแควร์ (Chi-square test)  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม 

ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจะใช้โปรแกรม วิเคราะห์ทางสถิติ spss ในการวเิคราะห์ 

ผลการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1,025 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง ร้อยละ 62 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 33.7 สถานภาพโสด ร้อยละ 54.6 มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน ร้อยละ 39 การศึกษาระดับปริญญาโทหรือกําลังศึกษา ร้อยละ 46.8 และมีระดับรายได้ต่อเดือน มากกว่า 

60,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 27.3  

ด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผู้ตอบแบบสอบถามบริโภคมาก

ท่ีสุด คือ วิตามิน ร้อยละ 33.2 เหตุผลหลักในการบริโภค คือ เพ่ือบํารุงร่างกาย ร้อยละ 45.7 ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดรับ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 24.9 ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เสริมคือตนเอง ร้อยละ 51 โดยเลือกซ้ือจากร้านขายยา (รวมถึงร้านค้าปลีกเฉพาะทางท่ีมีแผนกยาและผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร) ร้อยละ 51.1 เป็นการซ้ือสําหรับตัวเองบริโภค ร้อยละ 46.9 มีความถี่ในการซ้ือน้อยกวา่เดือนละคร้ัง ร้อยละ 54.7 

และมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อครั้งอยู่ในช่วง 501-1,000 บาท ร้อยละ 36.5  (รายละเอียดดังตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 สรุปผลวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จํานวน 1,025 คน 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเ์สริมอาหารของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

Responses Percent of 

Cases จํานวน ร้อยละ 

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารที่เลือกซ้ือ

บ่อยที่สุดเป็น

ประจํา 

(เรียงลําดับ 1-3) 

วิตามิน 701 33.2% 68.5%

อาหารเสริมและแร่ธาตุ 619 29.3% 60.4%

เครื่องด่ืมบํารุงรา่งกายเพื่อประโยชน์

เฉพาะทาง 

373 17.7% 36.4%

สมุนไพรไทย 272 12.9% 26.6%

สมุนไพรจีน 141 6.7% 13.8%

อ่ืน ๆ 5 .2% .5%

เหตุผลท่ีเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

เพื่อบํารุงร่างกาย 698 45.7% 68.1%

เพื่อเสริมความงาม 421 27.6% 41.1%

เพื่อหวังผลเฉพาะทาง เช่น ลด

คอเลสโตรอล ลดความดันโลหิต ต้านทาน

โรค 

409 26.8% 39.9%

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์

แพทย์ 156 6.3% 15.2%

เภสัชกร 243 9.9% 23.7%
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเ์สริมอาหารของผู้ตอบ Responses Percent of 

ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารที่เปิดรับ 

(เรียงลําดับ 1-3) 

พนักงานขาย 212 8.6% 20.7%

ญาติ/เพื่อน 440 17.9% 43.0%

อินเตอร์เน็ต 614 24.9% 60.0%

โทรทัศน์/วิทยุ 276 11.2% 27.0%

ส่ิงพิมพ ์นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 245 10.0% 23.9%

เอกสารทางวิชาการจากสถาบันที่เช่ือได้ 156 6.3% 15.2%

งานแสดงสินค้า 115 4.7% 11.2%

อ่ืน ๆ 4 .2% .4%

ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร (ตอบได้

มากกว่า 1 ข้อ) 

ตนเอง 739 51.0% 72.9%

แพทย์/เภสัชกร 217 15.0% 21.4%

ญาติ/เพื่อน 300 20.7% 29.6%

บุคคลมีชื่อเสียง 61 4.2% 6.0%

อิทธิพลจากส่ือ วิทยุ โทรทัศน์ 131 9.0% 12.9%

สถานท่ีในการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเป็นประจํา  

ร้านขายยา (รวมถึงร้านค้าปลีกเฉพาะทาง

ท่ีมีแผนกยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) 

524 51.1% 

คลินิก-โรงพยาบาล 41 4.0% 

ร้านสะดวกซ้ือ 53 5.2% 

อินเตอร์เน็ต 146 14.2% 

ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 200 19.5% 

ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ 21 2.0% 

พนักงานขายตรง 41 4.0% 

บุคคคลที่ซ้ืออาหาร

เสริมให้บริโภค 

ตนเอง 470 46.1 

ผู้อื่น 65 6.4 

ท้ังตนเองและผู้อื่น 485 47.5 

ความถี่ในการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารต่อเดือน 

น้อยกวา่เดือนละคร้ัง 540 52.7 

เดือนละครัง้ 375 36.6 

มากกว่าเดือนละครัง้ 105 10.2 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เส ริ ม

อาหารต่อคร้ัง 

น้อยกวา่ 500 บาท 95 9.3 

500-1,000 บาท 395 38.5 

1,001-2,000 บาท 325 31.7 

2,001-3,000 บาท 80 7.8 
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเ์สริมอาหารของผู้ตอบ Responses Percent of 

มากกว่า 3,000 บาท ขึ้นไป 125 12.2 

 ผลสํารวจปัจจัยภายนอกได้แก่ส่วนประสมทางการตลาดและกลุ่มอ้างอิงท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละปัจจัยอยู่ในระดับสําคัญมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 3.66  

โดยประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉล่ียรวม 3.98 โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด และ

การได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐาน ในระดับมาก (2) ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้าน

ราคาโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.81 โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ  

และราคาท่ีเหมาะสมกับปริมาณ ในระดับมากเช่นกัน (3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญ

ต่อปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจําหนายโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.61 โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้าน

การจัดจําหน่ายระดับมากเช่นกัน ได้แก่ การหาซ้ือได้ตลอดเวลาและการมีวางขายทั่วไป (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวม 3.31  

โดยให้ความสําคัญกับปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดระดับมาก ในเรื่องการแนะนําของพนักงานขาย และมีการลด

ราคาสินค้า (5) ญาติ/เพื่อนและผู้มีชื่อเสียง มีความสําคัญในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.05 และ 2.94 ตามลําดับ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 1  ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  อาชีพ  ระดับการศึกษาและระดับรายได้มี

ความสัมพันธ์กับความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน  ดังสรุปในตารางที่ 2 

สมมติฐาน 2  ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  อาชีพ  ระดับการศึกษาและระดับรายได้มี

ความสัมพันธ์กับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริโภค ดังสรุปในตารางท่ี 3 

สมมติฐาน 3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน ดังสรุปในตารางท่ี 4 

สมมติฐาน 4  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับประเภทของ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริโภค ดังสรุปในตารางท่ี 5 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกับความถี่ในการซ้ือ 

                ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน 

 ปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน การแปลผล

Chi square (P) Sig.

เพศ 10.52** .01 มีความสัมพันธ์

อายุ 70.76** .00 มีความสัมพันธ์

สถานภาพ 59.30** .00 มีความสัมพันธ์

อาชีพ 115.67** .00 มีความสัมพันธ์
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การศึกษา 24.41** .00 มีความสัมพันธ์

รายได้ 121,74** .00 มีความสัมพันธ์

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามและประเภทของผลิตภัณฑ์ 

              เสริมอาหารท่ีบริโภค 

 ปัจจัย

ส่วน

บุคคล 

วิตามิน เสริมอาหารและแร่

ธาตุ 

เครื่องด่ืมเพ่ือ

ประโยชน์เฉพาะทาง 

สมุนไพรไทย สมุนไพรจีน

r แปลผล r แปลผล r แปลผล r แปลผล r แปลผล

เพศ 2.20 - 0.73 - 0.07 - 0.64 - 1.00 -

อายุ 49.16** 
มีความ

สัมพันธ์ 

13.86
** 

มีความ

สัมพันธ์ 
9.70** 

มีความ

สัมพันธ์ 

65.99
** 

มีความ 

สัมพันธ์ 

100.4

4** 

มีความ

สัมพันธ์ 

สถานภา

พ 
35.42** 

มี

ความสัมพั

นธ ์

12.23*

* 

มีความ 

สัมพันธ์ 
6.35**

มีความ 

สัมพันธ์ 
8.05**

มีความ 

สัมพันธ์ 

47.42*

* 

มีความ 

สัมพันธ์ 

อาชีพ 92.88** 
มีความ

สัมพันธ์ 

60.78
** 

มีความ

สัมพันธ์ 

51.82*

* 

มีความ

สัมพันธ์ 

46.41*

* 

มีความสั 

มพันธ์ 

54.32
** 

มีความ

สัมพันธ์ 

การศึกษ

า 
24.98** 

มีความ 

สัมพันธ์ 
8.27** 

มี

ความสัมพั

นธ ์

0.48 - 
46.77

** 

มี

ความสัมพั

นธ์ 

38.89
** 

มีความ 

สัมพันธ์ 

รายได้ 50.44** 
มีความ

สัมพันธ์ 

16.06
** 

มีความ

สัมพันธ์ 

28.08
** 

มีความ

สัมพันธ์ 

30.77
** 

มีความ 

สัมพันธ์ 

96.81
** 

มีความ

สัมพันธ์ 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยภายนอกไดแ้ก่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้าน 

               กลุ่มอ้างอิงกับความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน 

ปัจจัยภายนอก  ความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน การแปลผล

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

ผลิตภัณฑ ์ 0.06 .12 - 

ราคา -0.07 .14 - 

ช่องทางการจําหน่าย 0.08** .03 มีความสัมพันธ์

การส่งเสริมการตลาด 0.03 .44 - 

ญาติ/เพื่อน 0.03 .36 - 

ผู้มีช่ือเสียง -0.06 .07 - 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยภายนอกได้แก่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้าน 

               กลุ่มอ้างอิงกับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริโภค 

ปัจจัย

ภายนอก  

วิตามิน เสริมอาหารและแร่

ธาตุ 

เครื่องด่ืมเพื่อ

ประโยชน์เฉพาะ

ทาง 

สมุนไพรไทย สมุนไพรจีน

r แปลผล r แปลผล r แปลผล r แปลผล r แปลผล

ผลิตภัณ

ฑ ์
.07** 

มีความ 

สัมพันธ์ 
.17** 

มีความ

สัมพันธ์ 
.14** 

มีความ

สัมพันธ์ 
.13** 

มีความ 

สัมพันธ์ 
.18** 

มีความ

สัมพันธ์ 

ราคา .06 - .16** 
มีความ

สัมพันธ์ 
13** 

มีความ

สัมพันธ์ 
.24** 

มีความสั 

มพันธ์ 
.19** 

มีความ

สัมพันธ์ 

ช่อง

ทางการ

จําหนา่ย 

-.05 - .17** 
มีความ 

สัมพันธ์ 
.12** 

มีความ 

สัมพันธ์ 
.21** 

มีความ 

สัมพันธ์ 
.22** 

มีความ 

สัมพันธ์ 

การ

ส่งเสริม

การ 

ตลาด 

-.00 - .15** 
มีความ 

สัมพันธ์ 
.10** 

มีความ 

สัมพันธ์ 
.14** 

มีความ 

สัมพันธ์ 
.15** 

มีความ 

สัมพันธ์ 

ญาติ/

เพื่อน 
-.06 - .08** 

มีความ

สัมพันธ์ 
.00 - .14** 

มีความ 

สัมพันธ์ 
.10** 

มีความ

สัมพันธ์ 

ผู้มี

ชื่อเสียง 
-.02 - .03 - .03 - .09** 

มีความ 

สัมพันธ์ 
.11** 

มีความ

สัมพันธ์ 

การอภิปรายผลการศึกษา  

การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภค สามารถนําผลการศึกษา

มาอภิปรายเชื่อมโยงตามกรอบแนวคิด ไดดั้งน้ี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36-45 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาโท 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 60,001 บาทขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับหลายงานวิจัยที่พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง แสดงให้เห็นว่าเพศหญิงบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากกว่าเพศชาย แต่แตกต่าง

จากงานวิจัยอ่ืน ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานรับราชการและรัฐวิสาหกิจและมี

รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท (จอมขวัญ ครุการุณวงศ์, 2542; รุจีลาวัณย์ ศรีจินดา, 2546; สุกัญญา เปลี่ยมทรัพย์, 

2548; ญาณิศา แสงทวี และคณะ, 2549; ศรากุล สุโคตรพรหมมี และคณะ, 2550) สะท้อนให้เห็นว่าในการเก็บข้อมูล

แบบออนไลน์ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มเป็นผู้มีระดับการศึกษาและมีรายได้สูง  
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2. พฤติกรรมผู้บริโภคในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกบริโภค

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน ด้วยเหตุผลเพื่อบํารุงร่างกายเป็นหลัก เน่ืองจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่รีบเร่งทําให้

ไม่สามารถแน่ใจได้ว่า การรับประทานอาหารของเขามีความสมดุลแล้วหรือไม่ในแต่ละวัน ดังน้ัน จึงนิยมบริโภควิตามินเพ่ือ

ชดเชยวิตามินที่อาจได้รับไม่เพียงพอจากการรับประทานอาหาร ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทําให้วิตามินเป็นผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารท่ีกลุ่มตัวอย่างซื้อและบริโภคมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา เปลี่ยมทรัพย์ (2548) และ Jong et al., 

(2003) ท่ีว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคคือ วติามินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบํารุงร่างกาย  

เม่ือทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคกับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมเสริมอาหาร พบว่า อายุ 

อาชีพ ระดับรายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน เสริมอาหารและแร่ธาตุ 

เคร่ืองด่ืมเพื่อประโยชน์เฉพาะทาง สมุนไพรไทย และสมุนไพรจีน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สถานภาพและ

ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ

แร่ธาตุ สมุนไพรไทย และสมุนไพรจีน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ Eliason, Kruger, 

& Mark (1997); Jong et al., (2003); Hearty et al., (2007) ที่ว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร 

ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือ ตนเองและเป็นการซ้ือสําหรับตัวเองบริโภค สอดคล้อง

กับงานวิจัยของพเยาว์ สมหมาย (2546) และอนุชา ผิวผ่องและคณะ (2550) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินซ้ืออาหาร

เสริมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะส่ิงที่ผู้บริโภคต้องการคือประโยชน์ของอาหารเสริมเพ่ือบํารุงร่างกายตาม

ความรับรู้ความต้องการของตน ดังนั้น ผู้บริโภคจึงตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยตนเองและเพื่อบริโภคเอง 

โดยเลือกซื้อจากร้านขายยารวมถึงร้านค้าปลีกเฉพาะทางที่มีแผนกยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และมีความถ่ีในการซ้ือ

น้อยกว่าเดือนละครั้ง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) ทําการศึกษา

เร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อวิตามิน คือ ตนเอง และนิยมซ้ือ

จากร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่าง มีความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินโดยเฉล่ีย 2.54 ครั้งในรอบ 6 

เดือนหรือน้อยว่าเดือนละครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อคร้ังอยู่ในช่วง 501-

1,000 บาท สอดคล้องกับการศึกษาของสุกัญญา เปล่ียมทรัพย์ (2548) พบว่าผู้บริโภคใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน อันเป็นผลของกระแสต่ืนตัวทางด้านสุขภาพ ส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมี

อัตราเติบโตเฉล่ียสะสมในช่วงปี 2554 – 2558 สูงถึง 12% ต่อปี (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, 

2559)   

ด้านการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก

อินเทอร์เน็ต แตกต่างจากผลการศึกษาของสุกัญญา เปลี่ยมทรัพย์ (2548) ญานิศา แสงทวี (2549) และอนุชา ผิวผ่องและ

คณะ (2550) ท่ีว่าผู้ตอบแบบสอบถามรับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโทรทัศน์ ขณะท่ีการศึกษาของฟ้าแผ้ว  

รุ่งหิรัญ (2548) และเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) พบว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารประเภทวิตามินของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ จากบุคคลท่ีรู้จัก เช่น พ่อ-แม่ พ่ี-น้อง ญาติ และเพื่อน  

ส่วนการศึกษาของรุจีลาวัณย์ ศรีจินดา (2546) พบว่า แหล่งท่ีได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส่วนใหญ่ได้รับจาก

บุคลากรทางการแพทย์และ ร้านขายยา เห็นได้ว่าผู้บริโภคมีการแสวงหาข้อมูลก่อนการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Armstrong (2003) และ Belch & Blech (2012) ว่า ประเภทของสินค้าที่แตกต่างกันจะมี
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ระดับความพยายามในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน สินค้าที่มีระดับการรับรู้ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างตรา

ย่ีห้อและเกี่ยวข้องกับการเส่ียงภัย ผู้บริโภคจะมีทําการเสาะแสวงหาข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการมากข้ึน  บุคคลมี

แนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีเขาได้ค้นคว้าและศึกษาจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย (Eliason, Kruger, & Mark, 1997) 

ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีรวดเร็วมาก ผู้บริโภคสามารถท่ีจะเลือกดูสินค้า ค้นหา

ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบราคา รายละเอียดของสินค้าและข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อประกอบกาตตัดสินใจซ้ือได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อ

กําจัดด้านเวลา (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) บุคคลท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะแสวงหาข้อมูลเพื่อศึกษาเก่ียวกับบทความด้าน

อาหารและสุขภาพและปรับเข้ากับรูปแบบการดําเนินชีวิตของตน (Eliason, Kruger, & Mark, 1997) นอกจากน้ี ความสนใจ

ในด้านสุขภาพและสารอาหารยังเพิ่มข้ึนตามวัยท่ีเพิ่มข้ึน (Hearty et al., 2007)  

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่งเสริม

การตลาดมีความสําคัญต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสําคัญด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมา 

ได้แก่ การรับรองจากสถาบันมาตรฐานมีผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และการมีรายละเอียดส่วนผสมและ

ฉลากท่ีชัดเจน ในระดับมาก เม่ือทดสอบสมมติฐานพบว่า พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความความสัมพันธ์กับประเภท

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีเลือกบริโภคในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดความรู้สึก

เก่ียวพันของผู้บริโภคท่ีว่า ความรู้สึกเกี่ยวพัน (involvement) หมายถึง ภาวะท่ีผู้บริโภครับรู้ว่าสิ่งเร้าหน่ึงๆ มีความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับตนเอง โดยประเมินจากความต้องการ ค่านิยมและความสนใจของตน  หากผู้บริโภคมีความรู้สึกเกี่ยวพันสูง

มากเท่าไร ก็จะให้ความใส่ใจและการทําความเข้าใจข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑ์มากยิ่งข้ึน (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเก่ียวพันกับผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยง เน่ืองจาก

เก่ียวข้องกับสุขภาพและเป็นการรับประทานเข้าสู่ร่างกาย ผู้บริโภคจึงต้องทําการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เพื่อทําการ

ประเมินทางเลือก ซ่ึงผู้บริโภคจะให้ความสําคัญกับลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ในระดับที่แตกต่างกันตามความต้องการ

ของเขา กล่าวได้ว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ด้านการบํารุงร่างกาย มีคุณภาพ ซ่ึงผลิตและจัดจําหน่ายโดย

บริษัทท่ีมีชื่อเสียงและน่าเช่ือถือ รวมถึงการได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัยจากองค์กรอาหารและยา จึงจะสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคที่มีแรงจูงใจด้านเหตุผลในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได ้ 

ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่า เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมักมีขนาดบรรจุ 30 - 60 เม็ด

และผู้บริโภคไม่ได้รับประทาน”ทุกวันเป็นประจํา” ดังผลการสํารวจของนีลเส็น ท่ีว่าผู้บริโภคชาวไทยมีเพียงร้อยละ 30  

ท่ีรับประทาน”ทุกวันเป็นประจํา” 

3.2 ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาท่ีเหมาะสมกับ

ปริมาณที่บรรจุมีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในระดับมาก เม่ือทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านราคาไม่มี

ความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน แต่มีความความสัมพันธ์กับประเภทผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารที่เลือกบริโภคประเภทเสริมอาหารและแร่ธาตุ เคร่ืองด่ืมเพื่อประโยชน์เฉพาะทาง สมุนไพรไทย และสมุนไพรจีน  

ในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดการกําหนดเป้าหมาย (Goal Setting) ท่ีว่า การที่

ผู้บริโภคจะมีแรงจูงใจท่ีจะซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ เกิดจากความเชื่อที่ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นมีประโยชน์และคุ้มค่า จึงมีความ

เป็นไปได้ท่ีผู้บริโภคจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมาใช้ (Schiffman & Kanuk, 2007; ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) ดังน้ัน ในยุค



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 163 
	

BMRC

อินเตอร์เน็ต ท่ีผู้บริโภคสามารถแสวงหาข้อมูลเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจได้รวดเร็ว ราคาที่เหมาะสมกับคุณประโยชน์

และปริมาณจงึมีความสําคัญต่อประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริโภค 

3.3 ด้านช่องทางการจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการหาซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้

ตลอดเวลาและมีการวางขายทั่วไป ในระดับมาก เม่ือทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจําหน่ายมี

ความสัมพันธ์ด้านบวกกับความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน และมีความความสัมพันธ์กับประเภทผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารท่ีเลือกบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและแร่ธาตุ เคร่ืองด่ืมเพื่อประโยชน์เฉพาะทาง สมุนไพรไทย  

และสมุนไพรจีน ในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ

เสรี วงษ์มณฑา (2542 อ้างถึงใน เสกสรรค์ วีระสุข และวรางคณา อดิศรประเสริฐ, 2557) กล่าวว่า การมีสินค้าเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ รวมถึงมีการจัดจําหน่าย กระจายสินค้าอย่างท่ัวถึง ทําให้มีความ

สะดวกในการซื้อหาแก่ลูกค้าจึงเกิดพฤติกรรมการซ้ือ และงานวิจัยของ พเยาว์ สมหมาย (2546) ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช 

และมณฑา เก่งพานิช (2007) จรวยพร แก้วเสมอ (2551) และเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557)  

ว่าการจัดจําหน่ายท่ีท่ัวถึงและหาซ้ือง่ายมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ตอบแบบสอบถาม 

และ ชนิดาภา หิรัญสุรงค์ (2557) ว่า ปัจจัยสถานที่ในการซ้ือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับความ

ต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเชิงบวก ท้ังน้ีเน่ืองจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพร่หลายมากขึ้น ผู้บริโภคมีข้อ

เปรียบเทียบในการเลือกซื้อมากขึ้น การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และให้ผู้บริโภคหาซ้ือได้ง่ายจึงมีความสําคัญมาก 

4) ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับการมีส่วนลดและการแนะนําของพนักงานขาย

ในระดับมาก เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีความความสัมพันธ์กับประเภทผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารที่เลือกบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและแร่ธาตุ เคร่ืองดื่มเพื่อประโยชน์เฉพาะทาง สมุนไพรไทย  

และสมุนไพรจนี ในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับแนวคิดด้านการส่งเสริมการตลาดว่าการ

ลดราคาเป็นเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีช่วยกระตุ้นยอดขายในระยะส้ันท่ีสําคัญ และยังเป็นการชักชวนผู้บริโภคราย

ใหม่ให้ทดลองซ้ือผลิตภัณฑ์ เพราะราคาท่ีลดลงเป็นการลดความเส่ียงด้านการเงินในการซ้ือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค  

และยังเป็นเคร่ืองมือทําให้ผู้บริโภคเปล่ียนแบรนด์ หากผู้บริโภคมีความจงรักภักดีในแบรนด์ไม่สูง (Clow & Baack, 2007) 

และแนวคิดเร่ืองพนักงานขาย ว่าเป็นองค์ประกอบหลักของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่ช่วยให้การแลกเปล่ียน

ทางธุรกิจเสร็จส้ิน เกิดการซ้ือ-ขายผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากพนักงานงานเป็นการสื่อสารการตลาดแบบสองทาง สามารถ

แลกเปล่ียนข้อมูล ตลอดจนนําเสนอประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ (Clow & Baack, 2007) สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

จรวยพร แก้วเสมอ  (2551) ว่าส่วนลดและรายการแถมมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก  

และเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) ว่าผู้ตอบแบบสอบถามซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท

วติามินจากร้าน Watson/Boots มากที่สุดเพราะ มีเภสัชกรและพนักงานขายคอยให้คําแนะนํา  

ส่วนประเด็น ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน 

แต่มีความความสัมพันธ์กับประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีเลือกบริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 สามารถ

อธิบายได้เช่นเดียวกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ว่า เพราะบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมักมีขนาดบรรจุ 30 - 60 เม็ด

และผู้บริโภคไม่ได้รับประทาน”ทุกวันเป็นประจํา” จึงทําให้การส่งเสริมการตลาดไม่มีผลกับความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารต่อเดือน 
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4. กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ การซ้ือตามกลุ่มเพื่อน-คนรู้จักและการซ้ือตามกระแสนิยม มีความสําคัญต่อการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในระดับปานกลาง เม่ือทดสอบสมมติฐานพบว่า ญาติ/เพื่อนและผู้มีชื่อเสียงไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน แต่มีความความสัมพันธ์กับประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เลือกบริโภค 

ได้แก่ สมุนไพรไทยและสมุนไพรจีน ในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา 

เปล่ียมทรัพย์ (2548) ท่ีว่า ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ 

บริโภคตามเพื่อน และเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) ที่ว่า บุคคลท่ีรู้จักมีอิทธิพลในการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน โดยกลุ่มอ้างอิงสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ 3 ลักษณะ คือ 

1) อิทธิพลเชิงข้อมูล คือ ผู้บริโภคใช้พฤติกรรมหรือความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มอ้างอิงเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับ       

การตัดสินใจจะซ้ือ/ไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์ 2) อิทธิพลเชิงบรรทัดฐาน คือการที่บุคคลทําตามความคาดหวังของกลุ่ม เพื่อให้ได้รับ

รางวัลหรือหลีกเลี่ยงการถูกต่อต้านจากกลุ่มอ้างอิง และ 3) อิทธิพลเชิงแสดงค่านิยม อิทธิพลแบบน้ีเกิดข้ึนเมื่อบุคคล

ยอมรับและใช้ค่านิยมและบรรทัดฐานของกลุ่ม เป็นแนวทางสําหรับการคิดและการกระทําของตน (Schiffman & Kanuk, 

2007; ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันใกล้ชิด เช่น สมาชิกครอบครัว ญาติหรือ

กลุ่มเพื่อน มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเชิงข้อมูลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพร เน่ืองจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรยังขาดแคลน

งานวิจัย เอกสารอ้างอิงและการได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัยจากองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับเช่ือถือ ข้อมูลที่มาจาก

กลุ่มคนมีความสนิทและคนท่ีมีความน่าเช่ือถือในการกล่าวถึงสรรพคุณต่างๆ จึงมีความสัมพันธ์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารประเภทสมุนไพร 

ข้อเสนอแนะและข้อจํากัด 

1. จากผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อ

เดือนและประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีบริโภค นักการตลาดและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถนําข้อมูล

ดังกล่าวไปใช้กําหนดกลุ่มเป้าหมาย วางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ และกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง  

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีบริโภค ดังนั้น นักการ

ตลาดและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงควรให้ความสําคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การได้รับ     

การรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และระบุรายละเอียดส่วนผสมและฉลากท่ีชัดเจน เน่ืองจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็น

สินค้าท่ีผู้บริโภคมีความรู้สึกเกี่ยวพัน มีการแสวงหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตก่อนการซ้ือ นักการตลาดและผู้ผลิตจึงควร

จัดทํา website หรือส่ือออนไลน์เพื่อให้ความรู้กับผู้บริโภค มีการระบุรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์บนฉลากและในแผ่น

พับ ตลอดจนอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานขาย เพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค รวมถึง

ใช้การลดราคาเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทดลองซื้อ  

3. ปัจจัยด้านการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อ นักการตลาดและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

จึงควรให้ความสําคัญกับการกระจายสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ง่าย ตลอดเวลาและใน
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ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ เน่ืองจาก ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากความคุ้มค่าคุณภาพหรือประโยชน์

ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการบริโภค  

4. ในการทําวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเสนอให้ศึกษาเพิ่มเติมปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ การรับรู้ ทัศนคติ การเรียนรู้-

ประสบการณ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ค่านิยมและวิถีชีวิตของผู้บริโภคท่ีมีต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรไทย เพ่ือเป็นแนวทางนักการตลาดและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารในการพัฒนาแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันนําไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ

ผู้ประกอบการรายย่อย ยกระดับความเป็นอยู่ รวมถงึสุขภาพประชาชนในประเทศให้ดีขึ้น 

5.  ข้อกําจัดของงานวิจัย เน่ืองจากงานวิจัยครั้งน้ี เป็นการเก็บข้อมูลผ่านทางออนไลน์อาจส่งผลให้เกิด         

การเบี่ยงเบนของกลุ่มตัวอย่าง อันเกิดจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้หรือบางกลุ่มไม่ใช้อินเตอร์เน็ต และเม่ือได้รับ

แบบสอบถามออนไลน์ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกตัดสินใจว่าจะตอบหรือไม่ตอบแบบสอบถามตามความสนใจของตนที่มี

ต่อหัวเร่ืองวิจัยน้ันๆ ส่งผลให้ข้อมูลไม่เป็นแบบสุ่ม (non-random sampling) ผลการศึกษาที่ได้จึงจะเบ่ียงเบนเข้าหากลุ่มที่

นิยมไปในทางเดียวกันมากเกินไป เช่น เกิดการกระจุกตัวของผู้ท่ีช่ืนชมและสนใจผลิตภัณฑ์หรือหัวข้อวิจัยนั้นมากกว่าผู้ที่

เป็นกลาง 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการตลาดและการให้บริการ 

ของสายการบินต้นทุนตํ่าของไทย: กรณีศึกษาผู้โดยสารสูงอายุชาวไทย 

Factors Determining Marketing and Service Satisfaction  

of Thai Low –cost Carriers: Case Study of Thai Elderly Passengers 

วสวัตติ์ สุติญญามณี1 

บทคัดย่อ 

จากการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของไทยท่ีมีสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรท้ังประเทศสูงข้ึน  ดังน้ัน แนวโน้มของ

ผู้บริโภคจึงมีการเปล่ียนแปลงตามกระแสของสังคม  ผู้สูงอายุจึงมีบทบาทสําคัญและกําลังเป็นฐานผู้บริโภคใหม่ท่ีหลาย

องค์กรธุรกิจกําลังให้ความสนใจ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการบินท่ีผู้ใช้บริการเดินทางทางอากาศจะมีสัดส่วนของ

ผู้โดยสารท่ีเป็นผู้สูงอายุจํานวนมากข้ึน อีกทั้งในสายการบินเองก็ตามก็ต้องทําการรักษาฐานลูกค้าและสร้างความ 

พึงพอใจในการให้บริการของผู้โดยสาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงสายการบินต้นทุนตํ่าท่ีมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน 

ดังน้ันการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในด้านการตลาดและการให้บริการ

ของสายการบินต้นทุนตํ่าของผู้โดยสารสูงอายุชาวไทย โดยตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษามาจากประชากรผู้โดยสารสูงอายุที่

เป็นผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า  ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จํานวน 500 คน 

วิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา และการใช้สถิติข้ันสูง Ordered Logistic Regression ในการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการให้บริการของสายการบินต้นทุนตํ่าใน 3 ด้าน ได้แก่ ภาพรวมของด้านการตลาดสายการบิน บุคลากร

ของสายการบิน และการให้บริการของสายการบิน โดยพบว่า อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ ข้อจํากัดทางกายภาพของ

ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการของสายการบินต้นทุนตํ่า ซึ่งเป็นสิ่งที่สายการบินต้นทุนตํ่าต้อง

คํานึงถึงปัจจัยดังกล่าวเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของสายการบินเพื่อรักษาฐานลูกค้าของและภาพลักษณ์ท่ีดี

ของสายการบินต่อไป 

คําสําคัญ: สายการบินต้นทุนตํ่า, ผูสู้งอายุ, การตลาด, การให้บริการ 

 

 

 

 

ABSTRACT 

                                                            
1 อาจารยป์ระจําสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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Thailand is stepping into the Ageing Society which the proportion of the elderly population in the country is 

getting higher. Consequently, consumer trends are changing with the social flow. Elderly people are important and 

new consumer bases which many businesses have to pay attention to them.  As with the aviation industry, air 

travelers have a higher proportion with elderly passengers. As airlines, they also have to maintain their customer 

bases and satisfy their passengers. Especially low-cost airlines are competing intensively at this time. Therefore, this 

research aims to study on factors determining satisfaction of low cost airline marketing and services of Thai elderly 

passengers. The samples used were 500 elderly passengers of low cost airlines at Don Muang International Airport. 

This study use advanced statistics Ordered Logistic Regression for the analysis of the factors affecting the satisfaction 

of the services of low cost airlines in three aspects which are the airline marketing, airline personnel, and airline 

services.  The results were found that age, average monthly incomes and physical limitations of the elderly 

passengers are correlated with the satisfaction of using low cost airline services. This is what low cost airlines need 

to take into consideration in order to improve their services to maintain their passenger bases and image of the 

airlines. 

Keywords: Low-Cost Airlines, Ageing, Marketing, Services 

บทนํา 

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาการแพทย์ แ ละสาธารณสุขส่งผล

ให้การรักษาพยาบาล การบริโภค อาหาร การดําเนินชีวิตได้รับความสนใจและให้ความสําคัญมากข้ึน ทําให้ประชากรมี

อายุยืนยาวขึ้นขณะที่ อัตราการเกิดลดน้อยลง เพราะสภาวะทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต และทัศนคติของคนในยุคปัจจุบันท่ีมี

แนวโน้มที่จะมีคนโสดเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากมี การแต่งงานช้าลง และนิยมมี บุตรน้อยลง (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) 

ดังน้ันจึงส่งผลต่อสัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีกําลังขยับตัวเพิ่มสูง ขึ้นทุกปี โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ได้คาดการณ์ ไว้ว่า ประชากรของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 66.48 ล้านคน ใน พ .ศ . 2551  

เป็น 70.65 ล้านคน ใน พ.ศ. 2568 แล้วจะเริ่มลดลงเป็น 70.63 ล้านคน ใน พ.ศ. 2573 โดยมีสัดส่วนท่ีประเมินได้จาก

ประชากรวัยเด็ก อายุ 0-14 ปี จะลดลงจาก 15.95 ล้านคนใน  พ.ศ. 2533 เป็น 9.54 ล้านคนใน  พ.ศ. 2573 ขณะที่

ประชากรวัยสูงอายุ คือ ประชากรท่ี มีอายุ 60 ปี ข้ึนไป จะเพิ่มข้ึนจาก 4.02 ล้านคนเป็น 17.74ล้านคน ในช่วงเดียวกันจาก

จํานวนประชากรแต่ ละช่วงวัย ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society )”  ต้ังแต่ พ.ศ. 2547 และจะเป็น

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ใน  พ.ศ. 2567 
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ภาพที่ 1 จํานวนสัดส่วนผู้สูงอายุเม่ือเปรียบเทียบกับวันเด็กและวัยแรงงานของไทย 

ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

การเดินทางท่องเท่ียวถือเป็นส่ิงที่สําคัญประการหน่ึง  สําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้ สูงอายุ  

เพราะผู้สูงอายุในปัจจุบันชอบการเดินทาง  ดังน้ัน ระบบการคมนาคมและการสื่อสารท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย จะ

สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของผู้สูงอายุ ดังน้ันการเดินทางทางอากาศ (Air Travelling)   ถือได้ว่าเป็น

รูปแบบการเดินทางท่ีสอดคล้องกับลักษณะและข้อจํากัดทางกายภาพของผู้สูงอายุมากกว่าการเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ โดย

สามารถช่วยย่นระยะเวลาในการไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่าการเดินทางในรูปแบบอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบกับเส้นทาง

เดียวกัน  

การให้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า เป็นการเดินทางทางอากาศรูปแบบหน่ึงซ่ึงเป็นพัฒนาการของระบบธุรกิจ  

สายการบินที่ มุ่งเน้นการบริการกิจการ เพื่อให้มีต้นทุนรวมท้ังหมดท่ีตํ่ากว่าสายการบินปกติทั่วไป โดยการใช้วิธีลด

ค่าใช้จ่ายในด้านการให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีไม่จําเป็นสําหรับผู้โดยสารลง ทําให้รูปแบบ

การให้บริการโดยท่ัวไปของสายการบินชนิดนี้แตกต่างไปจากสายการบินปกติ อาทิ งดหรือลดการบริการอาหารและ

เครื่องด่ืม โดยการใช้วิธีจําหน่ายให้กับผู้โดยสารแทน นอกจากน้ีบางสายการบินยังมีการจําหน่ายสินค้าต่างๆ บนเคร่ืองบิน 

ซ่ึงเป็นวิธีการสร้างรายได้ให้กับสายการบินด้วยอีกทางหน่ึง และบางสายการบินไม่มีห้องรับรองพิเศษหรือห้องวีไอพีไว้

สําหรับบริการลูกค้าบนภาคพื้น  เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่สนามบิน ให้บริการชั้นโดยสารแบบช้ันเดียว คือ ชั้นประหยัด (Economy 

Class) เพื่อลดระยะห่างระหว่างที่น่ังลงทําให้ได้ท่ีน่ังจํานวนมากขึ้นบนเคร่ืองบิน การใช้ระบบบัตรโดยสารอิเลคทรอนิกส์

แทนบัตรโดยสารกระดาษ และการให้บริการจองบัตรโดยสารออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์

บัตรโดยสาร ลดค่าคอมมิชช่ันให้ตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสาร และค่าเช่าพื้นที่สํานักงานของสายการบิน เป็นต้น  
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ภาพที่ 2 แสดงจํานวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า 

ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

จากภาพท่ี 2 จะเห็นได้ว่าสายการบินต้นทุนตํ่าได้รับการใช้บริการจากผู้โดยสารอย่างต่อเน่ืองในทุกๆ เดือน  

และมีแนวโน้มที่จะมีการใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นอีก 

ด้วยเหตุน้ีทําให้สายการบินต้นทุนตํ่าได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ซ่ึงแตกต่างจากในอดีตที่การเดินทางทาง

อากาศถูกจํากัดไว้เฉพาะในกลุ่มชนช้ันสูง เน่ืองจากธุรกิจการบินยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายและมีราคาที่สูง เพราะด้วยเหตุผล

ทางด้านราคาของสายการบินประเภทนี้ ทําให้ประชาชนทั่วไปท่ีมีรายได้สามารถเข้าถึงการเดินทางทางอากาศได้ง่ายข้ึน 

อีกทั้งทําให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น มีผลทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไปโดยการหัน

มาใช้การคมนาคมทางอากาศมาขึ้น ประเภทของผู้ท่ีใช้บริการของสายการบินต้นทุนตํ่าน้ันมีต้ังแต่ เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ 

ผู้สูงอายุ แม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายในห้องโดยสารบนเครื่องบินจะมีผลต่อผู้โดยสาร  โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  แต่การเดินทางโดย

เคร่ืองบินก็ถือว่าเป็นการเดินทางท่ีปลอดภัยและประหยัดเวลาท่ีสุดและในปัจจุบัน จํานวนของผู้สูงอายุมีเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากบัตรโดยสารของสายการบินในปัจจุบันราคาถูกลงมากแล้ว การเดินทางโดยเคร่ืองบินก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่

ปลอดภัยท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุดด้วยเช่นกัน จึงทําให้จํานวนผู้ที่เดินทางโดยเคร่ืองบินเพิ่มมากย่ิงขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ 

(กรมการขนส่งทางอากาศ, 2555) ดังน้ัน ผู้วิจัยที่สนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การตลาด และการให้บริการ

สายการบินต้นทุนตํ่าของผู้โดยสารสูงอายุ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส  ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ 

ได้แก่ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยด้านทุนมนุษย์ ได้แก่ระดับการศึกษา และ สถานภาพและข้อจํากัดทางกายภาพ มี

อิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจในด้านการตลาด และการให้บริการของสายการบินต้นทุนตํ่าของไทยของผู้โดยสารสูงอายุ

ชาวไทย 
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2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้โดยสารสูงอายุที่มีต่อ การตลาดและคุณภาพการบริการของสายการบิน

ต้นทุนตํ่าของไทย 

3. เพื่อศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้โดยสารสูงอายุมีต่อการตลาด และคุณภาพการบริการของสายการบิน  

ต้นทุนตํ่าของไทย 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
  

ตัวแปรอิสระ ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุ ปัจจัยทางด้านทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านทุนมนุษย์ 

ข้อจํากัดทางกายภาพ และสายการบินที่ใช้บริการ 

 ตัวแปรตาม ความพึงพอใจในด้านการตลาดของสายการบินโดยรวม ความพึงพอใจในด้านบุคลากรสายการบิน 

และความพึงพอใจในการให้บริการ 

จากการกําหนดตัวแปรข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ต้ังสมมติฐานของการศึกษาน้ีคือลักษณะทางประชากร ปัจจัยทาง    

ด้านทุนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านทุนมนุษย์ ปัจจัยด้านข้อจํากัดทางกายภาพ และปัจจัยในด้านการใช้บริการ         

สายการบิน ของผู้สูงอายุ มีผลต่อความพึงพอใจและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า 

ในด้านต่างๆ ได้แก่  ความพึงพอใจในด้านการตลาดสายการบินโดยรวม   ความพึงพอใจในด้านบุคลากรสายการบิน และ

ความพึงพอใจในการให้บริการ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการตลาดและการให้บริการของสายการบินต้นทุนตํ่าของไทย: 

กรณีศึกษา ผู้โดยสารสูงอายุชาวไทย เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้การคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากรของ Roscoe แทนค่าโดยใช้สูตรที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

ค่าความคาดเคล่ือน 5% โดยจะได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดเป็น 500 ตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้โดยสารสูงอายุชาวไทยท่ีใช้

บริการสายการบินต้นทุนตํ่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยใช้วิธีทําการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างกรอกคําตอบเอง (Self-Administered) ซ่ึงแบบสอบถาม

ในส่วนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  

ระดับการศึกษา  รายได้ ข้อจํากัดทางกายภาพ และสายการบินที่ใช้บริการ ลักษณะคําถามเป็นแบบสํารวจรายการ 

(Check list) ส่วนแบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็นแบบคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า ได้แก่ ด้านการตลาดสายการบินโดยรวม ด้านบุคลากรของสายการบิน และ        

การให้บริการของสายการบินโดยรวม โดยเป็นลักษณะคําถามเป็นแบบ Likert Scale 5 ระดับ  แต่ถ้าในกรณีกลุ่มตัวอย่าง

ไม่สามารถกรอกแบบสอบถามได้ผู้วิจัยจะทําการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสอบถามในแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลลงใน

แบบสอบถามและนําแบบสอบถามท่ีได้มาทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ จากน้ันจึงนําผลคํานวณทางสถิติท่ีได้ มาเขียนการวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ใช้สถิติ  

เชิงพรรณนา และสถิติสหสัมพันธ์แบบพหุด้วยวิธี Ordered Logistic Regression วิเคราะห์ รวมทั้งนําเสนอผลการวิจัยต่อไป 
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ผลการศึกษา 

 สถิติเชิงพรรณนา 

1. ข้อมูลลักษณะท่ัวไปทางประชากรศาสตร์ โดยด้านเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่า เพศหญิง โดยมี

เพศชาย จํานวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 และเพศหญิง จํานวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8  ด้านอายุ พบว่า อายุ

เฉล่ีย 63.78 ปี ส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า มีอายุระหว่าง 60 – 64  ปี จํานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.4  น้อยที่สุดคือ อายุระหว่าง 80 – 84  ปี จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ตํ่ากว่า

ระดับปริญญาตรี จํานวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 น้อยท่ีสุดคือ ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 

ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ทําอาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ จํานวน 196 คน น้อยที่สุด คือ พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน  

1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 18,567.78 บาท ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง  

0 – 20,000 บาท จํานวน 263 คน น้อยที่สุดคือ รายได้ระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.2  ด้านสถานะภาพ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน จํานวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 น้อยท่ีสุด

คือ สถานะภาพ หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ด้านข้อจํากัดทางกายภาพ พบว่า  

ส่วนใหญ่เป็นโรคกระดูก จํานวน 257 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.4  น้อยที่สุดคือ สุขภาพแข็งแรงดี จํานวน 45 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 9.0 และด้านของสายการบินที่ใช้บริการบ่อยครั้งที่สุด คือสายการบินไทยแอร์เอเชีย จํานวน 217 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 43.4 และสายการบินไทยไลออนแอร์น้อยที่สุด 73 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 

 2.) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่า 

ค่าเฉล่ียโดยรวมท้ัง 3 ด้าน พบว่า ในส่วนประสมทางการตลาดบริการมีค่าเฉลี่ยรวมจัดอยู่ในระดับมาก โดยแต่ละด้านมี

ระดับค่าเฉล่ีย ดังน้ี ด้านสายการบิน ความพึงพอใจด้านราคาค่าบัตรโดยสาร มีค่าเฉลี่ยรวม 2.99 จัดอยู่ในระดับมาก  

ความพึงพอใจด้านโปรโมช่ันจูงใจในการซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวม 2.82 จัดอยู่ในระดับมาก, ความพึงพอใจด้านช่องทาง          

การจําหน่ายบัตรโดยสาร มีค่าเฉล่ียรวม 2.83 จัดอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านลักษณะแวดล้อมภายนอก มีค่าเฉล่ีย

รวม 2.88 จัดอยู่ในระดับมาก  ความพึงพอใจด้านความทันสมัยของอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยรวม 2.87 จัด

อยูใ่นระดับมาก  ความพึงพอใจด้านช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของสายการบิน มีค่าเฉล่ียรวม 2.93 จัดอยู่ในระดับมาก  

ด้านบุคลิกภาพของบุคลากร ความพึงพอใจการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉล่ียรวม 2.96 จัดอยู่ในระดับมาก 

ความพึงพอใจพูดจาสุภาพ มีความเป็นมิตร และย้ิมแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ มีค่าเฉล่ียรวม 2.84 จัดอยู่ในระดับมาก  

ความพึงพอใจให้คําแนะนําและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยรวม 2.80 จัดอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจมี

ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้บริการด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉล่ียรวม 2.85 จัดอยู่ในระดับมาก  ความพึงพอใจ

สามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาท่ีต้องการได ้มีคา่เฉล่ียรวม 2.87 จัดอยูใ่นระดับมาก  

ด้านการให้บริการโดยรวม ความพึงพอใจได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยรวม 2.99 จัดอยู่ในระดับมาก

,ความพึงพอใจการบริการท่ีตรงกับความต้องการ และถูกต้อง มีค่าเฉล่ียรวม 2.94 จัดอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจ   

การบริการอย่างต่อเน่ืองจนเสร็จสิ้นภารกิจ มีค่าเฉล่ียรวม 2.90 จัดอยู่ในระดับมาก,ความพึงพอใจได้รับการบริการที่    

คุ่มค่า และเป็นประโยชน์ มีค่าเฉล่ียรวม 2.96 จัดอยู่ในระดับมาก  ความพึงพอใจมีความสนใจที่จะกลับมาใช้บริการ      

อีกครัง้ มีค่าเฉล่ียรวม 2.97 จัดอยูใ่นระดับมาก 
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5.2 สถิติสหสัมพันธ์แบบพหุ ด้วยวิธ ีOrdered Logistic Regression 

ตารางที่ 1 แสดงการประมาณค่า Oredered Logistic Regression ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจด้านการตลาด 

               สายการบินโดยรวม ความพึงพอใจด้านบุคลากรโดยรวม และความพึงพอใจด้านการบริการโดยรวม 

 ความพึงพอใจด้าน

การตลาดสายการบิน

โดยรวม 

ความพึงพอใจด้าน

บุคลากรโดยรวม 

ความพึงพอใจด้านการ

บริการโดยรวม 

ตัวแปรอิสระ Odd Ratio Odd Ratio Odd Ratio 

ปัจจัยทางด้านประชากร

เพศ 

หญิง (กลุ่มอ้างอิง) 

ชาย 

 

0.9876 

 

0.9526 

 

 

0.9413 

อายุ 1.0231*** 1.0145*** 1.0176*** 

สถานภาพสมรส 

โสด (กลุ่มอ้างอิง) 

สมรส/อยู่ด้วยกัน 

หยา่ร้าง/หม้าย/แยกกันอยู ่

 

1.7601 

4.1232 

 

1.4565 

4.8142 

 

 

1.6458 

4.7654 

ปัจจัยด้านทุนทางเศรษฐกิจ

อาชีพ 

ว่างงาน (กลุ่มอ้างอิง) 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

พนักงานบริษัทเอกชน   

ค้าขาย/อาชีพอิสระ 

รับจ้าง 

เกษตร/ประมง 

 

12.0563** 

8.4677** 

3.1245 

5.1456 

1.4534 

 

14.0745** 

7.4579** 

2.4589 

4.9878 

1.5673 

 

 

13.4156** 

9.6511** 

4.6579** 

6.1456 

1.4564 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1.0000*** 1.0000*** 1.0000*** 

ปัจจัยด้านทุนมนุษย์

ระดับการศึกษา 

ปริญญาเอก (กลุ่มอ้างอิง) 

ตํ่ากว่าปริญญาตร ี

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

- 

1.1453 

1.0876 

1.0055 

- 

1.1263 

1.0659 

1.0042 

 

- 

1.1432 

1.0843 

1.0062 

 ความพึงพอใจด้าน ความพึงพอใจด้าน ความพึงพอใจด้านการ
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การตลาดสายการบิน

โดยรวม 

บุคลากรโดยรวม บริการโดยรวม 

ตัวแปรอิสระ Odd Ratio Odd Ratio Odd Ratio 

ปัจจัยด้านข้อจํากัดทางกายภาพ

ข้อจํากัดทางกายภาพ 

แข็งแรงดี (กลุ่มอ้างอิง) 

โรคปวดกระดูก  

โรคประจําตัว 

ต้องได้รับยาจากแพทยเ์พื่อรักษา 

 

0.8756** 

0.9152** 

0.9332** 

 

0.9154** 

0.9232** 

0.9155** 

 

 

0.8323** 

0.9563** 

0.9576** 

ปัจจัยด้านการใช้บริการสายการบิน

สายการบนิที่ใช้บริการ 

ไทยไลออนแอร ์(กลุ่มอ้างอิง) 

นกแอร์ 

ไทยแอร์เอเชยี 

 

1.2343 

1.1321 

 

1.3467 

1.4534 

 

 

1.4545 

1.6786 

Sample size 

Prob>chi2 

Pseudo-R2 

Log likelihood 

500

0.0000 

0.3153 

-452.14324 

500

0.0000 

0.3262 

-467.18765 

500 

0.0000 

0.3075 

-449.13423 

**p-value=.05 ***pvalue=.01

 

จากตารางท่ี 1 ซ่ึงเป็นตารางสถิติสหสัมพันธ์แบบพหุ ด้วยวิธี Ordered Logistic Regressionแสดงถึงปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าของผู้สูงอายุ ในด้านการตลาดของสายการบิน  

ด้านบุคลากรในการให้บริการ และ ด้านการให้บริการ พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรในเรื่องของอายุท่ีเพิ่มข้ึนของ

ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นทุกๆปีจะมีโอกาสทําให้มีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจในการให้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเพิ่มขึ้นใน

ทุกด้าน โดยในด้านการตลาดสายการบินโดยรวมจะมีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดท่ี 1.0231 เท่า 

(ระดับนัยสําคัญ 0.01) รองลงมาคือด้านการให้บริการโดยรวมโดยจะมีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 1.0176 เท่า 

(ระดับนัยสําคัญ 0.01) และ ด้านบุคลากรโดยจะมีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 1.0145 เท่า (ระดับนัยสําคัญ 

0.01)  

ปัจจัยทางด้านทุนทางเศรษฐกิจในเร่ืองของรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่เพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนทุกๆบาทจะมี

โอกาสทําให้มีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจในการให้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเพิ่มขึ้นในทุกด้าน 1.000 เท่า  

(ระดับนัยสําคัญ 0.01) เรื่องของสถานภาพการทํางานหรืออาชีพพบว่าผู้สูงอายุท่ีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน 

และค้าขาย/อาขีพอิสระ เม่ือเทียบกับผู้สูงอายุท่ีว่างงานจะมีโอกาสที่มีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น โดยผู้สูงอายุ

ท่ีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจจะมีสัดส่วนระดับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นในทุกๆด้านโดยสัดส่วนของระดับความพึงพอใจใน
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ด้านบุคลากรเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดท่ีระดับ 14.0745 เท่า (ระดับนัยสําคัญ 0.05) รองลงมาในด้านการให้บริการโดยรวมมี

สัดส่วนเพิ่มขึ้น 13.4156 เท่า (ระดับนัยสําคัญ 0.05) และ ในด้านการตลาดสายการบินโดยรวมมีสัดส่วนของระดับ     

ความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 12.0563 เท่า (ระดับนัยสําคัญ 0.05) ตามลําดับ ผู้สูงอายุที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะมี

สัดส่วนของระดับความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึนในทุกๆด้านโดยสัดส่วนของระดับความพึงพอใจในด้านการให้บริการเพิ่มข้ึน

มากที่สุดท่ีระดับ 9.6511 เท่า (ระดับนัยสําคัญ 0.05) รองลงมาในด้านการตลาดสายการบินโดยรวมมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน 

8.4677 เท่า (ระดับนัยสําคัญ 0.05) และในด้านบุคลากรมีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 7.4579 เท่า (ระดับ

นัยสําคัญ 0.05)  ตามลําดับ ส่วนอาชีพท่ีเหลือเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพจะมีสัดส่วนของระดับ         

ความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปัจจัยทางด้านทุนมนุษย์ในเร่ืองของระดับการศึกษา  โดยจะมีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในด้านของปัจจัยทางด้านข้อจํากัดทางกายภาพพบว่าผู้สูงอายุที่มีข้อจํากัดทางกายภาพทุก

ประเภทจะทําให้ระดับความพึงพอใจในทุกด้านลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และปัจจัยด้านการใช้บริการสายการบิน 

พบว่าผู้สูงอายุมีสัดส่วนของระดับความพึงพอใจในด้านการใช้บริการ ในด้านการตลาดสายการบินโดยรวม และบุคลากร

โดยรวม สายการบินนกแอร์และไทยแอร์เอเชีย เม่ือเทียบกับสายการบินไทยไลออนแอร์จะมีสัดส่วนของระดับ           

ความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 

 จากการศึกษาสรุปได้ว่า  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการตลาดและการให้บริการของสายการบิน

ต้นทุนตํ่าของไทย: กรณีศึกษา ผู้โดยสารสูงอายุชาวไทย ได้แก่ อายุของผู้สูงอายุ โดยเม่ืออายุท่ีเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีจะมี

โอกาสท่ีจะมีความพึงพอใจในสายการบิน บุคลากรสายการบิน และการบริการของสายการบิน ปัจจัยต่อมาคือ สถานภาพ

การทํางาน/อาชีพ โดยพบว่าผู้สูงอายุท่ียังคงประกอบอาชีพรับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน  

และค้าขาย/อาชีพอิสระ เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพจะมีโอกาสที่จะมีความพึงพอใจใน        

ด้านการตลาดของสายการบิน บุคลากรสายการบิน และการบริการของสายการบินมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่ประกอบ

อาชีพ ซ่ึงผลของปัจจัยในด้านของระดับการศึกษาและสถานภาพการทํางาน/อาชีพสอดคล้องกับการศึกษาของวรารัตน ์

วรรณะพาหุณ (2547) ท่ีศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนตํ่าโดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาชีพค้าขาย/

อิสระ และพนักงานบริษัท รวมท้ังกลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าจะมีระดับความพึงพอใจในการใช้บิการ

มากท่ีสุด น่าจะเป็นเพราะในการเดินทางหากเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจของบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้หรือการเดินทาง

ท่องเท่ียวท่ีทางผู้เดินทางเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเอง บริษัทหรือผู้เดินทางจะมี กระบวนการในการตัดสินใจมากขึ้น (วิทวัส 

อุดมกิตติ, 2549) กล่าวคือมีการคิดประเมินค่าทางเลือกก่อนการซ้ือไม่ว่าจะเป็นด้านราคาการบริการ ชื่อเสียงสายการบิน 

ก่อนท่ีจะตัดสินใจซ้ือมากกว่าคนเดินทางท่ีเป็นข้าราชการ ท่ีส่วนหน่ึงคือระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางโดยเคร่ืองบิน

จะต้องเลือกสายการบินไทยเป็นอันดับแรก และการเบิกจ่ายสามารถเบิกได้เต็มจํานวนท่ีจ่ายไปถึงแม้ว่าราคาบัตรโดยสาร

ของการบินไทยโดยปกติจะมีราคาสูงกว่า สายการบินต้นทุนตํ่าประมาณร้อยละ 20-50 ดังน้ันกลุ่มข้าราชการจึงไม่ค่อยได้

เดินทางโดยสายการบินต้นทุนตํ่าอีกด้วย ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการบริการสายการบินต้นทุนตํ่าของผู้โดยสาร

สูงอายุน้ันรวมไปถึงทุนทางเศรษฐกิจในด้านของรายได้ต่อเดือนเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนในทุกๆบาทก็จะทําให้มีโอกาสมีความพึง
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พอใจในสายการบิน บุคลากรสายการบิน และการบริการของสายการบิน เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ปัจจัยในด้านข้อจํากัด

ทางกายภาพของผู้สูงอายุน้ัน เม่ือเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพแข็งแรงจะมีโอกาสท่ีจะมีความพึงพอใจในด้าน

การตลาดของสายการบิน บุคลากรสายการบิน และการบริการของสายการบินลดลงอีกดว้ย  

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการตลาดและการให้บริการของสายการบินต้นทุนตํ่า

ของไทย: กรณีศึกษา ผู้โดยสารสูงอายุชาวไทย นัน้ ผูวิ้จัยจึงข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้

1. จากการศึกษาท่ีพบว่า อายุของผู้สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนจะมีระดับของความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนตํ่าในทุกๆ ด้านเพิ่มขึ้น ดังน้ัน เพื่อเป็นการรักษาความพึงพอใจของผูสู้งอายุซ่ึงจะเป็นกระแสของผู้โดยสารที่มีจํานวน

เพิ่มขึ้นของสายการบินต้นทุนตํ่าในตัวของสายการบินควรมีการพัฒนาปรับปรุงท้ังทางด้านการตลาดของสายการบิน 

บุคลากร และการให้บริการอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้สูงอายุท่ีอายุเพิ่มมากข้ึนท่ีต้องมีการบริการและให้การ

ช่วยเหลือในการเดินทางเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารดังกล่าวที่มีความต้องการในส่ิงอํานวยความสะดวกที่

มากกว่าผู้โดยสารกลุ่มอ่ืนๆเพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในการให้บริการของผู้โดยสารได้ต่อเนื่อง 

2. จากการศึกษาพบว่า รายได้ต่อเดือนเฉล่ียท่ีเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งผู้สูงอายุท่ียังคงทํางานจะมีระดับของ      

ความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าในทุกๆด้านเพิ่มข้ึน ดังน้ัน สายการบินต้นทุนตํ่าควรคํานึงถึงอํานาจใน

การใช้บริการของกลุม่ผู้สูงอายุที่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจ มีกําลังในการใช้จ่ายในการใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเป็นอย่าง

ย่ิงดังน้ันสายการบินจึงควรให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้โดยสารหลักของสายการบินที่จะเป็นผลต่อผลประกอบการของ     

สายการบินต้นทุนตํ่าและเป็นตัวชี้วัดถึงการให้บริการของสายการบินต้นทุนตํ่าอีกด้วย 

3. จากการศึกษาพบว่า ข้อจํากัดทางกายภาพของผู้โดยสารสูงอายุเป็นผลในทางลบกับความพึงพอใจในการใช้
บริการสายการบินต้นทุนตํ่าซ่ึงหมายความว่ากลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีข้อจํากัดทางกายภาพยังมีไม่มีความพึงพอใจในการใช้บริการ

สายการบินต้นทุนตํ่าอยู่ ดังนั้นสายการบินต้นทุนตํ่าจึงควรพัฒนาปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวก รวมท้ังฝึกอบรม

บุคลากรสายการบิน เพื่ออํานวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารสูงอายุท่ีจําเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่

สําคัญในอนาคตที่สังคมไทยกําลังก้าวสูสั่งคมสูงวัยอย่างเต็มขั้นในอนาคต 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาล 

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษา โรงแรมบุณฑริกา วิลล่า  

Factors Marketing Mixs Affecting The Decision Toward Hotel Halal Service 

Of Foreign Tourism In Phuket Province. A Case : Bundarika Hotel. 

พิชญุฒม์  เพ็ญมาศ* วราพร  กาญจนคลอด* และปัญจพร   เก้ือนุ้ย** 

บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาลของนักท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต  

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม      

ฮาลาล จังหวัดภูเก็ตโดยวิธีการเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวที่มาใช้บริการโรงแรมบุณฑทริกา วิลล่า และเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถาม ใช้สูตรการคํานวณกรณีไม่ทราบขนาดประชากร โดยกําหนดสัดส่วนประชากร 0.2 กําหนดระดับ 

ค่าความเชื่อม่ัน 95% จากการคํานวณได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 245 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศเพศชาย ร้อยละ 55.9 และเพศหญิงร้อยละ 44.1  

มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 58.4 สภาพส่วนใหญ่โสด ร้อยละ 57.1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 73.5 อาชีพ

พนักงานเอกชน ร้อยละ 51.0 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-30,000 บาท ร้อยละ 65.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความ

คิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบุณฑริกา วิลล่า จังหวัดภูเก็ต พบว่า โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านพบว่า นักท่องเท่ียวให้ความสําคัญส่วนประสมทาง

การตลาดอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ (1) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย   

(2) ด้านผลิตภัณฑ ์(3) ด้านราคา  

 

คําหลัก: ส่วนประสมทางการตลาด  โรงแรมฮาลาล   

ABSTRACT 

The purpose of this study is Factors Affecting The Decision Toward Hotel Halal Service Of Tourism In Phuket 

Province.   A questionnaire was used to collect the date form 245 hotel guests who were recruited by a formula 

calculated with unknown population and preset proportion of population at 0.2 with 95%  confidence level.   The 

collected data were analyzed using frequency, percentage, means, and standard deviation.   

                                                            

 

 * หลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
** หลกัสตูรนิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
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 The results of the study revealed that the majority of the respondents were male, aged 20-29, having the 

amount of income of 10,001-30,000 baht and running their private employees.  The level of the subjects’s opinions 

towards factors influencing their decision in using the hotel services was found a hight level.  (1)  Place (2)  Product  

and  (3)  Price  

 

Keywords:  Marketing mix  Halal Hotel 

บทนํา 

การท่องเท่ียวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

ความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมี ศักยภาพในการทํารายได้ให้กับประเทศ

ไทยสูง ดังน้ัน นโยบายด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยที่จะต้องเร่งดําเนินการ คือ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวคุณภาพ มีมาตรฐานความ ปลอดภัยและการให้บริการระดับสากล โดยการเน้นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย

ควบคู่กับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวเชิงรุกท้ังในและต่างประเทศเพื่อดึงดูด 

นักท่องเที่ยวคุณภาพจากท่ัวโลก รวมทั้งการกําหนดแนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการให้มี

มาตารฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประเทศไทยจึงเป็นหน่ึงในหลาย ประเทศท่ีให้ความสําคัญกับการท่องเท่ียวใน

ฐานะที่เป็นการค้าบริการที่มีศักยภาพเพื่อสร้างงาน กระจายรายได้และหารายได้จากเงินตราต่างประเทศ พร้อมท้ัง

ต้ังเป้าหมายท่ีจะทําให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการท่องเท่ียวแหล่งเอเชีย (Tourism Capital of Asia) ท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (Quality Tourism Destination) ดังน้ัน สํานักพัฒนาบริการท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีภารกิจ หลัก

ในการพัฒนาและจัดทํามาตรฐานสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวจึงได้เร่ิมดําเนินโครงการตรวจประเมินและให้

การรับรองมาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเท่ียว ได้แก่ โรงแรม (Hotel) โฮมสเตย์(Homestay) สถานพักต่างอากาศ

(Resort) บริการห้องชุด (Serviced Apartment) เก็สต์เฮาส์ (Guest House) มาตรฐานกิจกรรมการท่องเท่ียวประเพศต่าง ๆ 

เช่น ดูนก เดินป่า ปืนหน้า ผา ล่องแก่ง เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้ได้มาตรฐาน

ตามท่ี สํานักงานพัฒนาการท่องเท่ียวได้กําหนดไว้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการมากที่สุด 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2554) ได้สรุปแนวโน้มธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยปี 2554 พบว่า ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีโรงแรมท้ังหมด 8,000 แห่ง มีห้องพักรวมประมาณ 390,000 ห้อง ทําให้เกิดการช่วงชิงในกลุ่มตลาด

ท่องเท่ียว อํานาจในการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้านั้นส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความจําเป็นในการสร้างมูลค่าให้กับตัวสินค้า

หรือบริการโดยเฉพาะถ้าสินค้าน้ันคือการบริการแล้วควรมีการสร้างสรรค์ส่ิงแปลกใหม่ในธุรกิจโรงแรมควบคู่ไปกับการ

สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับเข้ามาใช้บริการซ้ําอีก ท้ังน้ีในปี 2560 มีจํานวนนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก ซึ่งเม่ือพิจารณาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามา

เย่ียมยืนในจังหวัด 14 ภาคใต้ จะเห็นได้ว่าในแต่ละจังหวัดจะมีจํานวนผู้เข้าพักเพิ่มขึ้นและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิม

เช่นเดียวกัน เม่ือพิจารณาจังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากผู้เย่ียมเยือนชาวต่างชาติเป็นมูลค่า 27,761.76 ล้านบาท และมีอัตรา

การเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ  23.11 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) 
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 ประเทศไทยมีโรงแรมที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติศาสนาอิสลามเพียงไม่กี่แห่งและยังไม่เป็นท่ีรู้จักกันในช่ือโรงแรม 

ฮาลาลแต่มีการบริหารแบบมุสลิม อาทิ โรงแรมอัลฟารูคเชียงใหม่ที่มีเปิดกิจการมากว่า 17 ปี และโรงแรมนูโวซิตี้กรุงเทพฯ

เน้นให้บริการด้านการปฏิบัติศาสนกิจ  งดบริการเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ และให้บริการร้านอาหารฮาลาล ปัจจุบันเม่ือ

กล่าวถึงคําว่าฮาลาล นั้นหน่ึงในภารกิจท่ีรัฐบาลกําลังผลักดัน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการผลิต

อาหารของโลกด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพอันเกิดจากรากฐานท่ีม่ันคงด้านการเกษตรโดยมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น

กลไกสนับสนุนตลาดอาหารฮาลาล เป็นเป้าหมายสําคัญเน่ืองจากประชากรมุสลิมที่มีกว่า 1,900 ล้านคนกระจายอยู่ในทุก

ภูมิภาคในโลก รัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในทุกขั้นตอนอย่างครบวงจร และได้แปลงนโยบายสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการก่อต้ังธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล  

ศูนย์วทิยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลปัตตานี ทั้งหมดนี้เพื่อให้

ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของประเทศไทยได้รับการยอมรับท้ังจากการนักการศาสนา สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลท่ัว

โลกและจากผู้บริโภคท้ังท่ีเป็นมุสลิมและมิใช่มุสลิมว่าถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม และสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์อาหาร  ฮาลาลอย่างแท้จริง (สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, 2554) 

การประกอบธุรกิจโรงแรม มีความจําเป็นท่ีจะต้องทําการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

เน่ืองจากในปัจจุบันถือว่าธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงเห็นได้จากการเพิ่มปริมาณของจํานวนห้องพัก 

และมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดโรงแรมมากขึ้น การประกอบธุรกิจโรงแรมให้ประสบความสําเร็จนั้นต้องพิจารณา

ถึงปัจจัยต่าง ๆ มากขึ้นซ่ึงจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเท่ียว ดังน้ัน การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาล ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต  เป็นการนําผลการวิจัยมาพัฒนา

เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวในการตัดสินใจเลือกใช้บริการในครั้งต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศกึษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช ้

บริการโรงแรมฮาลาลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่
มี อิทธิพลการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ 

1) ผลติภณัฑ์ 
2) ราคา 
3) สถานท่ี 
4) ช่องทางการจดัจําหนา่ย 

พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
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แนวคิดทฤษฎี 

 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ของ  Philip Kotler  ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ 

(Product) การกํา หนดราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียก 

ส่วนประสมทางการตลาดได้อีก อย่างหน่ึงว่า 4’Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 ตัวน้ี ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมี

ความสําคัญเท่าเทียมกัน แต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน้ าหนักท่ี P ใดมากกว่ากัน 

เพื่อให้สามารถ ตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตัวผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่

เก่ียวข้องดังน้ี 

 Wan Sahida, Suhaimi Ab Rahman Khairil Awang & Yaakob Che Man (2011) สถาบั น วิ จั ยสิ นค้ าฮาลาล  

คณะเศรษฐศาสตร์การจัดการมหาวิทยาลัย Putra ประเทศมาเลเซียได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับ การนําแนวคิดหลักชารีอะฮ ์

(Shariah) ไปประยุกต์ใช้กับโรงแรม De Palma Hotel Ampang, Malaysia โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อศึกษา

รูปแบบการให้บริการโรงแรม De Palma Hotel บนพื้นฐานของศาสนาอิสลามตามหลักชารีอะฮ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) ผู้จัดการโรงแรม และผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจโรงแรม De Palma Hotel Ampang, Malaysia และแบบ

บันทึกการสังเกตกิจกรรม และลักษณะส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีบริการภายในโรงแรม และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้จัดการ

ฝ่ายห้องพักของโรงแรม (Room Division Manager) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นแนวคิดด้านศาสนาอิสลาม

โดยใช้ในด้านต่างๆ ของโรงแรม อาทิส่ิงอํานวยความสะดวก กระบวนการทํางาน การออกแบบและตกแต่งห้องพัก รวมท้ัง

ระบบการเงินของโรงแรมเพื่ออยู่ภายใต้ข้อบังคับหลักชารีอะฮ์ และยังมีการให้บริการแบบ Muslim-Friendly Service  

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม โดยใช้รวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโรงแรม De Palma Hotel Ampang, 

Malaysia รูปแบบการให้บริการโรงแรมชารีอะฮ์ (De Palma Hotel Ampang, Malaysia) ที่เป็นกันเองแสดงให้เห็นถึงความ

พร้อมท่ีจะส่งมอบการให้บริการ และโรงแรมพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในมาเลเซียและ

ทุกประเทศ 

 ยุพิน หะสัน (2546) ศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต ความรู้ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของผู้บริโภค

มุสลิม การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. รูปแบบการดําเนินชีวิตความรู้ในเร่ืองอาหารฮาลาลและพฤติกรรม

ผู้บริโภคอาหารฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิม 2. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวิต ความรู้และพฤติกรรม        

การบริโภคอาหารฮาลาล กลุ่มตัวอย่างมุสลิมที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปีจํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตของมุสลิมสามารถแบ่งได้เป็น 9 แบบคือ (1) กลุ่มชีวิตทันสมัยแต่

หัวใจอนุรักษ์นิยม (2) กลุ่มสนใจข่าวสาร (3) กลุ่มยึดหลักการ (4) กลุ่มใส่ใจตนเอง (5)กลุ่มรักกีฬาชอบความท้าทาย  

(6)  กลุ่มติดคอมติดเพ่ือน (7) กลุ่มความคิดก้าวไกลหัวใจแบรนด์เนม (8) กลุ่มความสุขอยู่ในบ้าน และ (9) กลุ่มสนุกกับ

ชีวิตและยอมรับส่ิงใหม่ นอกจากน้ันพบว่า ผู้บริโภคมุสลิมมีความรู้ในเร่ืองบริโภคอาหารฮาลาลและมีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารฮาลาลในระดับสูง และกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบยึดหลักการและสนใจข่าวสาร ความสุขอยู่ในบ้าน

และรักกีฬา ชอบความท้าทาย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้ในเร่ืองอาหารฮาลาลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.054 กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบยึดหลักการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.055 และความรู้ในเร่ืองอาหารฮาลาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาใช้บริการโรงแรมบุณฑริกาวิลล่า จังหวัดภูเก็ต 

เป็นผู้ตอบแบบสอบถามจากข้อมูลปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาล ใช้สูตรการคํานวณ   

ของกรณีไม่ทราบขนาดประชากรโดยกําหนดสัดส่วนประชากร  0.2    กําหนดระดับค่าความเช่ือมั่น 95%     และค่า  

ความคลาดเคลื่อน 5%  (Zikmund, 1999) 

กลุม่ตัวอย่าง 

 สําหรับประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คํานวณจาก  

n = P(1-P)Z2/e2 

 โดย n = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

  P = สัดส่วนประชากร 

  z = ค่าความเช่ือมั่น 1.96  

  e = ค่าความคลาดเคลื่อน 

 จากการคํานวณกลุ่มตัวอย่างสําหรับงานวิจัยครัง้น้ี ผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 245 คน และวิธีการเก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

สําหรับงานวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาล จังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยได้

กําหนดเคร่ืองมือสําหรับการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ขั้นตอน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์

ประมวลผลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แค่ ค่าความถี่ และ

ร้อยละ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

โรงแรม ได้แก ่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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เกณฑ์การแปรผล 

 

 ผู้วิจัยนําผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยมีเกณฑ์ในการแปรผล ดังน้ี 

     ค่าสูงสุด-ค่าตํ่าสุด 

 สูตรการหาค่าอันตรภาคชั้น = ---------------------- 

     จํานวนชัน้ท่ีต้องการ 

    = 5-1/5 

    = 0.80 

 ซ่ึงสามารถได้เกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ีย ดังน้ี 

   ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง  ปัจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย  3.41-4.20 หมายถึง  ปัจจัยที่มีความสําคัญมาก 

   ค่าเฉลี่ย  2.61-3.40 หมายถึง  ปัจจัยที่มีความสําคัญปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย  1.81-2.60 หมายถึง  ปัจจัยที่มีความสําคัญน้อย 

   ค่าเฉลี่ย  1.00-1.80 หมายถึง  ปัจจัยที่มีความสําคัญน้อยท่ีสุด 

นําแบบวัดระดับไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาค่าความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถาม (Reliability) โดยการวัดค่าความคงท่ีภายใน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach 

Alpha Coefficient) ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามแต่ละด้านต้องมีค่าอย่างน้อย 0.7 ข้ึนไป (Pallant, 2007)  

ถ้าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา < 0.7 ผู้วิจัยจะตัดออกซ่ึงจะทําให้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาเพิ่มข้ึน สําหรับการตัดสินใจตัดข้อ

คําถามที่ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาน้อย < 0.7 น้ันอาจมีสาเหตุมาจากข้อคําถามที่เข้าใจยาก หรือข้อคําถามอาจไม่ส่ือความถึง

ตัวแปรท่ีวัดได้คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค = 0.891  ด้านราคา ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ 

ครอนบาค = 0.897 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค = 0.857 และด้านการส่งเสริม

การตลาด ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค = 0.86  (a < 0.5 = ไม่ยอมรับ, 0.5 ≤ a < 0.6 = อยู่ในเกณฑ์แย่, 0.6 ≤ a 

< 0.7 = อยู่ในเกณฑ์น่าสงสัย, 0.7 ≤ a < 0.8 อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้, 0.8 ≤ a < 0.9 = อยู่ในเกณฑ์ดี, a ≥ 0.9 = อยู่ใน

เกณฑ์ดีมาก) 

 จากการตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) โดยค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ใช้เกณฑ์ของเรเวลและซินบาร์ค 

(Revelle, W., Zinbarg, R., 2009) ซ่ึงพบว่าค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.70 – 0.95 ซึ่งเม่ือ

พิจารณาแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมาะสมที่นําไปใช้กับงานวิจัยในครั้งนี้ 

ผลการวิจัย 

สําหรับงานวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาล จังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยได้สรุป

ผลการวจิัย ดังต่อไปน้ี 
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่านักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย ร้อยละ 55.9 และเพศหญิงร้อยละ 44.1 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 58.4 สภาพส่วนใหญ่โสด ร้อยละ 57.1 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 73.5 อาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 51.0 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-30,000  บาท 

ร้อยละ 65.3 

ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ปีละ 3-4 ครั้งร้อยละ 56.3 

ส่วนใหญ่ เลือกเดินทางช่วงเวลาวันพุธ-วันศุกร์ ร้อยละ 64.9 มี จํานวนวันท่ีพักค้างคืน 2-3 วัน  ร้อยละ 51.0  

นิยมเดินทางด้วยเครื่องบิน ร้อยละ 75.9 มีจํานวนผู้ร่วมเดินทางต่อครั้ง 2-5 คน ร้อยละ 66.9 และผู้ที่ร่วมเดินทางด้วย

บ่อยที่สุดคือเพื่อน ร้อยละ 44.5 

 

ข้อมูลประเมินระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดจําแนกรายด้าน 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญสว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์

 (n = 245) 

ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ X  SD 
ระดับ

ความสําคัญ 
ลําดับ 

1. การตกแต่งภายในห้องพักแต่ละห้องที่มีข้อบ่งช้ี

ทิศ (กิบลัต) สําหรับการละหมาด 

3.85 0.65 มาก 6 

2. บริการผ้าละหมาด และพรมสําหรับละหมาด

ภายในห้องพักแต่ละห้อง 

3.86 0.77 มาก 5 

3. มีท่อน้ําที่ต่อออกมาจากก๊อกนํ้าภายในห้องนํ้า

ในการชําระล้าง 

3.87 0.68 มาก 4 

4. หลีกเลี่ยงการบริการเคร่ืองด่ืมที่ปราศจาก

แอลกอฮอล์ภายในมินิบาร์แต่ละห้องพัก และ

ห้องอาหารของโรงแรม 

3.84 0.86 มาก 7 

5. การคืนกําไรให้กับชุมชน การบริจาคซากาต 

(Zakat) 

3.97 0.87 มาก 1 

6. หลีกเลี่ยงการจัดงานเต้นรําที่ผิดกฎหมายทาง

เพศในการท่องเที่ยวหรือการเดินทาง และ

หลีกเลี่ยงการนําเสนอบริการที่ขัดกับหลักคํา

สอนของศาสนาอสิลาม

3.94 0.76 มาก 2 

7. การจัดเตียงนอนนั้นปลายเตียง และห้องนํ้าน้ัน

ต้องไม่หันไปทางทิศเดียวกับทิศ (กิบลัต)  

สําหรับการละหมาด 

3.91 0.63 มาก 3 
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ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ X  SD 
ระดับ

ความสําคัญ 
ลําดับ 

8. การเตรียมคัมภีร์อัล-กุรอาน และหนังสือยัสซีน 

ภายในห้องพักแต่ละห้อง 

3.84 0.87 มาก 7 

9. การจัดพื้นที่ให้บริการแยกเป็นสัดส่วนระหว่าง

ชาย-หญิง 

3.69 0.90 มาก 9 

10. การบริการช่องทีวีต้องอยู่ภายใต้หลักคําสอน
ของศาสนาอิสลาม 

3.56 0.83 มาก 10 

11. การจัดโปรแกรมเรียนคัมภีร์อัล-กุรอานสําหรับ

พนักงาน หรือรวมไว้เป็นกิจกรรมสําหรับ

นักท่องเที่ยวมุสลิม 

12. การตกแต่งห้องพักนั้นมีเพียงหลักคําสอน บทดุ 

อาห์ (คําขอพร)  บทความศาสนาอิสลาม หรือ

ภาพเขียนสิ่งไม่มีชีวิต ไม่ควรตกแต่ง 

      รูปภาพสิ่งมีชีวิต หรือรูปป้ัน หรือถ้ามีต้องมีการ 

      จัดการตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม 

3.60

 

 

3.18 

0.80

 

 

1.00 

มาก 

 

 

ปานกลาง 

8 

 

 

11 

รวม 3.76 0.80 มาก  

จากตารางที่ 1  พบว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์อยู่ 

ในระดับมาก ( X  = 3.76, SD = 0.80) เมื่อพิจารณารายด้านของแต่ละข้อคําถาม พบว่า นักท่องเท่ียวให้ความสําคัญกับ

ส่วนประสมทางการตลาดทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ (1)  การคืนกําไร

ให้กับชุมชน การบริจาคซากาต (Zakat) (2)  หลีกเล่ียงการจัดงานเต้นรําท่ีผิดกฎหมายทางเพศ ในการท่องเท่ียวหรือ     

การเดินทาง และหลีกเล่ียงการนําเสนอบริการท่ีขัดกับหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม และ (3) การจัดเตียงนอนน้ัน 

ปลายเตียง และห้องน้ํานั้นต้องไม่หันไปทางทิศเดียวกับทิศ (กิบลัต) สําหรับการละหมาด ตามลําดับ 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญสว่นประสมทางการตลาดด้านราคา 

ส่วนประสมการตลาดด้านราคา X  SD 
ระดับ

ความสําคัญ 
ลําดับ 

1. การกําหนดราคาพิเศษสําหรับการพัก

ระยะยาว 

3.52 1.01 มาก 5 

2. ราคามีความเหมาะสมกับห้องพัก 3.69 0.80 มาก 4 

3. การแสดงราคาห้องพักไว้หลากหลายและ

ชัดเจน 

3.77 0.72 มาก 3 

4. วิธีการชําระเงินได้หลายช่องทาง 3.86 0.60 มาก 1 
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ส่วนประสมการตลาดด้านราคา X  SD 
ระดับ

ความสําคัญ 
ลําดับ 

5. การชําระเงินอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ

ศาสนาอิสลาม 

3.77 0.71 มาก 3 

6. การเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเทศกาล

วันหยุดยาว 

3.78 0.66 มาก 2 

รวม 3.73 0.75 มาก  

 

จากตารางที่ 2 พบวา่ ภาพรวมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  

อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.73, SD = 0.75) เมื่อพิจารณารายด้านของแต่ละข้อคําถาม พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญ

กับส่วนประสมทางการตลาดทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ (1)  วิธีการชําระ

เงินได้หลายช่องทาง  (2)  การเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว และ (3)  การแสดงราคาห้องพักไว้

หลากหลายและชัดเจน และการชําระเงินอยู่ภายใต้บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ตามลําดับ 

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านชอ่งทางการ

จัดจําหน่าย 

ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย X  SD 
ระดับ

ความสําคัญ 
ลําดับ 

1. ลูกค้าเข้ามาใช้บริการด้วยตนเอง (Walk-in) 4.03 1.04 มาก 2 

2. ระบบการจองห้องพักผ่านโทรศัพท์ 3.64 0.87 มาก 5 

3. ระบบการจองห้องพักผ่านบริษัทนําเที่ยว 3.86 0.84 มาก 4 

4. ระบบการจองล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ต 4.04 0.69 มาก 1 

5. ระบบการจองห้องพักผ่านหน่วยงานของรัฐ/

เอกชน 4.00 0.79 

มาก 3 

 

รวม 3.91 0.85 

มาก  

 

จากตารางที่ 3  พบว่า ภาพรวมนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ

จัดจําหน่ายอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.91, SD = 0.85) เม่ือพิจารณารายด้านของแต่ละข้อคําถาม พบว่า นักท่องเที่ยวให้

ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ (1)  

ระบบการจองล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ต (2) ลูกค้าเข้ามาใช้บริการด้วยตนเอง (Walk-in) และ (3) ระบบการจองห้องพัก

ผ่านหน่วยงานของรัฐ/เอกชนตามลําดับ 
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ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริม 

ทางการตลาด 

ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด X  SD 
ระดับ

ความสําคัญ 
ลําดับ 

1. การจัดแพ็คเก็จทัวร์เน้นกิจกรรมท่ีไม่ขัดกับ

ศาสนาอิสลาม 

3.77 1.08 มาก 1 

2. กิจกรรมส่งเสริมการขายห้องพักในช่วงเทศกาลปี

ใหม่ เทศกาลฮารรีายอ ฯลฯ 

3.62 1.11 มาก 3 

3. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ 3.64 1.09 มาก 2 

4. การสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้รับส่วนลด 3.58 0.92 มาก 4 

รวม 3.65 1.05 มาก  

 

จากตารางที่ 4  พบว่า ภาพรวมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านสง่เสริม 

ทางการตลาดอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.65, SD = 1.05) เม่ือพิจารณารายด้านของแต่ละข้อคําถาม พบวา่ นักท่องเที่ยวให้

ความสําคัญกับส่วนประสมทางการตลาดทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ (1)  

การจัดแพ็คเก็จทัวร์เน้นกิจกรรมที่ไม่ขัดกับศาสนาอิสลาม (2) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ และ (3)  

กิจกรรมส่งเสริมการขายห้องพักในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลฮารีรายอ ฯลฯ ตามลําดับ 

ตารางที่ 5 ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 5  ระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาด พบว่า โดยภาพรวมนักท่องเท่ียวให้ความสําคัญส่วนประสม

ทางการตลาดอยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.76, SD = 0.86)  เม่ือพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้าน พบว่า 

นักท่องเท่ียวให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ 

(1)  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ( X  = 3.91, SD = 0.85)  (2) ด้านผลิตภัณฑ์ ( X  = 3.76, SD = 0.80) (3)  ด้านราคา 

( X  = 3.73, SD = 0.75) 

ส่วนประสมการตลาด 

 

X  
 

(SD) 

 

ระดับ

ความสําคัญ 
ลําดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.76 0.80 มาก 2 

ด้านราคา 3.73 0.75 มาก 3 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.91 0.85 มาก 1 

ด้านส่งเสริมการตลาด 3.65 1.05 มาก 4 

รวม 3.76 0.86 มาก  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็น

เพศชายมากกว่าเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 20-29 ปี สภาพส่วนใหญ่โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

เอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-30,000  บาท  

พฤติกรรมการท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ปีละ 3-4 ครั้ง ส่วนใหญ่เลือก

เดินทางช่วงเวลาวันพุธ-วันศุกร์  มีจํานวนวันท่ีพักค้างคืน 2-3 วัน  นิยมเดินทางด้วยเคร่ืองบิน  มีจํานวนผู้ร่วมเดินทางต่อ

ครัง้ 2-5 คน  และผู้ท่ีร่วมเดินทางด้วยบ่อยที่สุดคือเพื่อน 

ประเมินผลระดับความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดด้านท่ีพักของนักท่องเท่ียวที่มาเท่ียวในจังหวัด สุราษฎร์

ธานี พบว่าโดยภาพรวมนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาส่วนประสม

ทางการตลาดในแต่ละด้านพบว่า นักท่องเท่ียวให้ความสําคัญส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับ

จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ  (1)  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  (2)  ด้านผลิตภัณฑ ์ (3)  ด้านราคา 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญพรนภัส แฟงสม (2556)  

ได้ทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมระดับ 4 ดาวเครือภายในประเทศเขตเมืองพัทยา ผลการวิจัย

พบว่า ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อความสําคัญของกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดโดยรวมและ    

รายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน  

ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของมาลินี  สนธิมูลและ 

อิทธิกร ขําเดช (2557) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 

ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเที่ยว มีความพึงพอใจต่อ

การให้บริการอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของแสงเดือน รตินธร (2555) ได้ทําการศึกษาปัจจัยผลักดัน

และปัจจัยดึงดูดท่ีมีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า 

นักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเป็นปัจจัยผลักดันในการตัดสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในประเทศไทย

คือ การมีประสบการณ์ในการมาเยือนประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 1 คร้ัง วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวทุกอย่างด้วยตนเอง

กับบริษัททัวร์ มีญาติหรือเพื่อนเป็นผูร่้วมเดินทาง และมวัีตถุประสงค์ในการเดินทางการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนวันหยุด  

 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมฮาลาล ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัด

ภูเก็ตผลจากการศึกษา พบว่าด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

เลือกใช้บริการน้อยกว่าในด้านอื่น ๆ ทางโรงแรมจึงควรพัฒนาปรับปรุงด้านส่งเสริมการตลาดดังกล่าวโดยมุ่งเน้นประเด็น 

(1)  การสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้รับส่วนลด โดยทางโรงแรมควรมีการเสนอให้กับนักท่องเท่ียวสมัครสมาชิกเพ่ือการเข้าพัก



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 190 
	

BMRC

ในครั้งต่อไปนักท่องเท่ียวจะได้รับส่วนลด เช่น ส่วนลดห้องพัก ส่วนลดห้องอาหาร ฯลฯ (2) กิจกรรมส่งเสริมการขาย

ห้องพักในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลฮารีรายอ ฯลฯ หมายความว่าทางโรงแรมควรมีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย เช่น 

นักท่องเที่ยวจองที่พักและชําระเงินล่วงหน้าในช่วงเทศกาลอาจมีส่วนลดให้ และ (3) การโฆษณาและประชาสัมพันธ ์

ผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว ในการตัดสินใจเลือกมาพักท่ีโรงแรมต่อไป เช่น การเพิ่มช่อง

ทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง นอกเหนือจาก Web Site ของโรงแรม เป็นต้น 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการพยากรณ์ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

Marketing Mix and Forecast of Marketing Mix Essence Affecting to Consumer Decision 

Making for Using Beauty Salon Service in Bangkapi District, Bangkok 

ธนกฤต ทองอ่ิม* และกาญจนาภรณ์ พลประทีป** 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการพยากรณ์การให้ความสําคัญของ 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร  

ใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าการแจกแจงแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยแตกต่างกันในด้านกระบวนการให้บริการและด้านสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ ในขณะท่ีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันใน 2 ด้านน้ี อายุต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

ทุกด้านยกเว้นด้านส่งเสริมการขาย สถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน  

ระดับการศึกษาและรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันในทุกด้าน 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่าตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล  8 ตัวแปรสามารถพยากรณ์การให้ความสําคัญ

ของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยได้ ร้อยละ 37 (Adjusted R2 = .377) มีค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์เท่ากับ -.066-.568 โดยตัวแปรระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าสัมประสิทธิ์

สูงสุด (Beta =.453) ในขณะท่ีตัวแปรอาชีพ นักเรียน/นักศึกษามีค่า สัมประสิทธิ์ตํ่าสุด (Beta = -.190) คําสําคัญ :  
ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด ร้านเสริมสวย 

ABSTRACT 

This research objective was to study the marketing mix and the forecast of marketing mix affecting to 

consumer decision making for using beauty salon service.  The sample size was totally 400 samples. The data were 

analyzed by descriptive statistic and reference statistic using frequency, percentage, average, standard deviation, t-
test, one-way ANOVA and Multiple regressions. 

The first hypothesis testing revealed that the consumer in different gender had different opinion in service 

process and physical evidence, whereas the consumer in different occupation had the same opinion in these two 
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factors. In addition, different age had different opinion in every marketing mix factors except promotion. Meanwhile, 

different marital status had different opinion in service process. Lastly, different educational background and revenue 

per month had different opinion in all marketing mix factors. 
The second hypothesis testing revealed that eight personal factor variables could forecast the essence of 

marketing mix affecting to consumer decision making for using beauty salon service in 37 %  (Adjusted R2 =  .377) 
and correlation value among predictive variables were -.066-.568 . The predictive variable which had the highest 

coefficient value was higher than bachelor’s degree   (Beta =.453). Meanwhile, student had the lowest coefficient 

value (Beta = -.190). 
Key words: Personal factor, Marketing mix and Beauty salon 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ และลักษณะทางกายภาพที่ดูดี สวยงามเพ่ือใช้เป็นส่ิง 

ดึงดูดใจผู้อ่ืน และมักจะมีค่านิยมว่าบุคคลท่ีหน้าตาดีมักจะเป็นคนฉลาด หรือคนท่ีนําแฟชั่นมักจะเป็นคนเก่งทันสมัย  

ซ่ึง Michael R. Solomon (2015) ได้ยกตัวอย่างว่า บุคคลท่ีถูกจัดอยู่ในระดับสูงของสังคมมักจะถูกมองว่ามีความฉลาดใน

เร่ืองอื่น ๆ ด้วยหรืออะไรก็ตามท่ีสวยมักจะถูกมองว่าดีและเก่ง นอกจากน้ี Solomon ยังกล่าวว่าบุคคลมักจะมีอุดมคติต่อ

ตนเอง ซ่ึงหมายถึงแนวความคิดท่ีตนเองต้องการว่าตนเองควรจะเป็นเช่นไรหรืออยากเป็นอะไร จากค่านิยมของสังคมใน

ปัจจุบันท่ีคิดว่าอะไรที่สวยมักจะดี จึงทําให้อุดมคติของคนในยุคปัจจุบันต้องการให้ตนเองมีภาพลักษณ์ ท่ีสวย  

ดูดี อันจะนําไปสู่การถูกผู้อ่ืนมองว่าเป็นคนฉลาดและเก่ง และภาพลักษณ์ดังกล่าวมีส่วนช่วยสนับสนุนหน้าท่ีการงาน 

อีกด้วย  

นอกจากน้ี Zeithaml และคณะ (2006) ได้แบ่งความต้องการของผู้บริโภคในเร่ืองของตลาดบริการไว้ 5 ประเภท 

หน่ึงในความต้องการน้ันได้แก่ ความต้องการทางอัตตาและต้องการถูกยกย่อง (Ego & Self-esteem Need) ซึ่งหมายถึง 

ความต้องการในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ตนเอง เพื่อเป็นการเสริมอัตตาและทําให้ผู้คนยกย่องชมเชยเมื่อเห็น

ภาพลักษณ์ท่ีสวยงามปรากฎต่อสายตาผู้อื่น การให้การบริการท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

ในประเด็นนี้ ได้แก่  คลีนิกเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ และร้านเสริมสวย เป็นต้น   

จากค่านิยมของสังคมอันส่งผลต่ออุดมคติของผู้บริโภค และ ความต้องการทางอัตตาและต้องการถูกยกย่องของผู้บริโภค 

จึงมีส่วนช่วยทําให้ธุรกิจร้านเสริมสวยมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า

มูลค่าตลาดรวมของร้านเสริมสวยในปี 2545 มีมูลค่าถึง 1,104 ล้านบาท (สรุปผลการศึกษาธุรกิจร้านเสริมสวย สืบค้นเม่ือ

วันท่ี 10 สิงหาคม 2560) และมีการประมาณการจํานวนร้านเสริมสวยอยู่ท่ี 300,000 ร้าน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ   

หากพิจารณาสถิติจํานวนประชากรในกรุงเทพมหานครพบว่า มีประชากรรวมประมาณ 5,701,394 คน คิดเป็น

ชาย 2,709, 568 คน หญิง  2,991,826 คน และกรุงเทพมหานคร มีทั้งส้ิน 50 เขต ในเขตบางกะปิมีจํานวนประชากร

ท้ังส้ิน 148,030 คน แบ่งเป็นชาย 67,412 คน หญิง 80,618 คน (ข้อมูลจากเขตบางกะปิประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

สืบค้นเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2560) อัตราการขยายตัวของประชากรในเขตบางกะปิยังมีแนวโน้มเพิ่ม ข้ึนเร่ือย ๆ   

เน่ืองจากเป็นแหล่งชุมชนท่ีมีสถาบันการศึกษาที่สําคัญ เช่น มหาวิทยาลัยรามคําแหงและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
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และบริษัทเอกชนรวมไปถึงองค์กรใหญ่ เช่น โรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้าตา่ง ๆ ดังน้ันจึงมีร้านเสริมสวยเปิดให้บริการ

ในเขตน้ีเป็นจํานวนมาก ท้ังท่ีเป็นร้านเสริมสวยที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าและเป็นร้านท่ีเปิดบริเวณตึกแถวริมถนน   

การที่มีร้านเสริมสวยในเขตน้ีเป็นจํานวนมากทําให้เกิดการแข่งขันสูง ร้านเสริมสวยต่าง ๆ จึงได้นํากลยุทธ์ทางการตลาด

ต่าง ๆ มาปรับใช ้โดยเฉพาะเรื่องราคามาเป็นจุดขาย เพ่ือให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของตน  

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขาย บุคลากร กระบวนการ

ให้บริการ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย และศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผู้บริโภคในการพยากรณ์การให้ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริม

สวย เพื่อนําข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการร้านเสริมสวยให้มีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการ

กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านเสริมสวย อีกทั้งยังทําให้ผู้บริโภคมีข้อมูล ความรู้และทราบถึงรายละเอียดของปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อนําไปพิจารณาประกอบในการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย เพื่อเลือกใช้บริการ

ร้านเสริมสวยที่ให้บริการดีมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายในการใช้บริการ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ        

การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ 

4. เพื่อศึกษาการพยากรณ์การให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ 

ร้านเสริมสวยของผู้บริโภคในเขตบางกะป ิ

สมมติฐานการวิจัย 

   1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้บริการร้านเสริมสวยแตกต่างกัน 

 2. ปัจจัยส่วนบุคคลสามารถพยากรณ์การให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือก 

ใช้บริการร้านเสริมสวย 

ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย 

1. เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการร้าน

เสริมสวยให้มีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

2.  ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี สามารถทําให้ผู้บริโภคได้รับความรู้และทราบถึงรายละเอียดของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อนําไปพิจารณาประกอบในการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริโภคเลือกร้าน

เสริมสวยท่ีมีการบริการที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมกับราคาท่ีต้องจ่ายไป   
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ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยในครัง้น้ี มีแนวคิด ทฤษฎี ที่นํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการทําวิจัย ดังต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ  

 Zeithaml และคณะ (2006) ได้กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาดแบบด้ังเดิม (Traditional Marketing Mix) น้ัน 

ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และ การส่งเสริม

การขาย  (Promotion) แต่หากจะกล่าวถึงตลาดบริการแล้ว จะต้องเพิ่มปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเข้าไปอีก 3 ปัจจัย 

ได้แก่  บุคลากร (People) กระบวนการให้บริการ (Process) และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Evidence)  

โดยส่วนประสมทางการตลาดท้ังหมดมีรายละเอียดคือ 

             1.1 ผลิตภัณฑ์หมายถึง สินค้าและบริการ โดยสินค้าหมายถึง วัตถุ อุปกรณ์ ส่ิงของ ประกอบไปด้วยคุณภาพ

สินค้า ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให้บริการหลังการขาย และบรรจุภัณฑ์ภายนอกของสินค้า เคร่ืองหมายการค้า  

ในขณะท่ีบริการหมายถึง การกระทํา ความพยายายามและศักยภาพ  (Hoffman & Bateson, 1997: 5) ท่ีผู้ให้การบริการ 

ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค  

1.2 ราคาหมายถึง ราคาของค่าบริการท่ีลูกค้าต้องชําระแก่ผู้ให้การบริการ  และราคายังเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพของ

การบริการได้ด้วย การตั้งราคาค่าบริการท่ีสูงจนเกินไปจะไปสร้างความคาดหวังให้แก่ลูกค้าว่าจะต้องได้รับการบริการท่ีดี

และหากต้ังราคาตํ่าจนเกินไปก็อาจทําให้ลูกค้าเกิดความลังเลในคุณภาพของการให้การบรกิาร 

1.3 ช่องทางการจัดจําหน่ายหมายถึง การมีส่วนร่วมและช่วยเหลือกันขององค์กรต่างๆ ในกระบวนการที่จะนํา

สินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค เป็นเส้นทางท่ีเกิดขึ้นหลังจากผลิตสินค้าเสร็จและเป็นช่องทางนําไปสู่การซ้ือของผู้บริโภค 

(Kotler & Keller, 2012: 415) 

1.4 การส่งเสริมการขายหมายถึง กิจกรรมสนับสนุนในกระบวนการส่ือสารทางการตลาด โดยทําให้แน่ใจว่าตลาด

และผู้บริโภคเข้าใจและให้คุณค่าในส่ิงท่ีผู้ขายเสนอโดยมีเคร่ืองมือท่ีสําคัญ 4 ชนิดคือ การขายโดยพนักงาน (Personal 

Selling) การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (Publicity and 

Public Relations) (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543) 

 1.5 บุคลากรหมายถึง การกระทําของบุคคลที่ทําหน้าท่ีให้การบริการแก่ลูกค้า และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ

ลูกค้าซ่ึงหมายถึง พนักงานในองค์กร ลูกค้าที่ใช้บริการขององค์กรน้ันๆ  ในเร่ืองของบุคลากร สามารถแบ่งออกได้เป็น  

2 ส่วนหลักคือ พนักงานขององค์กรและลูกค้า (Zeithaml และคณะ, 2006)  หากพิจารณาในส่วนของลูกค้า Hoffman  

และ Bateson (1997) ได้กล่าวในเร่ืองของบุคลากรไว้ว่า พนักงานขององค์กรต้องจัดการการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วย    

การทําให้ลูกค้าเกิดความเช่ือถือต่อองค์กร สนับสนุนให้ลูกค้าทดลองใช้บริการขององค์กรและต้องทําความเข้าใจกับ       

ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า  

1.6 กระบวนการให้บริการหมายถึง กระบวนการในการให้การบริการทั้งหมด หมายรวมถึงวิธีการทํางาน 

กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และระบบการดําเนินงานที่เก่ียวพันกับการส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้า  

1.7 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพหมายถึง สภาพแวดล้อมท้ังหมดของการให้การบริการและสถานท่ีที่องค์กรและ

ลูกค้าต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สามารถจับต้องได้ซ่ึงจะสามารถอํานวยความสะดวกใน
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การให้การบริการและส่ือสารถึงการให้การบริการ เช่น การออกแบบของส่ิงอํานวยความสะดวก ป้าย อุปกรณ์ต่าง ๆ  

ในการให้การบริการ โบร์ชัวร์ นามบัตร การแต่งกายของพนักงาน  

2. การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) 

Kotler และ Keller (2012) กล่าวว่าการแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นส่วน ๆ 

โดยในแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยกลุ่มของลูกค้าซึ่งมีความต้องการและความปรารถนาที่คล้ายคลึงกัน  

ในการแบ่งส่วนตลาดมักจะพิจารณาจากปัจจัยหลัก  4 ประการของผู้บริโภคคือ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ถ่ินท่ีอยู่อาศัย ขนาดของเมือง 

ความหนาแน่นของเมือง ในขณะท่ีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ขนาดของครอบครัว วรจรชีวิตของครอบครัว 

เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา เช้ือชาติ สัญชาติ ยุคสมัยท่ีเกิด และชนชั้นทางสังคม ส่วนปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ 

วิถีชีวิต บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้บริโภคได้แก่ การคํานึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 

สถานะการใช้ผลิตภัณฑ์ ความถ่ีในการใช้ผลิตภัณฑ์  ความภักดีในผลิตภัณฑ์  ทัศนคติท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์  งานวิจัยน้ีได้ใช ้

ตัวแปร ปัจจัยทางประชากรศาสาตร์มาเป็นกรอบแนวคิด โดยเรียกว่าปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงแบ่งเป็นตัวแปรย่อยท้ังส้ิน 6 ตัว 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  

3 พฤติกรรรมของผู้บรโิภคในการเลือกใช้สินค้าและบริการ 

Zeithaml และคณะ (2006) ได้กล่าวถึงทางเลือกของผู้บริโภคในตลาดบริการไว้ว่า  กระบวนการเลือกใช้บริการ

ของผู้บริโภคมีความแตกต่างกับสินค้าทั่วไปในบางเร่ือง โดยผู้บริโภคจะมีกระบวนการเลือกใช้บริการท้ังหมด 6 ขั้นตอน 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 การรับรู้ความต้องการของผู้บริโภค ความต้องการของผู้บริโภคจะแบ่งออกเป็น 5 แบบ ได้แก่ ความต้องการ

ทางกายภาพ (Physiological Needs) ความต้องการความปลอดภัย  (Safety and Security Needs) ความต้องการทางสังคม 

(Social Needs) ความต้องการทางอัตตาและต้องการถูกยกย่อง (Ego & Self-esteem Need) ความต้องการประสบการณ์

ท่ีมาเติมเต็มให้กับชีวิต (Self-actualization) และในงานวิจัยน้ี ความต้องการของผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการเสริมสวยน้ันจัดอยู่

ในประเภท ความต้องการทางอัตตาและความต้องการถูกยกย่อง การใช้บริการร้านเสริมสวยทําให้เกิดความสวยงาม 

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ผู้บริโภค เป็นการเสริมอัตตาของตนเองและทําให้ผู้คนยกย่องชมเชยเม่ือเห็นภาพลักษณ์ที่สวยงาม

ปรากฏต่อสายตาผู้อื่น  

3.2 การค้นหาข้อมูล ซ่ึงผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยได้จากแหล่งข้อมูลท่ีเป็น

บุคคลและไม่ใช่บุคคล (Personal and Nonpersonal Source)  ซ่ึงแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลได้แก่ คนในครอบครัว ญาติ เพื่อน 

และแหล่งข้อมูลท่ีไม่ใช่บุคคล เช่น ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ซ่ึงในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมสืบค้นข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ตเก่ียวกับการให้บริการต่าง ๆ มากข้ึน เพราะมีหลากหลายรูปแบบของข้อมูลเช่น ภาพ เสียง ผ่านทางเว็บไซต์

และแชท รวมไปถึงการให้ระดับความนิยมของผู้เคยใช้บริการผ่านทางออนไลน์ (Online rating) 

3.3 การประเมินทางเลือก โดยผู้บริโภคมักจะเลือกพิจารณาการให้บริการจากร้านที่เป็นประเภทเดียวกัน เช่น 

เลือกพิจารณาร้านทําผม เพียงแค่ 2 ร้านท่ีตั้งอยู่ในละแวกเดียวกัน และในเร่ืองของการใช้บริการผู้บริโภคมักจะตัดสินใจ
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เลือกใช้บริการจากร้านท่ีตนเองยอมรับในร้านแรก มากกว่าท่ีจะหาหลาย ๆ ร้านเพื่อมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะต่างจากการ

ประเมินทางเลือกของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าท่ัวไป ท่ีมักจะมีการพิจารณาเปรียบเทียบสินค้าจากหลาย ๆ ตราย่ีห้อ  

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้บริการ เม่ือพิจารณาประเมินทางเลือกแล้ว ผูบ้ริโภคจะตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

จากร้านท่ีตนเองเลือกไว้ 

3.5  ประสบการณ์ของผู้บริโภค ในขณะที่ใช้บริการประสบการณ์ของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นตลอดเวลาโดย

ประสบการณ์อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาเพียงส้ัน ๆ หรือยาว มีกระบวนการท่ีง่ายหรือซับซ้อน เป็นกระบวนการท่ีน่าต่ืนเต้น

หรือโดดเด่น  

3.6 การประเมินประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการ ซ่ึงผู้บริโภคจะเป็นผู้ประเมินประสบการณ์ที่ได้รับเองว่าการ

ให้การบริการน้ันสามารถให้ความพึงพอใจแก่ตนเองได้มากน้อยเพียงไร หากพึงพอใจก็อาจนําไปสู่การใช้บริการ ในคร้ัง

ต่อๆ ไป 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตของเน้ือหา 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยและเพื่อศึกษาการพยากรณ์การให้ความสําคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

2. ขอบเขตของตัวแปร 

 ตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ตัวแปรตามคือ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขาย 

บุคลากร กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อายุ  

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา  

5. อาชีพ 

6. รายได้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 1.ผลิตภัณฑ ์ 

2. ราคา  

3. สถานท่ีและช่องทางการจัดจําหน่าย 

4. การส่งเสริมการขาย  

5. บคุลากร  

6. กระบวนการให้บริการ   
7  สิง่แวดล้อมทางกายภาพ 

ตวัแปรอ ิสระ ตวัแปรตาม 

การให้ความสําคัญของส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

ร้านเสริมสวย 
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3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรท่ีทําการวิจัยในคร้ังน้ีคือ ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 

400 ตัวอย่าง  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  เฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการร้านเสริมสวย  

ในเขตบางกะปิ โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่  

4. ขอบเขตระยะเวลาที่ทําการศึกษา 

 งานวิจัยคร้ังน้ีเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และวิเคราะห์แปรผลต้ังแต่เดือน 

พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาในการทําการวิจัยท้ังสิ้น 6 เดือน 

เครื่องมือที่ใช้ในการทําการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีจัดทําข้ึนเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น  3 ส่วน  ดังนี้ 

   ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) เก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) เกี่ยวกับพฤติกรรมในการเข้าใช้บริการ 

ร้านเสริมสวย 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  ระดับมาตราส่วนของ Likert’s Scale   

ท่ีวัดความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้านการให้ระดับความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ           

การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย 

และทําการทดสอบแบบสอบถาม โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาและสํานวนภาษา 

จากน้ันนําแบบสอบถามท่ีผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 30 ตัวอย่าง และนํามาหาค่า        

ความเชื่อม่ัน   ได้ค่าความเชื่อม่ันรวม(Cronbach’s Alpha) 0.896 และค่าความเช่ือม่ันจําแนกตามตัวแปรย่อยดังตารางที่ 1 

ต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ด้าน 

แบบสอบถามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด Number of Items Cronbach’s Alpha 

ผลิตภัณฑ์ 6 0.706 

ราคา 5 0.701 

สถานท่ีและช่องทางการจัดจําหน่าย 6 0.691 

การส่งเสริมการขาย 6 0.742 

บุคลากร 6 0.751 

กระบวนการให้บริการ 6 0.834 

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 10 0.893 

รวม 45 0.896 
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2. โปรแกรมสําเร็จรูปและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยคร้ังนี้ใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science)ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะ

แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์ผลเชิงพรรณนา ใช้สถิติในการวิเคราะห์คือ ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ผลเชิงอนุมานสําหรับสมมติฐานท่ี 1  

ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม จะทําการทดสอบเง่ือนไข

ความแปรปรวนของปัจจัยด้วยการ Test of Homogeneity of Variances ถ้าปัจจัยใดมีความแปรปรวนหรือการกระจาย

ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน จะทําการทดสอบเพิ่มเติมด้วยวิธี Robust Tests of Equality of Means โดยใช้ Brown-Forsythe  

เพื่อทดสอบและยืนยันความแข็งแกร่งในความแตกต่างทางสถิติ จากน้ันใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างน้ันเป็น

รายคู่ ในกรณีท่ีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันใช้วิธีทดสอบแบบ LSD หากความแปรปรวนแตกต่างกันใช้ Dunnett’s T3 

และกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 การวิเคราะห์ผลเชิงอนุมานสําหรับสมมติฐานที่ 2 ใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยตัวแปรอิสระท่ีเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท้ัง 6 ตัว เป็นตัวแปรระดับนามบัญญัต ิ

(Norminal Scale) และตัวแปรระดับเรียงอันดับ (Ordinal Scale) ได้ถูกนํามาสร้างเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy variable)  

ก่อนเพื่อจะสามารถนําไปวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณได้ โดยเลือกใชวิ้ธี Stepwise 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ มีอัตราส่วนของผู้ใช้บริการเป็นเพศหญิงมากกว่า 

เพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 72.5 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 27.5 ในด้านของอายุเฉล่ียน้ันพบว่าช่วงอายุท่ีเข้าใช้

บริการมากท่ีสุดคือ บุคคลท่ีมีช่วงอายุ 21-30  ปี ร้อยละ 48.5 สถานะโสดมากท่ีสุด ร้อยละ 52.3 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 41.75 อาชีพนักเรียน/นักศึกษามากท่ีสุดร้อยละ 30.25 มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 

บาทมากท่ีสุด ร้อยละ 29.8  

พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้บริการร้านเสริมสวยพบว่ามีการเข้าใช้บริการ  2 ครั้ง/สัปดาห์หรือน้อยกว่า

มากที่สุด ร้อยละ 78.50 และใช้บริการวันเสาร์-อาทิตย์มากท่ีสุด ร้อยละ 62.20 ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการไม่แน่นอนมาก

ท่ีสุด ร้อยละ 49.80 ใช้บริการตัดผมมากท่ีสุด ร้อยละ 21.86 ส่วนบริการที่ใช้บ่อยท่ีสุดคือ สระไดร์ ร้อยละ 52.50 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้งอยู่ระหว่าง 100-300 บาทมากท่ีสุด ร้อยละ 79 อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคือ  

ใกล้บ้านมากท่ีสุด ร้อยละ 39.25 บุคคลท่ีแนะนําและมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้ร้านเสริมสวยมากท่ีสุดคือ ตนเอง 

ร้อยละ 81.75 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการนัดหมายจองคิวใช้บริการล่วงหน้า ร้อยละ 68.25 โดยนัดหมายจองคิวทาง

โทรศัพท์มากที่สุด ร้อยละ 92 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ 

     การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในภาพรวมและรายละเอียดแต่ละด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรก  

ภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

และรายละเอียดแต่ละด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรก 
� SD ความคิดเห็น

1. ภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์ 3.99 0.41 มาก 

- มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้การบริการเพียบพร้อม 

- เป็นร้านมีช่ือเสียง 

- มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้บริการเพียบพร้อม 

4.11 

4.10 

4.07 

0.50 

0.61 

0.50 

มาก

มาก 

มาก 

2. ภาพรวมด้านราคา 3.85 0.53 มาก 

- ราคาเหมาะสมกับคุณภาพในการให้บริการ 

- ราคาค่าบริการถูกกว่าร้านอ่ืน 

- มีป้ายราคาค่าบริการแสดงชัดเจนและคิดราคาตรงตามป้าย 

4.00 

3.92 

3.84 

0.53 

0.57 

0.69 

มาก

มาก 

มาก

3. ภาพรวมด้านสถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย 3.71 0.39 มาก 

- ที่ต้ังของร้านเสริมสวยอยู่ใกล้สถานที่พักอาศัย 

- ที่ต้ังของร้านเสริมสวยอยู่ใกล้สถานที่ทํางาน 

- ที่ต้ังของร้านเสริมสวยอยู่ใกล้ย่านธุรกิจหรือแหล่งชุมชน

4.06 

3.89 

3.70 

0.47 

0.66 

0.69 

มาก

มาก 

มาก

4. ภาพรวมด้านการส่งเสริมการขาย 3.18 0.48 ปานกลาง 

- มีโปรโมชั่นส่วนลด 10% หรือมากกว่า 10 %ใหแ้กลู่กค้าที่แนะนําเพ่ือนมาใช้บริการ

 - มีโปรโมชั่นแถม เชน่สะสมแสตมป์ครบตามจํานวนได้ใช้บริการฟร ี1 คร้ัง 

- มีโปรโมชั่นส่วนลด เม่ือซ้ือสินค้าต่างๆ ภายในรา้น 

3.57 

3.42 

3.40 

0.67 

0.73 

0.70 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

5. ภาพรวมด้านบุคลากร 3.88 0.41 มาก 

- ช่างผู้ให้บริการมีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ

- ช่างผู้ให้บริการมีฝีมือและความชํานาญ 

- ช่างผู้ให้บริการมีเคร่ืองแบบ แต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อย 

4.17 

4.05 

3.86 

0.42 

0.50 

0.67 

มาก

มาก 

มาก 

6. ภาพรวมด้านกระบวนการให้บรกิาร 3.80 0.48 มาก 

- มีการซักถามความต้องการของลูกคา้กอ่นให้บริการ

- การบริการมีความรวดเร็ว 

- มีการให้บรกิารที่สะอาดและได้มาตรฐาน 

3.90 

3.77 

3.68 

0.58 

0.68 

0.70 

มาก

มาก 

มาก 

7. ภาพรวมด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 3.69 0.51 มาก 

- ความสะอาดภายนอกอาคาร เช่น หน้าร้าน ทางเดิน ท่ีจอดรถ

- ป้ายร้านเสริมสวยเห็นชัดเจน สะดุดตา 

- การตบแต่งหน้าร้านทันสมัย สะดุดตา 

3.94 

3.87 

3.70 

0.64 

0.67 

0.69 

มาก

มาก 

มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉล่ียในภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทุกด้าน มีค่าสูงเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก โดยภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.99  เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า การมีเคร่ืองมือ/

อุปกรณ์ให้การบริการเพียบพร้อม มีค่าเฉล่ียสูงสุดที่ 4.11 จัดอยู่ในระดับมาก ในขณะท่ีภาพรวมด้านการส่งเสริมการขายมี
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ค่าเฉล่ียท่ี 3.18 เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นแล้วจัดอยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดของความคิดเห็น

ในด้านน้ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเร่ือง การมีโปรโมชั่นส่วนลด 10 % หรือมากกว่า 10 % ให้แก่ลูกค้าท่ีแนะนํา

เพื่อนมาใช้บริการของร้านเสริมสวย มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ที่ 3.57 จัดอยู่ในระดับมาก  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยแตกต่างกัน  

ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ 

              การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ เม่ือจําแนกตามเพศ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ชาย หญิง

t Sig̅	 SD	 ̅	 SD

ด้านผลิตภัณฑ ์ 3.99 0.40 3.98 0.41 0.11 0.91

ด้านราคา  3.78 0.37 3.86 0.43 -1.67 0.74

สถานท่ีและช่องทางการจัดจําหน่าย  3.66 0.35 3.73 0.39 -1.52 0.11

ด้านการส่งเสริมการขาย 3.23 0.43 3.15 0.50 1.25 0.21

ด้านบุคลากร  3.80 0.40 3.90 0.40 -2.10 0.36

ด้านกระบวนการให้บริการ 3.69 0.41 3.83 0.48 -2.59 0.00*

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  3.50 0.43 3.74 0.51 -3.93 0.00*

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

1) จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิไม่แตกต่างกันในด้านด้านผลิตภัณฑ ์ราคา สถานที่และช่องทาง

การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการขายและบุคลากร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่า Sig = 0.91, 0.74, 0.11, 0.21 และ 

0.36 ตามลําดับ ในขณะท่ีความคิดเห็นด้านกระบวนการให้บริการและด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่า Sig = 0.00 เท่ากันท้ังสองด้าน 

ตารางที่ 4 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ 

              การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ เม่ือจําแนกตามช่วงอายุ 

ส่วนประสมทางการตลาด SS df MS F Sig

ด้านผลิตภัณฑ ์ ระหวา่งกลุ่ม 4.23 3 1.41
8.55 0.00* 

ภายในกลุ่ม 65.28 396 0.165

ด้านราคา ระหวา่งกลุ่ม 6.24 3 2.08
11.972 0.00* 

ภายในกลุ่ม 68.84 396 0.174

ด้านสถานท่ีและช่องทาง ระหว่างกลุ่ม 5.84 3 1.95 14.01 0.00* 
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การจัดจําหน่าย ภายในกลุ่ม 55.07 396 0.139 

ด้านการส่งเสริมการขาย ระหวา่งกลุ่ม 1.20 3 1.95 
1.68 0.16 

ภายในกลุ่ม 94.08 396 0.139 

ด้านบุคลากร ระหวา่งกลุ่ม 2.63 3 1.95 
5.29 0.01* 

ภายในกลุ่ม 65.55 396 0.877 

ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร

ใหบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 7.03 3 2.34 
10.68 0.00* 

ภายในกลุ่ม 86.92 396 0.219 

ด้ าน ส่ิ งแวด ล้อมทาง

กายภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.24 3 1.74 
6.77 0.00* 

ภายในกลุ่ม 102.16 396 0.258 

    *ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

2) จากตารางท่ี 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีช่วงอายุต่างกันมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยด้านการส่งเสริมการขายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่า 

Sig = 0.16 ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีและ

ช่องทางการจัดจําหน่าย บุคลากร กระบวนการให้การบริการ และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีค่า Sig = 0.00 ทุกตัวยกเว้น

ด้านบุคลากรมีค่า Sig = 0.01 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 เท่ากับ Sig.  

 

ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบความแปรปรวนที่แตกต่างกันของความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี 

               อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอยา่งแต่ละชว่งอายุ 

Test of Homogeneity of Variances

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 17.93 3 396 0.00* 

ด้านราคา 26.89 3 396 0.00* 

ด้านสถานท่ีและช่องทางการจัดจําหน่าย 10.54 3 396 0.00* 

ด้านบุคลากร 5.50 3 396 0.00* 

ด้านกระบวนการให้บริการ 7.64 3 396 0.00* 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 5.97 3 396 0.00* 

จากตารางท่ี 5 เม่ือทดสอบความแปรปรวนของปัจจัยท่ีมีค่าความแตกต่างทางสถิติพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการและ 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีค่า Sig = 0.00 ในทุกด้าน ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลในแต่ละด้านมีความ

แปรปรวนหรือการกระจายของข้อมูลท่ีแตกต่างกัน  
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ตารางที่ 6 แสดงการทดสอบค่าความแตกต่างของความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล 

               ต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างแต่ละช่วงอายุ  

               โดยใช้ Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means

 Statistica df1 df2 Sig.

ด้านผลิตภัณฑ ์ Brown-Forsythe 7.60 3 189.44 0.00*

ด้านราคา Brown-Forsythe 9.79 3 180.42 0.00*

ด้านสถานที่และชอ่งทางการจัดจําหน่าย Brown-Forsythe 12.30 3 212.53 0.00*

ด้านบุคลากร Brown-Forsythe 4.84 3 238.80 0.00*

ด้านกระบวนการให้บริการ Brown-Forsythe 9.75 3 235.97 0.00*

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ Brown-Forsythe 6.12 3 238.54 0.00*

จากตารางท่ี 6 เม่ือทดสอบและยืนยันความแข็งแกร่งในความแตกต่างของปัจจัยแต่ละด้านพบว่าปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์   ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร  

ด้านกระบวนการให้บริการและด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมีค่า Sig =  0.00 ซ่ึงน้อยกวา่ 0.05 ดังน้ันสรุปได้ว่าช่วงอายุที่

ต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิ 

ท้ัง 6 ด้านข้างต้นแตกต่างกัน 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกต่างกันของความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล 

               ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยด้านผลิตภัณฑ ์จาํแนกตามอายุเป็นรายคู ่

 
อายุ ̅	

น้อยกวา่ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปีขึ้นไป
3.84 3.97 4.00 4.20 

น้อยกวา่ 20 ปี 3.84 - 0.13* 0.16* 0.35* 

21-30 ปี 3.97  - 0.03 0.22* 

31-40 ปี 4.00  - 0.19* 

41-50 ปีขึ้นไป 4.20  - 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 จากตารางท่ี 7 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 41-50 ปีขึ้นไป (x̅ = 4.20)  

มีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากกว่ากลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี (x ̅ = 4.00)   

อายุ 21-30ปี (x̅ = 3.97) และ อายุน้อยกว่า 20 ปี (x̅ = 3.84) และกลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นมากกว่ากลุ่ม

อายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มช่วงอายุ 21-30 ปีมีความคิดเห็นมากกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 
3.) ผลการศึกษาพบว่าสถานะภาพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิไม่แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีและช่องทาง 

การจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากรและด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  โดยมีค่า Sig = 0.38, 0.54, 0.37, 
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0.42, 0.46 และ 0.34 ตามลําดับ  ในขณะที่ก ลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน มีค่า Sig = 0.03 เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี

สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง (x̅ = 4.08) มีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ

มากกว่ากลุม่ สถานภาพสมรส (x̅ = 3.76) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
4.) ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญ โดยมีค่า Sig = 0.00 ทุกด้าน 

5.)  อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้าน
เสริมสวยในเขตบางกะปิไม่แตกต่างกันในด้านกระบวนการให้บริการและส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีค่า Sig = 0.159  

และ 0.108 ในขณะที่ปัจจัยด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีและช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการ

ขาย ด้านบุคลากรแตกต่างกันมีค่า Sig = 0.00 ทุกด้าน ยกเว้นด้านราคามีค่า Sig = 0.01 เมื่อทดสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่พบว่า อาชีพ อ่ืนๆ (x̅ = 4.37)  มีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (x̅ = 3.98)  

เจ้าของธุรกิจ (x̅ = 3.92) มีความคิดเห็นด้านราคามากกว่านักเรียน/นักศึกษา (x̅ = 3.75)  และเจ้าของธุรกิจมี(x̅ = 3.83) 

มีความคิดเห็นด้านสถานที่และช่องทางการจัดจําหน่ายมากกว่านักเรียน/นักศึกษา (x̅ = 3.60) นอกจากน้ันเจ้าของธุรกิจ 

(x̅ = 3.39) ยังมีความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการขายมากกว่าพนักงานบริษัทเอกชน (x̅ = 3.22) และอาชีพอ่ืนๆ  

(x̅ = 4.26) มีความคิดเห็นด้านบุคลากรมากกว่านักเรียน/นักศึกษา(x̅ = 3.77)   อย่างมีระดับนัยสําคัญ 

6.) รายได้ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ 

ร้านเสริมสวยในเขตบางกะปิแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีระดับนัยสําคัญ โดยมีค่า Sig = 0.00 ทุกด้าน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลสามารถพยากรณ์การให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย 

จากผลการวิจัยพบว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์มีค่าอยู่ระหว่าง -.066-.568 ซ่ึงตํ่ากว่า .75  

ไมพ่บปัญหา  Collinearity และ Multicollinearity จึงทําการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในลําดับต่อไปได ้ด้วยวิธ ีStepwise 

ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการพยากรณ์การให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี 

               ผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย ในเขตบางกะปิ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.

Regression 20.397 8 2.550 31.161 0.000*

Residual 31.991 391 .082  

Total 52.388 399  

จากตารางท่ี  8 พบว่าชุดของตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลสามารถพยากรณ์การให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยของผู้บริโภคได้ด้วยความเช่ือม่ัน 99 % หรือท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.01 โดยมีค่า F = 31.161และคา่ Sig = 0.000 
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ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสม 

              ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้การบริการร้านเสริมสวย 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 3.570 .034 - 106.176 .000*

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (X13) 1.050 .094 .453 11.218 .000*

รายได ้40,001 บาทข้ึนไป (X23) .833 .119 .280 6.993 .000*

อายุ 41-50 ปีข้ึนไป (X6) .231 .043 .228 5.327 .000*

การศึกษาระดับประถมศึกษา (X10) .184 .045 .209 4.065 .000*

รายได ้20,001-30,000บาท (X21) .137 .040 .141 3.393 .001*

พนักงานบริษัทเอกชน (X15) .077 .036 .101 2.159 .031*

เพศหญิง (X2) .065 .033 .080 1.978 .049*

นักเรียน/นักศึกษา (X14) -.150 .041 -.190 -3.678 .000*

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ = 0.05     R = .624          R2 = .389         Adjusted R2 = .377     SE = .28604

จากตารางท่ี 9 ค่าสัมประสิทธ์ิพหุ R =.642 R2 = .389 และ Adjusted R2 = .377 หมายถึงตัวแปรพยากรณ์

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีท้ังหมด 23 ตัวแปร พบว่ามีตัวแปร 8 ตัวท่ีสามารถร่วมกันทํานายการให้ความสําคัญปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้การบริการร้านเสริมสวย ได้ร้อยละ 37       

แล ะส าม ารถส ร้างสมก าร ทํ าน าย ได้ คื อ  Y1 =  B+bX13+ bX23+ bX6+ bX10+  bX21+ bX15+ bX2-bX14 ดั ง น้ั น 

Y1 = 3.570+.453 X13+.280 X23+.228 X6+.209 X10+.141 X21+.101 X15+.080 X2-.190X14 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เรียงลําดับ

จากมากไปหาน้อยได้แก่ การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (Beta = .453) รายได้ 40,001 บาทขึ้นไป (Beta = .280)  

อายุ  41-50 ปี ข้ึนไป  (Beta =  .228) การศึกษาระดับประถมศึกษา  (Beta = .209) รายได้  20,001-30,000บาท  

(Beta = .141) พนักงานบริษัทเอกชน (Beta = .101) เพศหญิง  (Beta = .080) และนักเรียน/นักศึกษา (Beta = -.190) 

ตามลําดับ  

 เม่ือพิจารณาจากตัวแปรพยากรณ์ท้ังหมดพบว่า ระดับการศึกษามีตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ได้ 2 ตัวแปรคือ 

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (X13) และการศึกษาระดับประถมศึกษา (X10) ซึ่งหมายถึงกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรีเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลทําให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

เลือกใช้การบริการร้านเสริมสวยเพิ่มขึ้น .453 ในขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาเพิ่มข้ึน 1 หน่วย  

จะมีผลทําให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ เพิ่มข้ึน .209  

เมื่อพิจารณาจากรายได้พบว่า มีตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ได้ 2 ตัวแปรเช่นกัน คือ รายได้ 40,001 บาทขึ้นไป 

(X23) และรายได้ 20,001-30,000บาท (X21) ซึ่งหมายถึงกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป เพิ่มขึ้น 1 หน่วย  

จะมีผลทําให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ เพิ่มขึ้น .280 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ 

20,001-30,000 บาท ให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ เพิ่มข้ึนเพียง .141 
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เมื่อพิจารณาจากอาชีพพบว่ามีตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ได้ 2 ตัวแปรเช่นกัน คือ พนักงานบริษัทเอกชน (X15) 

และนักเรียน/นักศึกษา (X14) ซึ่งหมายถึงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลทําให้กลุ่ม

ตัวอย่างให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ เพ่ิมข้ึน .101 ในทางตรงข้ามกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา 

เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ ลดลง .190 

และอายุมีเพียงตัวแปรเดียวท่ีพยากรณ์ได้คือ  อายุ 41-50 ปีขึ้นไป (X6) หมายถึงกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 41-50 ปี

ขึ้นไปเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะมีผลทําให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ เพ่ิมขึ้น .228 ในขณะที่

เพศที่สามารถพยากรณ์ได้คือ เพศหญิง หมายถึงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้กลุ่มตัวอย่างให้

ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ เพิ่มข้ึน .080 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. สมมติฐานที่ 1  

1) เพศชายและเพศหญิงมีความเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้าน

เสริมสวยในด้านกระบวนการให้บรกิารและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน โดยเพศหญิงเห็นว่าการให้การบริการและ

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมีอิท ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากกว่าเพศชาย  Kotler และ Keller (2012)  

ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างเพศว่าเพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันโดยพื้นฐานมาจาก

พันธุกรรมและการถ่ายทอดทางสังคม เพศหญิงจะเก็บขอ้มูลจากสิ่งแวดล้อมท่ีตนเองพบเจอในขณะท่ีเพศชายจะสนใจแต่

ส่ิงแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้เขาบรรลุเป้าหมาย ในการพิจารณาซ้ือรถยนต์เพศหญิงจะให้ความสนใจเร่ืองผลกระทบท่ีมีต่อ

ส่ิงแวดล้อมและใส่ใจเรื่องการตกแต่งภายในของรถยนต์มากกว่ารูปแบบภายนอก ซ่ึง Kotler และ Keller กล่าวว่า       

ความแตกต่างทางเพศระหว่างชายและหญิงน้ันยังถูกประยุกต์ใช้ในเร่ืองการเลือกเส้ือผ้า ทรงผม เคร่ืองสําอางด้วย จาก

ความคิดเห็นดังกล่าวของ Kotler & Keller จึงสอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ว่าเพศหญิงมีความแตกต่างจากเพศชายด้าน

ทัศนคติและพฤติกรรม เพศหญิงจะให้ความสนใจและเก็บข้อมูลจากส่ิงแวดล้อมเช่น การได้รับการบริการจากร้านเสริม

สวย  ความใส่ใจของช่างท่ีมีต่อลูกค้า ทักษะความชํานาญของช่างมีเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น อีกทั้งเพศหญิงยังใส่ใจเรื่อง

รายละเอียดส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของร้านเสริมสวยมากกว่าเพศชาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานเขียนของ Kotler & Keller  

ท่ีกล่าวว่าเพศหญิงให้ความสนใจเรื่องการตกแต่งภายในของรถยนต์มากกว่ารูปแบบภายนอก 

2) อายุท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้านเสริม

สวยใน ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา  สถานท่ีและช่องทางการจัดจําหน่าย บุคลากร กระบวนการให้บริการ และส่ิงแวดล้อมทาง

กายภาพแตกต่างกัน นักการตลาดได้แบ่งผู้บริโภคออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ โดย Kardes และคณะ (2015) ได้กล่าวว่ากลุ่มเจน

เนอเรชั่น Z คือผู้บริโภคท่ีเกิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป กลุ่มน้ีจะติดสมาร์ทโฟน ชอบการสื่อสารด้วยข้อความและ

ตอบสนองต่อสินค้าท่ีเป็นแบรนด์ท่ีมีชื่อเสียง ในขณะท่ี Strauss และ Frost (2016) ได้กล่าวว่าผู้บริโภคเจนเนอเรช่ัน Y น้ัน 

คือกลุ่มท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2522-2537  มีลักษณะของความม่ันใจ เป็นกลุ่มท่ีมีการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับมากและมี

พฤติกรรมการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา เปิดรับการเปล่ียนแปลง มีศักยภาพในการทํางานหลายอย่างไปพร้อมๆ กัน 

และสามารถหาข้อมูล เร่ืองการส่ือสาร บันเทิง ผ่านหลายเครื่องมือส่ือสาร ในขณะท่ี Kotler และ Keller  กล่าวว่ากลุ่มเจน

เนอรช่ัน X  เป็นกลุ่มท่ีเกิดระหว่าง พ.ศ.2507- 2521 ผู้บริโภคกลุ่มน้ีมีลักษณะเน้นการปฏิบัติเป็นปัจเจกนิยม จะไม่เช่ือ
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โฆษณาเกินจริงหรือการให้ของสมนาคุณ ส่ิงท่ีจูงใจผู้บริโภคกลุ่มน้ีโดยตรงคือ คุณค่าท่ีดีของผลิตภัณฑ์ ในขณะท่ีกลุ่ม 

Baby Boomers เป็นกลุ่มท่ีเกิดระหว่าง พ.ศ. 2489-2506 จะมีพฤติกรรมอยากกลับมาเป็นคนอายุ 30 ปี มีการเสริมสวย

ด้วยการเปล่ียนทรงผม ทําสีผม  เป็นสมาชิกเฮลท์คลับ มีการใช้ครีมกระชับผิว มีอุปกรณ์ออกกําลังกายในบ้าน 

รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและออร์แกนิกฟู้ด จะเห็นได้ว่าคนในกลุ่ม เจอเนอเรชั่น Z, Y, X และ Baby Boomers  มี

ช่วงอายุท่ีแตกต่างกันและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสิ่งต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีเขาเติบโตขึ้นมา เช่น เพลง  ภาพยนตร ์

การเมือง สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ค่านิยม ดังน้ันจึงส่งผลทําให้คนในกลุ่มท้ัง 4 กลุ่มท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกันจะมี

ความคิดเห็น ทัศนคติ ความสนใจ ความชอบในเร่ืองท่ีแตกต่างกัน จากการท่ีนักการตลาดแบ่งกลุ่มช่วงอายุของผู้บริโภค

ตามกลุ่มต่างๆ ข้างต้นและแต่ละกลุ่มมีลักษณะของพฤติกรรมและทัศนคติที่แตกต่างกัน จึงสามารถท่ีจะอธิบาย

ผลการวิจัยได้ว่าช่วงอายุท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการร้าน

เสริมสวยใน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านสถานท่ีและช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และ 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพแตกต่างกัน 

3) สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ

รา้นเสริมสวยในด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน Kotler และ Keller (2012) ได้กล่าวว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวหมายถึง อายุ ขั้นของวงจรชีวิต อาชีพ สภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจ บุคลิกภาพและมโนภาพแห่งตน วิถีชีวิตและค่านิยม โดย Kotler และ Keller ได้กล่าวว่าปัจจัยท้ังหมดน้ีส่งผล

กระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ย่ิงไปกว่าน้ันนักการตลาดต้องให้ความสําคัญกับช่วงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิตของแต่ละบุคคล เช่น การแต่งงาน การเกิด การเจ็บป่วย การย้ายถ่ินฐาน การหย่าร้าง การเปลี่ยนงาน การเกษียณ 

การเสียชีวิตของคู่สมรส ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ซ่ึงผลการวิจัยน้ีพบว่า  ใน 

การเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ โสด สมรส หม้ายหรือหย่าร้างน้ัน มี

ความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน จึงสอดคล้องกับความคิดเห็น

ของ Kotler และ Keller ท่ีกล่าวว่านักการตลาดต้องให้ความสําคัญในช่วงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของแต่ละบุคคล 

เช่นบุคคลท่ีสมรส และบุคคลท่ีหย่าร้าง อาจมีความต้องการสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกันและให้ความสําคัญกับส่ิงใดสิ่ง

หน่ึงในการซื้อสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงในที่นี้อาจหมายรวมถึงการให้ความสําคัญกับกระบวนการให้บริการของ

ร้านเสริมสวยที่แตกตา่งกันด้วย 

4) ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการร้านเสริมสวยในทุกด้านแตกต่างกัน  สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนิษฐา ล้ิมสนธิสกุล (2554) ท่ีทําการศึกษาเร่ือง

การพยากรณ์การตัดสินใจซ้ือเครื่องเสียงภายในอาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ส่วนประสมทาง

การตลาดด้วยวิธีสมการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันจะมีกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อเคร่ืองเสียงภายในอาคาร ในขั้นตอนการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูลโดยการสอบถาม การค้นหาข้อมูลโดย

การค้นหา และการตัดสินใจซ้ือเน่ืองจากผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

5) อาชีพท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้าน

เสริมสวยใน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีและช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย และด้าน

บุคลากรแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยวรรณ ไกรเลิศ (2556) ทําการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้ังใจ

ซ้ือบริการสายการบิน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสายการบินไทยสมายล์และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางกรุงเทพฯ-
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กระบี่ ผลการศึกษาพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเร่ืองการเลือกสายการบินไทยสมายล์/ไทยแอร์เอเชียเป็น

อันดับแรกเม่ือต้องการใชบ้ริการสายการบิน และหากต้องใช้บริการสายการบินอีกครั้งจะเลือกสายการบินน้ี และในการใช้

บริการสายการบินนี้มีความต้ังใจเลือกใช้บริการโดยเฉพาะแตกต่างกัน 

6) รายได้ท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้าน

เสริมสวยในทุกด้านแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไว้ว่า โอกาสทางเศรษฐกิจ 

หรือรายได้ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการที่เขาตัดสินใจซ้ือ โอกาสเหล่านี้ประกอบด้วย 

รายได้ การออมทรัพย์ อํานาจการซ้ือ และทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า รายได้มีความสําคัญเป็นอย่าง

มากในการตัดสินใจซ้ือหรือเลือกใช้บริการต่างๆ จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านราคา เพราะรายได้ที่

แตกต่างกันส่งผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการ หากผู้บริโภคมีรายได้มากข้ึนก็มีกําลังซ้ือมากขึ้นและสามารถท่ีจะซ้ือ

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีและมีราคาสูงได้ และให้ความสําคัญกับเร่ืองการส่งเสริมการขายเช่น เร่ืองส่วนลดหรือ

โปรโมช่ันต่าง ๆ ลดลง แต่จะคํานึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการท่ีดีมากกว่า ดังน้ันรายได้ท่ีแตกต่างกันจึงสามารถท่ีจะ

มีความคิดเห็นเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในทุกด้านแตกต่าง 

กันได้ 

 

2. สมมติฐานที่ 2  

 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และมีรายได้ 40,001 บาท ข้ึนไป 

เพิ่มข้ึน 1 หน่วยจะให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฯ เพิ่มขึ้น .453 และ .280 สอดคล้องกับ Zeithaml  

และคณะ (2006) ท่ีกล่าวว่า ชนชั้นของสังคมและรายได้เป็นตัวทํานายท่ีดีของการใช้จ่ายสินค้าท่ีมีราคาแพงหรือสินค้าที่มี

ความหรูหรา เช่น รถยนต์ บ้าน นอกจากน้ีชนช้ันของสังคมยังเป็นตัวทํานายการซื้อสินค้าท่ีมีลักษณะสนับสนุนสัญญะของ

ผู้บริโภค เช่น เคร่ืองสําอางค์ หรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จะเห็นได้ว่าจากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับสูง

กว่าปริญญาตรีและมีรายได้ในระดับสูง ซ่ึงกลุ่มบุคคลประเภทน้ีมักจะมีชนชั้นทางสังคมสูงด้วยเช่นกัน ดังน้ันจึงให้

ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดเพิ่มข้ึนในการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย เพราะการใช้บริการร้านเสริมสวย

เป็นบริการที่ช่วยสนองความต้องการของผู้บริโภคในเร่ืองความต้องการทางอัตตาและต้องการถูกยกย่อง ทําให้ภาพลักษณ์

ของผู้ใช้บริการดูดีและสวยงาม ตามท่ี Zeithaml และคณะ ได้กล่าวไว้  

 นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 41-50 ปี เพิ่มขึ้น 1 หน่วยสามารถพยากรณ์การให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดฯ ได้เพิ่มข้ึน .228 ซ่ึง Kardes และคณะ (2015: 443) ได้กล่าวว่า อายุเป็นตัวแปรท่ีสามารถจะบอกได้

ว่า เราเป็นใคร เราส่ือสารกับใคร และเราซ้ือสินค้าอย่างไร หรือแม้กระท่ังทัศนคติของเราที่มีต่อกิจกรรมทางการตลาด 

อายุสามา.รถจะบอกได้ว่าเราต้องการหรืออยากได้อะไร และกลุ่มบุคคลที่มีช่วงอายุ อยู่ท่ี 41- 50 ปี เป็นกลุ่มบุคคลท่ีอยู่

ในเจนเนอเรชั่น X  ซ่ึงอยู่ในช่วงอายุวัยกลางคนมักจะคํานึงเร่ืองภาพลักษณ์และใช้บริการเสริมความงามเพ่ือให้แลดูอ่อน

เยาว์ จึงสามารถอธิบายผลการวิจัยได้ว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 41-50 ปี เป็นกลุ่มท่ีให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวย  

  กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมผีลทําให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดฯ เพิ่มขึ้น .101 น้ันอาจเป็นเพราะธรรมชาติของมนุษย์ต้องการความภาคภูมิใจในตนเอง  
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(Self-esteem) ซึ่ง Solomon (2015) ได้กล่าวว่า การมีภาพลักษณ์ที่สวยงามดึงดูดใจผู้อ่ืน จะสามารถสร้างความภาคภูมิใจ

ให้แก่ตนเองได้ อีกท้ังการเปรียบเทียบทางสังคม (Social comparison) คือการที่คนเรามักจะประเมินตนเองด้วยการ

เปรียบเทียบกับผู้อ่ืน พนักงานบริษัทเอกชนมีความจําเป็นต้องอาศัยความภาคภูมิใจในตนเองเพื่อท่ีจะเพ่ิมความม่ันใจใน

การทํางานและเป็นอาชีพที่พบปะผู้คนเป็นจํานวนมาก จึงมักจะมีการเปรียบเทียบทางสังคม ดังน้ันจึงเป็นกลุ่มที่ให้ความ

สนใจในเร่ืองภาพลักษณ์ความสวยงาม และมักจะให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของร้านเสริมสวยที่

ตนเองตอ้งการจะเลือกใช้บริการเพราะต้องการให้ภาพลักษณ์ของตนเองสวยและดูด ี

 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดฯ เพิ่มขึ้น .080 สอดคล้องกับความคิดเห็นของ  Schiffman และ Wisenblit (2015) ท่ีกล่าวว่าโดยปกติแล้วเพศ

หญิงมักจะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผม ทําสีผมและเคร่ืองสําอางค์ต่างๆ มากกว่าเพศชาย  

และจากผลการวิจัยในคร้ังน้ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้บริการร้านเสริมสวยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยคิดเป็น  

ร้อยละ 72.5 ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่เพศหญิงซึ่งเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อน จะให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดของร้านเสริมสวยที่ตนเลือกใช้บริการ 

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าหากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษาเพิ่มข้ึน 1 หน่วยจะให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดฯ ลดลง .190 อาจเป็นเพราะผู้บริโภคกลุ่มน้ีมีอายุน้อยและจัดอยู่ในกลุ่มเจนเนอเรช่ัน Z  

ยังมีประสบการณ์ในชีวิตน้อย ทําให้ขาดความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ อีกทั้งมี

พฤติกรรมติดสมาร์ทโฟนทําให้ไม่ค่อยมีความสนใจในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว จึงอาจเป็นสาเหตุในการให้ความสําคัญ

กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยไม่มากเท่าที่ควรเม่ือเทียบกับกลุ่มอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการทําวิจัยครั้งต่อไปควรทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขตอ่ืนของกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะได้ทราบผล

การศึกษาที่ขยายวงกว้างขึ้น เพื่อนําผลการวิจัยท่ีได้มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยครั้งน้ีว่าผลการวิจัยออกมาใกล้เคียงหรือมี

ความแตกต่างกันเพื่อนําไปศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การทางการตลาดของการให้บริการร้านเสริมสวย 

2.  ในการทําวิจัยครั้งต่อไปควรทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศที่ 3 ด้วยเพราะเป็นกลุ่มที่มีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึน

ในสังคมปัจจุบัน และเป็นกลุ่มที่รักความสวยงาม ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ ์และใช้บริการร้านเสริมสวยเช่นกัน 

3. ในการทําวิจัยครั้งต่อไปควรทําการสํารวจทัศนคติของผู้บริโภคในเรื่องความพึงพอใจของคุณภาพการให ้    

การบริการของร้านเสริมสวย เพ่ือนํามาปรับปรุงคุณภาพการให้การบริการของร้านเสริมสวยให้ดียิ่งขึ้น 
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การอยู่รอดของธุรกิจในยุคดิจิตอล 4.0 ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

The Survival of Business in Digital Age 4.0 via Social Network Channels 

พิชญา ตันติอําไพวงศ์1 

บทคัดย่อ 

 ปัจจุบัน มีปัจจัยหลายปัจจัยท่ีมีอิทธิพลหรือมีผลต่อการทําธุรกิจ องค์ความรู้ทางการตลาดมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง ดังน้ันเพื่อให้การทําธุรกิจอยู่รอด นักการตลาดควรจะให้ความสนใจ ทําความเข้าใจกับผู้บริโภคและ

สภาพแวดล้อมทางการตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิตอล 4.0 น้ี   สังคมออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลและบทบาทในการ

ทําธุรกิจเป็นอย่างมาก  บทความน้ี มีวัตถุประสงค์ท่ีจะกล่าวถึงการทําธุรกิจให้อยู่รอดในยุดปัจจุบันหรือยุคดิจิตอล 4.0 นี้ 

นอกจากน้ัน ในบทความมีการอธิบายถึงเร่ืองผลของ ความพึงพอใจ (Satisfaction) การส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of  

Mouth : WOM) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) และแนวคิด

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของธุรกิจ  เพ่ือการเติบโตของธุรกิจอย่างย่ังยืนใน      

ยุคดิจิตอล 

 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจของผู้บริโภค เครือข่ายสังคมออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ABSTRACT 

These days, there are many factors that influence business. The Knowledge of marketing has continuously 

developed. To survival in business, the marketers should pay attention, understand with customer and the changing 

of marketing environment.  In Digital Age 4.0, Social Network Channels have an important influence and role in 

business. This article aims to mention about the survival of business in Digital Age 4.0. Moreover, this article also 

explained the effect of Satisfaction, Word of Mouth (WOM), Online Social Network, Virtual Community and Corporate 

Social Responsibility for the business sustainability in Digital Age.  

 

Keywords: Satisfaction, Online Social Network, Corporate Social Responsibility (CSR) 

บทนํา 

 ในการทําธุรกิจในปัจจุบัน  มีหลากหลายกลวิธีเพื่อท่ีจะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้ เร่ืองหน่ึงท่ีสําคัญใน

การทําธุรกิจในปัจจุบันยุคดิจิตอล 4.0 น้ีคือ การส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เน่ืองจากในยุคดิจิตอล 4.0 หรือ      

ยุคปัจจุบันน้ัน มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยก้าวหน้ามากกว่ายุคก่อน อีกทั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านท้ังคอมพิวเตอร์และมือถือ

                                                            
1 อาจารยป์ระจําสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา การส่ือสารกับผู้บริโภค ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจึงเปล่ียนแปลงไปจากยุคก่อน ดังน้ัน การทํา

ธุรกิจในปัจจุบันน้ีจึงจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยี เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) เข้ามาช่วยให้กิจกรรมหรือ

การทําธุรกิจดําเนินการเป็นไปได้อย่างดี เพื่อสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้กับผู้บริโภค หากเกิดความพึงพอใจแล้ว

น้ัน ผู้บริโภคจะใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยอีกทางหน่ึงในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ประโยชน์ของสินค้าและ

บริการของธุรกิจ นั้นคือการบอกต่อปากต่อปากหรือท่ีเรียกกันว่า Word of Mouth/Viral Marketing ผ่านข่องทางท่ีเรียกว่า 

ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) อีกด้วย ในการทําธุรกิจในยุคปัจจุบันหากธุรกิจต้องการท่ีจะประสบความสําเร็จ 

สามารถสร้างรายได้ ผลตอบแทน และผลกําไรในระยะยาวแบบยั่งยืน ไม่ใช่เพียงทําธุรกิจเพื่อผลกําไร และตอบสนอง

ความพึงพอใจของผู้บริโภคเพียงเท่าน้ัน แต่จําเป็นต้องคํานึงถึงด้านสังคมด้วย ธุรกิจจึงจะต้องศึกษาเรียนรู้ ทําเข้าความใจ

ถึงเร่ืองของแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคม (Societal Marketing Concept)  และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ซึ่งกระบวนการที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ นักการตลาดผู้ประกอบการ องค์การ  

และบริษัท เพื่อสามารถนํามาเป็นกลยุทธ์การดําเนินการทางธุรกิจตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และเติบโตอย่าง

ย่ังยืนต่อไปในยุคดิจิตอล 4.0  

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) 

 ในยุคปัจจุบันนั้นมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้น เพื่อแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร เร่ืองราวและประสบการณ์ต่างๆ

มากมายโดยมีอินเทอร์เน็ตและเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วย่ิงขึ้น เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่

เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเป็นที่ซ่ึงบุคคลต่างๆ มาแบ่งปัน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แลกเปล่ียนองค์ความรู้และความสนใจต่างๆ 

มีการส่งต่อความคิดเห็น และเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน  (Solomon, 2009) หรือท่ีเรียกกันว่า ชุมชนเสมือนจริง (Virtual 

Community) ยุคท่ีมีอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์น้ีเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลอย่างมากต่อผู้บริโภค อาทิ Facebook,  

Instagram, Twitter, Official Line Account และ  Website เป็นต้น ชุมชนสังคมออนไลน์น้ีสามารถทําให้ข้อมูลข่าวสาร

แพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจจะเป็นท้ังจุดดีและจุดด้อย เน่ืองจากถ้าเป็นข้อมูลท่ีดีก็จะส่งผลดีต่อบริษัทและ

องค์กร แต่หากเป็นข้อมูลในแง่ไม่ดี ก็จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ ในแง่ลบได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน 

เปรียบเสมือนการส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth : WOM/ Viral Marketing) ท่ีสามารถบอกต่อและแพร่กระจาย

ข้อมูล ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว (Solomon, 2009) และปัจจุบันผู้บริโภคในยุคดิจิตอล 4.0 น้ี ผู้บริโภคมีการหาข้อมูลของ

สินค้าและบริการ เพื่อเป็นข้อมูลท่ีช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าให้แม่นยํายิ่งขึ้น ผู้บริโภคก็จะนิยมหาข้อมูลผ่านส่ือ

ออนไลน์ และเชื่อถือการรีวิวสินค้าทางส่ือสังคมออนไลน์มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิง กลุ่มการท่องเที่ยว การรีวิว

ร้านอาหาร สินค้าเพื่อความงาม และบริการเสริมความงาม เป็นต้น (เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคยุค4.0, 2560)  
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                            รูปที่ 1: ท่ีมา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/760750 

 จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของการใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบัน ในการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 

ร้านอาหาร รวมทั้งข้อมูลของสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีสัดส่วนท่ีมากกว่าการดูทางส่ือโทรทัศน์หรือการบอกปากต่อปาก 

ยกตัวอย่างเช่น การท่ีผู้บริโภคต้องการหาซ้ือสินค้าเพื่อความงาม เช่นเคร่ืองสําอาง ผู้บริโภคก็จะหาข้อมูลจากรีวิวสินค้า

เว็บไซด์หรือค้นหาจากช่องทางสื่อออนไลน์ ซ่ึงสินค้าเหล่าน้ีก็จะมี ผู้ นําทางความคิด (Opinion leader) หรืออาจ

เปรียบเสมือนผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) ในโลกออนไลน์ กล่าวคือ บุคคลผูซ่ึ้งมีศักยภาพและมีอิทธพิลในการจูงใจให้บุคคล

อ่ืนมีแนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม คล้อยตาม ซ่ึงก็คือผู้ท่ีเป็นแหล่งอ้างอิง กําหนดความคิดในเรื่อง

น้ันๆ โดยเฉพาะกับบุคคลอื่น ดังน้ัน ถือเป็นผู้ท่ีมีความสําคัญมากต่อการส่ือสาร บอกกล่าว แนะนําให้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ และการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ในโลกออนไลน์ เช่น บล็อกเกอร์รีวิวสินค้า

เคร่ืองสําอาง ความงามต่างๆ (ตัวอย่างรูปท่ี 2:  Momaypaplearn เป็นท่ีโด่งดังในโลกออนไลน์และยังสามารถสร้างอาชีพ

ได้) ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Live, Youtube, Blog หรือ Instagram เป็นต้น (Shiffman and Kanuk, 2004; 

Kotler and Keller, 2011) ซ่ึงผู้ทรงอิทธิพลเหล่าน้ีอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้นําทางความคิด เนื่องจากมีผู้คนให้ความสนใจ และ

ติดตามเป็นจํานวนมาก เม่ือบล็อกเกอร์ (ตัวอย่างรูปที่2) เหล่านี้รีวิวสินค้า กล่าวถึงสินค้าน้ันๆ ให้คําแนะนํา หรือส่งเสริม

การขายสินค้าใด ก็จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคท่ีรับชมและส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ

เหล่านั้นเป็นอย่างมาก เทรนด์การตลาดของสื่อออนไลน์เร่ืองของผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) ทางด้านการตลาดยังคงมี

ความสําคัญและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอยู่ (Ihdigital, 2017) ทางด้านของผู้บริโภคหันมาสนใจและให้ความสําคัญ

กับข้อมูลท่ีได้รับจากผู้มีอิทธิพล (Influencer) หรือ ผู้ท่ีมีความน่าเชื่อถือในโลกออนไลน์ก่อนท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินค้าและ

บริการน้ันๆ มากข้ึน หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นผู้นําทางความคิด (Opinion leader) ทางโลกออนไลน์ได ้



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 213 
	

BMRC

 

รูปที่ 2 : ภาพตัวอย่าง บล็อกเกอร์รีวิวเครื่องสําอาง : Momaypaplearn 

 อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเร่ืองสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหาร ผู้บริโภคในยุคดิจิตอล 4.0 นี้

ก็จะมีหาข้อมูลท่ีต่างออกไปจากยุคก่อน การค้นหาร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในยุคดิจิตอล 4.0 น้ี ก็จะมีการเปิด

ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการและอ่านรีวิวจากเว็บไซด์ เช่น Website (pantip, wongnai) และปัจจุบันยังพัฒนาไปสู่ Application  

ดังตัวอย่างรูปท่ี 3 แสดงถึงการค้นหาข้อมูลร้านอาหารจาก Application Wongnai ทราบถึงสถานที่ต้ังร้าน รูปภาพอาหาร 

และการให้คะแนนจากผู้บริโภค เพื่อความสะดวกแก่ผู้บริโภคมากย่ิงข้ึน การดูรีวิว แนะนําสถานที่ท่องเท่ียว การโฆษณา

ร้านอาหารผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ผู้บริโภคจะค้นหาดูจากท้ังภาพบรรยากาศ และความคิดเห็นรีวิวจากผู้ท่ีมีประสบการณ์

เคยไปมาก่อนหน้าประกอบการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือใช้บริการ เป็นต้น 

รูปที่ 3 : ภาพตัวอย่าง wongnai 

ปัจจุบัน ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้ซ้ือสินค้าในช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมากขึ้น จากผลสํารวจพบว่า

การซื้อขายสินค้าออนไลน์มีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียปีละ 13% ผู้บริโภคในยุคดิจิตอล 4.0 น้ี มีความกล้าซื้อสินค้าและ

บริการต่างๆ โดยใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ, 2560)  อีกท้ังข้อมูลจากทางสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศ

ไทย) ได้ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนสูงถึง 48.2 ล้านคน รวมทั้งสถิติทางด้านสํานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สํารวจพบว่าคนไทยใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงเป็นอันดับ 1 ถึง 82.1 
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เปอร์เซ็นต์ หรือเฉลี่ย 5.7 ช่ัวโมงต่อวัน และปัจจุบันคนไทยให้ความสนใจและใช้เวลาไปกับสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตที่มี

การอํานวยความสะดวกให้ง่ายขึ้น จึงทําให้การซ้ือ ขายสินค้าเป็นได้ไปง่าย สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น (Digital Age, 2560)  

ผลการสํารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 พบว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ 59  

ท่ีมีการซ้ือสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอีกร้อยละ 33.8 มีการ ขายสินค้าและบริการผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ดังน้ันจากผลการสํารวจจะวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจุบันคนไทยมีความไว้วางใจและมั่นใจในการซื้อและขาย

สินค้า หรือบริการผ่านทางออนไลน์ อีกท้ังยังเห็นแนวโน้มว่าธุรกิจที่มีการซ้ือและขายผ่านช่องทางออนไลน์มีทิศทางในการ

ขยายตัวที่ดีในอนาคตอีกด้วย (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) ในปัจจุบันช่องทางซื้อขายสินค้า หรือ

บริการผ่านทางออนไลน์ มีหลายช่องทาง เช่น  Website, Facebook, Instagram หรือ  Application ต่างๆ (Ex. Lazada/ 

Shopee) ดังแสดงรูปภาพในรูป ท่ี  4 ตัวอย่าง  Website ซ้ือขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ ท่ี เป็นที่ นิยมในปัจจุ บัน   

จากผลการวิจัยได้เผยข้อมูลว่า ผู้บรโิภคให้ความสําคัญกับการบริโภคข่าวสาร ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมากข้ึน โดยการรับรู้

ข่าวสารจากทาง Facebook,  Line หรือ Website แทนการอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือรับชมรายการ ข้อมูล 

ข่าวสาร และโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ รวมทั้งการรับชมรายการต่างๆ ย้อนหลังผ่านช่องทาง YouTube มีจํานวน ท่ีเพ่ิม

มากข้ึน เน่ืองจากเป็นยุคดิจิตอลท่ีใครสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ก็สามารถหาข้อมูลของสินค้าอ่าน ข่าวสาร หรือ

สอบถาม ซ้ือสินค้าทางออนไลน์ได้อย่างง่าย (Brandbuffet, 2559) ดังน้ัน หากธุรกิจต้องการอยู่รอดจึงควรที่จะต้องม ี   

การใช้ส่ือออนไลน์เข้ามาช่วย เพื่ออํานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง

สามารถสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้กับผู้บริโภคได้ 

 

รู

ปที่ 4 : 

ตัวอย่า

ง 

Website 

online 

(Lazada

.co.th, Shopee.co.th) 

 ดังน้ัน เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดในยุคดิจิตอล 4.0 น้ี ธุรกิจควรท่ีจะใช้ส่ือออนไลน์ เช่น Facebook,  Line หรือ Website 

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เน่ืองจากข้อมูลข่าวสารน้ันสามารถกระจายได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึง

ผู้บริโภค และรับข่าวสารได้อย่างดีในยุคปัจจุบัน อีกทั้งจากข้อมูลเร่ืองของการใช้สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตของคนไทย

พบว่ามีการใช้เวลาไปกับสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตมากขึ้นกว่ายุคสมัยก่อน จึงสามารถกล่าวได้ว่ายุคดิจิตอล 4.0 นี้ 

ผู้บริโภคนิยมค้นหาข้อมูลผ่านทางส่ือออนไลน์เพิ่มขึ้น เน่ืองจากเข้าถึงได้ง่ายและมีแหล่งข้อมูลให้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ

ซ้ือ สินค้าหรือบริการต่างๆ เพิ่มความแม่นยําในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคอีกด้วย 
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ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล เป็นความรู้สึกที่ยินดี ดีใจ พึงพอใจ หรือรู้สึก

ผิดหวัง ไม่พึงพอใจ ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีอาศัย 2 ปัจจัยในการพิจารณาว่าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 2 ปัจจัยดังกล่าว คือ 

ระดับของประสิทธิภาพ (The level of performance) และ ความคาดหวัง (Expectation) หากระดับประสิทธิภาพหรือสิ่งที่

ได้รับ (The level of performance) มากกว่าความคาดหวัง (Expectation)  จะเกิดความพึงพอใจอย่างมาก (Very Satisfied)

หรือรู้สึกยินดี ดีใจ (Delight) ผลของความพึงพอใจ คืออาจเกิดการบอกต่อในแง่ดีให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคคนอ่ืนๆ รับทราบ

ข้อมูลแง่ดี และอาจเป็นลูกค้าท่ีมีความจงรักภักดี (Loyalty) ต่อสินค้าและบริการน้ันๆ หากประสิทธิภาพ (The level of 

performance) หรือส่ิงท่ีได้รับมากกว่าความคาดหวัง (Expectation) จะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied) ผลคืออาจเกิดการซ้ือ

ซํ้า หากประสิทธิภาพหรือส่ิงท่ีได้รับ (The level of performance) น้อยกว่าความคาดหวัง (Expectation) จะเกิดความไม่

พอใจ (Unsatisfied)หรือความรู้สึกที่ผิดหวัง (Disappointment) อาจบอกต่อในแง่ร้าย ซึ่งหากเป็นเช่นน้ีจะไม่เป็นผลดีต่อ

บริษัทหรือองค์กร (Kotler and Keller, 2011) การบอกต่อดังที่กล่าวไปข้างต้นน้ัน สามารถเป็นได้ท้ังด้านดีและด้านร้าย  

การบอกต่อสามารถ เรยีกได้ว่าเป็นการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of  Mouth : WOM) ทางหนึ่งน่ันเอง  

ดังน้ัน วิธีหนึ่งท่ีจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้โดยใช้ส่ือออนไลน์มาเกี่ยวข้อง คือ ธุรกิจควรที่จะ

มีช่องทางในการรับความคิดเห็นของผู้บริโภคและมีผู้ที่คอยตอบข้อซักถาม สงสัยของผู้บริโภคได้ทันท่วงทีผ่านช่องทาง

ออนไลน์ จะทําให้ผู้บริโภคพึงพอใจ และควรท่ีจะมีการให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยํา กับผู้บริโภคผ่าน

ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ วิธีน้ีจะสามารถตอบสนอง และทําให้ผู้บริโภคพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของธุรกิจได้ส่งผลให้

ลูกค้าบอกต่อในแง่ด ีและอาจเป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดี (Loyalty) ในอนาคตอีกด้วย 

การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth : WOM)  

การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of  Mouth : WOM) หมายถึง การส่ือสารที่เป็นการส่งผ่านข้อมูลจากบุคคลไป

ถึงอีกบุคคล สามารถเป็นข้อมูลทางด้านสินค้าและบริการได้ การส่ือสารส่งผ่านข้อมูลนี้อาจเป็นการส่ือสารกันในกลุ่ม

อ้างอิง ระหว่างครอบครัว หรือกลุ่มบุคคลที่คุ้นเคยกันได้ การส่ือสารแบบปากต่อปากน้ันสามารถเป็นได้ทั้งในด้านทางบวก

และลบ (ธีรกิติ นวรัตน ณ  อยุธยา, 2549) การสื่อสารการตลาดแบบน้ีอาจเป็นท่ีรู้จักกันในนามของการทํา Viral 

Marketing หรืออาจเรียกว่าการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of  Mouth : WOM)  การส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of  

Mouth : WOM) ยังสามารถเรียกอีกอย่างว่า Buzz  (Kotler and Keller, 2011) ซึ่งกันปัจจุบันการสื่อสารแบบปากต่อน้ีมี

ความเก่ียวโยงถึงการใช้เครือข่ายโลกของอินเทอร์เน็ตมาเกี่ยวข้องกับการแลกเปล่ียนข้อมูล เนื้อหา สาระต่างๆ หรือ

เรียกว่าชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) น่ันเอง 

ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) คือ เครือข่ายสังคมท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีมีอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการ

เช่ือมโยงข้อมูลและบุคคลเข้าด้วยกัน ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) หมายถึง ส่ือสังคมออนไลน์เป็นท่ีซ่ึงบุคคล   

ผู้มีความสนใจ ชื่นชอบ หรือมีความรู้ในแง่มุมต่างๆ อยากท่ีจะมาแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้ และความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน 

จึงเกิดเป็นการส่งผ่านข้อมูลจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง (Solomon, 2009) ซึ่งดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าในยุคดิจิตอล 4.0 น้ันโลก

ของอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลมากต่อชีวิตประจําวันของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เช่น การใช้ Social 

Network, Application และ Website ต่างๆ ในการหาข้อมูลและส่ือสารกัน ดังน้ัน ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community)  
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ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ สร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคและเป็นช่องทางในการทําธุรกิจแก่บริษัท ผลิตภัณฑ์และ

บริการอีกด้วยวิธีหนึ่ง (Solomon, 2009) 

ในยุคดิจิตอล 4.0 ปัจจุบันน้ี เป็นยุคที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเก่ียวข้องเป็นอย่างมาก นักการตลาดจึงมีการใช้

ช่องทางออนไลน์ต่างๆ หรือชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) น้ี ในการทําการตลาดและส่ือสารการตลาดไปสู่

ผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ ซ้ือ ขายสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง Instagram, 

Facebook , YouTube และ  Video Clip เป็นต้น ซ่ึงข้อความ ข้อมูล ข่าวสารที่ส่งต่อหรือส่งผ่านเหล่าน้ี จะมีการแพร่กระจาย

ไปได้อย่างรวดเร็วจึงทําให้  Viral Marketing กลายเป็นกลยุทธ์หลักของนักการตลาดยุคน้ี ซึ่งการส่ือสารน้ีจะส่งผ่าน

เครือข่ายโลกของอินเทอร์เน็ตเหมือนกับเชื้อไวรัสหรือไวรัสของคอมพิวเตอร์นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามการส่ือสารแบบปาก

ต่อปาก (Word of  Mouth : WOM) / Viral Marketing ก็มีท้ังข้อดีและข้อเสีย เน่ืองจากหากลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความไม่

พึงพอใจต่อสินค้าและบริการน้ันๆ ลูกค้าสามารถที่จะใช้ช่องทางการส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of  Mouth : WOM) / 

Viral Marketing น้ี บอกต่อข้อมูลในแง่ร้าย ทําให้เกิดทัศนคติท่ีไม่ดีของลูกค้ารายอื่นๆ ท่ีได้รับสารน้ีต่อสินค้าและบริการ

น้ันๆ เช่ือข้อมูลจากที่อ่านและพบจากชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) ได้อย่างรวดเร็ว บางบริษัท ผลิตภัณฑ์หรือ

ธุรกิจบริการ มีการเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารแบบปากต่อปาก  (Word of  Mouth : WOM) / Viral Marketing น้ี    

ในการโปรโมทสินค้าให้เป็นท่ีพูดถึงและเป็นท่ีรู้จักอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น การปล่อยวิดีโอคลิป (Video Clip) ไวรัลของ 

Snickers ที่เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์โมโหของนักแสดงต่อแฟนคลับ ซ่ึงการปล่อยวิดีโอคลิป (Video Clip) ดังกล่าว

สุดท้ายมีเฉลยออกมาว่าเป็นอาการโมโหเน่ืองจากอาการหิว และจบด้วยข้อความที่ว่า อย่าให้ความหิว ทําให้คุณเปล่ียนไป 

เป็นการขายของช่องทางหน่ึง (รูปที่ 5) โดยให้เป็นที่กล่าวถึงในโลกของ Social Media เป็นต้น ไวรัลวีดีโอคลิปแบบน้ี

สามารถทําให้เกิดทัศนคติท้ังแง่บวกและแง่ลบต่อตัวผลิตภัณฑ์และตัวพรีเซ็นเตอร์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 : Video Clip (Snickers) 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=4v1haaj-ggU 

กล่าวโดยสรุปคือ การใช้สื่อโซเชียลมีเดียจะเป็นประโยชน์และผลดีต่อการทําธุรกิจในยุคดิจิตอล 4.0 นี้มาก 

หากแต่ควรที่จะทําให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการน้ันๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถบอกต่อสินค้าและบริการเรา

ในแง่ดี เป็นการส่ือสารแบบปากต่อปาก และหากเป็นแง่ดีแล้วรวมกับการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามา ส่ือออนไลน์ต่างๆ จะยิ่งทํา

ให้การบอกต่อในแง่ดีนี้กระจายไปได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย  
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ในการทําธุรกิจน้ัน มีหลายวิธีการท่ีจะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้ ธุรกิจไม่ควรคํานึงถึงเพียงแต่กําไรเพื่อ

บริษัทเท่านั้น แต่ควรท่ีจะคํานึงถึงประเด็นเร่ืองของสังคมด้วย แนวความคิดทางการตลาดในปัจจุบันน้ัน จึงจะต้องมีการให้

ความสําคัญกับทั้งความจําเป็นและความต้องการ (Needs and Wants) ของตลาดผู้บริโภค เข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภค  

เพื่อตอบสนองความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้แก่ผู้บริโภคได้ นอกจากน้ันควรท่ีจะใส่ใจ

และให้ความสําคัญกับสังคมอีกด้วย โดยแนวคิดท่ีกล่าวมาน้ีเรียกว่าแนวคิดทางด้านการตลาดเพ่ือสังคม (Societal 

Marketing Concept)  คือ ในการทําธุรกิจน้ันจะต้องคํานึงถึงปัจจัยท้ัง 3 ด้าน  ดังแสดงในรูปท่ี 6 คือ ด้านบริษัท 

(Company) ต้องได้รับผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจนั้นๆ ด้านของผู้บริโภคหรือลูกค้า (Consumers) ต้องได้รับความพึง

พอใจจากการบริโภคหรือการบริการ และด้านสังคม (Society) ต้องได้รับการใส่ใจไม่ละเลยหรือเพิกเฉย ซ่ึงที่กล่าวมาน้ัน 

เรียกว่า แนวคิดทางด้านการตลาดเพื่อสังคม (Societal Marketing Concept) (Kotler and Keller, 2011) การตลาดเพื่อสังคม

ก็จะมีแนวความคิดหลักการท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ซึ่งในปัจจุบันองค์กร ห้างร้าน บริษัท มีการทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีการให้

ความสําคัญ และคํานึงถึงสังคมมากข้ึน เพื่อความเข้าใจในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและการทําการตลาด ซ่ึงในบทความจะกล่าวถึงภาพรวม และสร้างความเข้าใจในเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อการทําธุรกิจในยุคดิจิตอล 4.0 ให้อยู่รอดและอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6: Societal Marketing Concept 

Kotler et al. (2005) 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

 ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือท่ีเรียกกันว่า Corporate Social Responsibility (CSR) กล่าวคือ ความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์การหรือบริษัท เพ่ือให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของสังคม และคนในสังคมมีการดํารงชีวิต

อยู่อย่างมีความสุข (Kotler and Lee, 2005) โดยการที่กิจการบริษัทประกอบธุรกิจน้ัน อาจมีการคํานึงถึงสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมร่วมด้วยโดยไม่ควรตระหนักแต่เพียงเร่ืองของวิธีการท่ีจะสร้างกําไรให้กับองค์การมากที่สุดเท่าน้ัน แต่ยังม ี  

การช่วยเหลือ สนับสนุน หรือการบริจาคส่ิงของ เงินรายได้ส่วนหนึ่งแก่สังคม ซ่ึงความรับผิดชอบต่อสังคม น้ันจะต้องม ี    

การจัดการโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี (Harrison and Freeman, 1999) ในยุคปัจจุบันนี้ 

กระแสการดําเนินธุรกิจดูเหมือนว่าจะมีการให้ความสําคัญกับการให้กลับคืนสู่สังคม การสนับสนุน การกุศล การบริจาค 

มีความรับผิดชอบ ใส่ใจดูแล เร่ืองของสังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทางด้านผู้บริโภคมีแนวโน้มจะตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า

จากบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีดี มีความใส่ใจสังคมกว่าบริษัทท่ีไม่มีการคํานึงถึงเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม  

(Lee and Shin, 2010)  อีกท้ังยังมีแนวโน้มท่ีองค์การ และบริษัทจะมุ่งเน้นการดําเนินการทางธุรกิจในการใส่ใจสังคม  

ยึดหลักปฏิบัติและกําหนดหลักการเชิงกลยุทธ์มากขึ้นกว่าเดิม (Kotler and Lee, 2005) ความรับผิดชอบต่อสังคม 

Corporate Social Responsibility (CSR) ถือเป็นองค์ประกอบหรือกิจกรรมหนึ่งท่ีมีส่วนสําคัญกับองค์การ บริษัทธุรกิจ  

โดยมีอิทธิพลในแง่บวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก สามารถสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับ

ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี (Luo and Bhattacharya, 2006)  ซึ่งการมีแนวคิด ระเบียบวิธีการปฎิบัติเช่นน้ีจะส่งผลดีต่อทั้ง

ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท และจะทําให้บริษัทประกอบธุรกิจได้อย่างย่ังยืนสืบต่อไป 

 ดังน้ัน จากที่กล่าวมาข้างต้น เม่ือบริษัททราบและเรียนรู้ถึงแนวทางหลักการปฏิบัติน้ีแล้ว ธุรกิจจึงควรมีการใส่ใจ 

คํานึงถึงเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)  และเลือกแนวการปฏิบัติที่ดีและ

เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง และเมื่อมีแนวทางแล้วน้ันก็จะส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ยอดขาย กําไร และภาพลักษณ์

ท่ีดีขององค์การในอนาคตต่อไป 

 หากธุรกิจมีการทํากิจกรรม  เร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคม  Corporate Social Responsibility (CSR)  

แล้วธุรกิจในยุคดิจิตอล 4.0 น้ี ธุรกิจอาจมีการทําการโปรโมทกิจกรรมเหล่าน้ีผ่านทางโลกออนไลน์ควบคู่กับการทํา

กิจกรรม CSR  เช่น Facebook Live, Youtube หรือ Website ในแต่ละกิจกรรม เป็นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์กิจกรรมท่ีดี

ของบริษัทหรือธุรกิจแพร่กระจายกิจกรรมดีๆ เหล่านี้ไปได้อย่างรวดเร็ว โดยผลดี คือผู้บริโภคจะมีความรู้สึกท่ีดีต่อบริษัท

น้ันๆ เน่ืองจากทางบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เพียงแต่จะทําธุรกิจเพื่อผลกําไรเพียงอย่างเดียว และอาจบอกต่อ 

(Viral Marketing) ในแง่ดีให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้ารายอื่นๆ ซ่ึงจะส่งผลต่อภาพลักษณ ์ยอดขายและกําไรในอนาคตอีกด้วย 
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สรุป 
ดังน้ัน กล่าวโดยสรุปคือ การท่ีธุรกิจในปัจจุบันจะอยู่รอดอย่างย่ังยืนในยุคดิจิตอล 4.0 ซึ่งเป็นยุคท่ีมีอินเทอร์เน็ต 

และเครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากน้ัน นักการตลาดต้องมีการศึกษาทําความเข้าใจกับ เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (Online Social Network) ท่ีจะสามารถเป็นเคร่ืองมือสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้กับลูกค้า เป็นการ

ส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of  Mouth : WOM) / Viral Marketing โดยใช้ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community)  

เป็นส่ือกลางในการสื่อสาร ใช้เร่ืองของ Social Media มาเป็นเคร่ืองมือ ในการส่ือสารผ่านสื่อออนไลน์ ซ่ึงการใช้ส่ือแบบนี้

จะทําให้การส่งผ่านข้อมูล ข่าวสารของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยท่ีนักการตลาดหรือผู้ประกอบการ

ควรท่ีจะต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ดี เพ่ือสร้างความพึงพอใจ และทัศนคติที่ดีให้กับ

ผู้บริโภค เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปในทางท่ีดี เมื่อลูกค้าและผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ จะมีการบอกต่อที่ดีและทําให้

การประกอบธุรกิจประสบผลสําเร็จต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังรวมถึงการท่ีบริษัทและนักการตลาดควรตระหนักถึงแง่มุม

แนวคิดทางด้านการตลาดเพ่ือสังคม (Societal Marketing Conceptเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate 

Social Responsibility (CSR) อีกด้วย เพื่อให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ และดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตกับ   

ยุคที่เรียกว่า ยุคดิจิตอล 4.0 น้ี 
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พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ยางฮ่อ  อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

People’s Behavior toward Household Waste Management in Mae Yang Ho Subdistrict 

Administration Organization, Rong Kwang District, Phrae Province 

น้ําฝน  รักประยูร* สมบัติ  กันบุตร* ชญาณี  สวนดี** ประภาส  ขจรเดชชัยยง** รัช  ล้ิมประเสริฐ** 
สิริลักษณ์ เอ้ือเฟื้อ**  และสุปาณี  ดอกแสง** 

 

บทคัดย่อ 

  

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในเขต  

อบต. แม่ยางฮ่อ อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 360 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนาและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก  

พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนตามหลัก 3 R’s ได้แก่ การลดการเกิดขยะมูลฝอย,  

การนํากลับมาใช้ใหม่และการคัดแยกขยะมูลฝอย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ได้แก่  การนํากลับมาใช้ใหม่และการคัดแยก

ขยะมูลฝอย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05). 

คําสําคัญ: พฤติกรรม, ทัศนคติ, การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ABSTRACT  

 The objectives of  this research were to  study the people’ s behavior toward household solid waste 

management in Mae Yang Ho Subdistrict Administration Organization (SAO.), Rong Kwang district, Phrae province 

and study personal factors related to the behavior of household solid waste management. The data were collected 

from 360 people by questionnaires. The data were analyzed by descriptive statistics and  correlations. The results 

showed that  attitudes of solid waste management is at a high level,  people’s behavior in the household waste 

management follow as 3 R’s i.e., Reuse and Recycle was high level. The results of the hypothesis testing show that 

attitudes towards household waste management has a significant relationship (p<0.05). 

Keywords: Behavior, attitude, household waste management 
 

                                                            

 * อาจารยป์ระจําสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

** นักศกึษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร ่เฉลิมพระเกียรติ 
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การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา 

ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

A Study of Acceptance of Electronic Instructional Process of Students in Management 

Information System Course  Faculty of Management Science 

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 

อรรณพ  ขําขาว* เตชิตา สุทธิรักษ์* และกุลวดี  จันทร์วิเชียร* 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ 

ส่ือออนไลน์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ส่ือออนไลน์ของนักศึกษา    

ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การวิจัย คือ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในภาควิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการ   

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จํานวน 122 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจัยครัง้น้ี คือ แบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประเมินค่า สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

แบบ independent และ f-test  

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการศึกษาจากกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช ้

ส่ือออนไลน์  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้

ส่ือออนไลน์อยู่ในระดับมาก  และด้านความตั้งใจในการใช้กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  

อยู่ในระดับมาก ส่วนการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ส่ือออนไลน์ใน

รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ของนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้แก่ ประสบการณ์การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์สอน ซ่ึงได้แก ่ 

การเข้ารับการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ การทดลองใช้การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางานในองค์กร พื้นฐานเบ้ืองต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ในการใช้

อินเทอร์เน็ต และ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลต่อ การยอมรับกระบวนการการเรียน

แบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ส่ือออนไลน์ ของนักศึกษา ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

สาขาวชิาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

                                                            
* อาจารยป์ระจําภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 
 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 238 
	

BMRC

TAM (1989) เป็นทฤษฎีท่ีมีการยอมรับและมีชื่อเสียงในการเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จของการใช้เทคโนโลย ีนําเสนอ

โดย Davis ซ่ึงเป็นการปรับแต่งเพิ่มเติมต่อจากทฤษฎี TRA เพ่ือพัฒนาเป็นแบบจําลอง TAM และใช้ศึกษาในบริบทการ

ยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ โดยไม่นําบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบ การแสดงพฤติกรรม เข้ามาใช้เป็นปัจจัยใน

การพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ที่เกิดขึ้นจริง ท้ังนี้ผู้วิจัยรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่

ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยทัศนคติที่มีต่อการใช้งานได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึง

ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ในขณะท่ีความต้ังใจแสดง

พฤติกรรมการใช้งานได้รับอิทธิพลจาก ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี

สารสนเทศ และสง่ผลให้เกิดการยอมรับการใช้งานจริงในที่สุด  

 

คําสําคัญ  :  การยอมรับ  อิเล็กทรอนิกส์  การเรียน 

ABSTRACT 

This research aimed to study the level of acceptance of electronic teaching and learning process using 

online media. To study the factors affecting the acceptance of electronic teaching and learning process using online 

media of students.  In the course of Management Information System Department of Business Administration 

Management Faculty of Management Science Nakhon Si Thammarat Rajabhat University This is a survey research. 

The research sample was the students who learned the management information system.  In the Department of 

Business Administration Faculty of Management Science The instrument used in this research was a questionnaire 

measuring the value.  Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 

independent and  

f-test. 

          The study indicated that The students' opinions on the study of the electronic teaching process using online 

media. The overall picture is very high. Perception of the benefits of using e-learning technology in the online media 

was at a high level.  The intention of the e-learning process is to a high level.  The study of factors affecting the 

acceptance of electronic teaching process using online media in management information system. Students of the 

Department of Business Administration Management Faculty of Management Science Nakhon Si Thammarat 

Rajabhat University is the e-learning experience of instructors, including the seminar on teaching electronic. 

Experimenting with electronic teaching, gender, age, education, work experience in the organization. Introduction to 

computer use.  Internet usage and perception of e-learning did not affect the acceptance of e-learning by using 

online media of students in management information system. Department of Business Administration Management 

Faculty of Management Science Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 

             TAM ( 1989)  is a well-known and accepted theory as a measure of the success of the technology 

presented by Davis, which is further refined by the TRA theory to develop as a TAM model and used in contextual 
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studies. Accept the use of information systems. Without the norms of the surrounding people. Behavioral display It is 

used as a factor in predicting actual usage behavior. Researchers recognize the benefits of information technology. 

This is a factor that affects the perception of the benefits of information technology. The attitude toward the use is 

influenced by the perceived benefits of information technology. And the perception is that the system is easy to use. 

While intentions of behavioral use are influenced by Attitude towards use And the perception of the benefits of 

information technology. And finally, acceptance of the actual use. 

 

Keywords : recognition, electronics, learning  

บทนํา 

ปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

เทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผล

ทําให้ประเทศต่างๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากข้ึน โลกท่ีเคยกว้างใหญ่   

กลับเล็กลง  ดินแดนแต่ละประเทศท่ีอยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาเส้ียววินาทีประดุจเป็นหมู่บ้าน (Global 

Village) ภูเขาและทะเลซ่ึงเป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีเคยเป็นอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ดูเสมือนเลือนหายไปจน

กลายเป็นโลกไร้พรมแดน นับจากน้ีต่อไป โลกกําลังก้าวเข้าสู่ระยะแห่งการเปล่ียนยุคเปล่ียนสมัย ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนผ่านที่

ย่ิงใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์โลกในยุคโลกาภิวัตน์   ซ่ึงปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะ

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการดํารงชีวิตประจําวันของคนเรามากยิ่งข้ึน อินเทอร์เน็ตทําให้เราได้รู้

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หรือการติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืนได้โดยไม่ถูกจํากัดในเร่ืองของระยะทางและ

เวลา ทําให้การพัฒนาของโลกได้มุ่งไปสู่ ทิศทางของสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงทําให้วิธีการหาความรู้ของมนุษย์มี            

การปรับเปล่ียนเพื่อให้ทันยุคทันสมัยและเข้ากันได้กับส่ิงแวดล้อม และปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการเรียน   

การสอน มีความสําคัญต่อระบบการเรียนการสอนท่ีสําคัญมาก เพื่อให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าในอนาคต และนํา

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่ง ข้ึน  รูปแบบการเรียนการสอนและการศึกษาจึงต้องมี                

การเปล่ียนแปลง สรรรัชต์ ห่อไพศาล (2544)  ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาศึกษาทั่วไป

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  พบว่า การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นส่ิงท่ีควรทําและมีความเหมาะสมต่อ 

การนํามาใช้ในวิชาศึกษาท่ัวไป แต่ควรมีการพบผู้สอนควบคู่กันไปด้วย ท้ังน้ี สังคมจะให้การยอมรับต่อการเรียนการสอน

ผ่านเว็บมากขึ้น สถาบันควรสนับสนุนและวางแผนการลงทุนทางด้านไอทีให้มากขึ้น ควรมีการดําเนินการในเร่ืองมาตรฐาน

หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ   และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 ท่ีมีสาระสําคัญท้ังส้ิน 9 หมวด โดยเฉพาะหมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา สาระของหมวดนี้ ได้กล่าวถึงว่า 

การเรียนรู้ของผู้เรียนสําคัญท่ีสุด ท่ีเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสําคัญ

ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังน้ันต้องจัดเน้ือหา

สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด      

การจัดการ การเผชิญปัญหาและประยุกต์ใช้เพื่อรับมือแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัต ิ
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ให้ทําได้ คิดเป็น ท้ังนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศ ส่ือการเรียน อํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้และใช้วิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ้ท้ังผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน จากส่ือและแหล่ง

เรียนรูท่ี้หลากหลาย 

 การจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะปัจจุบันมีแหล่งความรู้ใหม่ ๆ  

เกิดข้ึนมากมาย และมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนการสอนในยุคน้ีจึงใช้เวลาน้อย แต่เรียนรู้ได้เร็วและ

สามารถพัฒนาและสร้างกําลังคนท่ีมีคุณภาพมีความรู้รอบด้านได้มากข้ึน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ได้กว้างขวาง เรียนได้เร็ว

ย่ิงขึ้น และสามารถเรียนได้ทุกทีทุกเวลา  

 จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการยอมรับนวัตกรรมใหม่ที่มหาวิทยาลัยนํามาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งผลวิจัยน้ีเพื่อศึกษาระดับการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อศึกษา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับกระบวนการการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ส่ือออนไลน์ของนักศึกษา ในรายวิชาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครศรีธรรมราช จะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราชต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สื่อออนไลน์  

2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ส่ือออนไลน์ของนักศึกษา   

ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ   

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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กรอบแนวความคิด 

               ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยขอนําเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย เร่ือง การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ส่ือออนไลน์ของนักศึกษา ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

สาขาวชิาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ตามลําดับ ต่อไปน้ี 

1. แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 2. แนวคิดการยอมรับทฤษฎี TRA เพื่อพัฒนาเป็นแบบจําลอง TAM 

 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

-อายุ 

-วุฒิการศึกษา 

-พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

-ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 

-ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

-การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี 

 (Perceived ease of use) 

- การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยี  

(Perceived usefulness) 

- ความต้ังใจในการใช้กระบวนการการเรียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์  

การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์

ใช้ส่ือออนไลน์ของนักศึกษา   ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ   ภาควิชาบริหารธุรกิจ   

สาขาวิชาการจัดการ  

 คณะวิทยาการจัดการ    มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
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แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ความหมายของการจัดการสอนแบบ E - Learning 

ปัทมา  นพรัตน์ (2548) ให้ความหมายของ การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ E - Learning ว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้

ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียน

ตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเน้ือหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและ

มัลติมีเดียอ่ืนๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ 

ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเคร่ืองมือการติดต่อ สื่อสาร

ท่ีทันสมัย (E-Mail, Web-Board, Chat ) จึงเป็นการเรียนสําหรับทุกคนเรียนได้ทุกเวลา  และทุกสถานท่ี (Learn for all : 

Anyone, Anywhere and Anytime)  

ชฏิ ล  เก ษมสั น ต์  (2547) E-Learning ห รือ  Electronic Learning คื อก าร ส่ งค วามรู้ ไป สู่ ผู้ เรี ย น โดย ใช้  

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media)  เช่น Computer ท่ีเชื่อมต่อเครือข่าย Internet หรือ Intranet ในหลักการท่ีว่าด้วย  

"การเรียนการสอนทางไกล" การเรียนการสอนแบบ E-Learning น้ีสามารถเรียนได้จาก  Web, CD ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร ์    

และผู้สอนกับผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยทาง E–Mail,  Web board และ Chat room   

ปรัชญนันท์  นิลสุข (2548 ) ให้ความหมาย ของ  E-Learning  คือ การจัดกระบวนการและการใช้ประโยชน์จาก

ส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต  ที่ออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ     

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ไม่ยึดติดกับเวลาและความก้าวหน้าในการเรียนรู้   

Krutus (2000)  กล่าวว่า “E-Learning เป็นรูปแบบของเน้ือหาสาระที่สร้างเป็นบทเรียนสําเร็จรูป ท่ีอาจใช้

ซีดีรอม เป็นส่ือกลางในการส่งผ่าน หรือใช้การส่งผ่านเครือข่ายภายใน หรืออินเทอร์เน็ต ท้ังน้ีอาจจะอยู่ในรูปแบบ

คอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม  (Computer Based Training: CBT) และการใช้เว็บเพ่ือการฝึกอบรม (Web Based Training: 

WBT) หรือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก็ได้” 

Campbell (1999) ได้ให้ความหมายว่า “E-Learning เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   สร้าง

การศึกษาท่ีมีปฏิสัมพันธ์ และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง  ที่ผู้คนท่ัวโลกมีความสะดวก และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว   

ไมจํ่ากัดสถานท่ีและเวลา เป็นการเปิดประตูการศึกษาตลอดชีวิตให้  กับประชากร” 

2. ความสําคัญและความจําเป็นของการจัดการสอนแบบ E-Learning  

ในโลกยุคปัจจุบัน  E–Learning  เริ่มมีความสําคัญมากขึ้น จนสามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา   

ทุกสถานท่ี  ไม่จํากัดอยู่แต่ในห้องเรียน  หรือในโรงเรียนเท่านั้น นอกจากน้ี ยังเป็นการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้

เป็นรายบุคคล  และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  ตอบสนองคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพัฒนาทักษะ

การคิด  การสืบค้นของผู้เรียน โดยส่วนใหญ่แล้ว E-Learning จะถูกใช้ประโยชน์ในกรณีต่อไปน้ี คือ 

1. เป็นแหล่งความรู้ของผู้เรียน (Knowledge Based) โดยที่อินเตอร์เน็ตถือเป็นแหล่งความรู้ที่ยิ่งใหญ่กว้างขวาง

ท่ีสุดในโลก ท่ีผู้เรียนควรได้รู้จักศึกษา เพื่อการแสวงหา วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี 

2. เป็นห้องปฏิบัติการของผู้เรียน (Virtual Lab) ในโลกของอินเตอร์เน็ตผู้เรียนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนทักษะและ

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย   โดยมีแหล่งความรู้ที่กว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตามการท่ีผู้เรียนจะได้ฝึกฝนและปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ  น้ัน อาจต้องอยู่ในความดูแล กํากับ แนะนํา ติดตามของครูผู้สอนด้วยจึงจะทําให้กิจกรรมต่าง ๆ  มีส่วน

เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป็นส่วนของห้องปฏิบัติการจําลองสภาพต่าง ๆ (Sim Lab) ในโลกของคอมพิวเตอร์สามารถกระทําสิ่งต่าง ๆ  

ได้ในขณะท่ีโลกท่ีเป็นจริงไม่สามารถกระทําได้ เช่น การจําลองปรากฏการณ์ธรรมชาติ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต   

การเกิดภูเขาไฟระเบิด ระบบสุริยะจักรวาล  ฯลฯ หรือเหตุการณ์ท่ีอันตราย เช่น  การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือ   

การถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นภาพท่ีชัดเจนเสมือนจริง  ทําให้การเรียนรู้และความคิดของมนุษย์เป็นไปอย่าง

กว้างขวาง อิสระ ไร้ขอบเขต และไร้ข้อจํากัดมากข้ึน 

4. นําผู้เรียนออกไปสู่โลกกว้าง (Reaching Out) เป็นการเปิดประตูห้องเรียนออกไปสัมผัสกับความเป็นไปของ

โลก ศึกษาส่ิงท่ีเป็นอยู่จริง ๆ ท่ีไม่ได้มีอยู่เฉพาะแต่ในห้องเรียน หรือหนังสือเรียนเท่าน้ัน แต่เป็นการศึกษาความรู้ที่เป็นอยู่

จริง ทําให้รู้เท่าทันความเป็นไป การเปล่ียนแปลงของโลก และรู้จักโลกที่เราอยู่มากขึ้น 

5. นําโลกกว้างมาสู่ห้องเรียน (Reaching within) เป็นการดึงเอาเรื่องที่อยู่ไกลตัว ไกลจากประสบการณ์ที่

ผู้เรียนจะสัมผัสได้จริง ๆ  มาสู่ห้องเรียน ทําให้มีความรู้กว้างขวาง และรู้จักนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ใน

สาขาวิชาต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันมากข้ึน ในโลกปัจจุบันเราจะพบว่า “ผู้ท่ีมีข้อมูลมากกว่าย่อมได้เปรียบ และผู้ท่ีมี

ข้อมูลมากท่ีสุดจะได้เปรียบกว่า แต่ท่ีย่ิงไปกว่าน้ันอีกก็คือ ผู้ท่ีมีข้อมูลท่ีถูกต้องและใช้ข้อมูลเป็นจะได้เปรียบที่สุด” ดังน้ัน 

นอกจากผู้เรียนจะรู้จักแสวงหาข้อมูลแล้ว ยังต้องรู้จักวิเคราะห์ความถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถ

นําข้อมูลไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 

6. เป็นเวทีการแสดงออก (Performance) ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงโลกท้ังหมดเข้าด้วยกันทําให้

ระยะทางไม่เป็นปัญหาในการติดต่อส่ือสารอีกต่อไป  ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น แสดงผลงาน แสดงทักษะ ความรู ้

ความสามารถออกไปสู่การรับรู้ของผู้คนได้อย่างไร้ขอบเขต และได้รับการยอมรับมากข้ึน รวมถึงมีโอกาสที่จะก้าวหน้าและ

ประสบความสําเร็จได้มากข้ึน 

3. ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนแบบ E - Learning  

E-Learning ถือได้ว่าเป็นการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm Shift) ทางการศึกษา เพราะ E-learning 
สามารถนําไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ประโยชน์ของ E-Learning มีอยู่
ด้วยกันหลายประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. E-Learning ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนเนื้อหาการ

เรียนซ่ึงถูกถ่ายทอดผ่านทางมัลติมีเดียน้ันสามารถทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนจากส่ือข้อความแต่เพียง

อย่างเดียว ดังน้ัน หากจะเปรียบ E-Learning กับการสอนท่ีเน้น  การบรรยายในลักษณะ Chalk and Talk  ซ่ึงผู้สอนใน

ปัจจุบันยังคงใช้กันอยู่น้ัน E-Learning ท่ีได้รับการออกแบบและผลิตมาอย่างมีระบบ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า นอกจากในด้านของประสิทธิภาพการเรียน อันเกิดจากส่ือแล้ว ในด้านของระบบ  

E–Learning  ยังมีการจัดหาเคร่ืองมือ (Course Management Tool) ซ่ึงทําให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าของ

พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนได้อย่างละเอียดและตลอดเวลา  

2. E-Learning จะมีการใช้เทคโนโลยี Hypermedia ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในรูปของข้อความ 

ภาพน่ิง เสียง กราฟิก วิดีโอ ภาพเคล่ือนไหว ท่ีเก่ียวเน่ืองกันเข้าไว้ด้วยกันในลักษณะ Non – Linear  เพื่อความสะดวกใน

การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้  ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้  Hypermedia ไว้ว่า  Hypermedia สามารถใช้เป็นวิธีการนําเสนอ

ความรู้สําหรับส่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพได้ ท้ังน้ีเน่ืองจากการที่ Hypermedia นี้ สามารถนําเสนอเน้ือหาใน

ลักษณะของกรอบความคิดแบบใยแมงมุม (Web Framework)   ซึ่งเป็นกรอบความคิดท่ีเช่ือว่าจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
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กับวิธีที่มนุษย์จัดระบบความคิดภายในจิตใจ    ดังน้ันผู้เรียนที่เรียนจาก E-Learning จะสามารถควบคุมการเรียนของตนได้

และย่อมจะได้รับความรู้และมีการจดจําได้ดีข้ึน  

3. E-Learning ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตน (Self-paced  Learning) ผู้เรียนสามารถที่จะ

ควบคุมการเรียนของตนในด้านของลําดับการเรียน (Sequence) ตามพื้นฐานความรู้ ความถนัดและความสนใจของตน      

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะเน้ือหาส่วนที่ต้องการทบทวนโดย ไม่ต้องเรียนในส่วนท่ีเข้าใจแล้ว ซ่ึงในลักษณะนี้  

ถือเป็นการให้อิสระแก่ผู้เรียนในการควบคุมการเรียนของตน (Learner Control)   

4. E-Learning  เอื้อให้ เกิดการโต้ตอบ  (Interaction) ท่ีหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบกับเนื้อหา  

การโต้ตอบกับครูผู้สอนและกับเพื่อน คอร์สแวร์ท่ีได้รับการออกแบบมาอย่างดีนั้นจะเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน

กับเน้ือหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง เช่น การออกแบบเน้ือหาในลักษณะเกม หรือ การจําลอง เป็นต้น นอกจากนี้  

E-Learning ยังเอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการโต้ตอบกับครูผู้สอนและกับเพื่อนได้ อย่างท่ีเราทราบกันดีว่า การเรียนการสอนท่ีดี

ท่ีสุด ก็คือ การเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการโต้ตอบกับผู้สอนหรือกับผู้เรียนอ่ืน ๆ ได้มากท่ีสุด เพราะ    

การเรียนในลักษณะน้ี ผู้สอนจะสามารถตอบสนองความต้องการ ปัญหา และคําถามต่าง ๆ ของผู้เรียน ได้ทันที            

E-Learning    ให้โอกาสผู้เรียนในการโต้ตอบกับครูผู้สอนและ/หรือการได้รับผลป้อนกลับท้ังในลักษณะเวลาเดียวกัน  

(Synchronous) เช่น  การสนทนา (Chat) หรือ  การออกอากาศสด  (Live Broadcast) และในลักษณะต่างเวลากัน 

(Asynchronous) เช่น การทิ้งข้อความไว้บนเว็บบอร์ด (Web Board)  

5. E-Learning ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รวมท้ังเนื้อหาท่ีมีความทันสมัย และตอบสนองต่อ

เร่ืองราวต่างๆ ในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที เพราะการท่ีเน้ือหาการเรียนอยู่ในรูปของข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (E – Text)   

ซ่ึงได้แก่ ข้อความซ่ึงได้รับการจัดเก็บ ประมวลผล นําเสนอ และเผยแพร่ทางคอมพิวเตอร์จึงทําให้มีข้อได้เปรียบสื่ออ่ืนๆ 

หลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านของความสามารถในการปรับปรุงเนื้อหาสารสนเทศให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา   

การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และความคงทนของข้อมูล  

2.แนวคดิการยอมรับทฤษฎ ีTRA เพื่อพัฒนาเป็นแบบจําลอง TAM 

งานวิจัยนี้ศึกษาอ้างอิงจากแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) เป็นพื้นฐานใน

การศึกษา และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจยการรับรู้ความเส่ียงต่อการยอมรับและใช้เทคโนโลยี (Perceive Risk) ซ่ึงเป็น

ปัจจยส่วนเพิ่มในแบบจําลองการ ยอมรับเทคโนโลย ี(Extended version of TAM) (Ozdemir et al., 2008)  

ช่วงระยะเวลา 20 ปี ท่ีผ่านมา นักวิจัยส่วนใหญ่ใช้แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เพื่ออธิบายถึงการ

ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ของบุคคล และได้รับการพิสูจน์ว่าการรับรู้ประโยชน์ของ

เทคโนโลยีและการรับรู้ว่าเทคโนโลยีมีวิธีการใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย เป็นปัจจัยท่ีสําคญที่ส่งผลต่อการยอมรับและนําไปสู่การ

ใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยีหรือ TAM ถูกเสนอคร้ังแรกโดย Davis ในปี ค .ศ.  1989 

เป็นแบบจําลองท่ีพัฒนาจากพื้นฐานทฤษฎีจิตวิทยาทางสังคม  (Social Psychology) ได้แก่ ทฤษฎีการตอบสนองอย่างมี

เหตุผล (the Theory of Reasoned Action: TRA) และทฤษฎี  พฤติกรรมที่ ได้ รับการวางแผน (the theory of planned 

behavior: TPB) และได้รับการยอมรับจาก นักวิจัยทางด้านระบบสารสนเทศอย่างกว้างขวาง (Luarn & Lin, 2005) สาเหตุที่

ทฤษฎีดังกล่าวได้รับความนิยมอาจเป็นเพราะความละเอียดและการให้ความสําคัญกับทัศนคติ  
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

สรรรัชต์ ห่อไพศาล (2544) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน วัตถุประสงค์การวิจัย คือ    

1) พัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บ    

2) เปรียบเทียบความสามารถของนักศึกษาในด้านการเรียนรู้แบบนําตนเอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความมี

คุณธรรมจริยธรรม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     

3) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสถาบัน  

ระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บท่ีได้พัฒนาข้ึน สามารถพัฒนาความสามารถของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาศึกษาท่ัวไป

ได้ไม่แตกต่างจากการเรียนแบบปกติ  พบว่า  ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของสถาบันการศึกษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังระบบ

อินเทอร์เน็ตและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ค่าอุปกรณ์เคร่ืองบริการระยะไกล ค่าเช่าสายสัญญาณ ค่าใช้คู่สายโทรศัพท์ 

ค่าจ้างบุคลากร และค่าจัดทําเว็บการเรียนการสอน ส่วนค่าใช้จ่ายของส่วนของผู้เรียน ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเดินทาง และค่าเช่าหอพัก จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเพื่อวิเคราะห์ผลได้พบว่า

การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นส่ิงท่ีควรทําและมีความเหมาะสมต่อการนํามาใช้ในวิชาศึกษาทั่วไป แต่ควรมีการพบผู้สอน

ควบคู่กันไปด้วย ท้ังนี้สังคมจะให้การยอมรับต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บมากขึ้น สถาบันควรสนับสนุนและวางแผนการ

ลงทุนทางด้านไอทีให้มากขึ้น ควรมีการดําเนินการในเร่ืองมาตรฐานหลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ     

การเรียนการสอนผ่านเว็บ 

ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2544) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ

โรงเรียนไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา ทดลองจัดการเรียนการสอน และประเมินผลระบบการเรียนการสอน  

ข้อเสนอแนะงานวิจัย ควรทําการทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบและหาค่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ศิรินันท์ ประสิทธิลักษณะ (2544)   ได้ทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปัญหา

การหายใจลําบากที่เก่ียวข้องกับด้านกุมารศัลยศาสตร์ การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ือง ปัญหาการหายใจลําบากท่ีเก่ียวข้องกับด้านกุมารศัลยศาสตร์ โดยหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างนิสิตแพทย์ที่เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กับนิสิตแพทย์ท่ีเรียนด้วยการสอนปกติกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีท่ี 5 ท่ีกําลังศึกษาอยู่ใน 

ภาคเรียนท่ี 2 ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 102 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ 90 / 90 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90 / 90 ส่วนการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ พบว่านิสิตแพทย์ท่ีเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลการเรียนรู้สูงกว่านิสิตแพทย์ท่ีเรียนด้วยการสอนปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .01 

ข้อเสนอแนะงานวิจัย การเสนอข้อมูลไม่ชัดเจนในรูปแบบการสอน และเน้ือหาที่ระบุในบทเรียนน้ัน มีความลุ่มลึก

ของเน้ือหาและมีคุณภาพของบทเรียนอยู่ระดับใด จึงควรหาคุณภาพของบทเรียนที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย 
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จันทราทิพย์ ขวัญเมือง (2545) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาการพยาบาลทาง อายุรกรรมของนักเรียนนายสิบ

ทหารบกเหล่าแพทย์ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่างกัน จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีวิธีการให้

รายละเอียดของเน้ือหาบนจอภาพต่างกัน การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาการพยาบาลทาง

อายุรกรรมของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าแพทย์ท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนต่างกันจากการเรียนด้วย

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีวิธีการให้รายละเอียดของเน้ือหาบนจอภาพต่างกัน กลุ่มทดลองในการวิจัยเป็นนักเรียนนายสิบ

ทหารบก เหล่าแพทย์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2539  จํานวน 90 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็นระดับความสามารถทางการเรียน

สูง ปานกลาง และตํ่า กลุ่มละ 30 คน แล้วทําการสุ่มอย่างง่ายให้ได้กลุ่มทดลองท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนต่างๆ 

นี้อย่างละ 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มทดลอง 6 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คนทําการทดลองโดยให้กลุ่มทดลองเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์

ท่ีให้รายละเอียดเน้ือหาทั้งหมดในกรอบการสอน และให้รายละเอียดเน้ือหาสรุปในกรอบการสอน ร่วมกับให้รายละเอียด

บางอย่างเพิ่มเติมนอกกรอบการสอน ให้นักเรียนทําแบบทดสอบทันทีเมื่อเรียนจบบทเรียน แล้วนําข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ยและ

วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way Analysis of Variance)  ผลการทดลอง  พบว่า 

1. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถทางการเรียนของนักเรียนนายสิบกับวิธีการให้รายละเอียดของ

เน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2. นักเรียนนายสิบท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ให้รายละเอียดเน้ือหาสรุปในกรอบการสอนและให้

รายละเอียดเพิ่มเติมบางอย่างนอกกรอบสอน มีผลการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนนายสิบที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนท่ีให้รายละเอียดเน้ือหาทั้งหมดในกรอบการสอน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน .05 

3. นักเรียนนายสิบท่ีมีระดับความสามารถทางการเรียนต่างกัน มีผลการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถติิ ที่ระดับความเชื่อม่ัน .05   

สุขเกษม อุยโต (2544) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาประวัติการถ่ายภาพหลักสูตรศิลปภาพถ่าย 

ระดับปริญญาตรี  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาประวัติการถ่ายภาพหลักสูตรศิลป

ภาพถ่าย ระดับปริญญาตรีสําหรับเป็นเคร่ืองมือช่วยสอนในวิชาประวัติการถ่ายภาพ และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

90/90 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาประวัติการถ่ายภาพ แบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 เร่ือง เร่ืองท่ี 1 

วิวัฒนาการของการถ่ายภาพ เร่ืองท่ี 2 วิวัฒนาการของกระบวนการถ่ายภาพ เร่ืองท่ี 3 วิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพ 

เร่ืองท่ี 4 วิวัฒนาการทางความคิดของการถ่ายภาพท้ายเนื้อหาแต่ละเร่ืองมีแบบทดสอบและเม่ือจบบทเรียนแล้วมี

แบบทดสอบท้ายบทเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต 

จํานวน 45 คน สําหรับการ  พัฒนาบทเรียนท่ีแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ข้ันแรก ทดลองรายบุคคล โดยคัดเลือกนักศึกษา 3 

คน ท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูง ปานกลาง และตํ่า มาทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีละคน เพื่อเก็บข้อมูล

ส่วนของการจัดเนื้อหา และการลําดับเน้ือหาและการมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข้ันที่สองทดลองกับ

กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาอย่างง่าย 12 คน  ให้ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วทําแบบทดสอบท้ายเน้ือหาแต่ละ

เร่ือง เม่ือจบทุกเน้ือหาแล้วทําแบบทดสอบรวมท้ายบทเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพ 90/90 ผลการหา ประสิทธิภาพ เร่ือง

วิวัฒนาการของการถ่ายภาพได้ 90.83 เร่ืองวิวัฒนาการของกระบวนการถ่ายภาพได้ 88.35  เร่ืองวิวัฒนาการของกล้อง

ถ่ายภาพได้ 90.00 เรื่องวิวัฒนาการทางความคิดของการถ่ายภาพได้ 87.50 ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพของท้ัง 4 เร่ือง คือ 

89.16 ยังไม่ถึงเกณฑ์ท่ีวางไว้ ส่วนผลสัมฤทธ์ิของแบบทดสอบท้ายบทเรียนในข้ันนี้  ได้ผล 90.00 ภายหลังทําการปรับปรุง

ข้อบกพร่องแล้วนําไปทดลองในขั้นที่สาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาอย่างง่าย 30 คน ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
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สอนภาคสนาม  เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขั้นสุดท้ายโดยใช้เกณฑ์   90/90 การหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาคสนาม ปรากฎผลว่า ทุกเร่ืองได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์คือ  93.00, 

91.00, 93.33, 90.00 ได้ค่าเฉล่ียประสิทธิภาพโดยรวม  91.83 ส่วนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท้ายบทเรียนได้

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ  91.11 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาประวัติการถ่ายภาพที่พัฒนาขึ้นมา มีประสิทธิภาพ

อยู่ในเกณฑ ์91.83/91.11  สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องช่วยสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีความหลากหลายในทุกสาขา และพัฒนา

ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีความทันสมัยของเนือ้หาเหมาะสมกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จํานวน 458 คน ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  เลือกแบบเจาะจงเพราะใช้ในรายวิชานักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช จํานวน 122 คน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

2.ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 

(2.1) ตัวแปรอิสระท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านสถานภาพ

และขอ้มูลท่ัวไป 

(2.1.1) เพศ 

(2.1.2) อายุ 

(2.1.3) วุฒิการศึกษา 

(2.1.4) พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

(2.1.5) ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 

(2.1.6) ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(2.2) ตัวแปรตามระดับการยอมรับ กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(2.2.1) การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceived ease of use) 

(2.2.2) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลย ี(Perceived usefulness) 

(2.2.3) ความต้ังใจในการใช้กระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์   

(e-learning)(Intention to e-Learning using) 

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวจัิย      

ผู้วิจัยกําหนดที่จะใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถามแบบผสม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
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 แบบสอบถาม เพ่ือศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 6 ตอน 

ตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกรายการ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกับด้านสถานะภาพและข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา 

ตอนที่ 2 กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ส่ือออนไลน์   

- พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

- ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 

- ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

มีคําถามให้เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale) 

 ตอนที่ 3 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบประเมินค่า มีคําถาม

ใหเ้ลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale) 

ตอนที่ 4 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบประเมินค่า มีคําถาม

ใหเ้ลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale) จํานวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 5 ความต้ังใจในการใช้กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบประเมินค่า มีคําถามให้

เลือกตอบ 5 ระดับ (Rating scale) จํานวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะ 

3.การสร้างแบบสอบถาม 

1. ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่

เก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีศึกษา ตามทฤษฎี TAM ของ Davis (1989) คือ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีในการสอน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Perceived ease of use) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(Perceived usefulness) และ ความต้ังใจในการใช้กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) (Intention to  

e-Learning using) 

2. นําแบบสอบถาม เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข 

3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างและผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาแล้วไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 

จากผู้เช่ียวชาญ 6 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) 

4. นําแบบสอบถามท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงมีค่า

ดัชนี ความสอดคล้องต้ังแต่ 0.99 

5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตรวจสอบนําไปทดลองใช้ 

(Try Out) กับนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช เป็นจํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของข้อคําถามและการใช้สํานวนภาษา 

6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้กับนักศึกษา จํานวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า โดยใช้สูตรของครอนบาค จากการทดสอบ พบว่า  

ความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .938 จําแนกตามรายด้านได้ ดังน้ี 
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- ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า   

ของครอนบาค เท่ากับ .874 

- ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า   

ของครอนบาค เท่ากับ .885 

- ด้านความต้ังใจในการใช้กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์  ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ของครอนบาค 

เท่ากับ .894 

7. นําแบบสอบถามไปใช้เป็นแบบสอบถามในวิจัย 

8. งานวิจัยช้ินน้ีทําเฉพาะรายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เท่าน้ัน 

4. สรุปการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00  มีอายุระหว่าง 20-25 ปี มากที่สุด  

มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จากการศึกษาข้อมูลสถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่กําลังศึกษา

ในระดับปริญญาตรี จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีพื้นฐานเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ในระดับด ี

จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 85 มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่มากกว่า 3 ปี เป็นต้นไป จํานวน 

122 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีประสบการณ์เก่ียวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ในด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ   

การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 99 

2. ระดับการยอมรับเกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศกึษา รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  

ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅=3.61,S.D.=50) ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ ดังน้ี 

            2.1 การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส ์รายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ นักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช มีการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้เทคโนโลยีการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 ( ̅=3.82, S.D.=55) โดยมีการรับรู้ว่า การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เกิดความง่ายในการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน

การสอนอยู่ในระดับมาก  ( ̅=3.89,S.D.=65) 

2.2 การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาภาควิชา

บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการรับรู้ถึงประโยชน์

ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.80, S.D.=55) และมีการรับรู้ทุก

รายข้ออยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มีการรับรู้ว่า การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้มีความพร้อมสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการสอนต่างๆ ( ̅=3.91, S.D.=59) 

2.3 ความตั้งใจในการใช้กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาภาควิชา 

บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มีความต้ังใจในการใช้

กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.87, S.D.=74) โดยมีความต้องการที่จะเข้า

รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.95, S.D.=.84) 
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3. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการการยอมรับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้

ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ    ได้แก่ 

3.1 เพศ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 อายุ พบว่า นักศึกษาที่มีอายุต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการเรียนแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ 

3.3 วุฒิกรศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียน

แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3.4 พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ พบว่า นักศึกษาที่มีพื้นฐานเบื้องต้นกับการใช้ 

คอมพิวเตอร์ต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3.5 ประสบการณ์เก่ียวกับการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการใช้

อินเทอร์เน็ต ต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3.6 ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจําแนกเป็นรายด้าน 

- ด้านการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาที่มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับ       

การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- ด้านการเข้ารับการอบรม สัมมนา เก่ียวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักศึกษาที่เคยมีการเข้ารับ   

การอบรม สัมมนา เก่ียวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการยอมรับกระบวนการเก่ียวกับการเรียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเม่ือได้ทดสอบเป็นรายด้านจะพบว่าด้านการรับรู้ความง่ายใน   

การใช้เทคโนโลยีการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีผลต่อการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน

ความต้ังใจในการใช้กระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลต่อการยอมรับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

5.อภปิรายผล 

 การวิจัยเร่ืองการศึกษาการศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ส่ือออนไลน์     

ของนักศึกษา ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถนํามาอภิปรายผล ในประเด็นต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได ้

ดังน้ี 

ระดับการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของนักศึกษา ในรายวิชาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.76, S.D.=59) ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่

นําการประเมินคุณภาพการศึกษา จึงทําให้ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จําเป็นต้องพัฒนาบทบาทภาระหน้าที่และปรับเปล่ียนวิธีการทํางาน และ  

การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพขึ้น  
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เปรียบเทียบการยอมรับกระบวนการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ส่ือออนไลน์ของนักศึกษา ในรายวิชาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช ได้แก่ ประสบการณ์การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์สอน ซึ่งได้แก่ การเข้ารับการอบรม 

สัมมนา เกี่ยวกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ การทดลองใช้การการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา ประสบการณ์ทํางานในองค์กร พื้นฐานเบื้องต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต 

และ การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลต่อ การยอมรับกระบวนการการเรียนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ส่ือออนไลน์ ของนักศึกษา ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ภาควิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวชิาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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การศึกษาข้อมูลและศักยภาพทางประวัติศาสตร์ เพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

เมืองขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช   

Studying the information and historical potential for managing the historical tourism of 

Khanom, Nakhon Si Thammarat Province 

นิรมล  ขวาของ1  และเสาวคนธ์  ชูบัว2 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เมืองขนอม  2) ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว

ทางประวัติศาสตร์เมืองขนอม และ 3) เสนอแนวทางการจัดการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน  โดยใช้วิธีวิจัย 

เชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร วีดีทัศน์ ตํานาน การสํารวจภาคสนาม การใช้แบบสอบถาม และ           

การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 34 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  

และปราชญ์ชุมชน จํานวน 7 คน ท่ีได้มาจากการใช้เทคนิคสโนว์บอล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา ประเมิน

ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ และนําเสนอข้อมูลด้วยวิธี

พรรณนาวิเคราะห์      

  ผลการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์พบว่า ขนอมเป็นชุมชนโบราณจากร่องรอยศาสนสถานทางศาสนาฮินดู 

ลัทธิไศวนิกาย (นับถือพระอิศวร) มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-14  และมีบันทึกประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัยอาณาจักรอยุธยา 

ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์เมืองขนอม มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ศักยภาพในการดึงดูดใจด้าน            

การท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเท่ียว และการบริหารจัดการ  สําหรับแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืนน้ัน มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่  การตลาดและการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  การวางแผนโครงการ

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  โครงสร้างองค์กรและการจัดการ และ การดําเนินการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 

คําสําคัญ :  ข้อมูลและศักยภาพทางประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์เมืองขนอม, การจัดการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์  

 

ABSTRACT  

 This research aims to study on 1) the Khanom’s historical information 2) The potential of Khanom’s historical 

sites and 3) Guidelines for managing the sustainable historical Tourism. This research is qualitative research, data 

were collected by studying the documents, webcasts, legends, field survey, questionnaire and deep interview. The 

                                                            
1  อาจารยป์ระจําหลักสูตรการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                         

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
2
 อาจารยป์ระจําหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกจิ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ                                           

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
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samples were 34 headman who selected by purposive sampling method and 7 community sages from the use of 

snowball sampling technique. Data were analyzed by using content analysis. The potential of tourist attractions were 

evaluated by using the quality standards of historical sites and data presentation by descriptive analysis. 

 Results of the study showed that Khanom was the historical community known by Hindu religious shrines, 

Sectarianism (respect S hiva) the Age of 12th-14th Buddhist Century and its historical recorded since Ayutthaya 

period. The potential of Khanom’s historical sites consisted of three components in which they were Potential for 

attracting tourism, Potential for supporting tourism and Management. The guidelines for managing the sustainable 

historical tourism was composed of four components in which they were Marketing and tourism development, 

Planning a tourism development project, Organizational structure and management and Implementation of tourism 

development projects. 

 

Keyword:  information and historical potential, history of Khanom, sustainable historical tourism management  

บทนํา  

 การขึ้นทะเบียนพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก ทําให้มีการวิจัย ขุดค้น และวเิคราะห์โบราณ 

วัตถุและโบราณสถานเพิ่มเติม เนื่องจากงานวิจัยและงานเขียนทางวิชาการที่เก่ียวข้องยังมีน้อย ทางจังหวัด

นครศรีธรรมราชจึงมีนโยบายให้อําเภอท่ีสังกัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกอําเภอ จัดทําหนังสือประวัติศาสตร์ประจํา

อําเภอเพื่อเป็นหลักฐานสําหรับสืบค้นในเชิงวิชาการ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนพระบรมธาตุเจดีย์

นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลก ทีมวิจัยได้รับภารกิจให้ดําเนินการศึกษาและเก็บข้อมูล ตลอดจนรวบรวมข้อค้นพบเพื่อ

จัดทําเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ของอําเภอขนอม ท้ังนี้จากการศึกษาเอกสาร ตลอดจนลงพื้นที่ภาคสนามของผูวิ้จัยเองได้

พบว่า ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองขนอมมีความเป็นมาท่ีน่าสนใจและมีความสําคัญเป็นอย่างมาก ด้วยประวัติที่ยัง

ไม่ได้มีการศึกษาและขุดค้นทางโบราณคดีมากนัก  อีกทั้งหลักฐานทางวิชาการมีน้อยมาก   อาจเป็นเพราะว่าขนอมได้รับ

การพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลเป็นตัวนํา จึงไม่ให้ความสําคัญกับสถานท่ีสําคัญ

ในอดีต อาทิ โบราณสถาน เทวสถาน ท่ีปรากฏร่องรอยทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ส่งผลให้พื้นท่ีถูกปล่อยท้ิงให้

รกร้างว่างเปล่า บางแห่งถูกทําลาย  และมีการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์โดยชุมชนรอบข้างมาอย่างยาวนาน  

 จากนโยบายของภาครัฐที่ให้ความสําคัญเก่ียวกับการท่องเที่ยว อันเป็นอุตสาหกรรมสําคัญท่ีนํารายได้เข้าสู่

ประเทศ และยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และ

เริ่ม เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี ได้ รับความนิยมมากขึ้นจนได้รับการประกาศยกย่องจาก  “AGODA” ซ่ึงเป็นบริ ษัท 

ผู้ให้บริการเว็บไซต์สํารองห้องพักในโรงแรมแบบออนไลน์ยอดนิยมของโลก ได้ทําการคัดเลือกให้ “ขนอม” เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวที่น่าสนใจอันดับที่ 5 ท่ีได้รับความนิยมของนักท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียประจําปี พ.ศ. 2559  (สํานักข่าวอะลาม่ี, 

2559) ครอบคลุมท้ังลักษณะภูมิประเทศ บรรยากาศ วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และประสบการณ์ท่องเท่ียวครบทุกรสชาติ 

ไม่ว่าจะเป็น แนวสนุกสนานผจญภัย และการพักผ่อนอย่างผ่อนคลายในบรรยากาศที่ เงียบสงบ ซึ่ง “ขนอม”  

เป็นอําเภอเล็กๆ ต้ังอยู่ทางตอนบนของจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ังอ่าวไทย มีภูมิประเทศท่ีเป็นธรรมชาติสวยงามมีแหล่ง
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช 

People's participation in tourism development, Lat -Na –Phra- Tart 

Nakhon Si Thammarat 

กุลวดี   จันทร์วิเชียร1  อรรณพ  ขําขาว2   และเตชิตา สุทธิรักษ์3 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดต้ัง “หลาดหน้าพระธาตุ” 

จังหวัดนครศรธีรรมราช เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดต้ัง “หลาดหน้าพระธาตุ”  จังหวัด

นครศรีธรรมราช และเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพ “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด

นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้ท่องเที่ยว และพ่อค้าแม่ค้า ผู้ทําการค้าขายใน “หลาดหน้าพระธาตุ” 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ศึกษาระหว่างวันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2560 ตัวแปรอิสระท่ีใช้ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ท่ีแตกต่างกัน ตัวแปรตาม คือ ลักษณะการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 5 ข้ัน แหล่ง

ท่องเท่ียว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ด้านริเริ่มการพัฒนา ด้านการวางแผนพัฒนา  

ด้านดําเนินการพัฒนา  ด้านรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

และด้านการประเมินผลการพัฒนา   

ด้วยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานนครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัด

นครศรีธรรมราช อีกทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดข้ึน มีอาหารพื้นบ้านท่ีหาทานได้ยาก ท้ังคาวหวาน นอกจากอาหาร

อร่อยๆแล้วยังมีลานการแสดงความสามารถของลูกหลานชาวนครศรีฯ และบูทกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมเช่น 

เพ้นท์ผ้าบาติก แกะสลักหนังตลุง ของที่ระลึกท่ีนักเรียนนํามาขายเป็นรายได้เสริม "หลาดหน้าพระธาตุ" จัดขึ้นทุกวันเสาร์

เวลา16.00น. ถึง 22.00น. บนถนนหน้าวัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีสําคัญภาชนะที่ใส่อาหารน้ันเน้นวัสดุที่

ทําจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ด้านริเร่ิมการพัฒนาอยู่ในระดับสูงท่ีสุด เน่ืองมาจากวิถีชีวิตแบบสังคมท้องถ่ินท่ีมีความผูกพันกัน ด้านการวางแผนพัฒนา   

ด้านดําเนินการพัฒนา และด้านรับผลประโยชน์จากการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้าน

ประเมินผลพัฒนา อยู่ในระดับตํ่าท่ีสุด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้กําหนดทรัพยากรและแหล่ง

ทรัพยากรท่ีใช้ในการพัฒนา ด้านรับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยู่ในระดับสูง เพราะเป็นข้ันตอนท่ีประชาชนท่ีมีส่วนร่วม

ในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาทางด้านวัตถุ และด้านจิตใจและก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพของประชาชน

                                                            
1 อาจารยป์ระจําภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2 อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
3 อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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ระดับสูงสุด ศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และ

รายได้ที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน

อย่างนัยสําคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะการวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระ

ธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตําบล  ควรจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นและ

ด้านวางแผนพัฒนามีประชาสัมพันธ์ “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น และระบบการ

บริหารภายในองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ใช้ระบบคุณธรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่และการสร้าง

อาชีพของชุมชนโดยใช้กระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการ 

 

คําสําคัญ  :  การมีส่วนร่วม , การพัฒนา, แหล่งท่องเที่ยว 

 

ABSTRACT 

Studying Participation of people in tourism development. "Front of the relics"  Nakhon Si Thammarat. The 

purpose is to study the nature of people's participation in the establishment.  " Front of the relics"  Nakhon Si 

Thammarat.  To study the factors affecting the participation of people in the establishment.  " Front of the relics" 

Nakhon Si Thammarat. And to study solutions for potential development. "Front of the relics" Nakhon Si Thammarat. 

The sample was used in the study. Tourists and traders. "Front of the relics" Nakhon Si Thammarat. The independent 

variable used was sex, age, marital status, education level, occupation, and income.  The variables were the 

characteristics of participation in the five-stage development. "Front of the Phra That" Nakhon Si Thammarat is the 

development initiative.  Development Planning Development Receive benefits from the development.  And the 

development evaluation. 

         With the cooperation of Tourism Authority of Thailand Nakhon Si Thammarat office. Chamber of Commerce in 

Nakhon Si Thammarat Province Both public and private. Held together There is a local food that is hard to find, but 

sweet and delicious food, there is also a demonstration of the ability of the children of Nakhon Si. And a variety of 

cultural and artistic activities. Batik Paint Carved leather The gift that students bring to sell as an extra income. "Front 

of the relics"  held every Saturday at 4 pm. At 22.00 on the road in front of Wat Phra Borommathat. Nakhon Sri 

Thammarat Importantly, food containers emphasize natural materials. Environmentally friendly 

            The study found that the participation in the development of tourist attractions " the front of the relics" 

Nakhon Si Thammarat.  The development side is at the highest level.  Due to the local social life, there is a 

connection. Development Planning Development And the benefits of the development of people are involved. At the 

moderate level The development evaluation.  At the lowest level That's the step.  Sub-district Administration 

Organization Define resources and resources for development.  The benefits of development are high.  It is the 

process by which people participate in the benefits of material and psychological development and create the 

highest level of occupational development.  Participatory sampling of sex, age, marital status, education level, 
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occupation and income were different. Engage in tourism development. "Front of the relics" Nakhon Si Thammarat. 

There were no statistically significant differences.  Research Suggestions Participation of people in tourism 

development. "Front of the relics" Nakhon Si Thammarat. Sub-district Administration Organization The public should 

be encouraged to participate in the recommendations, comments and development plans. The public relations "Front 

of Phra That"  Nakhon Si Thammarat.  To be more known.  And the administrative system within the Tambon 

Administration Organization. Use the moral system. To develop the area as a new tourist destination and to build a 

community of occupations using the integrated development process. 

 

Keywords: participation, tourism, development 

บทนํา 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญนํามาซ่ึงเงินจากการสร้างอาชีพ และการกระจายความเจริญไปสู ่   

ทุกภูมิภาค เม่ือประเทศประสบสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

ซ่ึงสามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น   ประเทศไทยปัจจุบันมีความด้อยในขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และด้อยในโครงสร้างการศึกษา ดังน้ันจึงเป็นหน้าที่โดยตรงท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้นําในด้านน้ี เป็น

แหล่งแห่งความรู้ท่ีทันสมัย มีการปฏิรูปการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ท่ีทันสมัย เพื่อรับมือต่อสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงของโลก  

 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติของประเทศในระยะ 5 ปี จะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า 

เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันท่ีด ี

สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เก้ือกูล 

และพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่นๆ รวมท้ังต้องมุ่งเน้นให ้  

“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความม่ันคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิด

สร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันท้ังในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง มี

คุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนําไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู 

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ประชาชนท่ัวไปมีความต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างถิ่น  เพื่อเป็นการพักผ่อน เพื่อศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติมและแสวงหาประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ จึงส่งผลให้ทรัพยากรการท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือวัฒนธรรม 

ถูกนํามาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เน่ืองจากความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ทําให้เกิดความหลากหลาย

ของภูมิทัศน์ด้านการท่องเท่ียวปรากฎข้ึน  อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก 

รัฐบาลถือว่าการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นนโยบายหลักสําคัญประการหน่ึง เป็นกิจกรรมท่ีต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ

กันของทุกฝ่ายในชาติอย่างกว้างขวาง นอกจากจะต้องมีทรัพยากรท่ีดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว เช่น ทะเล นํ้าตก 
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วัด โบราณสถาน ตลอดจนประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและชีวติความเป็นอยู่ท่ีน่าสนใจแล้ว ความมีมิตรไมตรี 

โอบอ้อมอารีต่อนักท่องเท่ียวเป็นเร่ืองสําคัญยิ่ง ดังน้ันความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและจริงจังในการระดมทรัพยากร

ท้ังหลายที่มีอยู่มาผสมผสานให้สอดคล้องกัน จะทําให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

อย่างสูงสุด 

 นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดในประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 780 กิโลเมตร มีจังหวัดท่ีอยู่ติดกันได้แก่ สงขลา 

พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช เป็นเมืองโบราณท่ีมีความสําคัญท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกครอง และศาสนามากที่สุดเมืองหน่ึง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักกัน

อย่างกว้างขวาง มาไม่น้อยกว่า 1800 ปีมาแล้ว หลัก ฐานทางโบราณคดี และหลักฐานทางเอกสารท่ีปรากฏในขณะนี้

ยืนยันได้ ว่านครศรีธรรมราช มีกําเนิดมาแล้วต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 7 เป็นอย่างน้อย  จากประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่ง

นครศรีธรรมราช สามารถประมวลได้ว่า "นครศรีธรรมราช"ได้ปรากฏชื่อในที่ต่างๆ หลายช่ือตามความรู้ความเข้าใจที่ 

สืบทอดกันมา และสําเนียงภาษาของชนชาติต่าง ๆ ท่ีเคยเดินทางผ่าน ในระยะเวลาที่ต่างกันเช่น ตามพลิงคม ตามพรลิงก ์

มัทธาลิงคม ตามพลิงเกศวร โฮลิง โพลิง เชียะโท้ว โลแค็ก (Locae) สิริธรรมนคร ศรีธรรมราช ลิกอร์ (Ligor) ละคอน คิวตู

ตอน สุวรรณปุระ ปาฏลีบุตร (Pataliputra) และเมือง นคร เป็นต้น  คําว่า"นครศรีธรรมราช" น่าจะมาจากสร้อยพระนาม

ของปฐมกษัตริย์ ผู้ครอง นครศรีธรรมราช คือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช คําน้ี แปลความได้ว่า "นครอันงานสง่าแห่ง 

พระราชาผู้ทรงธรรม" และธรรมของราชา แห่งนครน้ีก็คือ ธรรมแห่ง พระพุทธศาสนา   ถ้าจะลําดับความเป็นมาของ

นครศรีธรรมราช จากหลักฐาน โบราณคดี และ ประวัติศาสตร์ที่สืบค้น ได้ในขณะน้ี พบว่ามีภูมิหลังอันยาวนานนับต้ังแต่

ยุคหินกลาง ในราว 8,350-11 ,000 ปีท่ีล่วงมา จากหลักฐานมีการพบเครื่องหิน ที่มีตัวขวานยาวใหญ่ (บางคนเรียกว่า

ระนาดหิน ) ท่ีอําเภอท่า ศาลา ในยุคโลหะ ได้พบหลักฐานทางโบราณคดี คือ กลองมโหระทึกสําริด 2 ใบ ท่ีบ้านเกตุกาย 

ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง และที่คลองคุดด้วน อําเภอฉวาง  นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่อําเภอสิชลปัจจุบัน ยังมีร่องรอย

โบราณสถาน และโบราณวัตถุเก่ียวเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ ซ่ึงมีอายุเก่าแก่ที่สุดใน นครศรีธรรมราช เช่น พระพุทธรูป

สําริด ศิลปแบบอมราวดีของอินเดีย และเศียรพระพุทธรูปศิลปแบบคุปตะอินเดีย เป็นต้น จากหลักฐานเหล่าน้ี แสดงให้เห็น

ว่าใน ช่วงน้ีนครศรีธรรมราชได้รับ อิทธิพลวัฒนธรรมมาจากอินเดียอย่างมากมาย ท้ังในด้านศาสนา ความเชื่อ อักษร 

ภาษา ประเพณ ีและการปกครอง จนกลายเป็นพื้นฐานวัฒนธรรม นครศรีธรรมราชมาถึง ปัจจุบันน้ี 

15 กรกฎาคม 2560 เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรม “หลาดหน้าพระธาตุ” หรือถนนคนเดินหน้าวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้สโลแกน “ตลาดต้องชม บนถนนสายธรรม” ซ่ึงกําหนดจัดขึ้นทุก

วันเสาร์ เวลา 16.00-21.00 น. ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวและชาวนครศรีธรรมราช เป็นจํานวนมาก 

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักแม้ว่าในช่วงบ่ายจะมีฝนตกลงก็ตาม  สําหรับการจัดกิจกรรม “หลาดหน้าพระธาตุ” หรือ

ถนนคนเดินหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ภายใต้สโลแกน “ตลาดต้องชม บนถนนสายธรรม” เป็นการส่งเสริม       

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นไปตามนโยบายของนายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว “นครศรีด๊ีดี นครศรีดีกว่าเดิม” โดยมีการนําผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทต่างๆ รวมท้ัง

ขนมพื้นบ้าน อาหารพ้ืนบ้าน สินค้าต่างๆ อีกมากมาย มาจัดแสดงและจําหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนท่ัวไปได้

แวะชม ชิม ช้อป และการสาธิตและแสดงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังได้สักการะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชด้วย ได้ท้ัง

ความสุขกาย สุขใจ และความเพลิดเพลินสนุกสนาน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก ่สํานักงานการท่องเที่ยวและ
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กีฬาจังหวัดพาณิชย์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พัฒนาชุมชนจังหวัด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ททท. สํานักงานนครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว

จังหวัด เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา 16.00-21.00 น. เร่ิมคร้ังแรกในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 

เป็นต้นไป 

การมีส่วนร่วม (participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเร่ืองของความ ต้องการและทิศทางของ     

การเปลี่ยนแปลง จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ควร

จะต้องมีการตระหนักว่าการกระทําท้ังหมด ที่ทําโดยกลุ่ม ผู้นําชุมชน หรือกระทําผ่านองค์กร (organization) ดังน้ัน ผู้นํา

ชุมชน องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวนําให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นสิ่งสําคัญที่

จะทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนา ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนา เช่น การมีส่วนร่วม หลักการพัฒนาชุมชน 

กระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้จึงเป็นเร่ืองท่ีสําคัญท่ีต้องใช้ในงานพัฒนาชุมชน และคนก็มีส่วนสําคัญท่ีสุด 

เพราะ คนเป็นศูนย์กลางหลักในการพัฒนาท่ีจะทําให้ชุมชนมีการพัฒนาไปในทางท่ีดี การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของ           

การพัฒนาชนบท ไม่มีประเทศไหนท่ีพัฒนาโดยปราศจากการร่วมมือของประชาชน หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ

น้ัน International Association for Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ 

ดังน้ี 

               1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับตํ่าท่ีสุด แต่เป็นระดับท่ีสําคัญท่ีสุด  

เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ วิธีการให้

ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารส่ิงพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเส่ือต่างๆ การจัดนิทรรศการ 

จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

   2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความ

คิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น 

การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

               3. การเก่ียวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะทางท่ีนําไปสู่

การตัดสินใจ เพื่อสร้างความม่ันใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณา

เป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ เป็นต้น 

               4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุก

ขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็น

กรรมการ เป็นต้น 

                5. การเสริมอํานาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ 

เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านท่ีมอบอํานาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจท้ังหมด 

การทําโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดจากความต้องการของประชาชน เป็นต้น 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ”จังหวัดนครศรีธรรมราช สิ่งที่เป็น

ปัจจัยในการสู่ความสําเร็จ ความสามารถดําเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบไปด้วย       

ความเจริญด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการค้าและบริการการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อการพัฒนาและการกําหนด
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แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและการแก้ปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ เน่ืองจากการถูกจํากัดการพัฒนา

พื้นที่โดยกฎหมายทําให้จํากัดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจจําเป็นต้องกําหนดแผนท่ีจะมีการพัฒนาศักยภาพด้าน           

การท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซ่ึงสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวบางส่วนที่ต้องการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม  

ฉะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนทําให้ทราบถึงทัศนะการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีผลต่อการพัฒนาสู่ความสําเร็จ

ของ “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบถึงข้ันตอนที่สําคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

แก้ปัญหาในการดําเนินงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดองค์การท้องถิ่นต่อไป  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการศึกษาลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดต้ัง “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด

นครศรีธรรมราช   

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดต้ัง “หลาดหน้าพระธาตุ”  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ “หลาดหน้าพระธาตุ”  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 1 แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  (People’s Participation)  ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชนบท ท้ังนี ้

ต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5  ท่ี มุ่งเน้นคนเป็นสําคัญมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ   

ได้พยายามเปล่ียนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง  (Top - down)  มาเป็นจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom - 

up)  แนวทางดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของ  โอคเลย์  (Oakley, 1984: 17)  ได้กล่าวว่า   แนวทางจากระดับล่างขึ้นบนนี้  

เกี่ ย วข้ อ งอ ย่ าง ย่ิ งกั บแนวคิดการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน    ซ่ึ ง เป็ น ส่ิ ง ท่ี ขาดหาย  (Missing ingredient) ใน

กระบวนการพัฒนา  การมีส่วนร่วมของชุมชนน้ัน มีนักวิชาการได้อธิบายและให้ความหมาย  ปัจจัย  ขั้นตอนการมีส่วนร่วม

ของชุมชน  รูปแบบของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้มากมาย  ซ่ึงผู้วิจัยได้นํามากล่าวไว้เท่าที่จําเป็นและ

สอดคล้องกับแนวทางการศึกษา ดังน้ี 

   1. ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การมีส่วนร่วมของชุมชนน้ันมีนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายไว ้ดังน้ี 

โคเฮนและอัฟฮอฟ  (Cohen and Uphoff, 1981: 6)  ได้ให้ความหมาย  การมีส่วนร่วมของชุมชนว่า  สมาชิกของ

ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องใน  4  มิติ  ได้แก่   

1. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทําอะไรและทําอย่างไร 

2. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 

3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 
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4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อ

กระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค องค์การ

สหประชาชาติ (United  Nation, 1981: 5) และรีเดอร์  (Reeder, 1974: 39)  ได้ให้ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วม  ว่า

การมีส่วนร่วมเป็นการปะทะสังสรรค์ทางสังคม  ท้ังในลักษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล  และการมีส่วนร่วมของ

กลุม่ 

นอกจากนี้ สุชาดา  จักรพิสุทธ์ิ (2547) ศึกษาเร่ืองชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา  สรุปได้ว่า การม ี     

ส่วนร่วมของชุมชน  แบ่งได้ออกเป็น  2  ลักษณะ  ไดแ้ก่ 

1.ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเก่ียวข้องทางด้านเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้สังคม องค์กรต่างๆ ในชุมชน 

ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หน้าท่ีในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานต้ังแต่การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ 

วางแผน การร่วมปฏิบัติและการรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดข้ึน รวมทั้งส่งเสริม ชักนํา สนับสนุนให้การดําเนินงานเกิดผล

ประโยชน์ต่อชุมชนตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดด้วยความสมัครใจ  

2. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่การเก่ียวข้องทางด้าน

จิตใจ อารมณ์ รวมท้ังค่านิยมของประชาชนเป็นเคร่ืองชี้นําตนเองให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์      

การกระทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ทําให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม เกิดความผูกพัน มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรม

ท่ีดําเนินงานด้วยความสมัครใจ 

จากแนวคิดและทัศนะท่ีได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน

เกิดขึ้นจาก เป้าหมายที่ต้องการ ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน การเสริมแรง โอกาส ความสามารถ   

การสนับสนุน ความคาดหมายในสิ่งท่ีต้องการ  โดยมีพืน้ฐานของการมสีว่นร่วม ดังน้ี   

1. การมส่ีวนร่วมบนพื้นฐานของเหตุผล 

2. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของค่านิยม 

3. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของประเพณี 

4. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความผูกพัน ความเสน่หา 

โดยสรุป การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  เพื่อให้บรรลุถึง

วัตถุประสงค์ของกลุ่มคนท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม  ซึ่งการเร้าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น  ผู้ดําเนินงาน

จะต้องมีความเข้าใจในวิธีการดําเนินชีวิต  ค่านิยม ประเพณ ี ทัศนคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 

2 แนวคิดเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ความหมายของการท่องเท่ียว 

ในพจนานุกรม  Webster’s Third New International Dictionary ได้ ให้ความหมายของคํ าว่า  Tourism หรือ  

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อสราญใจ การบริหารงานธุรกิจเก่ียวกับการท่องเท่ียว ส่วน Tourist หมายถึง 

นักท่องเที่ยว ผู้ท่ีเดินทางจากอีกจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง เพื่อใฝ่หาสุขารมณ์หรือเพื่อความรู้ทางวัฒนธรรมแล้วกลับมา  

ณ จุดเริ่มต้น คําว่า “การท่องเที่ยว” จึงเป็นคําที่มีความหมายกว้างมิได้มีความหมายเพียงการเดินทางเพ่ือการพักผ่อน

หย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงการเคล่ือนย้ายประชากรจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหน่ึง รวมท้ัง

การเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว่างประเทศ การท่องเท่ียวจึงเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน  
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มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในปัจจุบันการท่องเท่ียวจึงเป็น

ธุรกิจที่กว้างขวาง ความหมายของการท่องเท่ียวน้ันอาจสรุปได้ในเงื่อนไข 3 ประการ คือ ประการแรก ต้องเดินทางจากถิ่น

ท่ีอยู่อาศัยไปยังท่ีอื่นชั่วคราว ประการท่ีสอง ต้องเดินทางไปด้วยความสมัครใจ และประการสุดท้ายเดินทางด้วย

จุดมุ่งหมายใดๆก็ได้ ท่ีมิใช่เพื่อการประกอบอาชพี หรือหารายได้ (วรรณา วงษ์วานิช, 2539) 

ปัจจัยของการท่องเที่ยว แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1)  สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถดึงดูดหรือโน้มน้าวใจให้เกิดความสนใจ

ปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ท่ีนักท่องเท่ียวไปเยือนจะต้องเป็นพื้นท่ีท่ีมีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว

เป็นสําคัญ ในแหลง่ท่องเท่ียวจะมีจุดท่ีเป็นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว 

จุดหน่ึงหรือหลายจุดก็ได้ ถ้ามีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหลายจุด แหล่งท่องเท่ียวน้ันจะมีนักท่องเที่ยวและ

สนใจนยิมเดินทางมาท่องเที่ยวกันมาก 

ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

(1) ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวท่ีธรรมชาติให้มา (Natural Attraction Factors) คือ ความงามตาม

ธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปเที่ยวในพื้นท่ีน้ัน เช่น หาดทรายท่ีสวยงาม สภาพป่า และชีวิตสัตว์ป่า  

เป็นต้น 

           (2) ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (Historical and Cultural Attraction Factors) เป็นสิ่งที่

มนุษย์สร้างข้ึนแล้วสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์ไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว ยังพื้นท่ีน้ัน เช่น ส่ิงก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรม 

ไดแ้ก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็นต้น วิถีชีวิตจากการกระทําของ 

           (3) คน เช่น ตลาดน้ํา ก็เป็นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวที่มนุษย์ทําให้เกิดข้ึนมา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ  

ท่ีคนเราสร้างขึ้นมา เชน่ การแข่งกีฬา การแสดง การจัดเทศกาล เช่น งานเทศกาลอาหาร งานเทศกาลผลไม้ เป็นต้น 

2)  ส่ิงอํานวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สิ่งต่างๆ ท่ีรองรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทําให้การเดินทาง

ท่องเท่ียวเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือ เรื่องท่ีพักแรมไม่ว่าจะเป็นท่ีพักในรูปแบบโรงแรม รีสอร์ท 

บังกะโล เกสท์เฮ้าส์ สิ่งสําคัญอันดับรองลงมา คือ การบริโภคจึงต้องมีร้านอาหารบริการสําหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจน

ข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้บริการนักท่องเท่ียว 

3)  การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวน้ันได้ คือ ต้องมีการคมนาคมขนส่ง

นักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเท่ียวน้ันอย่างสะดวก 

ปัจจัยในการเลือกสถานที่ ท่องเท่ียวของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไปตามความพึงพอใจหรือ        

ความต้องการที่จะได้รับจาการไปท่องเที่ยว โดยท่ีบางคนต้องการไปท่องเท่ียวธรรมชาติอย่างเดียวแต่บางคนอาจจะ

ต้องการความสะดวกสบายในเรื่องของที่พักหรืออาหารเป็นต้น 

การท่องเที่ยวจึงเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ ทรัพยากรแหล่ง

ท่องเท่ียว (Tourism Resource) บริการท่องเท่ียว (Tourism Service) และการตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Market of 

Tourist) แต่องค์ประกอบย่อยๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน เป็นเหตุและผลซ่ึงกันและกัน ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการ

ท่องเท่ียวจึงอยู่ที่ความแตกต่างในองค์ประกอบย่อยและความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นเอง (อรนุช ศิลป์มณีพันธ์, 2547) ทั้งนี้ 

การท่องเที่ยวจึงเป็นปรากฏการณ์ของมนุษย์ที่สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับสภาพแวดล้อมท้ังที่เป็นธรรมชาติและวัฒนธรรม

ในการเดินทางไปท่องเท่ียวแต่ละสถานที่ย่อมมีจุดหมายของการเดินทางไปท่องเท่ียวที่ต่างกัน 
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วัตถุประสงค์กับการท่องเที่ยว 

โรบินสัน (Robinson) ได้กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวของบุคคลมีอยู่ 8 ประการ คือ 

1)   เพื่อฟื้นฟูสุขภาพและร่างกาย 

2)   เพ่ือสุขภาพอนามัย เพ่ือสูดอากาศบริสุทธ์ิ อาบแดด อาบนํ้าแร่ 

3)   เพื่อเข้าร่วมหรือชมกิจกรรมทางกีฬา 

4)   เพ่ือไปชมส่ิงที่แปลกใหม่ในต่างประเทศ 

5)   เพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจ ความสนุกสนาน ความสดชื่น เพื่อการพักผ่อน 

6)   เพื่อสาเหตุส่วนตัว เช่น ไปเยี่ยมญาติ ไปพบเพื่อนใหม่หรือเพื่อหลบหนีคนที่ใกล้ชิดจําเจ 

7)   เพ่ือเหตุผลทางด้านจิตใจ ศาสนา 

8)   เพื่ออาชพีและการธุรกิจ 

ตามมติเอกฉันท์ของสหประชาชาติในการประชุมครั้งที่ 21 ในปี พ .ศ .2510 อันเป็นปีท่องเท่ียวสากลว่า  

“การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมพื้นฐานท่ีมนุษยชาติต้องการมากท่ีสุด ควรท่ีรัฐบาลของทุกประเทศและมนุษย์ทุกคนจะ

สนับสนุน” (Burkart & Medlik, 1985: 59) จากมูลเหตุจูงใจ เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาน้ี คงจะไม่มีมูลเหตุจูงใจอันใด

อันหน่ึงที่เป็นตัวกระตุ้นที่เด่นท่ีสุด แต่มีลักษณะผสมผสานกัน 

3 ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ณัฎฐณิชา หม่ืนหนู  (2555) ทําการวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  

กรณีศึกษา เทศบาลตําบลทะเลน้อยและเทศบาลตําบลพนางตุง  อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ผลการศึกษาพบว่า  

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ท้ัง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา

รายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมด้าน   

การปฏิบัติกิจกรรม และการมีส่วนร่วมด้านการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและ

ประเมินผล การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน 

 รุ่งวิทย์ ตรีกุล  (2558)  ทําการวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนบึงพลาญชัยในการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง

ย่ังยืน  ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในชุมชนบึงพลาญชัย มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวอย่าง

ย่ังยืน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ท้ังในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการปฏบิัติการการร่วมรับผลประโยชน์และ

การติดตาม ตรวจสอบ มีความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ด้านการท่องเท่ียวท่ีมีความต่อเน่ือง มีคุณภาพ และมี

ความสมดุล โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน และมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ในด้านการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์และด้านการติดตามตรวจสอบ  

วิธีดําเนินการ 

 การศึกษาวิจัย เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด

นครศรีธรรมราช ไดใ้ชวิ้ธกีารศึกษาวจัิยในเชิงคุณภาพ และเชงิปริมาณ โดยดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 
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1. ขอบเขตการศึกษา  

             ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนท่ัวไปบริเวณ “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประมาณกว่า  2,000  คนต่อวัน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ ท่ี ใช้ ในการศึกษาครั้ ง น้ี  คือ  ประชาชนท่ัวไป  บริ เวณ  “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด

นครศรีธรรมราช  โดยการสุ่มตัวอยา่งแบบบังเอิญ ได้จํานวนท้ังสิ้น 150  

 2. ขั้นตอนการศึกษา 

 การศึกษาวิจัย เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ผู้วิจัยโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ในการศึกษา ใช้สถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูลดังน้ี  

1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างนําเสนอโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็น ใช้สถิติ t-test ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุม่  

 การศึกษาวิจัย เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ”  

จังหวัดนครศรธีรรมราช  ไดใ้ชวิ้ธกีารศึกษาวจัิยในเชิงปริมาน (quantitative research) โดยดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

1. การศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ดังน้ี 

 1.1 การศึกษาโครงการจัดทําแผนแม่บทและการมีส่วนร่วม ในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  

1.2 ศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน 

1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง               
2. การศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย ข้อคําถามแบบปลายปิด และ

ปลายเปิด จํานวน 3 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1  คําถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของประชาชน จํานวน 6 ข้อ  ดังน้ี เพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการอยู่ในจังหวัด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นข้อคําถามแบบเลือกตอบ 

  ตอนที่ 2 คําถามการแสดงความคิดที่เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

“หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรธีรรมราช 

  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว “หลาดหน้า

พระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์นักท่องเท่ียว “หลาดหน้าพระธาตุ” 

จังหวัดนครศรธีรรมราช 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม สําหรับการวิจัยจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่

เก่ียวข้อง 
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2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาปัญหาพิเศษ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความ

เท่ียงตรงของคําถาม เพ่ือให้ไดเ้นื้อหาของคําตอบแต่ละข้อตรงตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3. นําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 20 

คน  จากน้ันนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสําหรับการวิจัยไปทดสอบความเที่ยงตรง  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประสานงานด้านข้อมูลจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพาณิชย์จังหวัด 

วัฒนธรรมจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พัฒนาชุมชนจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช ททท. สํานักงานนครศรีธรรมราช หอการคา้จังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัด เป็นต้น 

2. แจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

3. บันทึกข้อมูลเอกสาร และข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะห์ทางสถิต ิ

ตัวแปรในการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปรท่ีสําคัญในการวิจัย ดังต่อไปน้ี 

1.1. ตัวแปรอิสระ ประชาชนท่ัวไปบริเวณ “หลาดหน้าพระธาตุ”  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ประกอบด้วย 

1.1.1. ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการอยูจั่งหวัด 

1.1.2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่  อาชีพ  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

1.2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” 

จังหวัดนครศรธีรรมราช 

1.2.1. ด้านริเร่ิมการพัฒนา 

1.2.2. ด้านการวางแผนกพัฒนา 

1.2.3. ด้านดําเนินการพัฒนา 

1.2.4. ด้านรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

1.2.5. ด้านการประเมินผลการพัฒนา 

4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 

 เก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 1-31 กรกฎาคม 2560 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสถิติทางสังคมศาสตร์ 

(The Statistical Package for Social Sciences) โดยใช้สถิตท่ีิเก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กรอกข้อมูลแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (X) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้ค้าขายในตลาดนํ้าย้อนยุคปากพนัง ใช้สถิติ  t-test ทดสอบความ

แตกต่างของคะแนนเฉลี่ย 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่าง

ของคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุม่ และหากพบความแตกต่างจะทําการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
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ผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

1. ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดต้ัง “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประชาชนท่ัวไป บริเวณ “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.50  

และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.50  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.40 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

สมรส คิดเป็นร้อยละ 55.20 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ม.6/ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 28.50 ส่วนใหญ่มีการ

ประกอบอาชีพค้าขาย  คิดเป็นร้อยละ 33.10 ส่วนใหญ่ระยะเวลาในการอยู่จังหวัด จํานวนมากกว่า 10 ปี  คิดเป็นร้อยละ  

22.20  และส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 33.80   

2. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด

นครศรีธรรมราช   ท้ัง 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแล้วเป็นรายด้าน พบว่า  

1. ด้านริเร่ิมการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับสูงท่ีสุด 

2. ด้านการวางแผนในการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม  อยูใ่นค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 

3. ด้านการดําเนินการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม  อยู่ในค่าเฉล่ียระดับระดับปานกลาง 

4. ด้านรับผลประโยชน์จากการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม  อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับระดับปานกลาง 

5. ด้านการประเมินผลการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม    อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับระดับตํ่าที่สุด 

3. สําหรับแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ “หลาดหน้าพระธาตุ”  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยภาพรวม

ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  

มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในการมีส่วนร่วม 

 

การอภิปรายผล 

จากการผลการศึกษาผู้วิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด

นครศรีธรรมราช ด้านริเริ่มการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด อาจเน่ืองมาจากวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนเป็น

สังคมท้องถ่ิน ทําให้ประชาชนผูกพันกัน และก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของกิจการ   สอดคล้องกับแนวคิด

ของ ณัฎฐณิชา หม่ืนหนู  (2012) กล่าวว่า  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ท้ัง 5 ด้าน 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ  การมีส่วนร่วมด้าน            
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การรับผลประโยชน์รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติกิจกรรม และการมีส่วนร่วมด้านการค้นหาปัญหาและ

สาเหตุของปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน 

2. จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด

นครศรีธรรมราช ด้านการวางแผนในการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม  อยู่ในค่าเฉล่ียระดับปานกลาง  ด้านการดําเนินการ

พัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม  อยู่ในค่าเฉลี่ยระดับระดับปานกลาง  ด้านรับผลประโยชน์จากการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม  

อยู่ในค่าเฉล่ียระดับระดับปานกลาง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาภายในชุมชน และมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจกําหนดความต้องการของชุมชนตลอดจนมีส่วนในการจัดลําดับความสําคัญของความต้องการ ด้าน      

การประเมินผลการพัฒนาประชาชนมีส่วนร่วม   อยู่ในค่าเฉล่ียระดับระดับตํ่าท่ีสุด   พบนัยสําคัญของการดําเนินการเป็น

ขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน ซึ่งกรณีน้ีเป็นการบริหารจัดการของ 

หน่วยงานและใช้งบประมาณจากอบต. อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นขั้นตอน การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์

ของโครงการ กําหนดวิธีการและแหล่งทรัพยากรท่ีจะใช้ในการพัฒนาที่ได้กระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค์ตาม

นโยบายภาครัฐ  สอดคล้องกับแนวคิดของรุ่งวิทย์ ตรีกุล กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนบึงพลาญชัยในการจัดการ   

การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  ประชาชนในชุมชนบึงพลาญชัย มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน ท้ังในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการปฏิบัติการการร่วมรับผลประโยชน์และการติดตาม 

ตรวจสอบ มีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ด้านการท่องเท่ียวที่มีความต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีความสมดุล 

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน และมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในด้านการมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติการ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์และด้านการติดตามตรวจสอบ 

3. จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านรับผลประโยชน์จากการพัฒนามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงท่ีสุด  

เพราะเป็นข้ันตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิด

จากการพัฒนาท้ังด้านวัตถุ และด้านจิตใจของประชาชน และพบว่าก่อเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพอยู่ในความต้องการ

ของประชาชนระดับสูงที่สุด เน่ืองจากเป็นผลพวงจากการมีส่วนร่วมและการพัฒนาอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 

4. การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัด

นครศรีธรรมราช ระหว่าง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ท่ีต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน ซ่ึงไม่

ตรงกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ้ตามแนวคิดของทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมให้ประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว “หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช มีส่วนร่วม ใน    

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในด้านการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อ อบต. เมืองนครศรีธรรมราช ในการวางแผนพัฒนา “หลาด

หน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช  เน่ืองจากด้านการวางแผนพัฒนาประชาชนมีส่วนรว่มในระดับน้อยที่สุด 

2. ควรทําการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเท่ียวในพื้นท่ี เพื่อรับทราบปัญหา  

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อสามารถขยายผลงานวิจัยได้ลึกขึ้นจะทําให้ได้เห็นใน

แง่มุมหลายๆได้  
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3. อบต.เมืองนครศรีธรรมราช  ควรใช้แนวทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว 

“หลาดหน้าพระธาตุ” จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้กระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการ 

4. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Develop and Research : 

D&R) เพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีจิตสํานึกในกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างถาวร และได้ตรงตามความต้องการ

ของทฤษฎีการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง 
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การสํารวจข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยกิจกรรมเดินป่า 

เพ่ือกําหนดความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก 

Surveying the Mangrove Ecosystems Resources Information by hiking activity 

for determine the system’s requirements of Barn Tha Bor Koh Digital Learning center 
เสาวคนธ์  ชูบัว และอารีรัตน์  ชูพันธ์ 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สํารวจข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก  2) ศึกษา        

ความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก  และ 3) ออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล

บ้านท่าบ่อโก โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นอาสาสมัครท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษา

ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกโดยสมัครใจ จํานวน 45 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมเดินป่า  

การบันทึกข้อมูลภาคสนาม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การระดมพลังสมอง และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้

การวิเคราะห์เน้ือหา และวิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก ผลการวิจัยพบว่า 

ข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก เป็นป่าชายเลนชุมชนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลาย

มาก ท้ังพันธ์ุพืช และพันธุ์สัตว์ ความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก มี 2 ส่วน ได้แก่ 

แผนผังเส้นทางเดินเท้าแสดงจุดเรียนรู้ 4 จุด ได้แก่ 1) ดูนก   2) ฟื้นฟู ป่าชายเลน  3) สัตว์ในป่าชายเลน และ  

4) ไม้ดึกดําบรรพ ์และโครงสร้างระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก ประกอบด้วย เว็บเซิร์ฟเวอร์ ส่วนติดต่อ

ผู้ใช้ และส่วนการทํางานของระบบ สําหรับการออกแบบระบบสารสนเทศ ใช้แผนภาพกระแสข้อมูล แบบจําลองฐานข้อมูล

เชิงสัมพันธ์ และแผนผังเส้นทางเดินเท้าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน    

คําสําคัญ:   ข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศ, ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก, ศูนยเ์รียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก 

 

ABSTRACT  

 The purposes of this research were to 1) survey the mangrove ecosystems resources information at Barn 
Tha Bor Koh   2) determine the system requirements of Barn Tha Bor Koh Digital Learning Center and 3)  design 

the Barn Tha Bor Koh Digital Learning Center system. Data for this research is qualitative data.  The sample were 

45 volunteers whose participation of the hiking activity for learning mangrove ecosystem at Barn Tha Bor Koh. The 

study tools using hiking activity, field note, Non-participant Observation, Brainstorming and Focus Group Discussion. 

Data were analyzed by using contents analysis and system requirements analysis. Results of the study showed that 

the Ecosystems resources information at Barn Tha Bor Koh is a community mangrove forest that has a high 

biodiversity and found the residents of plants and animal species. The Digital learning center system’s requirements 

divide into 2 parts. Part I:  there were 4 areas of learning shown on the walking map in which they were 1) bird 

watching, 2)  mangrove rehabilitation, 3)  mangrove animal and 4)  mangrove plant.  Part II:  The system structure 
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consisted of web server, user interface and system working. The system design show by data flow diagram, entities 

relationship diagram and a learning mangrove ecosystem walking map.  

Keyword:  Ecosystems resources information, Mangrove Ecosystem, Barn Tha Bor Koh Digital Learning Center 

 

บทนํา    

ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกต้ังอยู่ใน ชุมชนบ้านท่าบ่อโก หมู่ท่ี 7  ตําบลท้องเนียน อําเภอ 

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นท่ีเชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ และพื้นที่ของวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคลองแนวเขต คลองขนอม  

และคลองบางขนาน แบ่งแยกพื้นท่ีออกจากกัน มีภูเขาล้อมรอบโดยมีลําธารเล็กๆ ไหลลงมาบรรจบกัน จากต้นนํ้าไหลผ่าน

ท่ีราบลุ่มชุ่มนํ้าและทางตอนปลายของคลองขนอมเป็นปากนํ้าเปิดสู่ทะเลอ่าวไทย ทําให้นํ้าในคลองมีความเข้มข้นของเกลือ

ท่ีแตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือนํ้าเค็ม นํ้ากร่อย และน้ําจืด ทั้งนี้ยังมีความเปล่ียนแปลงของนํ้าข้ึนนํ้า

ลง ในแต่ละวัน และปริมาณนํ้าตามฤดูกาล  จึงเกิดเป็นป่าอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก  

โดยสามารถแบ่งเป็น ป่าเขา ป่าพรุ และป่าชายเลน แยกได้ตามลักษณะความลาดชันของภูมิประเทศและพันธุ์ไม้ที่อาศัยอยู่

ในบริเวณน้ัน ต้นไม้ในป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกเจริญเติบโตแบบผสมผสาน ท่ีพบมากในบริเวณน้ี ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ 

โกงกางใบเล็ก แสม ตะบูน ถั่วดํา ถั่วขาว ลําแพน จาก พังกาหัวสุม หลุมพอทะเล หงอนไก่ทะเล ตาตุ่มทะเล เป็นต้น  

อันเป็นแหล่งฟักตัวของสัตว์วัยอ่อน ประกอบด้วยสัตว์ท่ีอาศัยอยู่บนต้นไม้ สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ใต้เปลือกไม้และต้นไม้ท่ีตายแล้ว  

สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ผิวเลนและดินทราย สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ใต้ดินเลนและดินทราย สัตว์นํ้า แมลงและนกท่ีหากินอยู่บริเวณป่าชาย

เลน เป็นต้น (สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช, 2560) 

 ทีมวิจัยได้ลงสํารวจพื้นท่ี ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่อุทยาน ด้วยการเดินเท้าทางบกพบ

ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธ์ุไม้เป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน แต่ยังต้องอาศัย

งบประมาณและเวลาในการพัฒนาเส้นทางเดินเท้าที่เหมาะสมซ่ึงต้องใช้เวลาศึกษาอีกพอสมควร ทีมวิจัยและผู้ร่วมสํารวจ

ยังลงพื้นที่ทางนํ้าโดยใช้เรือคายัคในคลองบางขนานเชื่อมกับคลองขนอม ซ่ึงเป็นเส้นทางสายโบราณท่ีชาวบ้านใช้สัญจรใน

อดีตที่ยังไม่มีการสร้างถนน ทีมนักวิจัยและผู้ร่วมสํารวจได้พบกับความแปลกตาของป่าชุ่มนํ้า มีต้นไม้ใหญ่แผ่ก่ิงก้านสาขา

เช่ือมต่อเป็นอุโมงค์ต้นไม้ มีความหลากหลายของพรรณไม้ในป่าชายเลนอย่างเห็นได้ชัด สามารถมองเห็นการเชื่อมโยงและ

การอาศัยของสัตว์ในป่าชายเลนได้อย่างใกล้ชิดและชัดเจน  กิจกรรมนําร่องครั้งน้ี ทีมวิจัยได้ทํากิจกรรมเพ่ือให้บริการ

วิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชน โดยจัดกิจกรรมเดินป่าเพ่ือศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทสนับสนุนด้านข้อมูล มาเป็นตัวช่วยในการจัดการกับข้อมูลระบบนิเวศป่าชายเลน 

ด้านพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และเส้นทางเดินเท้า โดยศึกษาและกําหนดจุดเรียนรู้ สําหรับประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บข้อมูล

สําหรับศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล เพื่อมอบให้ชุมชนได้พัฒนาเพื่อความย่ังยืนต่อไป สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่า    

ชายเลนไว้ เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับผู้สนใจท่ัวไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. สํารวจข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก 

 2. ศึกษาความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก 

 3. ออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก   

วิธีการวิจัย  

  งานวิจัยน้ี เป็นการสํารวจข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลน  ศึกษาความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์

เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก และ ออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดการศึกษา

ดังต่อไปนี ้   

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่  

   1) พันธุไ์ม้ พันธุสั์ตว์ ที่เตบิโตอยู่ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก  

   2) ผู้เข้าร่วมโครงการเดินป่าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน จํานวน 110 คน ประกอบด้วยผู้นําชุมชน ชาวบ้าน 

เจ้าหน้าท่ีอุทยาน คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่อําเภอขนอม บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     

 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  

   1) พันธ์ุไม้ พันธ์ุสัตว์ ท่ีเจริญเติบโตอยู่ในพื้นท่ีของศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก บริเวณ

เส้นทางเดินเท้าท่ีทีมวิจัยสํารวจ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (convenience or accidental sampling) 

(กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2545)  

   2) อาสาสมัครร่วมทํากิจกรรมเดินป่าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนจํานวน 45 คน โดยสมัครใจ (Voluntary 

Sampling) และสามารถอยู่ร่วมทํากิจกรรมได้ตลอดวัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2543) โดยแบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มละ 15 คน ตามจํานวนของเจ้าหน้าท่ีอุทยาน 3 ท่าน และได้คละผู้นําชุมชน ครู นักเรียน บุคลากร และ นักศึกษาเข้า

ด้วยกัน 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

   ตัวแปรอิสระ ได้แก ่ 

    1) กิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านท่าบ่อโก  

    2) การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล  

   ตัวแปรตาม ได้แก่  

   1) ข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก   

   2) ความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

  1. กิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน 

  2. การบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Field Note)    

  3. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation)  

   4. กิจกรรมระดมพลังสมอง (Brainstorming)  

   5. กิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยลําดับงานออกเป็น 3 กิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 

  กิจกรรมที่ 1 การเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก  

   1. ผู้วิจัยทําหนังสือจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรม และเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน  

ในพ้ืนที่ของชุมชนบ้านท่าบ่อโก ถึงผู้นําชุมชน หัวหน้าชมรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก เจ้าหน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ และโรงเรียนมัธยมในพื้นท่ีใกล้เคียง  

   2.  ทีมวิจัยและชุมชนประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมวางแผน โดยกําหนดเส้นทางเดินเท้า และกําหนด

กิจกรรมสํารวจ ซึ่งเส้นทางเดินเท้าที่วางไว้มี 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) เส้นทางเดินเท้าระยะส้ัน ประมาณ 1 กิโลเมตร สําหรับ

นักเรียนอนุบาล 2) เส้นทางเดินเท้าระยะกลาง สําหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยม ประมาณ 1.8 กิโลเมตร และ 3) 

เส้นทางเดินเท้าระยะไกล ประมาณ 2.5 กิโลเมตร สําหรับผู้ใหญ่ โดยการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี ผู้วิจัยต้องการสํารวจข้อมูล

ทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนในระยะทางไกล  จึงเลือกเส้นทางท่ี 3 ซ่ึงทรัพยากรทีสํารวจมีความครอบคลุมท้ังเส้นทาง

ท่ี 1 และเส้นทางท่ี 2 ท้ังหมด    

   3.  ทํากิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สมัครใจเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน รวมท้ังหมด 45 คน โดยในกลุ่มประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา 

ชุมชน และเจ้าหน้าที่อุทยาน มีทีมผู้วิจัยคอยสังเกตการณ์และร่วมเก็บบันทึกข้อมูลด้วย  

   4.  ผู้วิจัยอธิบายเส้นทาง รวมท้ัง กฎและกติกา ในกิจกรรมเดินป่า โดยให้ฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่ 

หรือสอบถามชุมชนได้ สามารถใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่บันทึกภาพ หรือจดใส่สมุดบันทึก และเปิดระบบจีพีเอส ตลอดกจิกรรม  

   5.  แจกจ่ายน้ําขวดเล็กให้แต่ละกลุ่มโดยมีกติกาว่าให้นําขวดกลับมาท้ิงลงในถุงขยะเพื่อการอนุรักษ์

ระบบนิเวศให้กับผืนป่า  

   6. ปล่อยตัวอาสาสมัครท้ัง 3 กลุ่มเพื่อทํากิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โดยผู้วิจัย

ร่วมเดินป่าไปกับกลุ่มอาสาสมัคร ดังแสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 การทํากิจกรรมเดินป่าเพ่ือศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน 

 

   7.  ผู้วิจัยใช้โทรศัพท์มือถือเปิดระบบจีพีเอส และทดสอบสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมในเขตป่า   

ร่วมฟังบรรยายจากเจ้าหน้าท่ี จดบันทึกข้อมูลต้นไม้ พันธ์ุสัตว์  ถ่ายภาพ ซักถามชุมชน และสังเกตการให้ความสนใจของ

กลุ่มอาสาสมัครตลอดกจิกรรม ดังแสดงในภาพที่ 2   

 

 
 

ภาพที่ 2  การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนโดยการสอบถามชุมชน 
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  กิจกรรมที่ 2 การระดมพลังสมอง    

   8.  หลังจากทุกกลุ่มกลับมายังจุดปล่อยตัวแล้ว ใหรั้บอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัย   

   9.  ผู้วิจัยแจกกระดาษขาวเทา และปากกาเมจิก ให้กลุ่มละ 1 ชุด ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมอง 

แสดงผลการศึกษาเร่ือง “จุดเรียนรู้ระบบนิเวศบนเส้นทางเดินเท้า”  โดยวาดภาพเส้นทาง และเสนอความคิดเห็นบริเวณที่

ต้องการพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ให้กับศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก ดังแสดงในภาพที่ 3  

 

 
ภาพที่ 3 ภาพการระดมสมอง 

 

   10.  การนําเสนอผลการศึกษา โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินรายการ ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการศึกษา  

โดยมีการเสนอความคิดเห็น แลกเปล่ียนแนวคิดกันระหว่างอาสาสมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชุมชน ครู และเจ้าหน้าที่อุทยาน 

ดังแสดงในภาพท่ี 4  

 

 
ภาพที่ 4 การนําเสนอจุดเรียนรู้ระบบนิเวศบนเส้นทางเดินเท้าของกลุ่มอาสาสมัคร 
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   11.  ผู้วิจัยสรุปข้อมูลท่ีได้รับเพื่อนําไปพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล และส่ิงท่ีสังเกตได้ด้านการทํางาน

ร่วมกันเป็นทีม กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนและปิดโครงการกิจกรรมเดินป่า ผู้วิจัยรวบรวมผลการศึกษาที่ได้

ท้ังหมด นําไปประมวลผลต่อไป   

  กิจกรรมที่ 3  การสนทนากลุ่ม    

   12.  ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้ แล้วจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มโดยมี อาจารย์ที่เช่ียวชาญด้านการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ อาจารย์ด้านการท่องเที่ยว และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก เพื่อศึกษา

และวิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก ร่วมกัน 

   13.  ผู้วิจัยออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก โดยใช้ แผนภาพกระแสข้อมูล 

(Data flow Diagram)  และแบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model)  ในการอธิบายความต้องการ

ระบบ  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  ศึกษาเน้ือหาจากเอกสาร การสนทนา

กลุ่ม การบันทึก และการสังเกตจากสถานท่ีจริง จําแนกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สารสนเทศ  

ผลการวิจัย   

 1. ผลการสํารวจข้อมูลทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก  

  ผลการสํารวจ  พบว่า ป่าชายเลนบ้ านท่ าบ่อ โก  เป็น ป่าชายเลนชุมชนที่ มีอายุมากกว่า  200 ป ี

ทรัพยากรธรรมชาติมีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์มาก มีต้นไม้ป่าชายเลนข้ึนอยู่อย่างหนาแน่นเต็มพื้นท่ี เช่น โกงกาง 

ใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ตะบูนขาว ตะบูนดํา ตาตุ่ม ถ่ัวขาว โปรงขาว พังกาหัวสุมดอกแดง พังกาหัวสุมดอกขาว ฝาดดอก

แดง ปอทะเล ลําพู ลําแพน หงอนไก่ทะเล เป็นต้น พันธ์ุสัตว์ท่ีพบ ได้แก่ สัตว์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ได้แก่ ลิงแสม นกอพยพ

ตามฤดูกาล และนกประจําถิ่น สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในดินเลน ได้แก่ กุ้ง ปูแสม ปูก้ามดาบ หอยกันต์ สัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในนํ้า ได้แก ่ 

ปลากะพง ปลานิล ปลาไก ่ 

 2. ความต้องการของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก  สามารถแบง่ได้เป็น 2 ส่วน ดังต่อไปน้ี  

 2.1  แผนผังเส้นทางเดินเท้าโดยกําหนดจุดเรียนรู้ ได้ 4 จุด  ได้แก่  1) ดูนก  2) ฟื้นฟูป่าชายเลน  3) สัตว ์  

ในป่าชายเลน และ 4) ไม้ดึกดําบรรพ์  มีระยะทางประมาณ 2.50 กิโลเมตร  

 2.2  โครงสร้างระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล ประกอบด้วย ส่วนเว็บเซอร์ฟเวอร์ ส่วนติดต่อผู้ใช้  

และส่วนการทํางานของระบบ ซึ่งประกอบด้วย ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบค้นหาข้อมูล และระบบแสดงแผนผัง   

ดังแสดงใน ภาพที่ 5  
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ภาพที่ 5 โครงสร้างของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก 

 

 3. การออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก 

 ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วาดแผนภาพกระแส

ข้อมูล เพื่ออธิบายการทํางานของระบบ  แบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สําหรับอธิบายการเก็บข้อมูลด้านพันธุ์พืชและ

พันธ์ุสัตว์  และแผนผังเส้นทางเดินเท้าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกสําหรับแสดงผลให้กับผู้ใช้งานระบบ 

สามารถคลิกเพื่อดูคําอธิบายเพิ่มเติมได ้   

  3.1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow Diagram)  

 การทํางานของระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล ได้กําหนดให้ผู้ใช้ระบบ เข้าค้นหาข้อมูลสัตว์และพันธ์ุพืช

ผ่านรูปภาพที่กําหนดในแผนผังเส้นทางเดินเท้าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกได้ ในส่วนของการจัดการข้อมูล

น้ัน ผู้ดูแลระบบมสีทิธ์ิในการจัดการเท่าน้ัน  ดังแสดงในภาพที่ 6  

 

 

ภาพที่ 6 แผนภาพกระแสข้อมูลของศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก 
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 3.2 แบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ ์(Relational Database Model)   

 การจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล มีฐานข้อมูลหลัก 2 ตาราง ได้แก่ ข้อมูลพันธุ์สัตว์ 

(Animal) ประกอบด้วย รหัส (Animal_id) ชื่อ (Animal_name) ชื่อสามัญ (Animal_ nameord) ชื่อวิทยาศาสตร์ (Animal_sai) 

แหล่งท่ีอยู่ (Animal_ address) รูปสัตว์ (Animal_img) ประเภทสัตว์ (Animal_category) และ ข้อมูล พันธุ์ พืช (Plant) 

ประกอบด้วย รหัส (plant_id) ชื่อ (plant_name) ช่ือวิทยาศาสตร์(plant_sai) ลักษณะของพืช (plant_ Nature) ประโยชน์ของ

พืช (plant_ benefit) แหล่งท่ีอยู่ของพืช (plant_ address) รูปพืช (plant_img)  ประเภทของพืช (plant_ category) ดังแสดงใน

ภาพท่ี 7  

 

ภาพที่ 7 แบบจําลองฐานข้อมูลเชงิสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก 

 3.3 แผนผังเส้นทางเดินเท้าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน    

 สําหรับแผนผังเส้นทางเดินเท้า ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร ได้มาจากการใช้ระบบ GPS กําหนดเส้นทาง แล้วจึง

ใช้โปรแกรมสร้างกราฟิก เพื่อแสดงผลให้กับผู้ใช้งานระบบ ดังแสดงในภาพท่ี 8  
 

 

ภาพที่ 8 แผนผังเส้นทางเดินเท้าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโก 
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 3.4  การแสดงผลสารสนเทศในแต่ละจุดเรียนรู้ 

 ในแต่ละจุดเรียนรู้ ระบบแสดงเมนูสําหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ เมื่อผู้ใช้คลิกช่ือเหล่านั้น ระบบดึง

ข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าจอซ่ึงมีรายละเอียด ได้แก่  ชื่อ ช่ือสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ แหล่งที่อยู่ ประเภทสัตว์ และมีลิงค์

เช่ือมโยงสําหรับ อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมไปยัง วิกิพีเดีย (2559)  ดังตัวอย่าง ปูก้ามดาบในภาพที่ 9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  การแสดงผลสารสนเทศของปูก้ามดาบสัตว์ในป่าชายเลน 

 

สรุปผลและอภิปรายผล  

 1. จากผลการสํารวจทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกน้ันมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก 

ด้วยมีลักษณะของภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยเทือกเขา พื้นที่ราบ พื้นที่ชุ่มนํ้าจึงทําให้การเกิดและการอยู่อาศัย

ของพันธุ์ไม้ และ พันธุ์สัตว์ เป็นแบบผสมผสานท้ัง ป่าเขา ป่าพรุ และป่าชายเลน  สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาพร   

สุกสีเหลืองและคณะ (2553) ในงานวิจัยเร่ืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณชายฝ่ังทะเล 

อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พบว่า พื้นที่ของตําบลม่วงกลางมีลักษณะของภูมิประเทศที่แตกต่างกันอย่างมาก

ประกอบด้วยเทือกเขา พื้นที่ราบเพ่ือทําการเกษตร พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และพื้นท่ีชุ่มนํ้าขนาดใหญ่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน เป็นถ่ิน

ท่ีอยู่ของสรรพชีวิตท้ังพืชและสัตว์ มีพืชและสัตว์หายากและสิ่งมีชีวิตโบราณใกล้สูญพันธุ ์ 

 2. กิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกน้ัน เป็นเคร่ืองมือวิจัยท่ีได้ออกแบบข้ึนซึ่งมี

ความเหมาะสมในการศึกษาเส้นทางสนับสนุนการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน เป็นกิจกรรมท่ีสร้างประสบการณ์ใหม่ทําให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม กระตุ้นการเรียนรู้ร่วมกัน โดยในการทํากิจกรรมกลุ่มท่ีมีสมาชิกหลากหลาย

หน้าที่ ร่วมกันวิเคราะห์โดยการระดมพลังสมอง (Brainstorming) และแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ สอดคล้อง

กับวิจัยของ เกษม เท่ียงธรรม (2553) ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูมังกรเขียวโดยการมีส่วนร่วม

ของชาวบ้านทับลาน ตําบลบุพราหมณ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  พบว่า กระบวนการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

ภูมังกรเขียนแบบมีส่วนร่วมของชาวบ้าน เป็นกลไกหนึ่งท่ีเอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนแลพ

ช่ือ : ปกู้ามดาบ หรือ ปเูปีย้ว  
ช่ือสามญั :  FIDDLER CRAB  
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Uca vocans  
แหลง่ที่อยู ่: ปกู้ามดาบอาศยัอยูใ่นป่าชายเลนหรือหาดทราย

ริมทะเล พบได้ทัว่ไปในเขตแอฟริกา
ตะวนัตก มหาสมทุรแอตแลนติก มหาสมทุร
แปซิฟิก และอินโด-แปซิฟิก  

ประเภทสตัว์ : สตัว์บนดินเลน 
ศกึษาเพ่ิมเติม : วกิิพีเดีย 
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ถ่ายทอดความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้าน อันจะนําไปสู่การพัฒนาจิตสํานึกของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ตระหนัก

ถึง แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

 3. ระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลบ้านท่าบ่อโก พบว่า มีการนําเสนอการสร้างเส้นทางเดินป่าศึกษา

ระบบนิเวศ ได้กําหนดจุดเรียนรู้ 4 จุด ได้แก่ จุดดูนก จุดฟื้นฟูป่าชายเลน จุดเรียนรู้เร่ืองพันธ์ุสัตว์ และจุดเรียนรู้เร่ืองพันธุ์

ไม้ดึกดําบรรพ์ โดยการแสดงผลบนหน้าจอ และให้ผู้ใช้มีอิสระในการสืบค้นข้อมูล  สอดคล้องกับการศึกษาของจิดาภา 

หวันกะเหร็ม (2558) ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาแผนท่ีแสดงจุดศึกษาธรรมชาติบนเส้นทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เขาเจ็ดยอด 

จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง พบว่า เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือเดินศึกษาธรรมชาติมีจุดเริ่มต้นท่ีน้ําตกหนานสะตอ 

อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และจุดส้ินสุดท่ีน้ําตกไพรวัลย์ อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ออกแบบแผนที่สําหรับส่ือ

ความหมาย แสดงจุดศึกษาธรรมชาติบนเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีการระบุตําแหน่งของสถานีการเรียนรู้ได้ 8 จุด 

ได้แก่ 1)ต้นไม้ยักษ์ 2)ลานคอมมิวนิสต์ 3)ผามหาสดํา 4) ต้นไม้ใส่เสื้อ  5) ยอดเขาเจ็ดยอด 6) ลานหินแตก 7) หาดต้นสน 

8) นํ้าตกไพรวัลย ์ 

ข้อเสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะจากการทําวิจัย 

   1. การพัฒนาเส้นทางเพื่อทํากิจกรรมบนระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล ยังมีเส้นทางเดินเท้า  

ท่ีได้กําหนดไว้ 3 ระยะ  ได้แก่ ระยะท่ี 1 สําหรับนักเรียนอนุบาล  ระยะท่ี 2 สําหรับนักเรียนมัธยม และ ระยะท่ี 3 สําหรับ

ผู้ใหญ่ ทั้งนี้ยังมีเส้นทางนํ้าซ่ึงใช้กิจกรรมทางเรือโดยทีมวิจัยได้สํารวจไว้ก่อนหน้าน้ีแล้ว ซ่ึงการทําวิจัยต่อไปต้องพัฒนาต่อ

ใหค้รบทุกเส้นทาง  

   2. แผนผังในระบบสารสนเทศศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล ยังขาดความสมบูรณ์ด้านความครอบคลุม ท้ังในส่วนของ

การระบุพิกัดการค้นพบต้นไม้สําคัญแต่ละต้น จึงต้องลงพื้นท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลซํ้าร่วมกับผู้เช่ียวชาญในศาสตร์ด้านพืชใน 

ป่าชายเลน โดยใช้เครื่องมือระบุพิกัดของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ แล้วจึงปรับปรุงข้อมูลในการทําวิจัยต่อไป   

   3. จากการสังเกตของผู้วิจัย ในบริเวณศูนย์เรียนรู้มีช่วงนํ้าข้ึน นํ้าลง ซึ่งระดับนํ้ามีความแตกต่างกัน จึงควร

ศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลต่างๆ ในระบบนิเวศป่าชายเลนที่เก่ียวข้อง เช่น ข้างข้ึน ข้างแรม  ฤดูกาล ตลอดท้ังปี เพื่อสะดวกใน

การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในอนาคตด้วย   

   4. จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่ามีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุม สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้ 

จึงสามารถพัฒนาแอพลิเคชั่นสําหรับมือถือ ใช้อ่านสัญลักษณ์บนป้ายส่ือความหมาย เช่น ชนิดของต้นไม้  หรือสัตว์ในป่า

ชายเลน เป็นต้น แล้วเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้  

 

 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  

    1. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรม ท้ังทางบกและทางนํ้า   

   2. การวิจัยเพื่อสร้างเข้มแข็งให้ชุมชนควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามศักยภาพชุมชน ปรับปรุงบรรจุภัณฑ ์ 

และจัดหาช่องทางการตลาด เชื่อมโยงตลาดออนไลน์เข้ากับศูนย์เรียนรู้ดิจิตอล  

   3. ศึกษาการพัฒนาศูนย์เรียนรูชุ้มชนอย่างยั่งยืน   



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 291 
	

BMRC

   4. พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานให้กับชุมชน เช่น เส้นทางเดินที่ไม่เดินย่ํารากไม้ ศาลาเล่าเร่ือง  

ตามจุดเรียนรู ้เพิ่มป้ายบอกทาง และเพิ่มป้ายส่ือความหมายต่างๆ    
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ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาดและการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ 

ท่ีทําให้เกิดการมุ่งเน้นผู้ประกอบการทางการตลาด 

The Interaction of Marketing Orientation and Entrepreneurial Orientation                          

to  Entrepreneurial Marketing 

กัมปนาท ศิริโยธา* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Orientation) 

และ การมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ที่จะสร้างผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial 

Marketing) ท่ีมีความพร้อมทางด้านผู้ประกอบการและด้านการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ  โดยได้ทํา

การวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงใช้การวิเคราะห์เน้ือหาจากกรณีศึกษา (case study) และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก   

จากการวิจัยกล่าวได้ ว่า การตลาดมุ่งเน้นการตลาด  (Marketing Orientation) และ  การมุ่ งเน้นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) มีความสัมพันธ์กันและสร้างผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial Marketing)  

ท่ีมีที่มีความพร้อมในการสร้างความได้เปรียบและแข่งขันทางธุรกิจได้ 

 

คําสําคัญ:  การมุ่งเน้นการตลาด, การมุ่งเน้นผู้ประกอบการ, ผู้ประกอบการทางการตลาด  

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the relationship between marketing orientation and entrepreneurial 

orientation to create Entrepreneurial Marketing that capability in entrepreneurship and marketing enhance of business 

competitive. This study are qualitative research by using case studies and collected data with in-depth interviews. 

The result demonstrate marketing orientation and entrepreneurial orientation are interrelationship to create 

Entrepreneurial Marketing and a marketing entrepreneur.   

 

Key words: Marketing orientation, entrepreneurial orientation, Entrepreneurial Marketing 

 

 

 

 

 

                                                            
* อาจารยป์ระจํากลุม่วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทนํา 

  สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมากและมีการแข่งขันสูงขึ้น ความต้องการของ

ผู้บริโภคมีความซับซ้อน  เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและสังคมท่ีเปลี่ยนไป  ทําให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวทาง

ธุรกจิเป็นอยา่งมากเพื่อให้เท่าทันกับสภาวะการเปล่ียนแปลงให้ธุรกิจของอยู่รอด     

การศึกษาด้านการตลาดและด้านผู้ประกอบการได้มีการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง  ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจท่ีต้อง

อาศัยแนวคิดและกลยุทธ์ในการดําเนินงานที่ เป็นการผสมผสานหลากหลายวิธีการเพื่อความอยู่รอดและสร้าง           

ความได้เปรียบทางธุรกิจ   

ในการศึกษาทางด้าน   การมุ่ งเน้นการตลาด  (Marketing Orientation) และ การมุ่งเน้นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) ได้มีการศึกษาจากกลุ่มนักวิชาการเป็นอย่างมาก  เน่ืองจากเป็นแนวคิดและกลยุทธ์ท่ีมุ่งใน

การแข่งขัน  

โดยการมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Orientation) เป็นการมุ่งให้ธุรกิจสร้างความพึงพอใจและตอบสนอง      

ความต้องการของลูกค้า (Narver & Slater, 1990) ส่วนการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) เป็นการมุ่ง

ในธุรกิจแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ (Lumpkin & Dess, 1996) ซ่ึงหากผู้ประกอบการเน้นกลยุทธ์ด้านใดด้านหน่ึงมากไปก็จะ

ทําให้ขาดโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจโดยและปัญหาการวิจัยท่ีลักษณะของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเน้นกลยุทธ์เฉพาะ

ด้าน  

   อย่างไรก็ตามการศึกษาทางการมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Orientation) และ การมุ่งเน้นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) ยังประเด็นท่ียังมีความเกี่ยวเน่ืองกัน โดยความเป็นผู้ประกอบการและด้านการตลาดมี

ความสัมพันธ์กันท่ีจะทําให้ผลการดําเนินการธุรกิจสามารถแข่งขันได้ (Bhuian et al., 2005) โดย Morris and Paul (1987) 

ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่ งเน้นการตลาด (Marketing Orientation) และ การมุ่ งเน้นความเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) โดยพบว่าการมุ่งเน้นกลยุทธ์ท้ังสองมีความสัมพันธ์กันและได้สร้างกรอบ

แนวคิดที่เป็นการรวมแนวคิดทางด้านการตลาดและด้านผู้ประกอบการรวมกัน นั้นคือผู้ประกอบการทางการตลาด 

(Entrepreneurial Marketing)    

   เน่ืองด้วยศึกษาทางด้านผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial Marketing) เป็นประเด็นที่ยังมีการศึกษา

ค่อนข้างน้อยและยังขาดความชัดเจนในการหาความสัมพันธ์ระว่างการมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Orientation)  

และการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ทําการวิจัยเชิงคุณภาพโดยได้ศึกษาจาก

กรณี เพื่อศกึษาหาประเด็นท่ีเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างความมุ่งเน้นท้ังสองด้านและประเด็นทางด้านผู้ประกอบการทาง

การตลาด (Entrepreneurial Marketing) ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น    

 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

   การมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Orientation)  

   แนวคิดการมุ่งเน้นการตลาด  เป็นวัฒนธรรมองค์กร  ท่ีองค์กรมุ่งม่ันในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer 

Value) ในการศึกษาเกี่ยวกับการมุ่งเน้นตลาด (Marketing Orientation) น้ัน Narver and Slater (1990) ได้ระบุถึงปัจจัยใน
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การมุ่งเน้นการตลาด  ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) การมุ่งเน้นคู่แข่ง (Competitor 

Orientation) และการประสานงานภายในองค์กร (Inter-functional Coordination) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

   การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Orientation) หมายถึง การท่ีธุรกิจให้ความสําคัญลูกค้า  โดยมุ่งสร้างคุณค่าของ

สินค้าและบริการให้เกิดขึ้นกับลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อยู่เสมอ 

   การมุ่งเน้นคู่แข่ง (Competitor Orientation)  หมายถึง ธุรกิจมีการแลกเปล่ียนข้อมูลของคู่แข่งขันกับพนักงานหรือ

ในธุรกิจเดียวกัน การที่ธุรกิจแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนเปล่ียนของคู่แข่งขัน 

   การประสานงานภายในองค์กร (Inter-functional Coordination) หมายถึง  การติดต่อส่ือสาร  มีการแลกเปล่ียน

ข้อมูลข่าวสารและประสานงานภายในธุรกิจ  

   การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) 

   การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) หมายถึงรูปแบบการตัดสินใจ การปฏิบัต ิ

กระบวนการ และพฤติกรรม ท่ีจะนําไปสู่ตลาดเป้าหมายใหม่ ด้วยสินค้าหรือบริการท่ีมีอยู่เดิม และการพัฒนาสินคํ้าหรือ

บริการขึ้นมาใหม่ (Wiklund & Shepherd, 2003) การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการจัดว่าเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จใน

การดําเนินธุรกิจ (Wang, 2008) Lumpkin and Dess (1996) ได้ศึกษาองค์ประกอบของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 

5 ด้าน ได้แก่ ความมีอิสระ (Autonomy Orientation), การมีนวัตกรรม (Innovativeness Orientation), การยอมรับความ

เส่ียง (Risk-Taking Orientation), การดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness Orientation) และความแข็งแกร่งการแข่งขัน 

(Competitive Aggressiveness Orientation) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

   ความมีอิสระ (Autonomy Orientation) หมายถึง  การกระทําที่เป็นอิสระของบุคคลหรือทีมงาน  ในการดําเนินงาน

ได้อย่างอิสระและเต็มความสามารถ  

   การมีนวัตกรรม (Innovativeness Orientation)  หมายถึง  การที่ผู้ประกอบการมีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิด

ใหม่  ในการสร้างสรรค์ที่ทําให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ  

   การยอมรับความเสี่ยง (Risk-Taking Orientation)  หมายถึง  ความสามารถในการรับความเส่ียง  ท่ีเกิดข้ึนจาก

การดําเนินงานและการตัดสินใจ  

   การดําเนินงานเชิงรุก (Proactiveness Orientation)  หมายถึง  การดําเนินงานท่ีมีเป้าหมายสู่อนาคต การทํางานที่

มีการวางแผนล่วงหน้า 

   ความแข็งแกร่งการแข่งขัน (Competitive Aggressiveness Orientation) หมายถึง  ความมุ่งม่ันในการแข่งขันกับ

คู่แข่งทางธุรกจิโดยตรง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน   

   โดยได้ศึกษาการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการควรสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติงานในองค์การ วิธีการ

ทํางานและรูปแบบในการบริหารจัดการ โดยเปรียบเทียบการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการเป็นเสมือนผลลัพธ์จาก

กิจกรรมการดําเนินงานท้ังหมดขององค์การ โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเลือกใช้น้ันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ

บริบทขององค์การน้ัน ๆ  ในการศึกษาเก่ียวกับการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ นิยมศึกษาในระดับองค์การมากกว่า

ระดับบุคคล เน่ืองจากมีผลงานวิจัยชัดเจนว่าการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการส่งผลในเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของ

องค์การ (Hughes & Morgan, 2007) จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการส่งผล

โดยตรงในทิศทางบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Lee & Lim, 2009)  
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   การมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Orientation) และ การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 

Orientation) มีความสัมพันธ์กันแต่ก็ยังมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน  การมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Orientation)  

แสดงถึงวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนของธุรกิจโดยอาศัยการวางแผนกลยุทธ์ด้านลูกค้าและการแข่งขัน  ในขณะที่         

การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  สะท้อนถึงการมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของธุรกิจ และ

การปรับตัวของธุรกิจ (Baker & Sinkula, 2009)  ซึ่งการมุ่งเน้นท้ังสองด้าน มีความเก่ียวข้องกันน้ันคือมีการมุ่งใน        

การแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน   

   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Orientation) และ การมุ่งเน้นความเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) โดยการมุ่งเน้นทั้งสองน้ันเป็นกลยุทธ์ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงไปของ

สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Morris & Paul, 1987)  

Morris and Paul (1987) ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการตลาด (Marketing Orientation) และ        

การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) โดยพบว่าการมุ่งเน้นกลยุทธ์ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน 

   Morris et al. (2002) ได้ทําการศึกษาแนวคิดทางด้านการตลาดและแนวคิดทางผู้ประกอบการ โดยได้สร้างกรอบ

ความคิดที่เป็นการรวมแนวคิดทางด้านการตลาดและด้านผู้ประกอบการรวมกัน โดยนิยามเรียกว่าผู้ประกอบการทางการ

ตลาด (Entrepreneurial Marketing) ซ่ึงหมายถึง การดําเนินเชิงรุกและแสวงหาโอกาส โดยใช้นวัตกรรม เพื่อท่ีจะจัดการ

ความเสี่ยงและใช้ทรัพยากรในการสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ดังน้ี  การแสวงหา

โอกาส (Opportunity driven) หมายถึงการแสวงหาหนทางและโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจอยู่เสมอ, การมุ่งเน้นลูกค้า

(Customer Intensity) เป็นการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การมุ่งเน้นนวัตกรรม 

(Innovation focused) เป็นการท่ีผู้ประกอบการมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพื่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้เกิดข้ึน, การมุ่งเน้นในเชิงรุก (Proactive Orientation)  เป็นการดําเนินงานในเชิงรุก สร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรและตอบสนองความต้องการของตลาดอยู่เสมอ, การจัดการความเส่ียง  

(Risk management) คือการมีความสามารถในการประเมินและตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ และรับความความเส่ียงในการ

ดําเนินธุรกิจได้, การจัดสรรทรัพยากร (Resource Leveraging) มีการจัดสรรท่ีใช้และแสวงทรัพยากรในการดําเนินธุรกิจได ้

และ การสร้างคุณค่า (Value Creation) เป็นกระบวนการสร้างและนําเสนอคุณค่าสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ซึ่งจะนํามา

สู่ผลการดําเนินงานท่ีดีของบริษัท     

วิธีการศึกษา 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

การวิจัยน้ีได้เลือกธุรกิจท่ีมีลักษณะการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการและมุ่งเน้นการตลาด โดยเลือกท่ีธุรกิจท่ีดําเนิน

มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 2 ปี  ท่ีประกอบการธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองเพราะเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถท่ีจะทําให้

ธุรกิจประสบความสําเร็จและอยู่รอดในการแข่งขันได้  

วิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

(Semi-structured interview) ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิด การมุ่งเน้นการตลาด (Marketing 

Orientation) และการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) และผู้ประกอบการทางการตลาด 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 296 
	

BMRC

(Entrepreneurial Marketing) มีการเตรียมหัวข้อสัมภาษณ์ ตัวอย่างประเด็นการสัมภาษณ์ดังต่อไปน้ี  ลักษณะของธุรกิจท่ีมี

การมุ่งเน้นการตลาด, องค์ประกอบการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ, ลักษณะของผู้ประกอบการทางการตลาดที่มุ่งเน้น

ท้ังการตลาดและมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ  จากน้ันทําการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์

เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลของท้ังสองกรณีศึกษา 

โดยทําการสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ก่อต้ังและเจ้าของธุรกิจ จํานวน 2 ธุรกิจ คือ Class café ซ่ึงเป็น

ธุรกจิร้านกาแฟ และ บริษัท Starwell 1998  ซ่ึงเป็นธุรกจิจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน 

ผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบท้ัง 2 กรณี ศึกษา  ได้วิ เคราะห์ประเด็นการมุ่งเน้นการตลาด (Marketing 

Orientation), การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) และ ผู้ประกอบการทางการตลาด 

(Entrepreneurial Marketing) ดังต่อไปนี ้

กรณีศึกษา CLASS café 

CLASS café  ก่อตั้งใน พ.ศ. 2557 เป็นร้านกาแฟมีจํานวนสาขาทั้งหมด 10 สาขา ในนครราชสีมา บุรีรัมย ์ 

และขอนแก่น  โดยมีนายมารุต ชุ่มขุนทด เป็นเจ้าของ มีการวางแนวคิดให้เป็นร้านกาแฟที่เป็นรูปแบบการดําเนินชีวิต 

(Lifestyle) ของคนรุ่นใหม่ในต่างจังหวัด  โดยมีการบริการจําหน่ายกาแฟ  เคร่ืองด่ืม  อาหาร และของว่างต่าง ๆ และมีรถ

ขายอาหารเคร่ืองด่ืมเคล่ือนที่ (Food Truck) รวมท้ังมีพื้นท่ีทํางานร่วมกัน (Coworking Space) ในการสัมมนา อบรม  

เทรนนิ่ง แบบครบวงจร   โดยมีสาขาต่าง ๆ กระจายท่ัวตัวเมืองนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง คือ บุรีรัมย์และขอนแก่น  

แนวทางการออกแบบร้านยังมีเอกลักษณ์ของตัวเอง เน้นพื้นท่ีใช้สอยมาก ให้ดูโปร่งโล่งสบาย เปิดโล่งให้เห็นกระบวนการ

ชงกาแฟอย่างชัดเจน  ซ่ึง CLASS café  มีการกําหนดเป้าหมายและวางตําแหน่งทางการตลาดท่ีชัดเจน โดยเป็น

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ ท่ีมีรูปแบบกรดําเนินชีวิตในเมือง  ผ่านการสร้างวัฒนธรรมแบรนด์ (Cultural Branding)  

โดยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ (Identities) ของสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการเข้ากับอัตลักษณ์ของผู้บริโภคโดยเข้าถึงรูปแบบ

การใช้ชีวิต (Lifestyle) ผ่านการส่ือสารการตลาดทางส่ือสังคมออน์ไลน์ (Social Media) เป็นช่องทางหลัก  โดยมีการมุ่งเน้น

ทางการตลาด (Marketing Orientation)  ดังการสัมภาษณ ์

“CLASS café  แตกต่างจากคู่แข่ง มีการเข้าถึงผู้บริโภคจากการสร้างแบรนด์โดยสร้าง Class Culture เริ่มต้นใน

การสร้าง Community เป็นที่พบปะของกลุ่มคนรุ่นใหม่ คุยงานกัน พบปะพูดคุยกัน สามารถอยู่ในร้านได้เป็นวัน ๆ ให้ลูกค้า

เกิดประสบการณ์กับการด่ืมกาแฟ  ให้มองเห็นการชง  ได้กล่ินของกาแฟ ออกแบบร้านโดยเน้นสีดําเข้ม  ให้รู้สึกถึงความ

มุ่งม่ัน  โลโก้ของร้าน แก้วกาแฟ จานรองแก้ว ให้มีความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนถึงความความทันสมัยสมัยเป็นคนรุ่นใหม่   

ราคาของกาแฟ พอเหมาะ ให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึง  ปรับเปลี่ยนเมนูและกิจกรรมภายในร้านตามความต้องการของ

ลูกค้าอยู่ตลอด ตลาดต้องการอะไร ก็เขา้ไปตอบสนองตลาด ……… “   

จากการวิเคราะห์คําตอบจากผู้ประกอบการในประเด็นการมุ่งเน้นทางการตลาด พบว่าต้องประกอบด้วย   

การสร้างแบรนด์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยวางตําแหน่งทางการตลาดและเลือกกลุ่มเป้าหมายให้แตกต่างและ

ชัดเจน  ซ่ึงสร้างอัตลักษณ์ของร้านให้ตรงกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคอยู่เสมอ   
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ในดา้นการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  ดังการสัมภาษณ ์

“…CLASS café มีการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด ดูแลความเป็นอยู่ เน้นการมีส่วนร่วม และมีการขยายสาขาอย่าง

ต่อเน่ือง มีเมนูใหม่ ๆ สินค้าใหม่ ๆ มาให้ลูกค้าเสมอ กล้าที่จะสร้างสาขาท่ีเป็นทําเลในห้างใหญ่  ก้าวไวและก่อนคู่แข่ง  

เป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรม (Sponsor event) ต่าง ๆ ของจังหวัดตลอด ….” 

จากการวิเคราะห์คําตอบจากผู้ประกอบการพบว่าการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ ให้ความสําคัญด้านการบริหาร  

โดยให้ความสําคัญในการบริหารและดูแลพนักงาน  กล้าที่จะเส่ียงในการขยายสาขา  มีความคิดสร้างสรรค ์ 

สร้างนวัตกรรมให้กับสินค้าและบริการอยู่เสมอ  มีการแข่งขันในเชิงรุก 

ในด้านผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial Marketing)  ดังการสัมภาษณ ์

“ … .ธุรกิจ ท่ีจะแข่ งขันและสามารถอ ยู่รอดได้อ ย่างยั่ ง ยืน ต้องมีความแตกต่ างและเป็ น เอกลักษณ ์  

ไม่ลอกเลียนแบบ จะทําให้ลูกค้าจดจําเราได้ สร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ อยู่ตลอด ให้ลูกค้าได้ติดตาม กล้าคิดและ

กล้าลอง  แนวคิดทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งทาง class มีแนวคิดใหม่ ๆ โดยเป็นผู้ให้ก่อน  เช่น ช่วงปีใหม่เราเอากาแฟไปเสิร์ฟ

ใหกั้บพยาบาล  ตํารวจ ท่ีอยู่เวรในช่วงเทศกาล  เค้าก็จะประทับใจเราและเป็นลูกค้าที่ซ่ือสัตยกั์บเรา….” 

 จากการวิเคราะห์คําตอบจากผู้ประกอบการพบว่าผู้ประกอบการทางการตลาด  ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใน

การดําเนินธุรกิจ  แสวงหาโอกาสทางการตลาด  สามารถรับความเส่ียงได้กับแนวทางในการทําธุรกจิใหม่ ๆ  

กรณีศึกษา บริษัท Starwell 1998  จํากัด 

 สตาร์เวลล์ บิซิเนส (1998) จํากัด  ก่อตั้งบริษัท  พ.ศ. 2537  โดย นายบุญมา อิ่มวิเศษ จําหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ภายใต้แบรนด์ "สตาร์เวลล์" และกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลล์  โดยมีนายบุญมา อิ่มวิเศษ  

เป็นผู้ก่อต้ังและประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ดําเนินธุรกิจขายตรง เคร่ืองใช้ภายในครัวเรือนซึ่งนําเข้าจากไต้หวัน ภายใต้

แบรนด์ "สตาร์เวลล์"  โดยมีสํานักงานใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา  โดยมีการมุ่งเน้นทางการตลาด (Marketing Orientation)   

ดังการสัมภาษณ ์

 “…  สตาร์เวลล์ เน้นผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่น คุ่มค้า เกินราคา โดยยึดหลัก ดีกว่า เร็วกว่า  และแตกต่าง  มีการสรร

หาผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า  ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม  

มีการบริการด้วยความเต็มท่ีเต็มใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเหนือกว่าคู่แข่งขัน นําเทคโนโลยีมาใช้สื่อสารทาง

การตลาดเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้อย่างรวดเร็วกว่าคู่แข่งขันและเข้าถึงลูกค้า เพิ่มช่องทางการขายทุกช่องทาง  มีการพัฒนากล

ยุทธ์อยู่ตลอดเวลา เพ่ือนําเข้ามาพัฒนางานทางด้านการตลาดและการขาย วางกลยุทธ์ประจําปีขององค์กร โดยมี 3 ระดับ 

คือ 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร ก็คือของบริษัท 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ก็คือเขียนแผนธุรกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโต  

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง หรือเพื่อควบคุมปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้เราสามารถควบคุมได้ เพื่อให้ สอดคล้อง

กับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองในปัจจุบัน …” 

  จากการวิเคราะห์คําตอบจากผู้ประกอบการพบว่าการมุ่งเน้นทางการตลาด จะต้องสร้างกลยุทธ์การตลาด  

ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรมแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขัน  โดยตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 

ในดา้นการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  ดังการสัมภาษณ ์

“…การบริหารคน ทางสตาร์เวลล์ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก ท่ีเราสําเร็จเพราะในเร่ืองของคน เราปลูกฝังให้คน

สตาร์เวลล์ คิดบวก มีจิตอาสา มีความเสียสละ แล้วก็มีความมุ่งม่ันต้ังใจท่ีจะไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  มุ่งเน้นให้พนักงาน
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สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเหนือกวา่คู่แข่งขัน  ถ้าธุรกิจประสบความสําเร็จส่วนที่พนักงานจะได้ก็คือ  ผลตอบแทนใน

เร่ืองของการปรับขึ้นเงินเดือนและก็โบนัส หรือสวัสดิการท่องเท่ียวต่างประเทศ  มีการสร้างขวัญกําลังใจและการพัฒนา

พนักงาน เพื่อรองรับธุรกิจในเครือที่กําลังขยาย..” 

จากการวิเคราะห์คําตอบจากผู้ประกอบการพบว่าการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ ต้องให้ความสําคัญด้านการบริหาร 

โดยมีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายอยู่ตลอดเวลา มุ่งท่ีจะดําเนินงานในเชิงรุกให้

เหนือกว่าคู่แข่ง  และกล้าเส่ียงที่จะขยายธุรกิจ 

ในด้านผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial Marketing)  ดังการสัมภาษณ ์

  “…ผู้ประกอบการที่มุ่งทางการตลาด  จะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานมีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และ

องค์กร  ศึกษาคู่แข่งขันอยู่ตลอดเวลา  มองหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ อยู่เสมอ  สินค้าจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ ๆ  

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า….” 

จากการวิเคราะห์คําตอบจากผู้ประกอบการพบว่าผู้ประกอบการทางการตลาด ควรให้ความสําคัญกับการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร  มุ่งเน้นการแข่งขัน  มีแสวงหาโอกาสทางการตลาด  และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 

หลังจากท่ีได้วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ท้ัง 2 กรณีศึกษา โดยเปรียบเทียบประเด็นด้าน  การมุ่งเน้น

ทางการตลาด (Marketing Orientation), การมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation)  และ ผู้ประกอบการทาง

การตลาด (Entrepreneurial Marketing)  ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 สรุปประเด็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบเน้ือหาของกรณีศึกษา 

 

ประเด็นการวิเคราะห์       

เปรียบเทียบเนื้อหา 

กรณีศึกษาที่ 1

CLASS café 

กรณีศึกษาที่ 2 

Starwell 1998 

การมุ่งเน้นทางการตลาด (Marketing 

Orientation) 

 

- การสร้างแบรนด์ให้มีความแตกต่าง

จากคู่แข่ง 

-กลุ่มประหมายทางการตลาดที่

ชัดเจน 

-ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

-สร้างกลยุทธ์การตลาด 

-รวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน 

-การมีนวัตกรรม 

-ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 

การมุ่งเน้นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) 

 

-การบรหิารบุคลากร

-ความคิดสร้างสรรค ์ 

-สร้างนวัตกรรมอยู่เสมอ   

-การแข่งขันในเชิงรุก 

-กล้ารับความเส่ียง 

-การบรหิารบุคลากร 

- ดําเนินงานในเชงิรุก 

-การแข่งขันในเชิงรุก 

-กล้ารับความเส่ียง 

 

 

ผู้ประกอบการทางการตลาด 

(Entrepreneurial Marketing) 

-การมีความคิดสร้างสรรค์

-แสวงหาโอกาสทางการตลาด   

-สามารถรับความเส่ียง 

-สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

-การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

-แสวงหาโอกาสทางการตลาด 

-มุ่งเน้นการแข่งขัน 
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จากตารางที่ 1 ประเด็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบเน้ือหาของ กรณีศึกษาที่ 1  

CLASS café และ กรณีศึกษาที่ 2 บริษัท Starwell 1998  พบว่า ท้ัง 2 กรณ ี

ศึกษามีข้อสรุปองค์ประกอบประเด็นท้ัง 3 ด้าน ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน โดยประเด็นการมุ่งเน้นทางการตลาด (Marketing 

Orientation) มีเน้ือหาประเด็นที่คล้ายกัน คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการมุ่งในการแข่งขัน  ส่วนในเร่ือง

การมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) มีเน้ือหาประเด็นท่ีคล้ายกัน คือ ด้านการบริหารบุคลากร   

การแข่งขันในเชิงรุก  และการรับความเสี่ยง   

 ในด้านผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial Marketing) พบว่า เกิดจากประเด็นเนื้อหาร่วมกันของ   

การมุ่งเน้นทางการตลาด(Marketing Orientation)และการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) โดยร่วมกัน

ในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแสวงหาโอกาสทางการตลาด  ดังนั้นกล่าวได้ว่า ผู้ประกอบการทางการตลาด 

(Entrepreneurial Marketing) เกิดจากการมุ่งเน้นทางการตลาด (Marketing Orientation) และการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) ร่วมกัน  โดยจะต้องมีลักษณะเป็นผู้ที่แสวงหาโอกาสทางการตลาด  และสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับสินค้าและบริการอยู่เสมอ จึงจะทําให้ธุรกิจอยู่รอดและได้เปรียบในการแข่งขันได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial  Marketing) ท่ีเกิดจากการ 

           มุง่เน้นการตลาด (Marketing  Orientation) และ การมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial   

           Orientation) 

ผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial  Marketing)  เกิดจากการความสัมพันธ์ทางด้านผู้ประกอบการ

และด้านการตลาด  โดยธุรกิจที่มีความเป็นผู้ประกอบการจะเน้นการมีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และการแข่งแข่งขัน

เชิงรุก ซ่ึงจะต้องอาศัยการตลาดในการที่จะทําให้เกิดขึ้น (Sole, 2013)  

 

 

 

การมุ่งเน้น 

การตลาด  

 

 

 

การมุ่งเน้น 

ผู้ประกอบการ  

 

 

ผู้ประกอบการทางการตลาด 

(Entrepreneurial Marketing) 
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การมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Orientation) และการมุ่งเน้นการตลาด (Marketing  Orientation) 

ร่วมกันจะช่วยในการสร้างคุณค่าให้เกิดกับลูกค้า  โดยทําให้เพิ่มความสามารถทางการตลาดและการดําเนินงานของ

ผู้ประกอบการ (Web et al., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ข้อเสนอกรอบแนวคิด 

 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการมุ่งเน้นทางการตลาด (Marketing Orientation) และการมุ่งเน้นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 

Orientation) ซ่ึงการมุ่งเน้นกลยุทธ์ทั้งสองมีการศึกษามาค่อนข้างมากแล้ว  แต่ในประเด็นท่ีมีความสัมพันธ์กันยังมี

การศึกษาค่อนข้างน้อยและยังขาดความชัดเจน  เน่ืองจากนักวิชาส่วนใหญ่ยังมุ่งศึกษากลยุทธ์เฉพาะด้าน  ดังน้ันผู้วิจัยจึง

ได้ทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งเน้นกลยุทธ์ท้ังสองมากข้ึน  จากการวิเคราะห์

เน้ือหาพบว่า  การมุ่งเน้นกลยุทธ์ท้ังสองมีความสัมพันธ์กันในเร่ืองการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแสวงหาโอกาสทาง   

การตลาดซ่ึงจะสร้างให้เกิดเป็นผู้ประกอบการทางการตลาด (Entrepreneurial Marketing) แสวงหาโอกาสทางการตลาด   

และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับสินค้าและบริการอยู่เสมอ  ท่ีมีความพร้อมทางด้านผู้ประกอบการและทาง        

ด้านการตลาด 

อย่างไรก็แล้วตามการวิจัยครั้งนี้ ยังต้องการการศึกษากับธุรกิจท่ีมีความหลากหลายและขนาดของธุรกิจที่

แตกต่างกัน  เพื่อที่จะให้ได้รายละเอียดและข้อสรุปที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  อีกทั้งในการวิจัยในอนาคตยังต้องการศึกษาวิจัย

เชิงปริมาณหรือการวิจัยแบบผสมผสานเพ่ือให้ได้คําตอบและรายละเอยีดเพิ่มมากขึ้น 

การมุ่งเน้นการตลาด 
(Marketing Orientation) 

 

การมุ่งเน้นผู้ประกอบการ  

(Entrepreneurial Orientation) 

ผู้ประกอบการทางการตลาด 
(Entrepreneurial Marketing) 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 301 
	

BMRC

บรรณานุกรม 
Baker E. W., Sinkula M. J. (2009). The Complementary Effects of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation 

on Profitability in Small Businesses. Journal of Small Business Management, 47(4), 443–464. 

Bhuian, S. N., Menguc, B. & Bell, S. J. (2005). Just entrepreneurial enough: the moderating effectof 

entrepreneurship on the relationship between market orientation and performance. Journal of Business 
Research, 58(1), 9-17. 

Hughes, M. & Morgan, R. E. (2007). Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and 

business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial Marketing Management,  
36, 651-661. 

Lumpkin, G. T. & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. 

Academy of Management Review, 21(1), 135–172. 

Miles P. M. & Arnold R. D. (1991). The Relationship Between Marketing Orientation and Entrepreneurial Orientation. 

Entrepreneurship: Theory and Practice, 1, 49-65. 

Morris, M. H. & Paul, G. W. (1987). The relationship between entrepreneurship and marketing in established firms. 

Journal of Business Venturing, 2(3), 247-259. 

Morris, M. H., Schindehutte, M. & LaForge, R. W. (2002). Entrepreneurial marketing: a construct for integrating 

emerging entrepreneurship and marketing perspectives. Journal of Marketing Theory Practice, 10(4), 1-19.  

Narver, J. C. & Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 
54(4), 20-35. 

Sole, M. (2013). Entrepreneurial marketing: conceptual exploration and link to performance. Journal of Research in 
Marketing and Entrepreneurship, 15(1), 23-38. 

Webb, J. W., Ireland, R. D., Hitt, M. A., Kistruck, G. M., & Tihanyi, L. (2011). Where is the opportunity without the 

customer? An integration of marketing activities, the entrepreneurship process, and institutional theory. 

Journal of the Academy of Marketing Science, 39(4), 537–554. 

Wiklund, J. & Shepherd, D.(2003). Knowledge-Based Resources, Entrepreneurial Orientation, and the Performance 

of Small and Medium-Sized Businesses. Strategic management journal, 24(13), 1307-1314. 

 

 

 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 302 
	

BMRC

ความพึงพอใจของลูกค้าองค์การต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ  

บริษัท เอส.วี.ที. แมชชีนเนอร่ี จํากัด จังหวัดลําพูน 

Customer Satisfaction Towards Services Marketing Mix Of   

S.V.T Machinery  Company Limited,  Lamphun Province 

รัชนีกรฌ์   จอมราชคม* และพัชรา  ตันติประภา** 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าองค์การต่อส่วนประสมการตลาดบริการ

ของ บริษัท เอส.วี.ที. แมชชีนเนอรี่ จํากัด จังหวัดลําพูน (ซ่ึงเป็นธุรกิจประเภทโรงกลึง รับผลิตสินค้าตามแบบท่ีลูกค้าส่ังทํา 

ได้แก่ ออกแบบและผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ของเคร่ืองจักรอุปกรณ์ และผลิตเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ตามความต้องการของลูกค้า) 

ทําการสํารวจความพึงพอใจจากธุรกิจท่ีเป็นลูกค้าจํานวน 77 แห่ง โดยธุรกิจ 45 แห่ง ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย 

ผู้จัดซ้ือ จํานวน 45 ราย และผู้ใช้งาน จํานวน 45 รายเท่ากัน ส่วนธุรกิจอีก 32 แห่ง ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ผู้ท่ีเป็นท้ัง 

ผู้จัดซ้ือและผู้ใช้งาน จํานวน 32 ราย รวมท้ังหมด 122 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค IPA (Importance-Performance Analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์การให้ความสําคัญ และ     

การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี กิจการที่

สังกัดอยู่ในรูปแบบบริษัทจํากัด มียอดขายเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 10 ล้านบาทข้ึนไป เป็นธุรกิจในภาคการผลิต/

อุตสาหกรรม ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ 10 ปี ข้ึนไป ส่วนใหญ่ทํางานในตําแหน่งวศิวกร/ช่างเทคนิค ช่องทางที่ทําให้ลูกค้ารู้จัก

บริษัท เอส.วี.ที. แมชชีนเนอร่ี จํากัด คือ บุคคลในที่ทํางาน ส่วนใหญ่มาใช้บริการส่ังงานประเภทช้ินส่วนประกอบ สาเหตุที่

เลือกใช้บริการเพราะคุณภาพได้มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการใช้บริการมากกว่า 50,000 บาท โดยมีความถ่ีในการใช้

บริการ 1 – 5 คร้ัง ต่อปี ระยะเวลาที่ใช้บริการกับบริษัท เอส.วี.ที. แมชชีนเนอร่ี จํากัด คือ 1 – 3 ป ี 

 การวิเคราะห์ผลการให้ระดับความสําคัญ และการประเมินความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ

ด้วยเทคนิค IPA พบว่า ปัจจัยย่อยที่ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากอยู่ใน Quadrant  A (คุณลักษณะที่มี

ความสําคัญต่อลูกค้าและไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ) มีดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สินค้ามีความละเอียด 

ประณีต และคุณภาพสินค้าสมํ่าเสมอทุกชิ้น ด้านราคา ได้แก่ ราคาตํ่ากว่าผู้ขายรายอ่ืน และราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ได้แก่ การจัดส่งสินค้ามีความรวดเร็ว ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การให้ส่วนลดพิเศษ

แก่ลูกค้าที่สั่งซ้ือเป็นประจํา  และการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าเม่ือส่ังซ้ือจํานวนมาก ด้านกระบวนการให้บริการ ได้แก่ การเสนอ

ราคามีความรวดเร็ว การส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา สามารถผลิตและส่งมอบงานได้รวดเร็ว การส่งมอบสินค้ามีความ

ถูกต้อง และความถูกต้องในการคิดราคาสินค้า ในส่วนปัจจัยย่อยของอีก 2 ปัจจัย ได้แก่ ด้านบุคลากร และด้านการสร้าง

และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไม่พบปัจจัยย่อยที่อยู่ใน Quadrant  A 

                                                            
 *นกัศกึษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
**รองศาสตราจารย์ ดร.  ภาควชิาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

This study aimed to examine corporate customer satisfaction towards services marketing mix of S. V. T. 

Machinery Company Limited, Lamphun province (the machine shop business that offered made-to-order services, 

including design and make machine parts and made-to-order machine tools. Satisfaction survey was distributed to 

77 corporations that were customers of the studied company.  There were the total number of 122 respondents, 

consisting of 45 procurement officers and 45 operators in an equal number from 45 corporations and 32 persons 

who were in charge of both procurement and operation tasks from 32 corporations. Questionnaires were used as the 

tool to collect data. Then, data analysis was conducted by the IPA (Importance-Performance Analysis) to analyze the 

importance and evaluate satisfaction of customers towards marketing mix factors.  

Most respondents were male in the age between 31-35 years old and held Bachelor’ s degree as the 

highest education background. They affiliated to a business registered as company limited with the monthly turnover 

at the over amount of 10 million Baht.  The business that they affiliated to was in the manufacturing/ industrial 

business sector and had been operated for more than 10 years. The majority of respondents worked in the position 

of engineer / technician. They got to know about S.V.T. Machinery Company Limited from their colleagues. Most of 

them asked for an order of machine parts with the studied company.  Reason of choosing this company was the 

standard quality of products/services that they received from the company. They spent more than 50,000 Baht for 

service in each time with the frequency of 1-5 times a year.  They had been the customer of S.V.T.  Machinery 

Company Limited for 1-3 years.  

According to the application of IPA to analyze level of importance and evaluate satisfaction of customers 

towards services marketing mix factors, elements listed in Quadrant A (an attribute with high level of importance; 

but low level of satisfaction) which needed an urgent improvement were as follows. In product factor, it was neat 

and delicate piece of product with consistent quality. In price factor, they were the offer of lower price comparing to 

other manufacturers as well as the reasonable price to product quality.  In place factor, it was the rapid product 

delivery service.  In promotion factor, it was the special discount for regular customers and for the large order 

quantity. In service process, they were the prompt submission of service quotation, the punctual product delivery, 

the capacity in producing and delivering products in a short time of period, the accuracy in delivering and billing 

processes.  Interestingly, none of element in two factors namely people and physical evidence and presentation was 

listed in Quadrant A.  
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การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งท้องถ่ินของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่  

Brand Awareness of Local Frozen Pork Products  

of Consumers in Muang Chiang Mai District 

วรวิทย์ ชัยนรานนท์* ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา** และภูริทัต อินยา*** 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งท้องถ่ินของผู้บริโภคในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ที่รู้จักตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกร  

แช่แข็งท้องถ่ินในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวน 400 ราย  โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

 ผลการศึกษาพบว่า ช่ือตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถ่ินในอําเภอเมืองเชียงใหม่ที่ รู้จักมากที่สุด คือ ร้านหมู

สวัสดี รองลงมา คือ ร้านหมูอินเตอร์  ร้าน วี.พี.เอฟ. และร้านหมูติดแอร์ ตามลําดับ ส่วนใหญ่รู้จักตราผลิตภัณฑ์จาก 

ร้านค้าอยู่ใกล้ท่ีพัก ใกล้ท่ีทํางาน รับรู้และเข้าใจตราผลิตภัณฑ์ได้จาก สถานท่ีจัดจําหน่าย ความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ ์

เน้ือสุกรแช่แข็งอยู่ที่ สัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง 

 ผลการศึกษาการวัดระดับการรับรู้ เก่ียวกับการรู้จักและเข้าใจตราผลิตภัณฑ์  มูลค่าตราผลิตภัณฑ ์ 

(Brand Equity) โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดเป็นตัวแปร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนการรับรู้ต่อปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

 

คําสําคัญ : การรับรู้, ตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งท้องถ่ิน 

ABSTRACT 

 This research aims to study the brand awareness of local frozen pork products of consumers in Muang 

Chiang Mai District. The sample used in this study was a group of Muang Chiang Mai District inhabited consumers 

who were aware of local frozen pork product brands in  Muang Chiang Mai District, 400 persons in total. By using 

questionnaires, the data was collected. The data analysis was done using descriptive statistic consisting of frequency, 

percentage and mean. 

 The study result revealed that the most well-known frozen pork product brand in Muang Chiang Mai 

District was Moo Sawasdee Shop.  The next ones were Moo Inter Shop, VPF Shop and Moo Tid Air Shop, 

respectively. Most of the people were aware of the product brands due to the nearby location of the shops to their 

                                                            

 * นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
*** อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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accommodation or workplace.  The awareness and understanding of product brands were from the place of 

distribution. The frequency of purchase was 3 – 4 times per week. 

 The study result of awareness level measurement on product brand awareness and understanding and 

brand equity by using marketing mix as a variable revealed that questionnaire respondents graded their overall 

awareness towards marketing mix in high level, which were pricing factor and distribution channel factor.  

 

Keywords : Awareness, Local Frozen Pork Products 

บทนํา 

 ในช่วงทศวรรษของการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและรูปแบบการดําเนินชีวิต(Lifestyle) เพราะการเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลให้

ธุรกิจท้ังภาครัฐและเอกชนเกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เกิดสินค้าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางซ่ึงทําใหก้ลยุทธ์ทางการตลาดนั้นมีความแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมาก  

 การผลิตและแปรรูปสุกร เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยใน  พ.ศ.2556  

การส่งออกสุกรภายในประเทศ ประมาณ 3,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 3,800 ล้านบาทใน  พ.ศ. 2557 (สมาคมผู้ผลิตและ

แปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก, 2557) จากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปและการแข่งขันท่ีมีความรุนแรง  

ทําให้เรื่องของ การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ (Brand) เข้ามามีบทบาทในเร่ืองของการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ท่ีถูก

นําเสนอแก่ผู้บริโภคน้ันมีให้เลือกอย่างหลายหลาก แต่ผู้บริโภคใช้การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างจํากัด เน่ืองจาก

สภาวะเร่งรีบในเศรษฐกิจและสังคมยุคปัจจุบัน ดังน้ัน ตราผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคเกิดการรับรู้ จึงกลายเป็นเคร่ืองมือสําคัญ

สําหรับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถลดเวลาการเลือกและการตัดสินใจ อีกท้ังยังเป็นตัวลด

ความเสี่ยงในการตัดสินใจเป็นตัวแทนของคุณค่าท่ีผู้บริโภคมองหาในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ การที่ตราผลิตภัณฑ์สามารถ

เข้าไปอยู่ในใจบริโภคเป็นพื้นฐานของการส่งมอบคุณค่าตามท่ีธุรกิจได้ดําเนินการนําเสนอไปยังผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ 

ธุรกิจสามารถกําหนดทิศทางขององค์เพื่อปรับตัวในสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกต้อง   

 ในปัจจุบัน ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหารน้ันได้มีองค์กรทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ได้มีการแข่งขันอย่าง

รุนแรง โดยเฉพาะอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีธุรกิจรายใหญ่ที่จําหน่ายเนื้อสุกรท่ีมีการแข่งขันรุนแรงมากย่ิงข้ึน  

ซ่ึงผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการบริโภคเน้ือสุกรถึง 11-50 ตัวต่อครัวเรือนต่อปี (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2553) ส่งผลให้ตลาดท่ีจําหน่ายเน้ือสุกรจากเดิมที่อยู่ในตลาดสด มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ธุรกิจรายใหญ่ลงมาเปิดร้านค้า

เป็นของตัวเอง เพื่อแข่งขันในอีกช่องทางหน่ึงท่ีสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 

และมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเนื้อสุกรแช่แข็งจําหน่ายเพิ่มข้ึนมา เน่ืองจากมีตู้แช่แข็งโดยเฉพาะทําให้สามารถเก็บสินค้าไว้ได้

นานข้ึนลดปัญหาการเน่าเสียของเน้ือสุกร อีกท้ังร้านค้ามีการติดเคร่ืองปรับอากาศเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้เหมือน

ห้างสรรพสินค้ามากย่ิงขึ้นตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ จากการแข่งขันท่ีรุนแรงในอําเภอเมืองเชียงใหม่จึงไม่สามารถ

ระบุสัดส่วนท่ีชัดเจนของธุรกิจจําหน่ายเน้ือสุกรแช่แข็งได้   สําหรับธุรกิจท่ีจําหน่ายเน้ือหมูแช่แข็งท่ีเป็นตราผลิตภัณฑ์
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ท้องถิ่นที่อยู่ภายในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  1) บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จํากัด (วี.พี.เอฟ.) 2) บริษัทเอ็มเอส 

พี อินเตอร์ฟู๊ดส์ จํากัด (ร้านหมูอินเตอร์)  3) ร้านหมูสวัสดี  4) ร้านหมูติดแอร์ (เขียงหมูท้ิงตลาดสดหันเปิด Shop ติดแอร์

ขายทุกซอกท่ัวเชียงใหม่, 2558)   

 จากการท่ีมีสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึ้นย่อมมีผลทําให้เกิดการปรับตัวของธุรกิจและเปล่ียนแปลงกลยุทธ์

การแข่งขัน ทําให้เร่ืองของการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรท้องถิ่นของผู้บริโภคมีผลให้สามารถกําหนดทิศทางองค์กรและ

สร้างกลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสมให้ผู้ประกอบการได้ ท้ังในเร่ืองกลยุทธ์การตลาด การแก้ปัญหาในการดําเนินงาน 

เพื่อให้ตราผลิตภัณฑ์เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภค ประกอบกับเร่ืองของการตัดสินใจซ้ือ ซึ่งการรับรู้จึงเป็นส่วนสําคัญที่

ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจทําการศึกษาถึงการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นของ

ผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้ถึงมิติต่าง ๆ ในตราผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินในแต่ละตราผลิตภัณฑ์ว่า

อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด ในสภาพปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมผู้บริโภคจากสภาวะเศรษฐกิจและสังคม  

เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาด้านการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และกําหนดกลยุทธ์ด้าน

การตลาด  เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในตราผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจซ้ือ ทําให้ผู้ประกอบการท้ังราย

เดิมและรายให ม่สามารถป รับ ตัวห รือสามารถแข่ งขัน ใน ธุรกิจ จําหน่าย เน้ือ สุกรให้ประสบความสําเร็จได้  

อีกท้ังผู้ประกอบการยังสามารถนําประโยชน์ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรหรือประยุกต์ใช้ในงานด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถ่ินของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา 

1. ทําให้ทราบการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งท้องถิ่นของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่  

 2. ทําให้ผู้ประกอบการ หรือองค์กรที่สนใจ สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในวางแผนในธุรกิจจําหน่ายเน้ือสุกรแช่แข็ง 

และเป็นแนวทางในการรับมือในสภาพการแข่งขันที่เหมาะสม เป็นข้อมูลสนับสนุนในการกําหนดกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ได้ 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 ทฤษฎีการวัดมูลค่าการรับรู้  

 นฤมล กิมภากรณ์ (2555) ได้สรุปการวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ตามโมเดลมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ของเอเกอร์ 

Aaker (1991) (Aaker’s Brand Equity Model: ABEM) ประกอบด้วยองค์ประกอบในการวัด 5 ด้าน ไดแ้ก่ 
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          Source: Aaker (1991) 

 1) ระดับการรู้จักในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Awareness)  

 2) ระดับการรูคุ้ณภาพผลิตภัณฑ์และบริการภายในตราผลิตภัณฑ์ (Perceived Quality)  

 3) ระดับการเช่ือมโยงในมิติต่างๆ นอกเหนือจากคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (Brand Association)  

 4) ระดับความภักดีในตราผลิตภัณฑ ์(Brand Loyalty)  

 5) ระดับของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ่ืนๆ ของตราผลิตภัณฑ ์(Other Brand Proprietary)  

การวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านลูกค้าด้วยแนวคิด Aaker’s Brand Equity Model (ABEM) 

 ถึงแม้ว่าเครื่องมือการวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์น้ันจะมีหลายเคร่ืองมือ ได้แก ่ 

1) การวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านลูกค้าด้วยแนวคิด ABEM  2) การวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิด BAV 

ซ่ึงวิธีท่ีสองจะเป็นการวัดในระดับของสถานภาพตราผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคช่ืนชอบ แต่เมื่อกล่าวถึงเร่ืองของการรับรู้ใน

ตราผลิตภัณฑ์จะนิยมใช้เคร่ืองมือ การวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านลูกค้าด้วยแนวคิด ABEM เป็นการวัดระดับการรู้ใน

ตราผลิตภัณฑ์ในมิติต่างๆ ซึ่งจะทําให้สอดคล้องกับการศึกษาน้ีมากที่สุด  

การวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านลูกค้าด้วยแนวคิด Aaker’s Brand Equity Model (ABEM) ระดับการรู้จักและ

เข้าใจในชื่อตราผลิตภัณฑ ์(Name Awareness)  

 ระดับการรู้จักและเข้าใจในช่ือตราผลิตภัณฑ์ (Name Awareness) หมายถึง การท่ีลูกค้ารู้จักและคุ้นเคยต่อ

ตราผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ การรู้จักช่ือตราผลิตภัณฑ์น้ันจะมีระดับขั้นอย่าง

ต่อเน่ือง โดยเริ่มจากความไม่แน่ใจในความรู้สึกว่าตราผลิตภัณฑ์จะถูกจดจําไปจนถึงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ในตราผลิตภัณฑ์น้ัน

เป็นหน่ึงเดียวในใจของลูกค้าเป้าหมาย ซ่ึงจัดเป็นการวัดระดับการรู้จักในตราผลิตภัณฑ์ (Brand Awareness) โดยระดับ  

การรูจั้กตราผลิตภัณฑส์ามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ 

 1) ระดับขัน้แรกหรือข้ันตํ่าสุดของการรูจ้ักช่ือตราผลิตภัณฑ ์

 2) ระดับท่ีสอง คือ การรูจ้ักตราผลิตภัณฑ์นั้น 

 3) ระดับท่ีสาม คือ การจดจําตราผลิตภัณฑ์น้ันได้ 

Brand Equity 

Brand Loyalty  Brand Awareness  Perceived Quality 

Brand Association  Other Brand Proprietary 
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 4) ระดับที่ส่ี คือ การที่ตราผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเราไปอยู่ในระดับสูงสุดในใจลูกค้าเป้าหมาย (Top of mind)  

 

 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 

 1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ส่ิงท่ีสามารถนําเสนอให้กับตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสนใจ 

นําไปใช้หรือบริโภคและสามารถตอบสนองความจําเป็นหรือความต้องการได้  

 2 ) ปัจจัยด้านราคา (Price) มูลค่าของเงินท่ีต้องจ่ายในการแลกเปล่ียนให้ได้มาซ่ึงตัวผลิตภัณฑ์ หรือคือตัววัด

มูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้รูปตัวเงิน  

 3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) แบ่งออกได้ 2 กิจกรรม ได้แก่ 

 3.1) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channels of Distribution) คือ กลุม่บุคคลหรือองค์กรดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ 

 3.2) การกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) คือ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไป

ยังผูบ้ริโภค 

 4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) สิ่งท่ีทําหน้าท่ีในการส่ือสาร (Communicate)เพื่อบอกข้อมูล

เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย ไปยังผู้บริโภค เพื่อรับทราบและยํ้าความจําเก่ียวกับแบรนด์ อีกท้ัง      

ยังส่งเสริม (Promote) ใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรูทั้ศนคติ หรือพฤติกรรมตามเป้าหมายธุรกิจ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

นวลจันทร์ สุคําภา (2555) ได้ทําการศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารทะเลปรุง

สําเร็จแช่แข็งจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในพื้นท่ี ฝ่ังธนบุรี โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 300 ราย  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็น

พนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000-20,000 บาท สถานภาพโสด จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 

ซ้ืออาหารทะเลปรุงสําเร็จแช่แข็งย่ีห้อซีพีมากท่ีสุด ประเทภอาหารคือเก๊ียวกุ้งแช่แข็งมากท่ีสุด เหตุผลที่เลือกซ้ือคือง่าย

สะดวกต่อการบริโภค มีการตัดสินใจซ้ือด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ในการซ้ือเพ่ือรับประทานเอง สถานท่ีในการซื้อ คือ  

ร้านสะดวกซ้ือ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ราคาซ้ือต่อคร้ังไม่เกิน 50-100 บาท ราคาต่อกล่องที่ซ้ือ 30-40 

บาท สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการให้มีเพิ่มในบรรจุภัณฑ์ คือ ช้อน/ส้อม แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ผู้บริโภครู้จักและรับทราบส่วนใหญ่

จากโทรทัศน์ 

พีรวัฒน์ พนาอนันต์ไพบูลย์ (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้ค้าปลีกเน้ือ

สุกรในการซื้อสุกรในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 41-50 

ปี ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 100,001 –200,000 บาทดําเนินกิจการมาแล้ว 7 – 9 ปี เลือกซ้ือเน้ือสุกรท่ีชําแหละเรียบร้อย

แล้วส่วนเน้ือแดงเลือกซ้ือสุกรท่ีมีนํ้าหนักโดยเฉล่ีย 90 – 95 กิโลกรัมซ้ือสุกรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ตัวชนิดของสุกรหรือ

เน้ือสุกรท่ีซ้ือคือสุกรขุน โดยตนเองเป็นผู้ตัดสินใจเลือกสุกรหรือเน้ือสุกร มูลค่าเฉลี่ยของการซ้ือสุกรหรือเน้ือสุกรแต่ละ

ครั้งตํ่ากว่า 5,000 บาท ชําระเงินโดยการจ่ายเงินสด แหล่งที่ซ้ือสุกรหรือเน้ือสุกรคือ ซีพี (CP) ความถ่ีในการซ้ือสุกรหรือ

เน้ือสุกร คือ ซ้ือแบบทุกวัน ทราบข้อมูลการซ้ือสุกรหรือเนื้อสุกรมาจัดจําหน่าย จากเพ่ือนหรือบุคคลท่ีรู้จักพ่อค้าหรือ

แม่ค้าเป็นผู้แนะนํา สาเหตุท่ีเลือกซ้ือสุกรหรือเน้ือสุกร คือราคามีความยุติธรรม ช่วงเวลาที่สุกรหรือเน้ือสุกรขายได้ดีคือวัน
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ตรุษจีน ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ค้าปลีกเนื้อสุกรในการซื้อสุกรในอําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซ้ือสุกรในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านราคา ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผล

ต่อการซ้ือสุกรในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านสถานที่ 

ตามลําดับ 

เกศสิรี ปั้นธุระ (2556) ได้ทําการศึกษา การรับรู้คุณค่าและการต้ังใจซ้ือซ้ําของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหาร OTOP 

การวิจัยเชิงปริมาณใช้มาตรวัดลิเคิร์ท มีการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในงานแสดงสินค้า OTOP จํานวน 540 คน ทําการ

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยสถิติพรรณนาและใช้สมการโครงสร้างท่ีเป็นโมเดลประยุกต์ทฤษฎีการกระทําตามแผนวิจัย 

เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาผลสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภคซ้ือครั้งแรก และผู้บริโภคปัจจุบันของสินค้าอาหาร 

OTOP รวมจํานวน 10 คน ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีพัฒนาข้ึนมีค่า

ดัชนีความกลมกลืนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีดีและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการศึกษา พบว่าการต้ังใจซื้อซํ้าของ

ผู้บริโภคต่อสินค้าอาหาร OTOP จะเพิ่มขึ้นถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติดีมีการรับรู้คุณค่าเพิ่มขึ้นและการคล้อยตามของกลุ่ม

อ้างอิงการรับรู้คุณค่าสินค้าอาหาร OTOP จะเพิ่มข้ึนถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติดีเพ่ิมขึ้นโดยมีผลทางอ้อมบางส่วนจากกลุ่ม

อ้างอิงย่ิงกว่าน้ัน ผลวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือด้วยตนเองมีความเต็มใจซ้ือซ้ํา และยินดีที่จะบอกต่อรู้สึก

เช่ือถือที่เป็นสินค้าอาหารไทยต้นตํารับ จากข้อค้นพบน้ีทําให้วิสาหกิจชุมชนควรเน้นเร่ือง ประชาสัมพันธ์คุณค่าสินค้า

เสริมสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้บริโภคอย่างจริงจังและต่อเน่ือง จะช่วยส่งเสริมให้ตระหนักรับรู้คุณค่าสินค้าอาหาร OTOP ทําให้

เกิดการต้ังใจซ้ือซ้ําเกิดข้ึน 

 สมพงษ์ วิเชียรดี (2556) ได้ทําการศึกษา แนวทางการสร้างรับรู้ตราสินค้าเบทาโกร ในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น การศึกษาน้ีเพื่อศึกษาการรับรู้ตราสินค้าเบทาโกร (Brand Awareness) ของผู้บริโภคท่ัวไปการรับรู้บุคลิกลักษณะ

และภาพลักษณ์ของตราสินค้าเบทาโกรของลูกค้าปลีกและลูกค้าส่ง กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคท่ัวไป 400 คน ลูกค้าปลีก 170 

คน และลูกค้าส่ง 80 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคท่ัวไปร้อยละ 84 เคยเห็นโลโก้เบทาโกร เม่ือเห็นแล้วนึกถึง ไก ่ 

ร้อยละ 23.40 หมู ร้อยละ 22.95 ไข่ไก่ ร้อยละ 21.37 ลูกค้าปลีกและลูกค้าส่งรับรู้ในบุคลิกลักษณะตราผลิตภัณฑ์เบทา

โกรว่ามีความสุขเป็นท่ีชื่นชอบของผู้อ่ืนอบอุ่น โรแมนติก มีรสนิยมดีและด้านภาพลักษณ์ มีโลโก้ที่มีความสวยงามและ

ทันสมัยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีความเชียวชาญด้านปศุสัตว์ มีความจริงใจต่อลูกค้าและลูกค้าเป็นคนมีรสนิยม แนวทางใน

การสร้างการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์จากองค์กรสู่ลูกค้าและผู้บริโภคจะต้องสร้างต้ังแต่พนักงานในองค์กรทุกคนและกําหนดให้

พนักงานมีความเข้าใจท่ีตรงกัน โดยใช้การอบรมที่เรียกว่า PIPIQ และมีส่วนร่วมในการสร้างตราผลิตภัณฑ์เบทาโกรให้

ย่ังยืนด้วยรากฐานคุณภาพ สร้างมาตรฐาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงเร่ืองการรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงท้ังหมดต้องมาจากภายใจ ตามค่านิยมร่วม 5 อย่าง คือ รู้จริง (Professional) ซ่ือสัตย์ (Integrity  

ใสใ่จ (People-Centric) คิดใหม่ (Innovative) และใฝ่คุณภาพ (Quality Driven) 

วิธีการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ จะศึกษาในเร่ืองของการรับรู้ในตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งท้องถิ่นของผู้บริโภคในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ โดยใช้เคร่ืองมือการวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านลูกค้าด้วยแนวคิด ABEM ท่ีวัดระดับของการรู้จักและเข้าใจใน
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ตราผลิตภัณฑ์ โดยวัดในเร่ืองของส่วนประสมการตลาดที่เป็นเร่ืองของมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ (Brand Equity) เป็นองค์รวม

ของคุณค่า (Total Value) ท่ีผู้บริโภครับรู้จากตราผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนแรกที่สําคัญในการวัดในเร่ืองของการรับรู้ก่อนที่จะไป

ศึกษาในด้านอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ในระดับต่อๆไป ซ่ึงการวัดมูลค่าผลิตภัณฑ์ (Brand Equity) ของผู้บริโภค

ในแต่ละระดับ สามารถกําหนดโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่วนประกอบในการเก็บข้อมูลได้ เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไป

จัดทําเป็นในรูปแบบการจัดลําดับขั้นการรับรู้ โดยแบ่งระดับตราผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ระดับชั้น สามารถจัดกลุ่ม 

ตราผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่นหรือตราผลิตภัณฑ์ท่ีไม่โดดเด่น จะทําให้ทราบถึงวิธีการท่ีจะใช้การสร้างการรับรู้ และนําไป

กําหนดทิศทางการดําเนินงานด้านกลยุทธ์ต่าง ๆ ของผู้ประกอบการได้ต่อไป 

ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือผู้บริโภคท่ีอยู่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 1,735,762 คน  

(ระบบสถิติทางการทะเบียนของเดือนธันวาคม, 2559) 

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลือกตัวอย่าง  

 การกําหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จะใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ราย โดยจะทําการเลือก  

โดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีเป็นผู้บริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็ง

ภายในตราผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน ผู้ศึกษาจะกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แนวคิดของ Taro Yamane ในการกําหนดความเชื่อม่ัน 

95% และกําหนดค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากับ 0.05 (5%) จากประชากรท้ังหมด 1,735,762 คน ซ่ึงค่าท่ีคํานวณได้จะอยู่ที่ 

399.97 หรือประมาณ 400 ราย เพ่ือให้สะดวกต่อการนําไปเก็บข้อมูล 

           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 ช่ือตราผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ตอบสอบถามรู้จัก และ ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชพี รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว  

 ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งท้องถ่ินในอําเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบด้วยเร่ือง 

ระดับการรู้จักและเข้าใจในตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ในมิติต่างๆ ท้ังด้าน การรู้จัก 

ตราผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร รู้จักตราผลิตภัณฑ์ใดบ้าง เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือไม่ รวมไปถึงด้านวัดระดับการรับรู ้

เก่ียวกับการรูจั้กเขา้ใจภายใต้ตราผลิตภัณฑ ์

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้เร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อสุกรแช่แข็งจะ

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ของผู้บริโภคใน 

อําเมืองเชียงใหม่โดยที่ไม่คํานึงถึงตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งท้องถิ่น  

 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นคําถามปลายเปิดเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการรู ้

ตราผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม 

ตัวอย่างชุดคําถามที่เก่ียวกับเรื่อง การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ 

1. ให้ท่านนึกถึงตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งท้องถิ่นในอําเภอเมืองเชยีงใหม่ท่ีท่านรูจั้กและคุ้นเคยมากที่สุด 

 2. ท่านซ้ือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งที่เป็นตราผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่ย่ีห้อใดบ้าง  
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 3. ให้ท่านพิจารณาส่ิงที่มีผลต่อระดับการรู้จักและเข้าใจภายใต้ช่ือตราผลิตภัณฑ์หรือตราผลิตภัณฑ ์(Brand) เนื้อ

สุกรแช่แข็งท้องถ่ินในอําเภอเมืองเชียงใหม่ที่ท่านรู้จักและคุ้นเคยมากที่สุด 

 - การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ การรับรู้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์การรับรู้ปัจจัยด้านราคา การรับรู้

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การรับรู้ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

 การทดสอบแบบสอบถาม 

 ผู้ศึกษาได้ทําการทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม จํานวน 20 ชุด โดยทําการเลือกผู้ท่ีมีความ

เช่ียวชาญ และท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการทําแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง อีกทั้งยังตรวจสอบถึงความเหมาะ

หรือไม่ความยากง่ายเพียงใด เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทดสอบแบบถามโดยการใช้

โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ เริ่มจากบันทึกข้อมูลท่ีเก็บลงในโปรแกรมทางสถิติแบ่งเป็นส่วน ๆ จากน้ันทําการหาค่า 

Reliability Analysis เพื่อแปรผลออกมาเป็นตัวเลข ผลที่ได้ในการทดสอบแบบสอบถามในส่วนที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ปัจจัย

ส่วนประสมการตลาด มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.83  และเม่ือนําไปเปรียบเทียบวิธีของ Cronbach's alpha เกณฑ์ที่

สามารถยอมรับมีค่าอยู่ที่ 0.70 ขึ้นไป (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552) จะเห็นได้ว่าเคร่ืองมือแบบสอบถามน้ีมีความน่าเช่ือถือ

สามารถนําไปเก็บข้อมูลจริงได ้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์หาค่าต่างๆ โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้โปรแกรมทางสถิติ ค่าท่ีจะคํานวณ ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) จัดทําออกมาในรูปแบบตาราง 

 การจัดระดับคะแนนการรับรู้ของปัจจัยส่วนประสมการตลาด โดยใช้มาตรวัด Likert scale ตามแนวคิดของ

ลิเคอร์ท (Likert) ซ่ึงลักษณะคําตอบจะมีคําตอบให้เลือก 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนนแต่ละระดับ ดังต่อไปน้ี 

 ระดับคะแนนการรับรู ้   คะแนน 

 ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด    1 

ระดับเห็นด้วยน้อย     2 

ระดับเห็นด้วยปานกลาง    3 

ระดับเห็นด้วยมาก     4 

 โดยข้อมูลสําหรับการแปลผล ได้นําคะแนนหาค่าเฉล่ียคําตอบของความคิดเห็นมาเทียบกับระดับเกณฑ์ โดยมี

เกณฑ์ที่ใชแ้ปลผลค่าเฉล่ีย ดังต่อไปน้ี 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย    ความหมาย 

 1.00 - 1.74   ระดับการรู้น้อยที่สุด 

1.75 - 2.49   ระดับการรับรู้น้อย 

2.50 - 3.24   ระดับการรับรู้ปานกลาง 

3.25 - 4.00   ระดับการรับรู้มาก 
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การจัดความสําคัญของปัจจัยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ จะใช้มาตรวัด Rating Scale 

เช่นเดียวกัน ซ่ึงลักษณะคําตอบจะมีให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด (กุณฑล ี

ร่ืนรมย์, 2551) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความสําคัญดังต่อไปนี้ 

 ระดับความสําคัญ    คะแนน 

 น้อยท่ีสุด         1 

น้อย      2 

ปานกลาง      3 

มาก      4 

มากที่สุด      5 

 โดยข้อมูลสําหรับการแปลผล ได้นําคะแนนหาค่าเฉล่ียคําตอบของมาเทียบเป็นเกณฑ์ของส่วนประสมการตลาดที่

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ โดยมีเกณฑ์ที่ใช้แปลผลค่าเฉลี่ย ดังต่อไปน้ี 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง                                     1.00 – 1.49 ความหมาย มีผลน้อยท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง                                     1.50 – 2.49 ความหมาย มีผลน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง                                     2.50 – 3.49 ความหมาย มีผลปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง                                     3.50 – 4.49 ความหมาย มีผลมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง                                     4.50 – 5.00 ความหมาย มีผลมากท่ีสุด 

 

 การเก็บข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ จะทําการเก็บข้อมูลและมีแหล่งข้อมูล ดังต่อนี้ 

 - ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามผู้บริโภคในอําเภอเมือง

เชียงใหม่ จํานวน 400 ราย โดยการแจกแบบสอบถามน้ันเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่เป็นผู้บริโภคเน้ือสุกร 

แช่แข็งภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น   

 - ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาข้อมูลและทฤษฎีการสร้างการรู้ตราผลิตภัณฑ์ แนวคิดเร่ือง

เคร่ืองมือการวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านลูกค้าด้วยแนวคิด ABEM แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด โดยผ่าน หนังสือ 

บทความ วารสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 สถิติที่ใช้ในการวจัิย 

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

  สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการบรรยายลักษณะข้อมูลท่ีได้ทํา

การเก็บรวบรวม โดยจะต้องเก็บข้อมูลมาทั้งหมดให้ครบตามจํานวนและถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้ อีกทั้งไม่ใช้ผลที่ได้ไป

อ้างอิงกับข้อมูลของกลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายมาบรรยายลักษณะของข้อมูล ซ่ึงจะมีการคํานวณ

ในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน โดยประกอบดว้ย 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายลักษณะพื้นฐานของข้อมูล และใช้แปลความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ร้อยละของผู้ตอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศใด ร้อยละของสถานภาพ เป็นต้น 
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 2. ค่าคะแนนเฉ ล่ีย  (Mean) เพื่ ออธิบายลักษณะของข้อมูล  และใช้แปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ  

เพื่อหาความสําคัญของตัวแปรน้ัน ๆ เช่น การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียในช่วง

ระดับใด เป็นต้น 

ระยะเวลาในการศึกษา 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีต้ังแต่เดือน เมษายน 2560 ถึง เดือน กรกฎาคม 2560  รวมใช้เวลาศึกษาท้ังส้ิน 

4 เดือน  

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.50 อายุ 20-25 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 23 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50 อาชีพนักงาน

บริษัทเอกชน/รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 30.70 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.5 และมีสมาชิกใน

ครอบครัวคือ 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 57 

สําหรับช่ือตราผลิตภัณฑเ์นื้อสุกรแช่แข็งที่เป็นตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในอําเภอเมืองเชียงใหม่ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม

รู้จักมากท่ีสุด คือ ร้านหมูสวัสดี คิดเป็นร้อยละ 34.20 รองลงมา คือ ร้านหมูอินเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 32 ร้าน วี.พี.เอฟ.  

คิดเป็นร้อยละ 17 และร้านหมูติดแอร์ คิดเป็นร้อยละ 16.80 ตามลําดับ  

ผู้ตอบแบบสอบถามจะซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินอําเภอเมืองเชียงใหม่เป็น 

ส่วนใหญ่ คือ ร้านหมูสวัสดี รองลงมาคือ ร้านหมูอินเตอร์ ร้านหมูติดแอร์ และรา้น วี.พ.ีเอฟ. ตามลําดับ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งท้องถ่ินในอําเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับรู้และเข้าใจตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถิ่นในอําเภอ

เมืองเชียงใหม่ได้มากที่สุดจากเร่ือง สถานท่ีจัดจําหน่าย คิดเป็นร้อยละ 33 และรู้จักตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งได้จาก 

ร้านค้าอยู่ใกล้ท่ีพัก  ใกล้ท่ีทํางาน คิดเป็นร้อยละ 37.80 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในอําเภอเมืองเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 70.50  

โดยผู้ตอบแบบสอบอาจจะมีการแนะนําและบอกต่อ ตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็ง คิดเป็นร้อยละ 42.20 สามารถให้ข้อมูล

เก่ียวกับตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งท่ีรู้จักได้ ปานกลาง มีความถ่ีในการซ้ือผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งอยู่ท่ี สัปดาห์ละ  

3-4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30 ถ้าสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน จะมีการซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภท เนื้อสุกรสด  

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.70 

จากการศึกษาด้านการวัดระดับการรับรู้ปัจจัย เกี่ยวกับการรู้จักและเข้าใจตราผลิตภัณฑ์ มูลค่าตราผลิตภัณฑ์ 

(Brand Equity) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนนการรับรู้ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวมในอยู่ในระดับ

มากและปานกลาง ซ่ึงในรายละเอียดพบว่า ระดับคะแนนการรับรู้อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ปัจจัยด้านราคา  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ส่วนระดับคะแนนการรับรู้อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์ 

และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด สามารถนําไปสรุประดับคะแนนการรับรู้ในปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้ดังต่อไปน้ี  



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 331 
	

BMRC

 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับคะแนนต่อการรับรู้ด้านส่วนประสมการตลาด ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์เน้ือ 

              สุกรแช่แข็งท้องถิ่นอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

การรับรู้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ระดับคะแนนต่อการรู้จักและเข้าใจ 

ค่าเฉล่ีย แปลผล ลําดับ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 3.17 ปานกลาง 3 

ปัจจัยด้านราคา 3.39 มาก 1 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.38 มาก 2 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 2.80 ปานกลาง 4 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.19 ปานกลาง  

ตารางที่ 2  แสดงลําดับคะแนนต่อการรับรู้ด้านส่วนประสมการตลาดและปัจจัยย่อย ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร 

                 แชแ่ข็งในอําเภอเมืองเชียงใหม่ตามลําดับ 

ลําดับ การับรู้ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ปัจจัยย่อยที่มีระดับคะแนนเป็นลําดับแรก 

1 ปัจจัยด้านราคา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือสินค้า (3.55) 

2 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ร้านค้าอยูใ่กล้ท่ีพักหรือแหล่งชุมชน (3.44) 

3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ชื่อตราผลิตภัณฑส์ามารถจดจําได้งา่ย (3.49) 

4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด การบอกต่อจากบุคคลอ่ืนๆ เช่น ญาติพี่น้อง คนรูจั้ก (3.17)

 

ส่วนที่ 2.1 ปัจจัยท่ีมีต่อ การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งท้องถ่ินในอําเภอเมืองเชียงใหม่ ด้านผลิตภัณฑ ์

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด จําแนกตามการรับรู้ของแต่ละตราผลิตภัณฑ์  

ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ียระดับคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีต่อการรับรู้ปัจจัยตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งท้องถิ่นใน 

                อําเภอเมืองเชียงใหม่ ด้านส่วนประสมการตลาด จําแนกตามการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์ 

 

 

การรับรู้ปัจจัยด้าน

ส่วนประสม

การตลาด 

ตราผลิตภัณฑ์

ร้าน.วี.พี.เอฟ ร้านหมู

สวัสดี

ร้านหมูอินเตอร์ ร้านหมูติดแอร์ รวม

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย

(แปลผล) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
3.17 

(ปานกลาง) 

3.21

(ปานกลาง) 

3.11

(ปานกลาง) 

3.22 

(ปานกลาง) 

3.17

(ปานกลาง) 

ปัจจัยด้านราคา 3.43 3.36 3.31 3.57 3.39
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การรับรู้ปัจจัยด้าน

ส่วนประสม

การตลาด 

ตราผลิตภัณฑ์

ร้าน.วี.พี.เอฟ ร้านหมู

สวัสดี 

ร้านหมูอินเตอร์ ร้านหมูติดแอร์ รวม

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ค่าเฉลี่ย

(แปลผล) 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ปัจจัยด้านช่องทางการ

จัดจําหน่าย 

3.35 

(มาก) 

3.41

(มาก) 

3.34

(มาก) 

3.42 

(มาก) 

3.38

(มาก) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด 

2.73 

(ปานกลาง) 

2.82

(ปานกลาง) 

2.82

(ปานกลาง) 

2.77 

(ปานกลาง) 

2.80

(ปานกลาง) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเน้ือสุกรแช่แข็ง 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในรายละเอียดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากทุกปัจจัยเรียงลําดับดังนี้ 

ปัจจัยด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 4.21) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.10) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (ค่าเฉลี่ย 4.09) 

และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.52)  สามารถนําไปสรุปความสําคัญการรับรู้ของปัจจัยส่วนประสม

การตลาดที่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสุกรแช่แข็งและปัจจัยย่อยที่มีความสําคัญ ได้ดังตารางล่างข้าง 

ตารางที่ 4 แสดงลําดับความสําคัญของการรับรู้ด้านปัจจัยส่วนประสมาการตลาดและปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการตัดสินใจ 

              ซือ้เนื้อสุกรแช่แข็งตามลําดับแรก 

ลําดับ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ปัจจัยย่อยที่มีความสําคัญเป็นลําดับแรก 

1 ปัจจัยด้านราคา ราคาที่คุ้มค่ากับคุณภาพและปริมาณ (4.38) 

2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์ มีคุณค่าทางโภชนาการถูกหลักอนามัย (4.28) 

3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ความสะอาดของสถานที่จัดจําหน่าย (4.25) 

4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีบรกิารหลังการซ้ือ เช่น กรณีสินค้าเน่าเสีย สามารถ

เปลี่ยนได้ (3.78) 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งโดยวัดระดับมูลค่าองค์รวมตราผลิตภัณฑ์ 

ระดับการรับ รู้ ในเร่ืองของ มูลค่าตราผลิตภัณ ฑ์  (Brand Equity) คือองค์รวมของคุณค่า (Total Value)  

ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักและคุ้นเคยมากท่ีสุด โดยวัดระดับเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า  

ระดับการรู้เร่ืองส่วนประสมการตลาดของตราผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักและคุ้นเคยมากที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
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ของเคร่ืองมือการวัดมูลค่าตราผลิตภัณฑ์ด้านลูกค้าด้วยแนวคิด Aaker’s Brand Equity Model (ABEM) โดยอยู่ในระดับมาก

และปานกลาง  ซ่ึงสามารถจําแนกได้เป็น 2 ระดับคือ  

1. ระดับการรับรู้ระดับที่ส่ี คือ การรับรู้ในระดับมาก หมายถึง การท่ีตราผลิตภัณฑ์สามารถทําให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามรู้จักและคุ้นเคยตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งได้มากที่สุด โดยจากระดับการรู้จักช่ือ ระดับท่ีหน่ึงระดับท่ีสอง 

ได้แก่ ร้านหมูติดแอร์ และร้าน วี.พี.เอฟ. ผู้ตอบแบบสอบถามให้ การรับรู้ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านราคา รองลงมา คือ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ซึ่งแตกต่างจาก ระดับการรู้จักชื่อ ระดับท่ีสามและระดับท่ีส่ี ได้แก่ ร้านหมูอินเตอร์ 

และ ร้านหมูสวัสดี ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ การรับรู้ในระดับท่ีมาก คือ ปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย รองลงมา คือ 

ปัจจัยด้านราคา ตามลําดับ 

2. ระดับการรับรู้ระดับท่ีสาม คือ การรับรู้ในระดับปานกลาง หมายถึง การที่ตราผลิตภัณฑ์สามารถทําให้

ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักและคุ้นเคยตราผลิตภัณฑ์เนือ้สุกรแช่แข็งได้ในระดับปานกลางรองลงมา โดยจากระดับการรู้จักช่ือ 

ในทุกระดับ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ การรับรู้ในระดับท่ีปานกลาง คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของสมพงษ์ วิเชียรดี (2556) ท่ีศึกษาเร่ืองแนวทางการสร้างรับรู้ตราสินค้าเบทาโกร ในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น โดยผลการศึกษาพบว่า การรับรู้จากผลิตภัณฑ์เบทาโกร ต้องมีรสนิยมดีและด้านภาพลักษณ์มีโลโก้ท่ีมีความ

สวยงามและทันสมัยมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ซึ่งจากผลการศึกษา ให้ความสําคัญกับเร่ือง ช่ือตราผลิตภัณฑ์สามารถจําได้

ง่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ให้การรับรู้อยู่ในระดับปานกลางในทุกตราผลิตภัณฑ ์

 

การศึกษา การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถ่ินที่ผู้บริโภคให้ระดับการรับรู้ในเรื่องส่วนประสม

การตลาด 

1. การรับรู้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรู้ตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่

แข็งท้องถ่ินอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านราคา รองลงมา คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ ์และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ  

2. การรับรู้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์แช่แข็งท้องถ่ินอยู่ในระดับ

ปานกลาง ปัจจัยย่อย คือ ชื่อตราผลิตภัณฑ์สามารถจดจําได้ง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพงษ์ วิเชียรด ี

(2556) ท่ีศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างรับรู้ตราสินค้าเบทาโกร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยผลการศึกษาพบว่า ลูกค้า

ท่ีเป็นผู้บริโภค ลูกค้าปลีก และลูกค้าส่ง จะเกิดการรับรู้จากผลิตภัณฑ์เบทาโกรว่า มีรสนิยมดีและด้านภาพลักษณ์มีโลโก้ที่

มีความสวยงามและทันสมัยมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น และผลการศึกษาได้มีปัจจัยย่อยที่ว่า โลโก้หรือสัญลักษณ์มีความโดด

เด่น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระดับการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งของผู้บริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ทําให้มี

ความเกี่ยวข้องกับผลการศึกษาของสมพงษ์ วิเชียรดี (2556)  

3. การรับรู้ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์แช่แข็งท้องถ่ินอยู่ในระดับมาก 

ปัจจัยย่อย คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพงษ์ วิเชียรดี (2556) 

ท่ีศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างรับรู้ตราสินค้าเบทาโกร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้

ความสําคัญกับด้านภาพลักษณ์และโลโก้ ท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มาก
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ท่ีสุด และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของเกศสิรี ป้ันธุระ (2556) ท่ีศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณค่าและการต้ังใจซ้ือซ้ําของ

ผู้บริโภคต่อสินค้าอาหาร OTOP ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคจะยินดีที่จะบอกต่อความรู้สึกที่ได้บริโภคผลิตภัณฑ ์

4. การรับรู้ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์แช่แข็ง

ท้องถ่ินอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อย คือ ร้านค้าอยู่ใกล้ที่พักหรือแหล่งชุมชน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ การศึกษาของเกศสิรี  

ป้ันธุระ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง การรับรู้คุณค่าและการต้ังใจซ้ือซ้ําของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหาร OTOP ผลการศึกษาพบว่า 

การบอกต่อของผู้บริโภคจะต่อความรู้สึกดีของผลิตภัณฑ์ได้ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสมพงษ์ วิเชียรดี (2556)  

ท่ีศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างรับรู้ตราสินค้าเบทาโกร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้

ความสําคัญกับด้านภาพลักษณ์และโลโก้ มากท่ีสุด 

5. การรับรู้ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการรับรู้ตราผลิตภัณฑ์แช่แข็ง

ท้องถ่ินอยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยย่อย คือ การบอกต่อจากบุคคลอื่น ๆ เช่น ญาติพี่น้อง คนรู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของเกศสิรี ปั้นธุระ (2556) ท่ีศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณค่าและการต้ังใจซ้ือซ้ําของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหาร OTOP 

ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคจะยินดีที่จะบอกต่อความรู้สึกที่ได้บริโภคสินค้า และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสมพงษ ์

วิเชียรดี (2556) ท่ีผลการศึกษา ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับเร่ือง ของภาพลักษณ์มากท่ีสุด จากข้อค้นพบทําให้ทราบว่า 

ควรเน้นเร่ืองการรับรู้ด้านปัจจัยการส่งเสริมการตลาดในปัจจัยหลักอีกเรื่อง คือ เรื่องการประชาสัมพันธ์ (Public relations) 

ในคุณค่าสินค้า ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีเป็นเคร่ืองมือของการส่งเสริมการตลาด 

การศึกษา การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแช่แข็งท้องถ่ินของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เร่ืองส่วน

ประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสุกรแช่แข็ง

ท้องถิ่นมีค่าเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือ ปัจจัยด้านราคา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของพีรวัฒน์ พนาอนันต์ไพบูลย ์

(2554) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ค้าปลีกเน้ือสุกรในการซ้ือสุกรในอําเภอเมืองเชียงใหม่  

ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือเน้ือสุกรอยู่

ในระดับมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านราคา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของนวลจันทร์ สุคําภา (2555) ท่ีศึกษาเรื่อง  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ืออาหารทะเลปรุงสําเร็จแช่แข็งจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในพื้นท่ีฝ่ังธนบุร ี 

ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารทะเลปรุงสําเร็จรูปแช่แข็งอยู่

ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา 

ข้อค้นพบ 

จากศึกษาได้พบข้อค้นพบ คือ ผู้บริโภคเนื้อสุกรแช่แข็งที่เป็นตราผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินในอําเภอเมืองเชียงใหม ่

ส่วนใหญ่ รู้จัก ร้านหมูสวัสดี และร้านหมูอินเตอร์ ส่วนร้าน วี.พี.เอฟ. และร้านหมูติดแอร์ ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของผู้ตอบ

แบบสอบถามมากนัก ผู้บริโภคสามารถรู้จักตราผลิตภัณฑ์เน้ือสุกรแช่แข็งท้องถิ่น จากเร่ืองของ สถานที่จัดจําหน่ายมาก

ท่ีสุด เช่น ร้านค้าอยู่ใกล้ท่ีพัก ใกล้ที่ทํางาน การขับรถผ่านสถานท่ีจัดจําหน่าย เป็นต้น ในส่วนปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยยอ่ยคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพกับผลิตภัณฑ ์

ในส่วนของ ร้านหมูติดแอร์ นั้น จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดที่สามารถให้ผลดีท่ีสุดจะเก่ียวกับ 
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การมีพนักงานขายประจําอยู่ตามจุด ซ่ึงแตกต่างจาก ร้านอ่ืน ๆ ท่ี เป็นการรับรู้ปัจจัยด้าน การบอกต่อโดยบุคคล  

ท่ีจะได้ผลดีท่ีสุด  

สําหรับข้อค้นพบทางด้านการรับรู้ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด มีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจ คือ ผู้บริโภคให้ระดับ

การรับรู้ตราผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ช่ือตรา

ผลิตภัณฑ์สามารถจดจําได้ง่าย สินค้ามีเลือกซื้อหลากหลาย ถัดมาคือ ร้านค้าอยู่ใกล้ที่พักหรือแหล่งชุมชน ตําแหน่งที่ตั้ง

ต้องค้นหาได้ง่าย และการบอกต่อโดยบุคคล (Word of Mouth) แสดงให้เห็นถึง ผู้บริโภคน้ันสามารถรับรู้ตราผลิตภัณฑ์จาก

เร่ืองเหล่าน้ีได้มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นผลดีกับผู้ผลิตที่จะกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด หรือทิศทางขององค์กรว่าจะดําเนินธุรกิจ

ไปในรูปแบบใด 
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อุตสาหกรรมนํ้ามันรําข้าวและการรับรู้ของผู้บริโภค 

Rice Bran Oil Industry and Consumer Perception 

ดารกาล  ตามรสุวรรณ* และเอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล** 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ส่วนผสมทางการตลาดของผู้บริโภคท่ีมีต่อน้ํามันรําข้าวโดย      

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เคร่ืองมือสําหรับการ

เก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด และปัจจัยส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้ใน    

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว การทดสอบความแตกต่างรายคู ่ 

 ผลจากการเก็บแบบสอบถามพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน  

ไม่ค่อยทําอาหารรับประทานเอง และมีการซ้ือวัตถุดิบในการทําอาหารเอง ระดับการรับรู้ของผู้บริโภคทางด้านปัจจัย 

ส่วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีระดับการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามากท่ีสุด 

รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านที่มีระดับการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดน้อยท่ีสุด 

คือ ด้านการส่งเสริมการขาย ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค จากผลการศึกษา

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ จํานวน

สมาชิกในครอบครัว และลักษณะการซื้อวัตถุดิบในการทําอาหาร ปัจจัยด้านเพศ พบว่าการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทาง

การตลาดในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ เพศหญิง และในภาพรวมต่ําท่ีสุดคือ เพศชาย ปัจจัยด้านอายุ พบว่าการรับรู้ข้อมูล 

ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ ช่วงอายุ 30-40 ปี และในภาพรวมตํ่าท่ีสุดคือ ช่วงอายุตํ่ากว่า 21 ปี 

ปัจจัยด้านรายได้ พบว่าช่วงรายได้ท่ีมีของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ ช่วงไม่เกิน 

10,000 บาท และในภาพรวมต่ําที่สุดคือ ช่วง 20,001-30,000 บาท ปัจจัยด้านจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่าการรับรู้

ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ มากกว่า 6 คนขึ้นไป และในภาพรวมตํ่าที่สุดคือ 1-2 คน  

และปัจจัยลักษณะการซื้อวัตถุดิบในการทําอาหาร พบว่าการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ 

ซ้ือเอง และในภาพรวมตํ่าที่สุดคือ ไม่ได้ซ้ือเอง  

คําสําคัญ : อุตสาหกรรมนํ้ามันรําขา้ว, นํ้ามันรําข้าว, การรับรู้ของผู้บริโภค  

  

                                                            
 * นกัศกึษาปริญญาโท  สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
** อาจารย์ประจําภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ABSTRACT 

                   The purpose of this research are to study perception of consumer marketing mix on rice bran oil. 

Research data collection from samples group are 400 persons who live in Bangkok. The data-gathering instruments 

used in the research is a questionnaire about marketing mix and personal factors.  The data were analyzed by 

frequency, percentage, mean, t-test, F-test (One-Way ANOVA), Least Significant Difference (LSD)  

 The result of the study of questionnaire showed that major consumers were female, 21-30 years of age, 

bachelor degree, public officers, income 20,001-30,000 baht per month, 3-4 person in each family, rarely cooked 

and bought raw materials by themselves.  As for the perception of marketing mixed, the results showed that 

consumers concentrated on price factor, followed by products and places. However promotion factor was the least 

important for the perception. On the other hands, most issues of individual characteristics were sex, age, income, 

number of persons in each family and buying patterns of raw materials for cooking. Female perceived information of 

marketing mixed higher than male.  Consumers who were 30-40 years old most highly perceived the mentioned 

information, but ones, lower than 21 years old, had the least perception. Income less than 10,000 baht was the level 

of income whose consumers had the highest perception.  In contrast, the lowest perception was consumers in 

20,001-30,000 baht. Many persons in each family had the impact of perception concluded that the families whose 

members were more than 6 persons were most highly perceived while the families whose members were 1-2 

persons were the least perception group.  The consumers who bought raw materials for cooking had the highest 

perception compare to the lowest for ones who didn’t buy raw materials. 

 

Keywords : Rice Bran Oil Industry,  Rice Bran Oil, Consumer Perception 

 บทนํา 

 ข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นสินค้าเกษตรท่ีมีความสําคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยในปี 2558 

ประชากรไทยในประเทศส่วนใหญ่มีการบริโภคข้าวเฉล่ียอยู่ที่ 7 ล้านตันต่อปี ซ่ึงบริโภคเฉล่ียคนละ 100-104 กิโลกรัมต่อป ี

(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558) นอกจากประเทศไทยจะผลิตข้าวเพื่อบริโภคในประเทศแล้ว ยังม ี       

การส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท ผลผลิตข้าวโลกในปี 

2558 ที่ผ่านมาผลผลิตข้าวสารรวมท่ัวโลกมีจํานวน 475.686 ล้านตันโดยแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญอยู่ในทวีปเอเชีย ประเทศ

ท่ีผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกคือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเป็นร้อยละ 30.38 โดยผลผลิตส่วนใหญ่ของประเทศ

จีน เน้นเพื่อการบริโภคภายในประเทศ รองลงมาคือประเทศอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 21.55 ประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็น 

ร้อยละ 7.63 ประเทศบังคลาเทศ คิดเป็นร้อยละ 7.25 ประเทศเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 5.90 ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 

3.94 ประเทศพม่า คิดเป็นร้อยละ 2.65 และประเทศฟิลิปปินส์ คิดเป็นร้อยละ 2.56 ตามลําดับ (กระทรวงเกษตร 

สหรัฐอเมริกา, 2558) ซ่ึงสําหรับประเทศไทยมีผลผลิตข้าวอยู่อันดับที่ 6 ของโลก  
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 ส่วนปริมาณการส่งออกข้าวของโลกในปี 2558 ท่ีผ่านมา ประเทศท่ีมีการส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกคือ ประเทศ

อินเดีย รองลงมาคือประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศปากีสถาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเมียนมาร ์ 

และประเทศกัมพูชา (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2559) โดยประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกข้าวอยู่อันดับที่สองของโลก 

การส่งออกข้าวในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนในปี 2558 ประเทศท่ีมีการส่งออกข้าวมากที่สุดคือ ประเทศไทย รองลงมาคือ

ประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมาร์ และประเทศกัมพูชา 

 แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถครองตํ่าแหน่งผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับหน่ึงในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (เรไร ลําเจียก, 

2557) แต่เม่ือพิจารณาในด้านการผลิตแล้ว พบว่าประสิทธิภาพการผลิตของประเทศไทยตํ่า เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศที่

เป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญของโลก ส่งผลทําให้ประเทศไทยเริ่มมีความเสียเปรียบในการผลิตข้าว เน่ืองจากทางด้านต้นทุน

การผลิตข้าวท่ีสูงกว่าและมีค่าแรงที่สูงกว่า ทําให้ต้องขายข้าวในราคาท่ีสูงกว่าประเทศอ่ืน และประเทศอ่ืนอาจหันไปนําเข้า

สินค้าข้าวราคาถูกจากประเทศอ่ืนเพิ่มข้ึน ส่งผลทําให้ปริมาณข้าวในประเทศไทย มีปริมาณท่ีมากเกินความต้องการ  

ทําให้ข้าวเกิดการล้นตลาด ทําให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ํา ดังน้ันควรที่จะใช้วิธีในการเพ่ิมมูลค่าให้กับข้าวไทย  

เพื่อเป็นการแข่งขันอีกทางหนึ่งในการสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยเม่ือพิจารณากระบวนการในการสีข้าว แล้วพบข้ันตอนที่

สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวได้มากท่ีสุดคือ ขั้นตอนของการขัดข้าว ซ่ึงจะได้รําข้าวดิบ สามารถนําไปใช้เป็นส่วนผสมของ

อาหารสัตว์ และสามารถนําไปผลิตเป็นนํ้ามันรําข้าวได้ โดยผ่านการกล่ัน หากผู้ประกอบการนํารําข้าวดิบไปผลิตเป็นนํ้ามัน

รําข้าวก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวได้  ทําให้สามารถยืดอายุการเก็บได้มากขึ้น  เม่ือทําการสํารวจผู้ประกอบการราย

ใหญ่ ท่ีผลิตนํ้ามันรําข้าวในประเทศพบว่ามีจํานวนท่ีน้อยมาก (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,  2560)  

เม่ือเทียบกับผู้ประกอบการที่ผลิตนํ้ามันพืชชนิดอ่ืน สาเหตุเกิดมาจากธุรกิจนํ้ามันรําข้าวในช่วงปี 2558 ท่ีผ่านมาไม่ค่อยดี 

(ธุรกิจโรงสกัดน้ํามันรําข้าว, 2558) เพราะมีโรงสีและผู้ส่งออกข้าวผันตัวมาทําธุรกิจโรงสกัดนํ้ามันรําข้าวมากข้ึน ทําให้เกิด

ปัญหาไม่สมดุลระหว่าง ซัพพลายและดีมานด์ จึงทําให้ราคาของรําข้าวดิบปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน จึงทําให้กระทบต่อต้นทุนการ

สกัดนํ้ามันรําข้าวดิบ ส่งผลทําให้โรงสกัดนํ้ามันรําข้าวดิบต้องหยุดการผลิตไปหลายโรง แต่หากรายใดมีโรงกล่ันนํ้ามันรํา

ข้าว ก็จะหันมาเพิ่มสัดส่วนของการกล่ันนํ้ามันรําข้าวบริโภค แต่ท้ังระบบมีเพียงแค่ 3 โรง คือ กสิสุรีย์ คิง และนํ้ามันรําข้าว

สุรินทร์ ท่ีเหลือจะมีเพียงโรงสกัดท่ีไม่นิยมเปิดโรงกล่ัน เน่ืองจากผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่มักจะคุ้นชินกับนํ้ามันปาล์ม  

และนํ้ามันถ่ัวเหลือง ซ่ึงเป็นนํ้ามันพืชท่ีคนไทยใช้มากท่ีสุดเป็นอันดับหน่ึงและอันดับสอง เน่ืองด้วยได้รับการส่งเสริมมาก่อน

และมีราคาที่ถูก ทําให้โรงสกัดนํ้ามันรําข้าวคิดว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเปิดโรงกล่ัน เน่ืองจากมีการลงทุนในเร่ืองของ

เครื่องจักรท่ีสูงและความต้องการน้ํามันรําข้าวของผู้บริโภคภายในประเทศยังไม่มากพอ แต่ในช่วงปี 2559 ท่ีผ่านมานํ้ามัน

รําข้าวเริ่มเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน (กลุ่มน้ํามันรําข้าวคิง, 2559) เน่ืองจากผู้บริโภคคนไทยมีความต่ืนตัวในเร่ืองของการดูสุขภาพ

มากขึ้นเพราะคุณประโยชน์ของนํ้ามันรําข้าว เป็นนํ้ามันท่ีมีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเด่ียวสูง จึงมีประโยชน์ช่วยลด

โคเลสเตอรอล ลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ ซึ่งได้รับการยืนยันและสนับสนุนในทางโภชนาการ

และทางการแพทย์ (คมสัน หุตะแพทย์, 2550) ดังนั้นในปี 2559 ผู้ประกอบการนํ้ามันรําข้าวจึงมีความสนใจหันมาขยาย

ตลาดในประเทศมากข้ึน แต่ถึงกระน้ันปริมาณการบริโภคนํ้ามันรําข้าวก็ยังมีสัดส่วนท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกับน้ํามันปาล์ม

และน้ํามันถั่วเหลือง โดยมูลค่าตลาดนํ้ามันเพื่อการบริโภคแบ่งเป็นนํ้ามันปาล์ม 65% นํ้ามันถั่วเหลือ 25% น้ํามันรําข้าว 

7% และอ่ืนๆ 3% (กลุ่มนํ้ามันรําข้าวคิง, 2559) จากสาเหตุดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของผู้บริโภคคนไทยในตลาด

เป็นอุปสรรคในการขยายตลาดนํ้ามันรําข้าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อนํ้ามันรําข้าว โดยใช้ทฤษฎี

การรับรู้ของผู้บริโภค เพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ประกอบการน้ํามันรําข้าว โดยหากคนไทยหันมาบริโภคนํ้ามันรําข้าวมากข้ึน 
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นอกจากดีต่อสุขภาพแล้ว ยังมีส่วนช่วยประหยัดเงินในการรักษาพยาบาลจากการเจ็บปวดด้วยโรคหัวใจ ซ่ึงเป็นโรคท่ีคน

ไทยป่วยและตายเป็นอันดับต้น ๆ และยังส่งผลทําให้อุตสาหกรรมนํ้ามันรําข้าวเกิดการขยายตัวมากขึ้น อีกทั้งยังสร้าง

มูลค่าในทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลจากการนํารําข้าวมาสกัดเป็นนํ้ามันรําข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคภายในประเทศหรือ

ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 

การทบทวนวรรณกรรม 

1. สถานการณ์ของอุตสาหกรรมนํ้ามันรําข้าวในประเทศ 

 

ภาพที่  1  แผนผังการผลิตน้ํามันรําข้าวและโรงงานผลิตน้ํามันรําข้าว 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์(2560) 

 

 ธุรกิจนํ้ามันรําข้าวในช่วงปี 2558 ท่ีผ่านมาไม่ค่อยดี (ธุรกิจโรงสกัดนํ้ามันรําข้าว, 2558) เพราะมีโรงสีและผู้

ส่งออกข้าวผันตัวมาทําธุรกิจโรงสกัดนํ้ามันรําข้าวมากข้ึน ทําให้เกิดปัญหาไม่สมดุลระหว่าง ซัพพลายและดีมานด์ เกิดการ

แข่งขันซ้ือซัพพลายมากข้ึนแต่ปริมาณซัพพลายวัตถุดิบเท่าเดิม จึงทําให้ราคารําข้าวท่ีเป็นวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น จึงกระทบ

ต่อต้นทุนการผลิต โดยปกติวัตถุดิบรําข้าวท่ีเข้าโรงสกัดนํ้ามันรําข้าว 100% ผลิตได้นํ้ามันรําข้าวดิบเพียง 20% และอีก 

โรงส ี

รําข้าวเกรด B  รําข้าวเกรด A

โรงงานอาหารสตัว์ โรงงานสกดันํา้มนัรําข้าว  โรงกลัน่นํา้มนัรําข้าว 
กากรํา 

นํา้มนัรําข้าวดิบ

เกรดA

และนํา้มนั

รําข้าวดิบB 

1. ไทยร่วมใจนํา้มนัพืช     
2. ไทยร่วมใจโคราช         
3. กสสิรีุย์ (สงิห์บรีุ)     
4. กสสิรีุย์ (นนทบรีุ)   
5. กสสิรีุย์ (ลาํพนู)      
6. ซีอีโอ อกริฟูด้ส์       
7. เอส. เอน็. บ.ีผลติผล
การเกษตร                  
8. ปทมุไรซ์มิลล์          
9. ก้าวหน้าโภคภณัฑ์       
10. โอริซานอล 

1. นํา้มนับริโภคไทย (คงิ)     

2. กสสิรีุย์ (อยธุยา)        

3. นํา้มนัรําข้าวสริุนทร์        

นํา้มนัรําข้าวบริสทุธ์ิ 
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80% เป็นกากรํา ซ่ึงท้ังกากรําและนํ้ามันรําข้าวดิบจะถูกส่งขายให้กับโรงงานอาหารสัตว์คิดเป็น 90% ของรายได้โรงสกัด

นํ้ามันรําข้าว ซ่ึงอีก 10% จะส่งให้กับโรงกล่ันนํ้ามันรําข้าว แม้ต้นทุนรําข้าวสูงขึ้น แต่โรงสกัดนํ้ามันรําข้าวก็ไม่สามารถขอ

ปรับข้ึนราคานํ้ามันรําข้าวดิบได้ เพราะโรงงานอาหารสัตว์มีทางเลือกที่สามารถทดแทนได้หลายทาง โดยสามารถหันไปใช้

นํ้ามันปาล์มดิบแทนน้ํามันรําข้าวดิบได้ โดยโรงสกัดนํ้ามันรําข้าวต้องเก็บสต๊อกค้างจํานวนมาก ส่งออกก็ไม่สามารถทําได้  

เพราะไม่คุ้มค่าต้นทุนการขนส่งไปแข่งขันกับวัตถุดิบในต่างประเทศ และโรงงานสกัดน้ํามันรําข้าวในประเทศมี 

10 โรง  ในขณ ะท่ี โรงก ล่ัน นํ้ า มัน รําข้ าว ในประเทศ มี เพี ย ง  3 โรง เท่ า น้ัน  (กรมพัฒ นาธุร กิจการค้ า , 2560)  

จึงทําให้ปริมาณนํ้ามันรําข้าวดิบในประเทศเกิดการล้นตลาด ทําให้โรงสกัดน้ํามันรําข้าวต้องหยุดการผลิตไปหลายโรง  

แต่หากโรงสกัดนํ้ามันรําข้าวรายใดมีโรงกลั่นเป็นของตัวเองก็สามารถเพิ่มสัดส่วนการกลั่นนํ้ามันรําข้าวบริโภคได้ แต่ท้ัง

ระบบก็มีเพียง 3 โรง คือ กสิสุรีย์ คิง และนํ้ามันรําข้าวสุรินทร์ ท่ีเหลือจะมีเพียงโรงสกัดน้ํามันรําข้าวซึ่งไม่นิยมเปิดโรงกล่ัน

นํ้ามันรําข้าว เน่ืองจากผู้บริโภคคนไทยส่วนใหญ่มักจะคุ้นชินกับนํ้ามันปาล์ม และน้ํามันถ่ัวเหลือง ซึ่งเป็นน้ํามันพืชท่ีคนไทย

ใช้มากที่สุดเป็นอันดับหน่ึงและอันดับสอง เน่ืองด้วยได้รับการส่งเสริมมาก่อนและมีราคาที่ถูก ทําให้โรงสกัดนํ้ามันรําข้าว

คิดว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเปิดโรงกล่ัน เน่ืองจากมีการลงทุนในเร่ืองของเคร่ืองจักรท่ีสูงและความต้องการนํ้ามันรําข้าว

ของผู้บริโภคภายในประเทศยังไม่มากพอ แต่ในช่วงปี 2559 ท่ีผ่านมานํ้ามันรําข้าวเร่ิมเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น (กลุ่มนํ้ามันรํา

ข้าวคิง,  2559) เน่ืองจากผู้บริโภคคนไทยมีความต่ืนตัวในเร่ืองของการดูสุขภาพมากขึ้นเพราะคุณประโยชน์ของน้ํามัน    

รําข้าว ดังน้ัน ในปี 2559 ผู้ประกอบการนํ้ามันรําข้าวจึงมีความสนใจหันมาขยายตลาดในประเทศมากขึ้น แต่ถึงกระน้ัน

ปริมาณการบริโภคนํ้ามันรําข้าวก็ยังมีสัดส่วนที่น้อยมากเม่ือเทียบกับนํ้ามันปาล์มและนํ้ามันถ่ัวเหลือง โดยมูลค่าตลาด

นํ้ามันเพื่อการบริโภคแบ่งเป็นนํ้ามันปาล์ม 65% นํ้ามันถั่วเหลือ 25% นํ้ามันรําข้าว 7% และอื่น ๆ 3% ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า

ผู้ประกอบการนํ้ามันรําข้าว มีอุปสรรคในการท่ีจะขยายตลาดในประเทศ เน่ืองจากผู้บริโภคคนไทยยังไม่ค่อยนิยมบริโภค

นํ้ามันรําข้าวมากนัก เน่ืองจากมีราคาท่ีค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับนํ้ามันปาล์มและน้ํามันถ่ัวเหลือง การบริโภคส่วนใหญ่เป็น

การบริโภคภายในครัวเรือน  ดังนั้นการทําตลาดภายในประเทศของผู้ประกอบการนํ้ามันรําข้าว จึงได้มีการส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคให้ทราบถึงคุณประโยชน์เฉพาะของผลิตภัณฑ์มากขึ้น และยังได้

เน้นการหาตลาดใหม่ ๆ ในภูมิภาคอาเซียนควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือให้ได้คุณภาพที่ดีด้วย 

2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ 

ความหมายของการรับรู้ 

 Schiffman and Kanuk (2007) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่แต่ละบุคคล คัดเลือก  

จัดระเบียบ และตีความหมายของสิ่งกระตุ้นออกมาเป็นความหมายและเป็นภาพรวมขึ้นมา ซ่ึงแต่ละบุคคลอาจมีการรับรู้ที่

แตกต่างกัน แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีส่ิงเร้าเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ 

เช่น ความต้องการ ค่านิยม และความคาดหวัง โดยมี ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้ให้ความหมายใกล้เคียงกันไว้ โดยกล่าว

ว่า การรับรู้ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลแปลความจากส่ิงท่ีสัมผัส โดยผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ และตีความเป็นข้อมูลตาม

ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล การรับรู้จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิด ความรู้สึกและสภาพแวดล้อมของ

ผู้บริโภค ผู้บริโภคจะไม่สามารถเปิดรับข้อมูลท้ังหมด แต่จะเลือกรับรู้หรือเปิดรับข้อมูลเท่าท่ีศักยภาพในการรับรู้ของแต่ละ

คนจะทําได้เท่าน้ัน และเสรี  วงศ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายการรับรู้ โดยกล่าวว่า กระบวนการที่มนุษย์เลือกที่จะรับรู ้
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สรุปการรับรู้ ตีความหมายการรับรู้สิ่งใดส่ิงหนึ่งที่สัมผัส เพื่อที่จะสร้างภาพในสมองให้เป็นภาพที่มีความหมายและมีความ

กลมกลืน 

 จากความหมายดังท่ีกล่าวมาน้ัน ผู้วิจัยได้นํามาสรุปสําหรับการวิจัยในครั้งน้ีว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่

แต่ละบุคคล เลือก จัดระเบียบ และตีความหมายของส่ิงท่ีมากระตุ้นหรือส่ิงท่ีมาสัมผัส โดยผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ 

ออกมาเป็นภาพรวมและการปฎิบัติ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ ค่านิยม  

ความคาดหวัง ประสบการณ์และศักยภาพของแต่ละบุคคลในการรับรู ้ 

กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า การรับรู้เป็นจุดเร่ิมต้นของการแสดงพฤติกรรมของบุคคล การรับรู้ของบุคคล 

หมายถึงการเปิดรับข้อมูล ซึ่งจะส่งผลต่อการนึดคิด การตัดสินใจ และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในที่สุด การท่ีจะทําให้

ผู้บริโภคมีพฤติกรรมใด ๆ ต้องเข้าใจว่ากระบวนการในการรับรู้ของบุคคลเกิดขึ้นอย่างไร กระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคล

จะมีขอบเขตและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีต่างกัน ไปตามประสบการณ์ ตามความสามารถ และคุณภาพของอวัยวะรับ

สัมผัสในการรับรู้ และความแรงของส่ิงท่ีกระตุ้นท่ีมากระทบประสาทสัมผัสของแต่ละคน ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีพัธุกรรม 

การฝึกฝนและสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ทําให้แต่ละคนมีการสะสมการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากคนเรามีการรับรู้

ต่างกัน  

3. แนวคิดที่เก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 

 ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4Ps คือ ผลิตภัณฑ ์

(Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงต้องใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนอง

ความต้องการและสร้างความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการตอบสนอง

ความต้องการ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้า บริการ และความคิด ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีมูลค่า 

(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทย์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องคํานึงถึงปัจจัย 

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์  (Product Differentiation) ความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation) 

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) การกําหนดตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) การพัฒนา

ผลิตภัณฑ ์(Product Development) ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ ์(Product Line) 

 2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน อันเป็นต้นทุน (Cost) ของสินค้าในการตัดสินใจซ้ือ 

ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) กับราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค้าของผลิตภัณฑ์ในสายตาหรือความรู้สึก

ของลูกค้าเห็นว่ามีมูลค่าท่ีสูงกว่าหรือเหมาะสมกับราคา ลูกค้าก็จะตัดสินใจซ้ือ ผู้ท่ีทําหน้าท่ีในการกําหนดราคาจะต้อง

คํานึงถึงลูกค้า ต้นทุน การแข่งขันในตลาด และปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของธุรกิจ และข้อกําหนด

กฎหมาย  

 3. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบันและ

กิจกรรมในการเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด โดยสถาบันที่นําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบันทางการ

ตลาด ส่วนกิจกรรมในการกระจายสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  

เราสามารถแบ่งองค์ประกอบหลักของการจัดจําหน่ายออกเป็น ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of Distribution)  

การกระจายสินค้า (Physical Distribution) และการเลือกทําเลที่ต้ัง (Location)  
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 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดต่อส่ือสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย 

เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การส่งเสริมการตลาดสามารถแบ่งออกเป็น การโฆษณา (Advertising) การขาย

โดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ ์

(Publicity and public relations) การตลาดทางตรง (Direct marketing) และการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) 

4. แนวคิดที่เก่ียวข้องกับด้านประชากรศาสตร์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะประชากรศาตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ

ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็น

ลักษณะที่สําคัญท่ีช่วยกําหนดเป้าหมาย ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่สําคัญมีดังต่อไปน้ี 

 1. เพศ สามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคได้ เพราะปัจจุบันน้ี ตัวแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการบริโภคมาก เพศที่แตกต่างกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจในเร่ืองการซ้ือสินค้าบริโภคต่างกัน 

ความแตกต่างทางเพศยังส่งผลต่อพฤติกรรมทางการส่ือสาร เพศหญิงน้ันจะมีแนวโน้มและความต้องการที่จะรับและ 

ส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายต้องการท่ีจะสร้างความสัมพันธ์อันดีท่ีเกิดขึ้นจากการรับข่าวสารน้ันด้วย 

(ศรันยา จิตชัยโภคา, 2545) 

 2. อายุ กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันย่อมมีความต้องการในสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่น

ชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่ และชอบสินค้าแฟช่ัน กลุ่มผู้สูงอายุจะสนใจสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย  

นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน 

 3. สถานภาพครอบครัว โดยสถานภาพสมรสมีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระทาง

ความคิดมากกว่าคนท่ีแต่งงานแล้ว การตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนที่แต่งงานแล้ว เน่ืองจากไม่มีภาระ

ผูกพัน หรือคนท่ีต้องอยู่ในความรับผิดชอบมากเท่ากับคนท่ีแต่งงานแล้ว 

 4. รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ เป็นตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์

ใกล้ชิดกันในเชิงเหตุและผล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงบุคคลท่ีมีการศึกษาตํ่าโอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก 

จึงทําให้มีรายได้ตํ่า ในขณะเดียวกันการเลือกซ้ือสินค้าท่ีแท้จริงอาจเป็นเกณฑ์ รูปแบบการดํารงชีวิต ค่านิยม อาชีพ  

ระดับการศึกษา ฯลฯ นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ เพื่อให ้         

การกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มรายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุ และอาชีพร่วมกัน 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานงานวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

  

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ     
2.อาย ุ    
3.ระดบัการศกึษา     
4.อาชีพ 
5.รายได้ตอ่เดือน      
6.จํานวนสมาชิกในครอบครัว   
7.การซือ้วตัถดุิบในการทําอาหาร  
            

การรับรู้ ข้อมูลส่วนประสม
ทางการตลาดของผู้บริโภค

ที่มีต่อนํา้มันรําข้าว 
1.ด้านผลติภณัฑ์ 
2.ด้านราคา 
3.ด้านช่องทางการจดัจําหนา่ย 
4.ด้านการสื่อสารการตลาด 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 ผู้บริโภคท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน  มีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับนํ้ามันรําข้าว

แตกต่างกัน 

วิธีการศึกษา 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนท้ังสิน 5,592,075 คน และกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณขนาดตัวอย่างของ 

Yamane’s ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 400 คน โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบตามความ

สะดวก โดยมีการคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามจากการ Screening โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีบริโภคอาหารสร้าง

เสริมสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนว่ารู้จักนํ้ามันรําข้าวหรือไม่ โดยเคร่ืองมือสําหรับการเก็บข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้

เป็นแบบสอบถาม ท่ีประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี  

 ส่วนท่ี  1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ส่วนท่ี  2 การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค  

 และจากน้ันนําแบบสอบถามไปทดสอบก่อนนําไปใช้งานจริง (Pre-Test) โดยนําแบบสอบถาม ทดสอบกับกลุ่ม

ตัวอย่างจํานวน 30 ชุด โดยการหาค่าความเช่ือม่ันในแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิดแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค โดยได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.930 

หลังจากน้ันจึงนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่แหล่งชุมชน และสถานท่ีสาธารณะต่างๆ โดยเก็บจาก 

ร้านขายของสุขภาพ เช่น ร้านโครงการหลวง ร้านออแกร์นิค และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยการประมวลผลด้วยการใช้

โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแจกแจงในรูปค่าสถิติ ในรูปแบบของตารางประกอบ

คําอธิบาย จํานวน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

โดยแจกแจงในรูปค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถี่ (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage)  

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของนํ้ามันรําข้าว ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยนํามา

แจกแจงในรูปค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (X̅) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ การรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อนํ้ามันรําข้าว เม่ือจําแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

และเม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least Significant 

Difference (LSD) ด้วยความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าไม่เกินร้อยละ 5  

ผลการวิจัย 

1. การรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อนํ้ามันรําข้าว 

 1.1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 54.8 มีอายุระหว่าง 21-30 

ปี คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.8 มีอาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
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คิดเป็นร้อยละ 38.5โดยเป็นผู้ที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.8 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 58.0 ไม่ค่อยทําอาหารรับประทานเอง คิดเป็นร้อยละ 17.3 และมีการซ้ือวัตถุดิบในการทําอาหารเอง  

คิดเป็นร้อยละ 74.3 

 1.2. ระดับการรับรู้ของผู้บริโภคทางด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ตารางที่ 1  สรุปแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียในภาพรวมของระดับการรับรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

               ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย 

ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด     x

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.58

2. ด้านราคา 3.62

3. ด้านชอ่งทางการจัดจําหน่าย                       3.39

4. ด้านการส่งเสริมการขาย                            2.99

 

 ผลการสรุปพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามากที่สุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.62 รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีค่าฉล่ียเท่ากับ 3.58 ส่วนด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าฉลี่ยเท่ากับ 3.39  

และด้านท่ีมีระดับการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดน้อยท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมการขาย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.99  

ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การรับรู้ข้อมูล

นํ้ามันรําข้าวมีคุณค่าทางโภชนาการและมีวิตามินมากกว่านํ้ามันพืชท่ัวไปอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ สูงท่ีสุด  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การรับรู้ข้อมูลนํ้ามันรําข้าวมีหลายเกรดอยู่ในระดับปานกลาง 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 

 2. ด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การรับรู้ข้อมูล

ราคานํ้ามันรําข้าวแพงกว่านํ้ามันพืชท่ีคนไทยส่วนใหญ่เลือกใช้คือ นํ้ามันปาล์มและนํ้ามันถั่วเหลืองอยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การรับรู้ข้อมูลราคาน้ํามันรําข้าวเหมาะสมกับ

ปริมาณบรรจุอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 

 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39 เม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่าการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีจัดจําหน่ายเข้าถึงได้สะดวกอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุด  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการหาซ้ือได้ง่ายอยู่ในระดับปานกลาง  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 

    4. ด้านการส่งเสริมการขาย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าการรับรู้ข้อมูลนํ้ามันรําข้าวจากส่ือออนไลน์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยท่ีสูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 

และข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การรับรู้ข้อมูลนํ้ามันรําข้าวจากการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 2.50 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 346 
	

BMRC

  1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค 

ตารางที่ 2  สรุปปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค 

ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ มีผลอย่างมีนัยสําคัญ

อายุ มีผลอย่างมีนัยสําคัญ

ระดับการศึกษา ไม่มีนัยสําคัญ

อาชีพ ไม่มีนัยสําคัญ

รายได ้ มีผลอย่างมีนัยสําคัญ

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ลักษณะการซ้ือวัตถุดิบในการทําอาหาร                                      

มีผลอย่างมีนัยสําคัญ

มีผลอย่างมีนัยสําคัญ 

  

 จากผลการสรุปพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ 

อายุ รายได ้จํานวนสมาชกิในครอบครัว และลักษณะการซ้ือวัตถุดิบในการทําอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ในปัจจัยด้านเพศ พบว่าผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศ ท่ีมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดใน

ภาพรวมสูงที่สุด คือ เพศหญิง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 และเพศที่มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดใน

ภาพรวมตํ่าที่สุดคือ เพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13  

 ในปัจจัยด้านอายุ พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด

ในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ ช่วงอายุ 30-40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 และช่วงที่มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทาง

การตลาดในภาพรวมตํ่าที่สุดคือ ช่วงอายุตํ่ากว่า 21 ป ีมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 2.73  

 ในปัจจัยด้านรายได้ พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยช่วงรายได้ท่ีมีค่าเฉล่ียของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทาง

การตลาดในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ ช่วงไม่เกิน 10,000 บาท ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 และช่วงรายได้ท่ีมีค่าเฉล่ียของการรับรู้

ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมตํ่าที่สุดคือ ช่วง 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.21  

 ในปัจจัยด้านจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่าผู้บริโภคท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน มีการรับรู้

ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยจํานวนท่ีมีค่าเฉล่ีย

ของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ มากกว่า 6 คนขึ้นไป มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.49  

และจํานวนที่มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมตํ่าที่สุดคือ 1-2 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18  

 ในปัจจัยลักษณะการซ้ือวัตถุดิบในการทําอาหาร พบว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะการซ้ือวัตถุดิบในการทําอาหาร

แตกต่างกันมีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

โดยลักษณะการซ้ือวัตถุดิบในการทําอาหารมีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ 
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ซ้ือเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44 และลักษณะการซ้ือวัตถุดิบในการทําอาหาร ท่ีมีค่าเฉล่ียของการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทาง

การตลาดในภาพรวมตํ่าที่สุดคือ ไม่ได้ซื้อเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17  

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ 10,001-20,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 

คน ไม่ค่อยทําอาหารรับประทานเอง และมีการซ้ือวัตถุในการทําอาหารเอง เน่ืองจากผู้หญิงมีความสามารถในการ

ทําอาหารได้ดี มีความละเอียดอ่อนในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ามากกว่าผู้ชาย และในสังคมไทยผู้หญิงมีหน้าที่ต้อง

รับผิดชอบในเร่ืองสุขภาพและอาหารการกินของสมาชิกในครอบครัว จึงทําให้ผู้หญิงต้องมีความใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวรรณ พานิชพันธ์ (2545) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษ 

ร้านโครงการหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 

 2. จากผลการศึกษาระดับการรับรู้ของผู้บริโภคทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยท่ีมีระดับการรับรู้ข้อมูลนํ้ามันรําข้าวมากท่ีสุดคือ นํ้ามันรําข้าว

มีคุณค่าทางโภชนาการและมีวิตามินมากกว่านํ้ามันพืชท่ัวไป เน่ืองจากในปัจจุบันเริ่มเป็นท่ีรู้จักและได้รับความสนใจจาก

ผู้บริโภคมากข้ึน ด้วยกระแสรักสุขภาพและการเผลแพร่ข้อมูลเก่ียวกับประโยชน์ของนํ้ามันรําข้าวทําให้ผู้บริโภคมีการรับรู้

เก่ียวกับนํ้ามันรําข้าวกันมากยิ่งขึ้นตามแนวคิดของ คมสัน หุตะแพทย์ (2550) และปัจจัยท่ีมีระดับการรับรู้ข้อมูลนํ้ามันรํา

ข้าวน้อยที่สุด คือ การรับรู้ข้อมูลนํ้ามันรําข้าวมีหลายเกรด แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังไม่รับรู้ถึงความแตกต่างของ

ผลิตภัณฑ์นํ้ามันรําข้าวมากนัก ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเร่ืองของผลิตภัณฑ์นํ้ามันรําข้าวให้มากข้ึน

ในแงค่วามแตกต่าง เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงคุณภาพที่แตกต่างกัน 

 ด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีระดับการรับรู้ข้อมูลน้ํามันรําข้าวมากที่สุด คือ ราคาน้ํามัน 

รําข้าวแพงกว่าน้ํามันพืชที่คนไทยส่วนใหญ่เลือกใช้คือ น้ํามันปาล์มและนํ้ามันถ่ัวเหลือง เน่ืองจากผู้บริโภครับรู้ว่าน้ํามัน 

รําข้าวเป็นนํ้ามันเพื่อสุขภาพ จึงรับรู้ว่ามีราคาที่แพงกว่านํ้ามันพืชท่ัวไป และปัจจัยท่ีมีระดับการรับรู้ข้อมูลนํ้ามันรําข้าวน้อย

ท่ีสุด คือ การรับรู้ข้อมูลราคานํ้ามันรําข้าวเหมาะสมกับปริมาณบรรจุ ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความรู้แก่ผู้บริโภคใน

เร่ืองของราคาน้ํามันรําข้าวให้มากข้ึนในแง่ของราคาที่เหมาะสมกับปริมาณบรรจุ เพ่ือให้ผู้บริโภคยอมรับราคาที่เหมาะสม  

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยท่ีมีระดับการรับรู้ข้อมูลนํ้ามันรําข้าวมาก

ท่ีสุด คือ การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีจัดจําหน่ายเข้าถึงได้สะดวก เน่ืองจากผู้บริโภคมีการรับรู้ว่าสามารถหาซ้ือได้จาก

ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่หรือร้านที่ขายสินค้าเพ่ือสุขภาพบางแห่ง และปัจจัยท่ีมีระดับการรับรู้ข้อมูลนํ้ามันรําข้าวน้อยท่ีสุด 

คือ การรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการหาซื้อได้ง่าย ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเร่ืองของช่องการจัดจําหน่าย

ของนํ้ามันรําข้าวให้มากขึ้น เน่ืองจากช่องทางการจัดจําหน่าย เป็นทําเลท่ีตั้งท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มาก

ท่ีสุด ตามแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจและฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) ท่ีกล่าวไว้ว่า ทําเลท่ีต้ัง เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่

สําคัญมากของธุรกิจ เน่ืองจากทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ลูกค้ามีความสะดวกมากขึ้น 

    ด้านการส่งเสริมการขาย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยท่ีมีระดับการรับรู้ข้อมูลนํ้ามันรําข้าวมากท่ีสุด 

คือ การรับรู้ข้อมูลนํ้ามันรําข้าวจากส่ือออนไลน์ เน่ืองจากส่ือออนไลน์ เป็นช่องทางการส่ือสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
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ในปัจจุบัน ตามแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจและฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) ท่ีกล่าวไว้ว่า การโฆษณา เป็นการเสนอ

ข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ โดยสร้างสรรค์งานโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ทําให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกับตัวผลิตภัณฑ์ได้มากข้ึน และปัจจัยท่ีมีระดับการรับรู้ข้อมูลนํ้ามันรําข้าวน้อยที่สุด คือ การรับรู้ข้อมูลนํ้ามันรําข้าว

จากการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการจัดโปรโมช่ันน้ํามันรําข้าวราคาพิเศษ เพื่อเป็นการกระตุ้น

การรับรู้ของผู้บริโภคให้มากขึ้น ตามแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจและฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) ท่ีกล่าวไว้ว่า การลดราคา  

การแถม และการชิงโชค เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งที่ผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ 

 3. จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค พบว่า เพศ 

อายุ รายได้ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะการซ้ือวัตถุดิบในการทําอาหาร ผลต่อการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทาง

การตลาดของผู้บริโภค  

 ปัจจัยด้านเพศ พบว่าการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ เพศหญิง ส่วนการรับรู้

ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมต่ําท่ีสุดคือ เพศชาย สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 

(2538) ได้กล่าวไว้ว่า เพศท่ีแตกต่างกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู้ และการตัดสินใจในเร่ืองการซื้อสินค้าบริโภคต่างกัน  

และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศรันยา จิตชัยโภคา (2545) ได้กล่าวไว้ว่า เพศหญิงน้ันจะมีแนวโน้มและความต้องการท่ีจะ

รับและส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย ดังนั้นเพศหญิงจึงรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของนํ้ามันรําข้าวมากกวา่และยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรียา สุตา (2555) พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันให้ความสําคัญการรับรู้การสื่อสารการตลาดของ

ผู้บริโภคแตกต่างกัน 

 ปัจจัยด้านอายุ พบว่าการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ ช่วงอายุ 30-40 ป ี 

และช่วงท่ีมีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมตํ่าที่สุดคือ ช่วงอายุตํ่ากว่า 21 ปี สอดคล้องกับแนวคิดของ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) ได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันย่อมมีความต้องการในสินค้าและ

บริการที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ และชอบสินค้าแฟช่ัน ส่วนกลุ่มท่ีมีอายุจะสนใจสินค้า

เก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยมากกว่า ดังนั้นผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 30-40 ปี จึงมีการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาด

ของนํ้ามันรําข้าวท่ีมากกว่า เน่ืองจากมีความสนใจสินค้าเก่ียวกับสุขภาพมากกว่าและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรียา 

สุตา (2555) พบว่า อายุที่แตกต่างกันให้ความสําคัญการรับรู้การส่ือสารการตลาดของผู้บริโภคแตกต่างกัน 

 ปัจจัยด้านรายได้ พบว่าช่วงรายได้ที่มีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ ช่วงไม่เกิน 

10,000 บาท และช่วงรายได้ที่มีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมตํ่าที่สุดคือ ช่วง 20,001-30,000 บาท 

สอดคล้องใกล้เคียงกับงานวิจัยของ พัชรียา สุตา (2555) พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันให้ความสําคัญการรับรู้

การส่ือสารการตลาดของผูบ้ริโภคแตกต่างกัน 

 ปัจจัยด้านจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่าการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ 

มากกว่า 6 คนขึ้นไป และจํานวนท่ีมีการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมตํ่าท่ีสุดคือ 1-2 คน เน่ืองจาก

ผู้บริโภคที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมาก มีโอกาสท่ีครอบครัวน้ันจะทําอาหารรับประทานเองบ่อยกว่า จึงทําให้มีโอกาส

ในการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดของนํ้ามันรําข้าวได้มากกว่า 

 ปัจจัยลักษณะการซื้อวัตถุดิบในการทําอาหาร พบว่าการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมสูงท่ีสุด 

คือ ซ้ือเอง และการรับรู้ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมต่ําท่ีสุดคือ ไม่ได้ซ้ือเอง เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีมีการซ้ือ

วัตถุดิบในการทําอาหารเอง มีโอกาสท่ีจะเปิดรับข่าวสารที่เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดของนํ้ามันรําข้าวได้มากกว่า 
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ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

Decision Making Factors of Customers Forward Healthy Foods in Suthep Subdistrict,  

Muang District, Chiang Mai Province. 

จิตราภรณ์ วิชาดี* 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์การศึกษาคร้ังน้ีคือ ต้องการทราบปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารสุขภาพในตําบล  

สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดตัวอย่างจํานวน 167 ราย ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบตามวจิารณญาณ เก็บข้อมูลโดย

ใช้แบบสอบถาม ออกภาคสนามสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือค่าร้อยละ สถิติวิเคราะห์ไคสแควร์ และ    

เขียนรายงานการค้นควา้อิสระเชงิพรรณนา 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เพศหญิงนิยมอาหารสุขภาพมากกว่าเพศชาย เพศหญิงร้อยละ 55.1 และ

เพศชาย ร้อยละ 44.9 ตามลําดับ อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 41-60 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากกว่าช่วงอื่น ๆ 

สํ าห รับอาชีพ  ได้ แ ก่  ประชาชนทั่ ว ไป ร้อยละ  44.3  รองลงมา  ได้ แ ก่   ข้าราชการร้อยละ  25.1 ตาม ลําดับ  

เม่ือเปรียบเทียบอาชีพกับปัจจัยต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์น้ันผู้บริโภคนิยมซ้ืออาหารสุขภาพท่ีมีคุณภาพและ

วัตถุดิบสะอาด ให้ความสําคัญต่อคุณค่าของอาหารสูงกว่าด้านราคา ปัจจัยด้านราคาควรมีราคาที่เหมาะสม ปัจจัย      

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรมีการเดินทางไปมาสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ทําเลท่ีต้ังเหมาะสม ปัจจัยด้านบุคคลต้องการ

พนักงานท่ีมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีพนักงานเพียงพอในการบริการ มีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลาย ปัจจัย        

ด้านกายภาพสะอาด  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการลดราคาในช่วงเทศกาลพิเศษ และปัจจัยด้าน

กระบวนการ ควรให้บริการที่รวดเร็ว ได้รับอาหารตามท่ีส่ังครบถ้วน  

 

คําสําคัญ :  การตัดสินใจ, ผู้บริโภค, อาหารสุขภาพ 

ABSTRACT 

  The Objective of Factors for consumers ‘decision making to health food in Suthep District, Muang Chiang 

Mai, Chiang Mai Province, 167 samples, discretion sampling random method, data collection by questionnaire usage, 

field trials interview, statistics that used in data collection are Chi-square test analysis statistics percentage and 

writing descriptive independent study report. 

  Research results reveal that most female consumers fond of health food more than Male, 55.1 percent of 

female and 44.9 percent of Male respectively, age between 41-60 years old, holding Bachelor degree more than 

                                                            
* นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกจิ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง 
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other education background, for occupation; 44 .3  percent of general people, 25 .1  percent of government officers 

respectively.  When compared occupation and other factors which is product factor reveal that consumers fond of 

buying quality health food and clean raw materials.  For quality of food price factor is higher and suitable for price 

which channel of distribution factor that related to convenient transportation and suitable place.  For personal factors 

which are friendly staffs, sufficient staffs for service.  For physical factors which are rapid service, various kinds of 

menu. For marketing factor, there is some discount on special occasions and processing factor is obtaining completed 

food order 

 Comparing the consumers who have different career with factors affecting consumer towards health foods 

in 7 sectors of Marketing Mix Theory, in overall image it is found that there is no differences for the decision of 

consumers who have different career towards health foods in 7 sectors of Marketing Mix Theory with statistical 

significance at 0.05. 

 

Keyword: Determination, Consumer, Healthy food. 

บทนํา 

 สุขภาพดี เป็ นสิ่ ง ท่ี ทุ กคนต้ องการ   จึ ง มีหลายคนค้นหาแนวทางและวิธี ก ารเพื่ อ ให้ ได้ สุ ขภาพ ท่ีด ี 

ยอมลงทุนเพื่อให้ได้มาหากแต่เพียงการปฏิบัติให้ได้มา ซ่ึงคําว่าสุขภาพดีมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม การมีสุขภาพ

ท่ี ดี ไม่ ได้หมายถึงนํ้าหนัก ท่ีอ ยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน   แต่หมายถึงการท่ี เราดูแลตัวเองอย่าถูก ต้องต้ังแต่ เร่ือง  

การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การป้องกันโรค การลดหรือเลิกส่ิงท่ีบ่ันทอนสุขภาพ ร่างกายเรา

กระปรี้กระเปร่า  พร้อมท่ีจะดําเนินชีวิตประจําวัน ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 (พ .ศ . 2555 - 2559)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน : 5.2.3  

การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงท้ัง

ร่างกายและจิตใจ  พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแล สุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน      

การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ (แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559, 2555) ได้กําหนดเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 

กล่าวคือคนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ คนไทยมีอายุเฉลี่ยสูงข้ึนเป็น 80 ปี ควบคู่กับสถานการณ ์      

ความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังจากวิถีชีวิตที เปล่ียนแปลงไป อันเป็นผลมา จากการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัฒน ์

ระบบทุนนิยมที ให้ความสําคัญกับการพัฒนา ทางด้านวัตถุ เกิด ความเส่ือมถอยและล่มสลายของสถาบันครอบครัว 

สถาบันทางสังคม การดําเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ เกิดค่านิยม วัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิตท่ีไม่พอเพียงและขาด

ความสมดุล ขาดการใส่ใจดูแลควบคุม ป้องกันปัจจัยเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย  มี

ภัยคุกคามสุขภาพ และ ไม่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงพฤติกรรมเส่ียง ที สําคัญจากการบริโภคหวาน 

มัน เค็ม มาก บริโภคผักและผลไม้นอ้ย สูบบุหรี่ ด่ืมสุรา ขาดการออกกําลังกาย เกิดความเครียดและไม่สามารถจัดการกับ 

อารมณ์ได้เหมาะสม ทําให้มีภาวะน้ําหนักเกิน อ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง ไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง นํ้าตาลใน
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เลือดสูง และภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ซ่ึงเป็นปัจจัยเสียงหลักที สําคัญของโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีสามารถป้องกันได้หรือ

โรควิถีชีวิตท่ี ทวีความรุนแรงแพร่ระบาดไปท่ัวโลก ซ่ึงประเทศไทยก็กําลังเผชิญกับ ปัญหาท่ีวิกฤตเช่นกัน ทําให้มีความชุก 

ภาวะนํ้าหนักเกินและอ้วน (BMI ≥ 25 กก./ตร.ม.) ร้อยละ 24.7 (17.6 ล้านคน) อ้วนลงพุง (รอบเอว ≥ 90 ซม. ในชาย และ ≥ 80 ซม. ใน

หญิง) ร้อยละ 32.1 (16.2 ล้านคน) ความชุกของโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.9 โรคความดันโลหิตสูง 21.4 และภาวะไขมันในเลือด

สูง ร้อยละ 19.4 เกิดการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูงเข้ารับการรักษาเป็น

ผู้ป่วยใน ในช่วง พ.ศ. 2548 – 2551 เพิ่มขึ้น 1.2 – 1.6 เท่า เป็น 505 , 684, 845 และ 1,149 ต่อแสนประชากร ตามลําดับ 

หากไม่สามารถสกัด กันหรือหยุดยังปัญหาได้จะทําให้เกิดการเจ็บป่วย มีภาวะแทรกซ้อน พิการ และเสียชีวิตก่อนวัยอัน

ควร ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล จึงจําเป็นต้องรวมพลัง

ของท้ังสังคมในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่พอเพียงจากการบริโภคที่ เหมาะสม การออกกําลังกายที่เพียงพอ และการจัดการ

อารมณ์ได้เหมาะสม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาพพอเพียงใน การป้องกันแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพ

และผลกระทบจากโรควิถีชีวิตและนําไปสู่ การสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิต ไทยได้อย่างจริงจังและย่ังยืน (แผนพัฒนาสถิติ สาขา

สุขภาพ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2557 – 2558)  

 จากการศึกษาภาวะโรคอ้วนและภาวะน้ําหนักเกินที่เกิดข้ึนในหลาย ๆ ประเทศ พบว่า ในประเทศที่กําลังพัฒนาใน

เขตพื้นท่ีคนรวย ครอบครัวท่ีมีฐานะหรือผู้ท่ีมีรายได้สูง เป็นโรคอ้วนและมีนํ้าหนักเกินมากกว่าคนในชนบท ในทางกลับกัน

พบว่า ในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตและรายได้ดีข้ึน กลุ่มท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคอ้วนกลายเป็นกลุ่มคนจนหรือชนบท 

เพราะเป็นกลุ่มที่มีทางเลือกในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพน้อยกว่า อาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด อาหารจานด่วนมีพลังงาน

สูงและมีราคาถูกลง จึงทําให้คนจนซ้ือได้เพิ่มข้ึน และคนรวยมีทางเลือกที่จะหันมาซ้ืออาหารที่ดีต่อสุขภาพและอาหารบํารุง

ป้องกันโรคได้มากกว่า (อ้างถึงใน ณัชญ์ธนัน พรมมา (2558)) เร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

   คนไทยส่วนใหญ่จึงเริ่มใส่ใจในสุขภาพมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารมากยิ่งข้ึน เพราะการรับประทานอาหารที่

มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีไขมันตํ่าทําให้เป็นผลดีต่อสุขภาพปราศจากโรคภัยต่าง ๆ และยังสามารถควบคุมนํ้าหนักทํา

ให้ร่างกายแข็งแรง เพราะคนไทยถือว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ดังนั้นอาหารท่ีถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่คน

ท่ัวไปนิยมบริโภค ไม่ว่าจะเป็น อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ อาหารชีวจิต และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพรต่างๆ  

ซ่ึงเป็นอาหารท่ีช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพดีข้ึน  

   จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจเร่ือง ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพใน

ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ เพื่อสนับสนุนธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ และการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพให้

พัฒนาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและร่างกายของผู้บริโภคและผลการศึกษาคร้ังนี้ จะนํามาใช้เป็นแนวทาง

ประกอบธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพในการท่ีจะวางแผนกลยุทธ์และวางแผนการตลาด ในการดําเนินการธุรกิจ

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ให้เกิดประสิทธิผลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

   1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่จําแนกตามอาชีพ  
 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตประชากร 

 ขอบเขตด้านประชากร ตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง จังห วัดเชียงใหม่  มีประชากรทั้ ง ส้ิน  16,702 ราย  

(สํานักงานเทศบาล ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ม.ป.ป.) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน  

167 ราย เทียบเป็น 1% จากจํานวนประชากรท้ังหมดตามตารางการกําหนดตัวอย่างของ AERA Mini Presentation, Darwin 

Hendel, April, 1977 

  2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

   ผู้ศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีด้านปัจจัยผู้บริโภคโดยใช้แนวคิดที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ดังน้ี 

 1. ด้านคุณภาพสินค้า (PRODUCT) และการบริการ (SERVICE) 

   2. ด้านราคา (PRICE) 

 3. ด้านสถานที่ (PLACE) 

   4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (PROMOTION) 

   5. ด้านพนักงาน ( Employee ) 

 6. ดา้นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation ) 

 7. ด้านกระบวนการ ( Process) 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Research Benefits)  

   1. ทําให้ทราบถึงการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 

 2. ทําให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่  

 3. ทําให้ทราบการเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพจําแนกตามอาชีพ 

   4. นําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์โดยเป็นแนวในการพัฒนาปรับปรุงแบบการบริหารจัดการร้านอาหารสุขภาพ  

ใหต้รงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อความอยูร่อดและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันท่ีเพิ่มมากขึ้น 

การทบทวนวรรณกรรม 

   Kotler (อ้างถึงในศิริวรรณ  เสรีรัตน์ , 2541) แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  

(Service  Mix) ไว้ว่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีให้บริการซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ 7Ps  

ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบด้วย 
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  1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบ

ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ  โดยท่ัวไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ  

คือ  ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้  และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได ้

  2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value)   

ของบริการกับราคา (Price) ของบริการน้ัน ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซ้ือ  ดังนั้น การกําหนดราคา          

การให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน  และง่ายต่อการจําแนกระดับบริการที่ต่างกัน 

  3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการนําเสนอ

บริการให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีนําเสนอ ซ่ึงจะต้องพิจารณาใน

ด้านทําเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการนําเสนอบรกิาร (Channels) 

  4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการติดต่อส่ือสารให้ผู้ใช้บริการ

ไดรั้บข่าวสาร เกิดทัศนคติที่ด ีเกิดการซ้ือหรือใช้บริการมากข้ึน และบอกต่อไปสู่การตลาดสายสัมพันธ์ 

  5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้มี

ขวัญกําลังใจท่ีดี สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้

ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ีต้องมีทัศนคติท่ีดี มีจิตใจใฝ่บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี เจรจาสุภาพ

อ่อนโยน  สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการอย่างนุ่มนวลแต่รวดเร็ว มีความคิดริเร่ิม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รักษา

ผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีลูกค้าควรได้รับ สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กรได้ดี    

  6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า  โดยสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางกายภาพและรูปแบบสไตล์สีสรรเพื่อสร้าง

คุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งสถานท่ีให้เป็นสัดส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามร่มร่ืน สะอาด สว่าง 

รวมถึงโต๊ะเก้าอี้ ภาชนะ และการแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย     

 7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมวิธีการขั้นตอนปฏิบัติในด้านการบริการ ท่ีนําเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อ

มอบการให้บริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพราบรื่น และทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ณัฐกฤตา นันทะสิน (2556) เร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและภักดีต่ออาหารสุขภาพของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านความถ่ีในการบริโภค (ครั้ง/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ท่ี .05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/

นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ด้านความถี่ในการบริโภค (ครั้ง/ปี) แตกต่างจากผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว และผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคด้านมูลค่าใน    

การบริโภค (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกัน 

  จินตนา เพชรพงศ์ (2552: 132 ) อ้างถึงใน อาลิสา วีระนพรัตน์ และณักษ์ กุลิสร์ (2557) เร่ืองรูปแบบ         

การดําเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีต่ออาหารธัญพืชในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบ
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สอบท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือข้าวกล้อง

บรรจุถุง ไม่แตกต่างกัน 

  พรพรรณ ป้อมสุข (2553)  ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ใน

กลุ่มประชากรวัยทํางานในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

อายุระหว่าง 15 - 59 ปี จํานวน 400 คน ทั้งสองกลุ่ม มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีระดับ

ของพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเพื่อ สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างคือ ปัจจัยนําด้านชีวสังคม ได้แก่ เพศ (x 2 = 10.007) และอายุ (x 2 = 12.502) มี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ < .05 ปัจจัยนําด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความรู้ (r = .250) ทัศนคต ิ          

(r = .327) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ < .05 ปัจจัยเอื้ออํานวยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ (r = .331) และ ปัจจัยเสริมด้านแรงสนับสนุนจากบุคคล (r = .297) น้ัน มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ < .05 ดังนั้น ใน     

การส่งเสริมพฤติกรรมการ บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพควรให้ความรู้ทางโภชนาการท่ีถูกต้อง โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมี

ส่วนร่วม และมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ซ่ึงจะสามารถทําให้ประชาชนปฏิบัติพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพได้อย่าง

ถูกต้องและย่ังยืน 

 ภาวิณี ตันติผาติ (2554) ทําการศึกษาเรื่องการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าทุกปัจจัยส่วนบุคคลที่ แตกต่างกันมีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ

ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพ และประเภทของ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมารับประทานบ่อยท่ีสุด มีผลและความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจเลือก ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทาง 

การตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อสุขภาพของ

ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 รูปแบบแผนงานวิจัย เป็นงานวิจัยแบบ  Applied Research และแบบเชงิประมาณ Quantitative Research 

 1 Research Questions คําถามการวิจัย 

   ผู้บริโภคในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตัดสินใจบริโภคอาหารสุขภาพ ตามปัจจัยต่างๆ  

ท้ัง 7 ด้านของทฤษฎี Philip  Kotler ผู้บริโภคนิยมแต่ละด้านประการใด? 

   2. Modeling Volatility ความผันแปรของแบบจําลอง 

 สมมติฐานการวิจัย 

ในการวจัิยครั้งนี้ได้ตั้งสมมิฐานของการวิจัย คือ 

Ho ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ไมแ่ตกต่างกันตามอาชีพ  
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H1 ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

แตกต่างกันตามอาชีพ 

นิยามศัพท์ตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ คือ ผู้บริโภคท่ีในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 

  1. พนักงานข้าราชการ คือ ลูกจ้างประจําของรัฐ มีสวัสดิการเต็มที่ ตามท่ีรัฐกําหนด 

 2. พนักงานภาครัฐวิสาหกิจ คือ องค์การของรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานธุรกิจเป็นเจ้าของ หรือกิจการของรัฐ  

และหน่วยงานธุรกิจของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50 

 3. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว คือ บุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจ  ท่ีประกอบอาชีพหารายได้เองโดยไม่มี

นายจา้ง  ไม่อยู่ในฐานะลูกจ้าง  แต่เป็นนายตนเอง  เป็นเจ้าของกิจการและจะต้องปฏิบัติงานเอง 

4. ภาคประชาชนท่ัวไป คือ กลุ่มบุคคลท่ีไม่อยู่ในกลุ่มทัง้ 3 กลุ่มของต้น 

ตัวแปรตามได้แก่ 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์ (Product)  

2. ด้านราคา  ( Price )  

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ( Place )  

4. ด้านส่งเสริมการตลาด  ( Promotion )  

5. ด้านบุคคล  ( People ) หรือพนักงาน ( Employee )  

6. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  

7. ด้านกระบวนการ ( Process) 

  กรอบแนวความคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิดที่ 1 

ตวัแปรอสิระ 
ตัวแปรตาม  ไคสแควร์  (Chi-Square Test:       )
ผู้บริโภคในตําบลสเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

อาชีพผู้บริโภคคือ  
1. พนกังานข้าราชการ 
2. พนกังานภาครัฐวิสาหกิจ  
3. พอ่/ธรุกิจสว่นตวั  
4. ภาคประชาชนทัว่ไป 

สว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) 7P’s  
1. ด้านผลิตภณัฑ์  (Product)  
2. ด้านราคา  ( Price )  
3. ด้านชอ่งทางการจดัจําหนา่ย  ( Place )  
4. ด้านสง่เสริมการตลาด  ( Promotion )  
5. ด้านบคุคล  ( People ) หรือพนกังาน  ( Employee ) 
6. ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 (Physical  Evidence and Presentation )  
7. ด้านกระบวนการ ( Process)  
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กรอบแนวความคิดที่ 2 

ส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) 

7P’s 

ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หมาย

เหตุ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์       

   (Product) 

1. เมนูอาหารมีหลากหลาย  

2. หน้าตาอาหารสวยน่ารับประทาน  

3. รสชาติอร่อย 

4. วัตถุดิบมีคุณภาพ 

5. วัตถุดิบสะอาด  

6. ใช้ผักปลอดสารพิษ 

7. บรรจุภัณฑ์สวยงาม  

8. อาหารมีความแตกต่างจากร้านอื่น  

1. มีคนสนใจทานอาหารสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

2. มีคนนิยมอาหารสุภาพเพิ่มข้ึน 

3. มีการมาซ้ือซํ้าบ่อยขึ้น 

4. มีการบอกต่อให้มาทานอาหารสุขภาพเพิ่มข้ึน

5. มีการซ้ือฝากเพิ่มข้ึน 

2.  ด้านราคา 

    (Price) 

1. คุณค่าสูงกว่าราคา 

2. คุณค่าต่ํากว่าราคา 

3. คุณคา่เหมาะสมกับราคา 

1. มีคนสนใจทานอาหารสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

2. มีคนนิยมอาหารสุภาพเพิ่มข้ึน 

3. มีการมาซ้ือซํ้าบ่อยขึ้น 

4. มีการบอกต่อให้มาทานอาหารสุขภาพ

เพิ่มข้ึน 

5. มีการซ้ือฝากเพิ่มข้ึน 

3. ด้านช่องทาง 

   การจัดจําหน่าย  

   (Place) 

1. ทําเลท่ีต้ัง ดี 

2. มีป้ายมองเห็นได้ชัดเจน  

3. การเดินทางไปมาสะดวก ลักษณะการ

   จัดร้านสวยงาม ร่มรื่น สะอาดน่าสนใจ

1. มีคนสนใจทานอาหารสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

2. มีคนนิยมอาหารสุภาพเพิ่มข้ึน 

3. มีการมาซ้ือซํ้าบ่อยขึ้น 

4. มีการบอกต่อให้มาทานอาหารสุขภาพ

เพิ่มข้ึน 

5. มีการซ้ือฝากเพิ่มข้ึน 

4. ด้านส่งเสรมิ   

   การตลาด    

   (Promotion) 

1. ลูกค้าทราบข่าวสารชัดเจน

2. มีข้อมูลชักจูงให้เกิดทัศนคติท่ีอยาก

ทานอาหารสุขภาพมากขึ้น 

3. มีการลดราคาขาย (อาจลดในช่วง

ระยะเวลาหนึ่ง หรือลดในช่วงเทศการ

พิเศษ) 

1. มีลูกค้าเยอะขึ้น

2. อยากทานอาหารหลายรายการมากข้ึน 

3. มีลูกค้าใหม่เพิ่มข้ึน 

4. ดึงลูกค้าเก่าไว้ได้ 

5. มีการส่ังซ้ืออย่างต่อเน่ือง 
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ เพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิ ง ร้อยละ 55.1 และเพศชาย ร้อยละ 44.9 อายุ 41-60 ปี   

ร้อยละ 47.9 มากกวา่อายุอ่ืน  ๆวุฒิการศึกษา อยูร่ะดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 57.5 มากกวา่ระดับการศึกษาอ่ืน  ๆ

อาชีพของผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป  ร้อยละ 44.3 รองลงมาได้แก่ อาชีพข้าราชการ ร้อยละ 25.1 

อาชีพผู้ประกอบการ/ธุรกิจ ร้อยละ 15.6 และอาชพีพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.0 ตามลําดับ 

รายได้ พบว่า ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 10,001-30,000 บาท ร้อยละ 34.1 รองลงมาได้แก่ มีรายได้ 30,001-50,000 

บาท ร้อยละ 27.5 ตํ่ากว่า 10,000 บาท และมากกว่า 50,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 19.2 ซ่ึงเท่ากันตามลําดับ 

บุคคลที่ทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ เดือนละ 1-3 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 39.5 รองลงมาได้แก่ ทาน 4-6 ครั้ง/

เดือน ร้อยละ 35.9 และมากกว่า 10 ครัง้/เดือน ร้อยละ 13.2 ตามลําดับ  

บุคคลท่ีรู้จักร้านอาหารที่ไม่มีเน้ือสัตว์เพื่อสุขภาพท่ีอยู่บนถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ส่วนใหญ่ รู้จัก

ร้านอาหารเจ/มังฯ สวนดอก ร้อยละ 52.7 รองลงมาได้แก่ ร้านอาหารเจไม่จําเจ ร้อยละ 49.1 ร้านอาหารพรรณพรรณ 

ร้อยละ 44.3 และรา้นอาหาร Love Forest ร้อยละ 40.7 ตามลําดับ 

 

 

6. ด้านการสร้างและ

นําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ (Physical  

Evidence and 

Presentation) 

1. ให้บริการท่ีรวดเร็ว 

2. มีเมนูอาหารที่รูปภาพสวยงาม  

อ่านง่าย  

3. มีเมนูหลายภาษา 

4. การตกแต่งร้านให้ดูดี สวยงาม 

5. มี Wi-Fi บริการ 

1. ลูกค้าสะดวกในการใช้บริการคอมพิวเตอร์ 

2. ลูกค้าส่ังอาหารได้ง่ายข้ึน 

7. ด้านกระบวนการ  

(Process) 

1. เม่ือลูกค้าน่ังให้เสิร์ฟ Welcome set

ต้อนรับทันที  พร้อมกับยื่นเมนูแนะนํา 

2. ได้รายการอาหารตามที่ส่ัง 

3. ได้อาหารตามลําดับคิว 

4. มีการกล่าวขอบคุณ 

1. ลูกค้าประทับใจและได้รายการอาหารที่ 

จะส่ัง 

2. ลูกค้าได้อาหารตามลําดับคิว 

3. ลูกค้าจะมีความพึงพอใจมากกว่าร้านอื่น 

4. ลูกค้าสะดวกในการส่ังอาหาร 

5. ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาที่ร้านสามารถทางท่ี

บ้านและ/หรือสํานักงานได้ 

6. รวดเร็วไม่ต้องคอยนาน  ช่ือเสียงร้าน

น่าเชื่อถือ และเป็นท่ียอมรับ 

 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 359 
	

BMRC

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ โดยรวมทุกอาชีพ ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณารายละเอียดจากกลุ่มตัวอย่าง

พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสุขภาพเน่ืองจากวัตถุดิบมีคุณภาพ และวัตถุดิบสะอาด  

ร้อยละ 100.0 รองลงมา ใชผั้กปลอดสารพิษ ร้อยละ 99.4 และรสชาติอร่อย ร้อยละ 97.6 ตามลําดับ 

ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคปัจจัยด้านราคา ท่ีมีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ โดยภาพรวมทุกอาชีพ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณารายละเอียดจากกลุ่มตัวอย่าง

พบว่า ปัจจัยด้านราคา  มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสุขภาพจาก คุณค่าเหมาะสมกับราคา ร้อยละ 92.2  รองลงมา 

คุณค่าสูงกว่าราคา ร้อยละ 76.1 ตามลําดับ 

ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ท่ีมีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมทุกอาชีพ ไมแ่ตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณารายละเอียดจาก

กลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจําหน่าย  มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุขภาพเน่ืองจาก การเดินทางไปมา

ได้สะดวก ร้อยละ 95.8  รองลงมา มีป้ายมองเห็นได้ชัดเจน ร้อยละ 94.6 และทําเลท่ีต้ังดี สะดวก ลักษณะการจัดร้าน

สวยงาม ร่มรื่น สะอาดน่าสนใจ ร้อยละ 93.4 ตามลําดับ 

ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด  ที่ มี ต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ  

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมทุกอาชีพ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณา

รายละเอียดจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสุขภาพเน่ืองจาก  

ลูกค้าทราบข่าวสารชัดเจน ร้อยละ 93.4  รองลงมา มีข้อมูลชักจูงให้เกิดทัศนคติท่ีอยากทานอาหารสุขภาพมากข้ึน ร้อยละ 

14.4  และมีการลดราคาของราคาขาย (อาจลดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือลดในช่วงเทศการพิเศษ) ร้อยละ 84.4 

ตามลําดับ 

ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ท่ีมีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมทุกอาชีพ ไมแ่ตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณารายละเอียดจาก

กลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน  มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารสุขภาพเน่ืองจาก พนักงานมีมารยาทที่

สุภาพเรียบร้อย พนักงานการตอนรับท่ีดี ใส่ใจบริการ ร้อยละ 100  รองลงมา พนักงานท่ีอัธยาศัยดี ยิ้มแช่มใส่ ร้อยละ 

99.4 และมีพนักงานที่ให้บริการเพียงพอ ร้อยละ 96.4 ตามลําดับ 

ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุ

เทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมทุกอาชีพ ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณา

รายละเอียดจากกลุ่มตัวอย่างพบวา่ ปัจจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหาร

สุขภาพ จากการให้บริการท่ีรวดเร็ว ร้อยละ 97.0  รองลงมา มีเมนูอาหารท่ีมีรูปภาพสวยงาม อ่านง่าย ร้อยละ 96.4  

และการตกแต่งร้านให้ดูดี สวยงาม ร้อยละ 76.0 ตามลําดับ 

ปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคปัจจัยด้านกระบวนการ ท่ีมีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมทุกอาชีพ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดจากกลุ่ม

ตัวอย่ างพบว่า  ปัจจัย ด้ านกระบวนการ  มีผล ต่อการตัด สินใจ ซ้ืออาหารสุขภาพ เน่ือง  จากการได้อาหาร 
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ตามลําดับคิว ร้อยละ 98.8  รองลงมา ได้รายการอาหารตามที่สั่ง ร้อยละ 98.2 และมีการกล่าวขอบคุณ ร้อยละ 83.2 

ตามลําดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบธุรกิจควรควบคุมคุณภาพ ให้มีความสด สะอาด รักษาคุณภาพ และใช้วัตถุดิบท่ีมี

คุณภาพ รวมท้ังรักษารสชาติให้ได้มาตรฐาน  

2. ด้านราคา ผู้ประกอบธุรกิจควรแจ้งราคาอาหารแต่ละชนิดอย่างชัดเจนและควรกําหนดระดับราคาให้เหมาะสม

กับประเภท ขนาด และชนิดของผลิตภัณฑ์ เพ่ือผู้บริโภคสามารถพิจารณาตัดสินใจซ้ือได้โดยง่าย 

3. ด้านสถานที่/ช่องทางการจําหน่าย ผู้ประกอบธุรกิจควรเลือกทําเลท่ีต้ังของร้านจําหน่ายให้มีทําเลที่ตั้งอยู่ใน

แหล่งชุมชน ท่ีทํางาน ท่ีพัก หรือตั้งในห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสะดวกในการจัดซ้ือ รวมถึงกําหนดเวลาในการ 

เปิด-ปิดร้านให้เหมาะสม  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบธุรกิจควรดําเนินการจัดให้มีการทํารายการส่งเสริมการจําหน่ายภายใน

ร้าน เช่น การให้ส่วนลดในการซื้อสินค้า หรือให้ลูกค้ามีบัตรสมาชิกเพื่อรับส่วนลดในการซ้ือครั้งต่อไป หรือได้รับส่วนลด

เม่ือซื้อสินค้าในวันเกิด มีการสะสมยอดซ้ือเพื่อนํามาใช้เป็นส่วนลดในการซ้ือคร้ังต่อไป 

5. ด้านพนักงานบริการ การเพิ่มศักยภาพการให้บริการ เช่น ความรวดเร็วในการให้บริการ บริการด้วยอัธยาศัย

ไมตรี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส และมีความเป็นมิตร และมีจิตใจรักการให้บริการ (Service mind)  

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบควรรักษาความสะอาดของภาชนะที่ใส่ ควรใช้ถุงพลาสติกหรือกล่อง

บรรจุภัณฑ์ท่ีมีความปลอดภัยในการบรรจุสินค้า มีการตกแต่งร้านสวยงาม และดึงดูดลูกค้าหรือผู้บริโภคเข้าใช้บริการ 

รวมท้ังใช้อุปกรณ์ที่สะอาดและทันสมัย 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเปรียบเทียบอาชีพของผู้บริโภคกับปัจจัยในการตัดสินใจบริโภคอาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ  

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยท้ัง 7 ด้าน โดยรวม อาชีพท่ีแตกต่างกันบริโภคอาหารสุขภาพไม่แตกต่างกันที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังน้ี ไม่สอดคล้องกับ ณัฐกฤตา นันทะสิน (2556) ท่ีว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน 

บริโภคอาหารสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และท้ังยังสอดคล้องที่ว่า เพศ

หญิงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้านมูลค่าในการบริโภคมากกว่าเพศชาย และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จินตนา 

เพชรพงศ์ (2552: 132 ) อ้างอิงใน อาลิสา วีระนพรัตน์, ณักษ์ กุลิสร์ (2557) พบว่า ผู้บริโภคมีอาชีพแตกต่างกัน  

มีพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวกล้องบรรจุถุงไม่แตกต่างกัน และทั้งยังสอดคล้องกับ พรพรรณ ป้อมสุข (2553) จากผลงาน

การวิจัย เรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุขภาพในชุมชนเมือง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้บริโภคมีพฤติกรรมทาน

อาหารสุขภาพไม่แตกต่างกัน และทั้งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภาวิณี ตันติผาติ (2554) ทําการศึกษาเร่ือง         

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันม ี       

การตัดสินใจซ้ืออาหารสุขภาพแตกต่างกัน 

ท้ังผลงานวิจัยน้ี ยังสอดคล้องกับกรอบแนวความคิดในประเด็นผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท้ัง 7 ด้าน ที่พบว่าผู้บริโภค 

จะตัดสินใจทานอาหารสุขภาพเพิ่มข้ึน   
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ืองปัจจัยในการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารสุขภาพในตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

มีข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

1. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังในพื้นท่ีอ่ืน ๆ  หรือการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริโภคใน     

แต่ละพื้นท่ี เพ่ือนําผลท่ีได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ต่างๆ ได้  

2. ควรศึกษาเพื่อหาความต้องการของผู้บริโภคโดยละเอียดมากข้ึน เพื่อนําไปพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ม ี  

ความหลากหลายและรสชาติ ตรงใจผู้บริโภคมากยิ่งข้ึน   

3. ควรศึกษาว่าปริมาณลูกค้าที่เป็นกลุ่มบุคลากรในอาคารต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ว่ามี

จํานวนผูต้้องการส่ังอาหารแลว้ให้ส่งถึงท่ีมีปริมาณมากน้อยเพียงใด 
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อิทธิพลของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมขององค์กรและนวัตกรรมเชิงสังคม 

ท่ีมีต่อความย่ังยืนทางเศรษฐกิจขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย 

The Effect of Corporate Social Entrepreneurship and Social Innovation  

on Corporate Economic Sustainability in Thai Firms 

อําพล ชะโยมชัย1 

บทคัดย่อ   

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมขององค์กร

และนวัตกรรมเชิงสังคมท่ีมีต่อความย่ังยืนทางเศรษฐกิจขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย ข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์เป็น

ข้อมูลตัดขวางโดยใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลรายปี พ.ศ. 2555-2557 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จํานวน 402 องค์กร ซ่ึงประกอบด้วย 8 หมวดอุตสาหกรรม ทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์

สมการถดถอยพหุ ผู้วิจัยได้พัฒนาตัวแปรใหม่เชิงปริมาณเพื่อใช้วัดปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม

ขององค์กรและปัจจัยนวัตกรรมเชิงสังคม ปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมขององค์กร ได้แก่ 

ความสามารถด้านนวัตกรรม ความกล้าเส่ียง การทํางานเชิงรุกทางสังคม การมุ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธกิจเพื่อสังคม 

และ บรรษัทภิบาล ส่วนปัจจัยนวัตกรรมเชิงสังคม ได้แก่ ความร่วมมือ โครงสร้างองค์กร ทรัพยากรขององค์กร  

และความสามารถขององค์กร สําหรับตัวแปรที่วัดความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ งานวิจัยน้ีได้เสนอ 6 ตัวแปร คือ การเพิ่มข้ึน

ของรายได้ การเพิ่มขึ้นของกําไร อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ท้ังหมด อัตรากําไร

สุทธ ิและ การเพิ่มขึ้นของอัตรากําไรต่อหุ้น   

ผลการวิจัยพบว่า (1) ตัวแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม

และปัจจัยนวัตกรรมเชิงสังคมกับความย่ังยืนทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมในภาพรวม คือ ตัวแบบที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้นหรืออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นตัวแปรด้านความย่ังยืนทางเศรษฐกิจขององค์กร (2) ในตัวแบบ

ภาพรวม ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจขององค์กร ได้แก่ จํานวนช่องทางการให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย อัตราเงินปันผลตอบแทน อันดับบรรษัทภิบาล ความร่วมมือกับองค์กรอื่น และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

และ (3) แต่ละหมวดอุตสาหกรรมมีตัวแบบท่ีเหมาะสมแตกต่างกัน ซ่ึงตัวแปรท่ีแสดงความย่ังยืนทางเศรษฐกิจในตัวแบบ

รายหมวดอุตสาหกรรมที่พบมากกว่าตัวแปรอ่ืนๆ คือ อัตราส่วนมูลค่าตลาดต่อรายได้และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์

รวม งานวิจัยสรุปว่า ควรใช้ตัวแบบในรายหมวดอุตสาหกรรมมากกว่าตัวแบบภาพรวม เน่ืองจากค่าสัมประสิทธิ์ในการ

ตัดสินใจของตัวแบบดีกว่า งานวิจัยเสนอแนะว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควรมีนโยบายส่งเสริมให้บริษัท 

จดทะเบียนให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก เช่น การสร้างช่องทางการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอย่างเพียงพอ การใส่ใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม การพัฒนาความสามารถของพนักงาน 

การสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น เป็นต้น ซ่ึงจะส่งผลดีต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของท้ังบริษัทจดทะเบียนและตลาด

หลักทรัพย์ในภาพรวม 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกจิ วิทยาลัยบริหารธุรกจินวัตกรรมและการบัญช ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
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คําสําคัญ ความย่ังยืนทางเศรษฐกิจขององค์กร, คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทางสังคมขององค์กร,  

  นวัตกรรมเชิงสังคม, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ABSTRACT  

The objective of this research was to investigate the effect of corporate social entrepreneurship and social 

innovation on corporate economic sustainability in Thai firms.  The averages of annual cross-sectional data of 402 

listed companies in all 8 sectors of Stock Exchange of Thailand (SET)  during period 2012 to 2014 were used for 

analysis. Descriptive statistics and multiple regression analysis were performed. The new quantitative variables for 

corporate social entrepreneurship and social innovation of this study were developed.  Corporate social 

entrepreneurship consisted of innovation capabilities, risk-taking, social proactiveness, stakeholder orientation, social 

mission, and corporate governance. Social innovation comprised collaboration, organizational structure, firm resource, 

and firm capabilities.  For corporate economic sustainability, the study used 6 variables included revenue growth, 

profit growth, return on equity, return on assets, net profit margin, and earning-per-share growth. 

The results showed that (1) the fitted overall market models that showed the relationship of corporate social 

entrepreneurship, social innovation, and corporate economic sustainability were the models that used return on 

equity or return on assets as the corporate economic sustainability variables, ( 2)  for overall market model, the 

variables that had an impact on corporate economic sustainability were numbers of stakeholder channels, dividend 

yield, corporate governance rating, collaborating with other parties, and debt/equity ratio, and (3) each sector had 

the different fitted model. The most frequent variables that used as corporate economic sustainability in the industrial 

sector models were market value/revenue ratio and assets turnover. The study summarized that using the industrial 

sector model from each sector was more suitable than the overall market model because its coefficient of multiple 

determination was better. The research suggested the Stock Exchange of Thailand (SET) should make proper policies 

to support the listed companies' practices by focusing on the benefits of stakeholders.  They are, for instance, to 

create appropriate communication channels, both in quality and in number, to enhance employees' capabilities, and 

to establish connectivities among themselves. They have a positive impact on economic sustainability of the listed 

companies in particular and the stock market in general. 

 

Keywords: Corporate Economic Sustainability, Corporate Social Entrepreneurship, Social Innovation,  

    Stock Exchange of Thailand 
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การจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 

ของนักศึกษาวิชาชีพครูในจังหวัดเชียงใหม ่

Safety Systems in Industrial Laboratory of Teacher Students in Chiang Mai Province 

อธิวัฒน์ วังใหม่* พลสิทธิ์ สิทธิชมพ*ู* นทัต อัศภาภรณ์*** สุรพงศ์ บางพาน**** สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร***** 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมของ

นักศึกษา  วิชาชีพครู ในจังหวัดเชียงใหม่ ประชาการที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  นักศึกษาวิชาชีพครูในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีใช้

ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม คือ นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 183 คน โดยใช้เคร่ืองมือท่ีทําการวิจัย คือ แบบสอบถาม กําหนดเน้ือหาเก่ียวกับ

ระบบความปลอดภัยที่นักศึกษาวิชาชีพครูได้รับในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยใช้ห้องปฏิบัติการทาง

อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการให้ความรู้ (Education) 2) ด้านการบังคับการ (Enforcement)  และ 3) 

ด้านการป้องกันและแก้ไขทางวิศวกรรม (Engineering) ผลจากการวิจัย พบว่า การได้รับเกี่ยวกับการจัดระบบ           

ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมในด้านการบังคับการ (Enforcement) และการป้องกันและแก้ไข

ทางวิศวกรรม (Engineering) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.47 และ  Mean = 3.51ตามลําดับ) แต่ทั้งนี้การจัดระบบ

ความปลอดภัยในด้านการให้ความรู้  (Education) โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.16) ซ่ึงมีผลเป็นไปในทิศทาง

เดียวกับการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.26) ดังน้ัน       

การจัดระบบความปลอดภัยในด้านการให้ความรู้ (Education) เปรียบเสมือนพ้ืนฐานในการใช้ห้องปฏิบัติการทาง

อุตสาหกรรม ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ก่อนท่ีจะเริ่มใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการใช้ห้องปฏิบัติการ          

ทางอุตสาหกรรมให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 

คําสําคัญ ระบบความปลอดภัย, ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 

 

                                                            
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
** รองศาสตราจารย์ ประธานบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประจําภาควิชาอาชวีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**** ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
***** ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป ์ประจําสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to study the safety of using industrial laboratories in Chiang Mai 

professional teachers.  Citizens used in research include:  The professional teachers in Chiang Mai using industrial 

laboratories are the students of Bachelor of Education.  Department of Industrial and Technological Studies Chiang 

Mai Rajabhat University was used as a questionnaire. The questionnaire was used to determine the content of the 

safety system that the professional teachers received in the teaching and learning of laboratories using industrial 

laboratories. Knowledge (Education) 2) Force. (Enforcement) and 3) engineering and prevention. (Engineering). The 

results of the research found that the exposure to the security industry in the use of industrial labor force. 

( Enforcement)  and Engineering Prevention and Fixing ( Engineering =  3. 17, Mean =  3. 47 and Mean =  3. 51, 

respectively). However, the overall security of the education system was moderate (Mean = 3.16). It is in the same 

direction as the use of industrial laboratories of students.  Overall, it was at a moderate level (Mean =  3. 26) . 

Therefore, the organization of educational safety was the basis for the use of industrial laboratories.  Practitioners 

should have prior knowledge to start using the lab. To apply knowledge gained in the use of industrial laboratories to 

ensure safety in the operation 

 

Key words: safety systems, industrial laboratories 

บทนํา 

 การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงตามความต้องการ ความสนใจ และถนัดของตนรวมไปถึงโอกาสท่ีจะพัฒนา

ศักยภาพของแต่ละคน การเรียนแบบปฏิบัติจึงเป็นวิธีท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง แต่ในขณะเดียวกันการเรียน

แบบปฏิบัติหรือการฝึกงานในสถานศึกษาต้องมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุท่ีไม่คาดคิด การให้ความสําคัญกับ        

การป้องกันอุบัติเหตุและการรักษาความปลอดภัย จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา  

(นทัต อัศภาภรณ์, 2557: 23)  ปัจจุบันสถาบันผลิตครูในจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่หลายสถาบัน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตเป็น

ครูผู้สอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎีและ

การปฏิบัติจริง ท้ังทางด้านวิชาชีพครูและวิชาชีพเฉพาะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2555) เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะ 

ประสบการณ์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือในชีวิตประจําวันได้ ซ่ึงทางหลักสูตรได้มีการจัดเตรียม

สถานท่ีสําหรับใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะ ให้นักศึกษาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพื้นฐานทาง      

ด้านอุตสาหกรรม 

 ห้องปฏิบั ติการทางอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเป็นสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา 

นักศึกษาจะได้เรียนรู้แบบปฏิบัติหรือฝึกงาน ส่วนใหญ่จะเป็นปฏิบัติงานช่างพื้นฐานและงานประดิษฐ์ เป็นการใช้เคร่ืองมือ

และเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้นไม่เน้นหนักไปทางเคร่ืองจักรกล โดยอาศัยอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 381 
	

BMRC

ซ่ึงการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมย่อมมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากสาเหตุต่างๆ  

และสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาทั้งท่ีคาดคิดและไม่คาดคิด ความเส่ียงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุข้ึน 

ส่งผลกระทบต่อร่างกายและทรัพย์สิน การออกแบบหรือการจัดระบบความปลอดภัยท่ีดี จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีใช้ป้องกันหรือ

ลดอัตราความเส่ียงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุนั้นได้ (วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจริะรัตน์, 2546: 15) 

จุดประสงค์ 

 เพื่อศึกษาการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมของนักศึกษา วิชาชีพครู  

ในจังหวัดเชียงใหม่ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2546) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ H.W. Heinrich ซ่ึงได้ทําการศึกษา

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใน ค.ศ. 1920สามารถสรุปผลการศึกษาได้ 3 ประการ ดังน้ี 

 1) สาเหตุท่ีเกิดจากคน (Human Causes) มีจํานวนมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 88 ของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เช่น  

การปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ความเผอเรอ ความประมาท มีนิสัยชอบเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 

 2) สาเหตุท่ีเกิดจากความผิดพลาดของเคร่ืองจักร (Mechanical Failure) มีจํานวนเพียง ร้อยละ 10 ของสาเหตุการ

เกิดอุบัติเหตุ เช่น ไม่มีเคร่ืองป้องกันในส่วนท่ีเป็นอันตรายของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือหรือเครื่องจักรชํารุด บกพร่อง  

รวมถึงผังโรงงานที่ไม่มีความเหมาะสม สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 3) สาเหตุท่ีเกิดจากดวงชะตา (Acts Of God) มีจํานวนเพียง ร้อยละ 2 เป็นสาเหตุของ การเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน

โดยนอกเหนือการควบคุมได้ เชน่ ฟ้าผ่า ลมพายุ หรือนํ้าทว่ม เป็นต้น 

 จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้น H.W. Heinrich ได้สรุปสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุโดยแบ่งเป็น 2 ประการ 

คือ 

 1) การกระทําท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) เป็นสาเหตุสําคัญที่ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด คิดเป็นจํานวน        

ร้อยละ 85 ของการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด ได้แก ่

  1.1) การปฏิบัติงานท่ีไม่ถูกต้อง 

  1.2) การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง 

  1.3) ความไม่เอาใจใสใ่นการทํางาน 

  1.4) ความประมาท พล้ังเผลอ เหม่อลอย 

  1.5) การมีนิสัยชอบเสี่ยง 

  1.6) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของความปลอดภัยในการทํางาน 

  1.7) การแต่งกายไม่เหมาะสม 

  1.8) การทํางานโดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

  1.9) การถอดส่วนป้องกันอันตรายของเคร่ืองจักรออก 

  1.10) การใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่เหมาะกับงาน 
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  1.11) การหยอกล้อกันระหว่างปฏิบัติงาน 

  1.12) การปฏิบัติงานโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พรอ้มหรือผิดปรกติ 

 2) สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เป็นสาเหตุรองท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุ คิดเป็นจํานวน ร้อยละ  

15 ของการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด ไดแ้ก่ 

  2.1) ส่วนท่ีเป็นอันตราย (บริเวณหรือชิ้นส่วนท่ีมีการเคล่ือนไหว) ของเครื่องจักรไม่มีเคร่ืองป้องกันหรือ

อุปกรณ์สําหรับป้องกันอันตราย 

  2.2) โรงงงานมีการวางผังที่ไม่ถูกต้อง 

  2.3) บริเวณที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ไมเ่ป็นระเบียบเรียบร้อยและสกปรก 

  2.4) พื้นโรงงานไม่เรียบ ขรุขระ มีหลุม มีบ่อ 

  2.5) สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานไม่ปลอดภัยหรือไมถู่กสุขอนามัย 

  2.6) เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ชํารุด 

  2.7) ระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชํารุด เป็นต้น 

 ชัยยุทธ ชวลตินิธกุิล (2534) กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานว่าเกิดจาก 2 ส่วน คือ 

 1) สาเหตุนํา ได้แก่ 

  1.1) ความผิดพลาดของการจัดการ เช่น หน่วยงานไม่มีการสอนเก่ียวกับความปลอดภัย ไม่มีการ

ปรับปรุง แก้ไขในจุดท่ีอันตราย ไม่มีการจัดการอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยให้ 

  1.2) สภาวะจิตใจของคนงานไม่เหมาะสม เช่น อ่อนเพลีย สายตาไม่ดี สภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับงาน

ท่ีปฏิบัติ 

 2) สาเหตุโดยตรงแบ่ง 2 สาเหตุใหญ่คือ การปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภัยของคนงานและสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย 

  2.1) การปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภัย เป็นการกระทําท่ีไม่ปลอดภัยของตัวบุคคลหรือ ตัวผู้ปฏิบัติงานใน

ขณะท่ีปฏิบัติงาน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พบว่าร้อยละ 88 ของการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าว เช่น การใช้

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่ได้รับมอบหมาย ไม่ใส่ใจต่อ คําเตือน เล่นหยอกล้อตอนปฏิบัติงาน  

ใชเ้ครื่องมือที่ชํารุด หรือใช้ไม่ถูกวิธี ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

  2.2) สภาพของงานท่ีไม่ปลอดภัย เป็นสภาพแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัยท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวคนงาน หรือตัว

ผู้ปฏิบัติงาน พบว่าประมาณร้อยละ 10 ของอุบัติเหตุเกิดข้ึนเน่ืองจากสาเหตุดังกล่าว เช่น เคร่ืองมือที่ใช้ออกแบบไม่

เหมาะสม ไม่มีคุณภาพ สถานท่ีปฏิบัติงานมีการวางของไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กีดขวางทางเดิน ระบบการจัดเก็บ

สารเคมีไม่มีความเหมาะสม บริเวณที่ปฏิบัติงานล่ืน ไมเ่รียบ แสงสว่างไม่เพียงพอ ขาดระบบเตือนภัยท่ีเหมาะสม 

 เฉลมิชัย ชัยกติติภรณ ์(2533) ได้รวบรวมทฤษฎีเก่ียวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุไว้ 3 ทฤษฎีได้แก่ 

 1) ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) มีหลักการท่ีสําคัญคือ การเรียงลําดับการประสบอันตรายเป็นขั้นตอน  

หากมีเหตุการณ์ท่ีทําให้ข้ันตอนที่หน่ึงเกิดขึ้น ก็จะส่งผลกระทบไปยังขั้นตอนอื่นๆ ตามลําดับ จนถึงลําดับข้ันตอนสุดท้าย 

คือ การบาดเจ็บ สามารถอธิบายได ้ดังนี้ 

  1.1) ภูมิหลังและสิ่งแวดล้อมทางสังคม (Ancestry and Social Enviroment) ส่ิงแวดล้อมทางสังคมและ

การประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจากอดีตส่งผลให้ให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตกตา่งกัน 
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  1.2) ความผิดปกติของบุคคล (Fault of Person) สุขภาพจิตและส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีเป็นสาเหตุทําให้

เกิดความผิดปรกติของบุคคล 

  1.3) การกระทําหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act / Unsafe condition) เป็นการปฏิบัติงานท่ีไม่

ปลอดภัยของบุคคล 

  1.4) การเกิดอุบัติเหตุ (Accident) เหตุการณ์ท่ีมีสาเหตุจากปัจจัย 3 ลําดับข้างต้นมาแล้วย่อมส่งผลให้

เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้น 

  1.5) การบาดเจ็บ (Injury) การบาดเจ็บที่เกิดกับอวัยวะบางส่วนของร่างกาย 

 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน คือ การตัดขั้นตอนท่ีเริ่มเกิดอุบัติเหตุไม่เกิดข้ึน เมื่อพิจารณา

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตามลําดับแล้ว ลําดับที่ 1-3 Heinrich เห็นว่าลําดับท่ี 1 และ 2 เป็นเรื่องท่ีแก้ไขได้ยากและใช้

เวลานาน เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นและเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลแล้ว แต่ลําดับท่ี 3 คือ การกระทําท่ีไม่ปลอดภัยและ

สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเป็นขั้นตอนท่ีสามารถขจัดได้ง่ายกว่า หากมีการควบคุมอย่างดีพอและมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ซ่ึงการป้องกันการประสบอันตรายตามทฤษฎีโดมิโน แสดงดังรูปท่ี 2 

 

 

รูปที่ 1 การป้องกันอุบัติเหตุโดยการดึงโดมิโนตัวที่ 3 ออก 
ที่มา : ณรงค ์ณ เชยีงใหม่ (2532) 

 

 2) ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของบ๊อบฟีเรนซ์ (Firenze System Model) ได้อธิบายแนวคิดรูปแบบระบบ

ความปลอดภัยว่า การศึกษา เร่ืองสาเหตุของอุบัติเหตุจะต้องศึกษาองค์ประกอบทั้งระบบ ซึ่งมีปฏิกิริยาสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

กัน องค์ประกอบดังกล่าวประกอบด้วย คน (Man) เคร่ืองจักร (Machine) และส่ิงแวดล้อม (Environment) ความสําคัญของ

องค์ประกอบท่ีเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ แต่ละองค์ประกอบมีความสําคัญต่อการตัดสินใจในการผลิตงาน (Task) และ     

การเกิดอุบัติเหตุ (Accident) ดังต่อไปน้ี 
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รูปที่ 2 รูปแบบของระบบความปลอดภัยของ Bob Firirenze 

ที่มา: เฉลิมชัย (2533) 

  2.1) คนหรือผู้ปฏิบัติงาน (Man) ซ่ึงจําเป็นต้องตัดสินใจ (Decision) เลือกวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึง

เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย กระน้ันการตัดสินใจในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละคร้ังน้ันย่อมมีความเสี่ยง 

(Risks) แฝงอยูเ่สมอ  

  2.2) อุปกรณ์  เคร่ืองจักร (Machine) หาก มีการออกแบบไม่ถูกต้อง ไม่ถูกหลักวิชาการหรือขาด       

การบํารุงรักษาที่ดีย่อมส่งผลให้กลไกของเคร่ืองจักรเกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด อันจะนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 

  2.3) ส่ิงแวดล้อม (Environment) ซ่ึงความผิดพลาดท่ีเกิดข้ันกับสิ่งแวดล้อม ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อ

ผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

 ดังน้ันในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น ลักษณะของงานที่

ต้องปฏิบัติ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น (Nature of Harmful Consequences) เป็นต้น หากข้อมูลที่ศึกษามีคุณภาพและเพียงพอ 

จะส่งผลให้ความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงานลดลงอยู่ในวงจํากัด มีโอกาสท่ีจะสามารถควบคุมได้ ดังนั้น อุบัติเหตุหรือ

ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานก็จะลดลงตาม 

 3) ทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ซ่ึงได้มีการศึกษาเทคโนโลยีทางด้านความ

ปลอดภัยควบคู่กับเทคโนโลยีในการผลิตและการใช้  รูปแบบการบริหารงานความปลอดน้ีเป็นรูปแบบท่ีแสดงถึงการเกิด

อุบัติเหตุสามารถอ้างอิงสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้เป็น 3 ประการ คือ 

  3.1) ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน (Human Error) เกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมการกระทําที่

ไมป่ลอดภัย (Unsafe Act) สภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) ต่างๆ 

  3.2) ความผิดพลาดในระบบ  (System Error) อาจเกิดจากการออกแบบระบบที่ ไม่ เหมาะสม 

อันเน่ืองมาจากนโยบายที่ไม่เหมาะสมของหน่วยงาน เช่น การประหยัด การเลือกใช้เทคโนโลยีการบํารุงรักษา หรือเกิดจาก

ความล้มเหลวในการออกแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นต้น 

  3.3) ความผิดพลาดในการบริหารจัดการ (Management Error) สาเหตุหลักอาจเกิดจากความล้มเหลว 

(Failure) จากการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร การใช้เทคโนโลยี และระบบการทํางานที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงความล้มเหลวนี้ 

อาจเกิดจากการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องการฝึกอบรมอาจไม่เพียงพอ ขาดการกระตุ้น จูงใจในการปฏิบัติงาน 

 วิฑูรย์ สิมะโชติ และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2536, 73-74) ได้กล่าวถึงรูปแบบการ จัดการความปลอดภัย    

จตุรัสปลอดภัย (Safety square) ซึ่งประกอบด้วย  

 1) การจัดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยในการทํางาน ประกอบด้วย หลักการ 4 ประการ คือ (1) การจัดวางผัง

โรงงานให้ปลอดภัย (2) การทําฝาครอบเคร่ืองจักรกล (3) การเลือกใช้เคร่ืองจักรและ เคร่ืองมือกลท่ีปลอดภัย  

(4) การใช้วิธีการผลิตที่ปลอดภัย 

 2. การมอบหมายจัดตั้งองค์กร เพื่อรับอํานาจในการทางานเพ่ือความปลอดภัยในรูปแบบ ขององค์กรเพ่ือ    

ความปลอดภัยประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ผู้ประสานงานเพื่อความปลอดภัย  

และโปรแกรมเพื่อความปลอดภัย  
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 3. การควบคุมให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างปลอดภัยใน 4 ลักษณะ คือ การอบรม คนงานเพื่อทางานอย่าง

ปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัย การจัดการประกวดแข่งขันเพื่อความ ปลอดภัย และโปรแกรมปรับปรุงสภาพ   

การทํางาน  

 4. การติดตามผลโดยฝ่ายบํารุงรักษาความปลอดภัย 4 ประการ คือ การป้องกันอัคคีภัย การดูแลท้ัง         

ความสะอาด การตรวจสอบสภาพโรงงาน และตรวจสุขภาพอนามัยของพนักงาน 

 สมยศ ภวนานันท์ (2537, 20-28) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการจัดการความปลอดภัย สมัยสมัยใหม่ (Modern 

safety management) ว่าเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัย และความสูญเสียอย่างเป็นระบบ ท่ีมี        

การกําหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน มีมาตรฐาน และระบบ ประเมินวัดผลที่เชื่อถือได้ โดยมีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ  

 1) แนวคิดการจัดการ (Management concept) เป็นการนําแนวคิดและปรัชญาการ บริหารงานความปลอดภัย

สมัยใหม่มาใช้ในการดําเนินงาน ดังน้ี  

  1.1) มุ่งเน้นในเร่ืองระบบการบริหารงาน โดยเฉพาะบทบาทของผู้บริหารระดับสูง (Top management) 

เป็นหัวใจสําคัญ  

  1.2) ใช้ระบบการบริหารงานในการควบคุมอุบัติเหตุ และความสูญเสียเป็นหลัก  

  1.3) ระบบการจัดการท่ีดีและระบบการประเมินวัดผลที่เชื่อถือได้ สามารถค้นหาหรือ บ่งบอกถึงโอกาส

หรือสาเหตุของอุบัติเหตุ  

  1.4) เน้นกลยุทธ์ด้านการป้องกัน โดยการดําเนินกิจกรรมท่ีส่งผลให้มีการป้องกันและ ควบคุมท่ีดีอย่าง

เพียงพอ มากกว่าที่จะมุ่งท่ีการแก้ไขซ่ึงมองที่สถิติอุบัติเหตุแต่เพียงอย่างเดียว  

  1.5) การค้นหาและจัดทําลําดับความวิกฤตของปัญหาความรุนแรงจะต้องดําเนินการ ในเร่ืองใดก่อน 

(Priority setting)  

  1.6) การวัดความสัมพันธ์ของการจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้มีการป้องกันและ ควบคุมอุบัติเหตุ

และความสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  

  1.7) การควบคุมความสูญเสีย (Loss control) เป็นสว่นหน่ึงของการจัดการรวม (Total management) 

 2) การจัดการระบบข้อมูล (Management information system) จาเป็นอย่างยิ่งต่อการ บริหารงานและผู้บริหารที่

จะใช้ข้อมูลในการวางแผนงานกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ ข้อมูลท่ี เก็บจะต้องเป็นข้อมูลท่ีสําคัญและจําเป็นต่อการ

บริหารงานและการปฏิบัติงาน มีระบบการจัดเก็บท่ีดี สามารถค้นหาได้ง่าย มีการป้องกันการสูญหาย และมีข้อมูลที่

เพียงพอต่อการวิเคราะห์และการ ตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  

 3) มาตรฐานการปฏิบัติ งาน  (Performance standard) ระบบการบริหารงานความ  ปลอดภัยสมัยใหม่  

ให้ความสําคัญต่อมาตรฐานการปฏิบัติงาน กิจกรรมหรืองานที่ปฏิบัติจะต้องมี ข้ันตอนการปฏิบัติ กําหนดมาตรฐาน  

และควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการพัฒนาระบบ มาตรฐานให้สูงข้ึนจนเข้าสู่ระดับสากล และควบคุมให้เป็นไปกับ

การพัฒนามาตรฐานสากลที่ เปลี่ยนไป  

 4) ระบบการประเมินวัดผล (Measurement and evaluation system) ระบบน้ีมุ่งเน้น มาตรฐานท่ีสามารถวัดได้  

ใช้เป็นดัชนีช้ีวัดได้ ตรวจสอบและประเมินผลได้ว่า กิจกรรมหรือ โปรแกรมที่ปฏิบัติ ได้ผลตามมาตรฐานหรือตํ่ากว่า

มาตรฐาน และจะปฏิบัติให้ได้มาตรฐานอย่างไร  
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 อารี เพชรผุด (2536, 341-357) กล่าวถึง การจัดการความปลอดภัยในโรงงานต้อง คํานึงถึงสภาพแวดล้อมที่

เก่ียวกับความปลอดภัยในโรงงานในเร่ืองเหล่าน้ีคือ  

 1) การจัดองค์กรเพื่อความปลอดภัย ซ่ึงอาจจะจัดในรูปของคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อ ความปลอดภัย  

ท่ีทําหน้าท่ีในการตรวจและวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการทํางาน รวมท้ัง

ตรวจสอบและรับทราบรายงาน แจ้งผลการตรวจสอบความปลอดภัย หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการป้องกันอุบัติเหตุจาก

ทุกฝ่ายที่ส่งเข้ามา และทบทวนปรับปรุง วิธกีารปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย  

 2) การจัดการสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยในการทํางานที่จะทําให้คนทํางานอย่างมี ความสุข เพราะหาก

สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย เช่น เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ ก็จะทําให้ขวัญของ พนักงานตํ่า ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ทํางานของโรงงาน อีกทั้งโรงงานก็จะต้องเพิ่ม ค่าใช้จ่ายมากขึ้นในกรณีท่ีพนักงานได้รับอุบัติเหตุอีกด้วย สภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัยในการทํางาน จะต้องพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ลักษณะโรงงาน การระบายอากาศ ทางออกฉุกเฉินใน

การ ทํางานการป้องกันอุบัติเหตุ  

 3) การป้องกันอุบัติเหตุ เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งในการจัดการความปลอดภัยซ่ึงจะต้อง ทําการศึกษาถึงสาเหตุท่ีจะ

ให้คนงานประสบอุบัติเหตุ เช่น ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สภาพแวดล้อมไม่ดี ทําเลท่ีต้ังไม่เหมาะสม สภาพทางเศรษฐกิจบีบ

รัด การปกครองบังคับบัญชาบกพร่อง ความประมาทของคนงาน ความจําเจของงาน เป็นต้น และจะต้องทาการศึกษาถึง

วิธีในการป้องกัน อุบัติเหตุด้วย เช่น การออกกฎโรงงาน การจัดทามาตรฐานการตรวจสอบ การวิจัย ทางเทคนิค

การแพทย ์และจิตศาสตร ์เป็นต้น 

 4) การจัดสิ่งอานวยความปลอดภัยอ่ืนๆ เช่น การจัดให้มีเคร่ืองมือในการปฐมพยาบาล การจัดน้าดื่มท่ีสะอาด 

ห้องสุขา และสถานท่ีทาความสะอาดร่างกาย เป็นต้น 

 วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์  (2546: 15) กล่าวถึงการจัดระบบความปลอดภัยท่ีดี ซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงท่ีใช้ป้องกันหรือลดอัตราความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดอุบัติเหตุนั้นได้ การดําเนินงานป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้

ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมสามารถอาศัยกรอบมาตรฐานในการป้องกันอุบัติเหตุ  3 ประการหรือ 3 E  ดังน้ี (อ้างใน นทัต 

อัศภาภรณ์, 2557: 28-39) 

 1) การให้ความรู ้ (Education) 

 เป็นการให้จัดการศึกษาหรือการฝึกอบรมรายการแนะนําให้แก่บุคคลทุกระดับตั้งแต่คนงาน หัวหน้าคนงาน 

ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้อง หากใช้กับสถานศึกษาก็คือ ผู้เรียน ผู้สอนและผู้บริหาร เพื่อให้ทุกส่วนมีความเข้าใจเก่ียวกับ        

การป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัย โดยมีจุดมุ่งหมายของการให้การศึกษา 3 ประการ คือ 

  - ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุได้ 

  - ป้องกันผู้อื่นจากอุบัติเหตุ 

  - ปลูกฝังให้มีจิตสํานึกเร่ืองความปลอดภัยหรือสุขนิสัยให้เกิดข้ึน 

 การให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เรียนอาจมีแนวทางดังน้ี  

  1.1) การฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อนําความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะ

ช่วยให้เกิดความระมัดระวังซึ่งเป็นการป้องกัน และชว่ยลดอุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่ง 

  1.2) การจูงใจให้เกิดจิตสํานึกในเร่ืองความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือ

ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติท่ีดีและปลอดภัย มีการตื่นตัวเร่ืองความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา 
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 2) การบังคับการ  (Enforcement) 

 เป็นการออกกฎข้อบังคับหรือการบังคับทางกฎหมาย การกําหนดวิธีการทํางานอย่างปลอดภัยและมาตรการ

ควบคุมบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม เป็นระเบียบต้องประกาศให้ทราบท่ัวกันและหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมี

บทลงโทษ เพ่ือให้เกิดความสํานึกและหลีกเล่ียงการทํางานที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นอันตราย 

 3) การป้องกันและแก้ไขทางวิศวกรรม (Engineering) 

 เป็นการใช้ความรู้ทางด้านการคํานวณออกแบบเคร่ืองจักรกลเคร่ืองมือท่ีมีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยหรือเป็น

การปรับปรุงโดยอาศัยความรู้ทางด้านความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการของสถานศึกษาเพ่ือการทํางาน 

ไดแ้ก่ การระบายอากาศ  ระบบแสงสว่าง การจัดเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ช้ันปีท่ี 1 – 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 183 คน 

โดยแบ่งเป็น 

นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 จํานวน 31 คน 

นักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 จํานวน 41 คน 

นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 จํานวน 72 คน 

นักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 จํานวน 39 คน 

 2. เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม เพื่อศึกษา  

การจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู ในจังหวัดเชียงใหม ่ 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา 

 ตอนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ ห้องปฏิบั ติการทางอุตสาหกรรม   

ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเป็นคําถามชนิดให้เลือกตอบตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scales)  5 ระดับ แบ่งเป็น 

3 ด้านดังน้ี 

1) ด้านการให้ความรู ้ (Education) 

2) ด้านการบังคับการ (Enforcement) 

3) ด้านหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์  (Engineer) 

 ค่ากลาง (Mad – point) ท่ีใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของช่วงระดับ

คะแนน 5 ระดับ (Best, 1977 อ้างถึงใน สุชาติ โสมประยูร และวรรณี โสมประยูร, 2546: 68) ตามเกณฑ์ ดังน้ี 
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ระดับค่าเฉลี่ย ความหมาย

4.21 - 5.00 ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมมีการจัดระบบความปลอดภัยในระดับมากที่สุด 

3.41 - 4.20 ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมมีการจัดระบบความปลอดภัยในระดับมาก 

2.61 - 3.40 ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมมีการจัดระบบความปลอดภัยในระดับปานกลาง 

1.81 - 2.60 ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมมีการจัดระบบความปลอดภัยในระดับน้อย 

1.00 - 1.80 ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมมีการจัดระบบความปลอดภัยในระดับน้อยที่สุด 

 ตอนท่ี 3 การใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแบบสอบถามมี

ลักษณะเป็นคําถามชนิดให้เลือกตอบตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scales)5 ระดับ 

ระดับค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.21 - 5.00 นักศึกษามีความปลอดภัยใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมในระดับมากที่สุด 

3.41 - 4.20 นักศึกษามีความปลอดภัยใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมในระดับมาก 

2.61 - 3.40 นักศึกษามีความปลอดภัยใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมในระดับปานกลาง 

1.81 - 2.60 นักศึกษามีความปลอดภัยใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมในระดับน้อย 

1.00 - 1.80 นักศึกษามีความปลอดภัยใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมในระดับน้อยที่สุด 

 

 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ดังนี้ 

1) ค่าความถี่ และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) ค่าเฉล่ีย (Mean: x) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S. D.) 

 ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากจํานวนท้ังหมด 183 คน ของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาชายจํานวน  92 คน (ร้อยละ 50.27) 

และเป็นนักศึกษาหญิงจํานวน 91 คน (ร้อยละ 49.73) นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 มีจํานวนมากที่สุด 72 คน (ร้อยละ 39.34) 

รองลงมาช้ันปีท่ี 2 จํานวน 41 คน (ร้อยละ 22.40) ช้ันปีท่ี 4 จํานวน 39 คน (ร้อยละ 21.31) และช้ันปีท่ี 1 จํานวน 31 คน 

(ร้อยละ 16.94) ตามลําดับ 

 2. การได้รับเก่ียวกับการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม ทั้ง 3 ด้าน

ดังนี้ 

 การจัดระบบความปลอดภัยด้านการบังคับการ (Enforcement) อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.51) ซ่ึงสูงกว่า      

ด้านอื่นๆ รองลงมาคือการจัดระบบความปลอดภัยด้านการป้องกันและแก้ไขทางวิศวกรรม (Engineering) อยู่ในระดับมาก 

(Mean = 3.47) และการจัดระบบความปลอดด้านการจัดระบบความปลอดภัยด้านการให้ความรู้ (Education) อยู่ในระดับ

ปานกลาง (Mean = 3.16) ตํ่ากว่าด้านอื่น ๆ 
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 3. การใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 

 จากก าร จั ดระบบความปลอด ภัย ในการใช้ ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ารท าง อุ ตส าหกรรม ท่ี นั กศึ กษ าได้ รับ 

 เม่ือพิจารณาต่อเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมของนักศึกษา พบว่า การใช้ห้องปฏิบัติการทาง

อุตสาหกรรมของนักศึกษาวิชาชีพค รูใน จังห วัด เชียงให ม่  โดยรวมอ ยู่ ในระดับปานกลาง  (Mean =  3 .26 ) 

 ซ่ึงนักศึกษามีความเสี่ยงต่อการการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกได้แก่ ท่าน ไม่เคย 

ซ่อมแซมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ขณะท่ีกําลังทํางานอยู่ (Mean = 3.06) ถัดมาในการปฏิบัติงานท่านตระหนักถึง          

ความปลอดภัยอยู่เสมอ (Mean = 3.08) และท่าน ไม่เคย นําเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีชํารุดมาใช้งาน (Mean = 3.11)       

ดังรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 3 การใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครูในจังหวัดเชียงใหม่ 

0
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5

การใช้ห้องปฏิบตัิการทางอตุสาหกรรม

ท่าน ไมเ่คย ทํากิจกรรมอ่ืนร่วมด้วยขณะปฏิบตัิงาน เช่น คยุโทรศพัท์ หยอกล้อกบัเพ่ือน ฯลฯ

ท่านแต่งกายและสวมอปุกรณ์ปอ้งอนัตรายอย่างถกูต้องและตลอดเวลาขณะปฏิบตัิงาน

ท่านรู้จกัขัน้ตอน วิธีการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด

ท่านสามารถหาหรือนําเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร มาใช้ได้อย่างสะดวก ในการปฏิบตัิงาน

ท่าน ไมเ่คย ใช้เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ต่างๆ ผิดประเภท

ท่าน ไมเ่คย นําเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ท่ีชํารุดมาใช้งาน

ท่านปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ การใช้ห้องปฏิบตัิการอย่างเคร่งครัด

เม่ือเห็นปา้ยเตือนทา่นตระนกัถึงความปลอดภยัและปฏิบตัิตาม

บริเวณ หรือสถานท่ีท่ีทา่นปฏิบตัิงาน ไมส่ง่ผล ต่อสภาพร่างกายใน    แง่ลบ เช่น อาการล้า ปวดเม่ือย หรือสายตาท่ีต้องเพ่งอย่างมากระหว่าง
ปฏิบตัิงาน
ภายหลงัปฏิบตัิงานท่านบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์อย่างถกูต้อง รวมไปถึงจดัเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

ท่าน ไมเ่คย ถอดเคร่ืองกําบงัสว่นอนัตรายของเคร่ืองจกัรออกด้วยความรําคาญ หรือทํางานไมส่ะดวก หรือถอดออกเพ่ือซ่อมแซมแล้วไมใ่สคื่น

กรณีผู้ควบคมุแนะนําเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบการใช้ห้องปฏิบตัิการท่านยินดีรับฟัง ปฏิบตัิตาม และแก้ไขปรับปรุง

ท่าน ไมเ่คย ซ่อมแซมเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ขณะท่ีกําลงัทํางานอยู่

ในการปฏิบตัิงานท่านตระหนกัถงึความปลอดภยัอยูเ่สมอ

กรณีเคร่ืองจกัรชํารุด เสียหาย มีการแจ้งให้ทราบอย่างชดัเจน
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สรุปและอภิปรายผล 

 1. สรุปและอภิปรายผล 

 การศึกษาจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการของนักศึกษาวิชาชีพครูในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งตาม

กรอบมาตรฐานในการป้องกันอุบัติเหตุ  3 ประการหรือ 3 E พบว่า ด้านการให้ความรู้  (Education) อยู่ในระดับท่ีตํ่ากว่า

ด้านอื่น และเม่ือพิจารณาการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครูในจังหวัดเชียงใหม่ยังพบว่า 

นักศึกษามีการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงหมายถึงนักศึกษามีความเส่ียง

ต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมข้อนข้างสูง และจากการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม

ของนักศึกษามีความเส่ียงต่อการการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกได้แก ่ 

การซ่อมแซมเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ขณะที่กําลังทํางานอยู่ รองลงมานักศึกษาขาดไม่ตระหนักถึงความปลอดภัย และ     

การนําเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีชํารุดมาใช้งาน ซึ่งล้วนเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภัย ซ่ึง วิฑูรย์ สิมะโชคด ี

และวีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์  (2546: 51) ท่ีกล่าวถึง การป้องกันอุบั ติ เหตุ  3 ประการหรือ  3 E ว่า การบังคับ                  

การ (Enforcement) และ การป้องกันและแก้ไขทางวิศวกรรม (Engineering) เป็นปัจจัยท่ีถูกกําหนดหรือหาได้จากภายนอก

โรงงาน อาทิ ผังโรงงานสามารถจัดหาวิศวกรในการวางผังโรงงานได้ รวมไปถึงการเลือกใช้หรือกําหนดคุณสมบัติของ

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีมีมาตรฐาน หรือมีเคร่ืองป้องกันในตัว และกฎ ข้อบังคับ สามารถอ้างอิงจากกฎหมายท่ีมีการ

ประกาศใช้ แต่การให้ความรู้ (Education) เป็นส่ิงท่ีปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยไม่

เก่ียวข้องกับปัจจัยภายนอก ถ้าหากเจ้าของโรงงานหรือผู้รับผิดชอบไม่ให้ความรู้อย่างถูกต้องหรือเพียงพอผู้ปฏิบัติงานย่อม

พาตัวเองไปสู่ความเส่ียงได้ พงษ์วุฒิ สิทธิผล และคณะ (ม.ป.ป.: 1) กล่าวถึงการให้ความรู้ว่าเป็นการสรา้งสามัญสํานึก ซึ่ง

จะช่วยให้สามารถทํางานได้อย่างปลอดภัย ซ่ึงสอดคล้องกับ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต (2551) ศึกษาถึงเรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกขนาดเล็ก พบว่า พนักงานท่ีได้รับฝึกอบรมความรู้

เร่ืองความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และการใช้รูปแบบ  การป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลง 

 ดังน้ันในการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม การให้ความรู้ถือเป็นส่ิงสําคัญ 

เป็นส่ิงแรกที่ควรให้ความสําคัญ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตระหนัก และระมัดระวัง เม่ือใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 

การดําเนินการด้านการหึความรู้สามารถดําเนินการได้ดังต่อไปนี้ 

 1) ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการใช้ห้องปฏิบัติการทาง

อุตสาหกรรม ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความระมัดระวัง เป็นการป้องกัน และช่วยลดอุบัติเหตุ โดยฝึกอบรมและให้ความรู ้        

ด้านความปลอดภัย ดังนี้ 

1.1) อุบัติเหตุ และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

1.2) สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 

1.3) ผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุ 

1.4) การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

1.5) กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของการใช้ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 

1.6) รุ่นพี่แลกเปล่ียนประสบการณก์ารใช้ห้องปฏบัิติการทางอุตสาหกรรม 
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 2) การจูงใจให้เกิดจิตสํานึกในเร่ืองความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้

ผู้เรียนหรือผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีและปลอดภัย มีการต่ืนตัวเร่ืองความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา โดยมีการจูงใจดังนี้ 

2.1) ให้นักศึกษาร่วมกันทํากิจกรรม 5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างสุขนิสัย และสร้างนิสัยภายใน 

โรงฝึกปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรม 

2.2) แนะนําพื้นท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการทาง

อุตสาหกรรม รวมไปถึงนําโปสเตอร์และสัญลักษณ์ความปลอดภัย เพื่อให้นักศึกษาทราบความหมายและตระถึงข้อควร

ระวังหรืออันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

2.3) แนะนํากระบวนการ เทคนิค ท่ี ให้ นักศึกษานําไปปฏิ บั ติ เพื่ อให้ เกิดความปลอดภัยในการใช้

ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 

2.4) ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัย 

ท้ังน้ีการจัดระบบความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนั้น ควรจะดําเนินการให้ครอบคลุมทุกด้าน 3 E 

ได้แก่ ด้านการให้ความรู้  (Education) ด้านการบังคับการ (Enforcement) และด้านการป้องกันและแก้ไขทางวิศวกรรม 

(Engineering) ท้ังน้ีการให้ความสําคัญกับด้านการให้ความรู้ (Education) ถือว่าเป็นส่ิงท่ีจําเป็น ซ่ึงหากผู้ปฏิบัติงานมีความรู้

อย่างเพียงพอก็จะส่งผลไปยัง ด้านอื่นๆ ดังน้ันการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการควรมีการให้ความรู้แก่

นักศึกษาอย่างเพียงพอ มีการแนะนํา หรือส่งเสริมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และสอดแทรกกิจกรรม 

กระตุ้น ส่งเสริม หรือปลูกฝังจิตสํานึกเก่ียวกับความปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสํานึกเก่ียวกับ       

ความปลอดภัย 

 2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 จากการศึกษาห้องปฏิบัติการในพื้นท่ีเดิมของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลท่ีได้แสดงให้เห็นระดับการจัดระบบความปลอดภัยใน

ปัจจุบันและความเส่ียงในการใช้ห้องปฏิบัติการของนักศึกษา จากผลดังกล่าวจะเป็นแนวทางการบริหารจัดการการสร้าง

ห้องฝึกปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมในสถานท่ีใหม่ ณ ศูนย์แม่ริมท่ีสถานศึกษากําลังจัดสร้าง เพื่อให้มีการจัดระบบ     

ความปลอดภัยที่ดีขึ้น และปรับปรุงการจัดระบบความปลอดภัย ณ ห้องปฏิบัติการในพื้นท่ีเดิม 

2.2 จากการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรฯ เพื่อเป็นครูผู้สอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มสาระ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส่งผลให้ นักศึกษาเห็นภาพร่วมเก่ียวกับความปลอดภัย  ให้ความสําคัญ เก่ียว 

การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และระบบความปลอดภัยดี ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจาก        

การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ 
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การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

Evaluation of Learning Organization by Employees of the Department of Rehabilitation 

Medicine at Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital, Chiang Mai Province 

ภควดี รัตนสิริอมร* อรพิณ สันติธีรากุล** และเขมกร ไชยประสิทธ์ิ*** 

บทคัดย่อ  

 งานวิ จัยน้ี มี วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้ นฟู  

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน  

(ทําการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณก่อนและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพภายหลัง) ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรภาควิชา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 56 คน เคร่ืองมือ 

ท่ีเลือกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามสําเร็จรูป DLOQ ของ Marsick และ Watkins ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก

แบบก่ึงมีโครงสร้าง ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 13 คนตามตําแหน่งงาน 7 ตําแหน่ง และนําข้อมูลมาใช้ใน

การวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยแห่งความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค นําข้อมูลมาสรุปเพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาองคก์รสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ต่อไป 

 ผลการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีค่าเฉล่ียการประเมินรวมทุกมิติคือ 3.95 จากคะแนนเต็ม  

6 คะแนน โดยสามารถเรียงลําดับมิติท่ีมีค่าเฉลี่ยการประเมินมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุดดังน้ี การสนับสนุนให้มีการซักถามและ

สนทนา การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การเช่ือมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การส่งเสริมการร่วมมือ

กันและการเรียนรู้เป็นทีม การให้อํานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร การให้ภาวะผู้นําที่เป็นต้นแบบที่

สนับสนุนการเรียนรู ้และการสร้างระบบการรับและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้

ABSTRACT  

 This research aimed to evaluate Department of Rehabilitation Medicine at Maharaj Nakorn Chiangmai 

Hospital, Chiang Mai Province, as a learning organization.  For this research, a mixed-method, integrated design 

( quantitative first, followed by qualitative )  was employed.  The subject for this research study consisted of 56 

employees of Department of Rehabilitation Medicine at Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital. The data was collected 

                                                            

  * นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 ** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

*** ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.  อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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from the DLOQ instrument by Marsick and Watkins. The questionnaire was designed to collect data which consisted 

of three types of questions:  personal demographic information, Dimensions of Learning Organization questionnaire 

and problems & recommendation.  The data was analyzed by descriptive statistics namely percentage, frequency, 

mean and Crosstab.  Additionally, semi-structured interviews were conducted to collect data from 13 employees 

selected by quota sampling from 7 positions.  The data from the interviews were collected to find solutions and 

transform the organization into a learning organization. 

 According to the findings regarding the perception of the employees toward Department of Rehabilitation 

Medicine at Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital, Chiang Mai Province, as a learning organization, the mean of the 

overall evaluation for all factors was at 3.95. These factors arranged from the highest to the lowest are as follows: 

promoting inquiry and dialogue, creating continuous learning opportunities, connecting the organization to its 

environment, encouraging collaboration and team learning, empowering personnels towards collective vision, 

providing strategic leadership for learning and creating systems to receive and exchange knowledge. 

บทนํา  

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรท่ีเน้นความต่อเน่ืองในเรื่องของความต่ืนตัวในการท่ีจะเรียนรู้ เพราะฉะน้ัน

บุคลากรในองค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะมีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทํา และต่อองค์กรท่ีทํางานอยู่ ซ่ึงสิ่งนี้เองส่อให้เห็น

ถึงการเกิดพฤติกรรมองค์กร ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีในองค์กรอย่างต่อเน่ือง (มงคลชัย วิริยะพินิจ, 2556: 3)  

ซ่ึงองค์กรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาสุขภาพของ

ประชาชนจําเป็นท่ีควรมีการพัฒนาบทบาทในเรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่จะทําให้กระบวนการจัดการความรู้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเน่ือง สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืน 

(สํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย ์กรมวิทยาศาสตร์, 2558: 7) 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  เป็นหน่วยงานท่ีสังกัด 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ ให้การบําบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  

ท่ีได้มาตรฐานแก่ผู้ป่วยพิการในเขตจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ อีกทั้งยังเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านเวชศาสตร์

ฟื้นฟูในระดับภูมิภาค (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) (ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์, 2559: ออนไลน์) ดังน้ัน

บุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการให้บริการด้านการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย 

การให้ความรู้คําแนะนําแก่ผู้มารับบริการให้ได้รับการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน จึงจําเป็นต้องนําแนวคิดขององค์กร

เพื่อการเรียนรู้มาใช้เพื่อให้มีการเติบโตทางด้านองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาควิชาเวชศาสตร์

ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และประโยชน์ของการศึกษาน้ี เพื่อให้ทราบระดับ

ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่  อีก ท้ังสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผน  ปรับปรุงและพัฒนาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้ นฟู  

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ย่ังยืน 
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1) Peter Senge (1990 อ้างถึงใน ชัชวาล วงศ์ประเสริฐ, 2548: 106-108) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการ

เก่ียวกับการเพิ่มสมรรถนะขององค์กรเพื่อจะทําในส่ิงซ่ึงไม่เคยสามารถทําได้ในอดีตโดยมีหลักสําคัญ 5 ประการ ดังนี้  

1. ความสามารถเฉพาะตน (Personal Mastery) ความชํานาญการท่ีแต่ละบุคคลได้มาโดยผ่านการศึกษา กิจกรรม       

การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ ตลอดจนประสบการณ์ในที่ทํางาน 2. มโนภาพเดียวกัน (Mental Models) คือมุมมองพื้นฐาน

เก่ียวกับโลกท่ีได้รับแรงเสริมจากโครงสร้างประสบการณ์ วัฒนธรรม ระบบความเชื่อ เป็นการร่วมมือร่วมใจการเล่าเร่ือง

ต่อๆ กันมา 3. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) คือมุมมองร่วมของผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงวิวัฒนาการมาจากความเข้าใจพันธกิจ

ขององค์กร มีความเข้าในไปในทิศทางเดียวกัน  

4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) คือการมีส่วนร่วมแบ่งปันความรู้และใช้ให้เกิดประโยชน์ 5. ความคิดเชิงระบบ 

(Systems Thinking) คือบุคลากรทุกคนในองค์กรการเรียนรู้ ต้องยอมรับแนวคิดเชิงระบบ และสํานึกอยู่เสมอว่าการ

ดําเนินการใดๆ ก็ตาม จะส่งผลต่อองค์กร 

2) Michel J. Marquardt (1996) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่จําเป็น 5 ประการที่จะเปล่ียนองค์การให้เป็น 

“องค์การแห่งการเรียนรู้” 1. การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและท่ัวถึงทั้งองค์การ ท้ังในระดับบุคคล กลุ่มงานและ

องค์การ 2. การปฏิรูปองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู ้โดยจะต้องมุ่งความสนใจไปที่ 

 4 องค์ประกอบ คือ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์ และโครงสร้างขององค์การ 3. การให้อํานาจแก่สมาชิกในองค์การ 

ทุกภาคส่วน 4. การบริหารจัดการองค์ความรู้โดยการแสวงหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้อยู่เสมอและมีระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลจากภายใน และภายนอกองค์การที่สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยง่าย  

5. การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การ 

เครื่องมือวัดผลความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ (Learning Organization Measurement Tools)  

 Marsick และ Watkins (2003) ได้พัฒนาแบบสอบถามเก่ียวกับมุมมองขององค์กรการเรียนรู้ ท้ังน้ีสามารถ

อธิบายความหมายขององค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่นําไปสู่แบบสอบถามมิติขององค์กรแห่งการเรียนรู้  

หรือ Dimensions of Learning Organization Questionnaire (DLOQ) ประกอบด้วยมิติที่มีความสําคัญในการสร้างองค์กรให้

กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท้ัง 7 ด้าน (7 Action Imperatives) ซึ่งการดําเนินการท่ีสําคัญสู่ความเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ทั้ง 7 ด้าน (7 Action Imperatives) ถูกนํามาใช้ในแบบสอบถาม DLOQ โดยแบบสอบถามดังกล่าวน้ันให้ความสําคัญ

ต่อระดับการเรยีนรู้ที่มีความต่อเน่ืองและเป็นระบบ รวมถึงการบริหารจัดการประมวลผลความรู้อันนาไปสู่การปรับปรุงผล

การดําเนินงานและมูลค่าขององค์กร โดยทําการวัดผ่านต้นทุนทางปัญญาท้ังที่เป็นการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ดังนั้นการ

วัดผลรูปแบบนี้ถือเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการเรียนรู้ซ่ึงช่วยให้คนสามารถสร้างสรรค์และการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการ

สร้างระบบต้นทุนทางปัญญาอยู่ตลอดเวลา 
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วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศึกษา 

  เน้ือหาในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยบุคลากรของภาควิชา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แบบสอบถามท่ีใช้คือ

แบบสอบถามสําเร็จรูป DLOQ ของ Marsick และ Watkins โดยการศึกษาครั้งนี้จะทําการประเมินการดําเนินการที่สําคัญสู่

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทัง้ 7 ด้าน และการวัดผลทางความรู้ ซ่ึงมีข้อคําถามทั้งหมด 49 ข้อ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  แสดงส่วนประกอบของแบบสอบถาม DLOQ ท่ีใชใ้นการศกึษา 

ระดับ/หมวด มิติ ข้อที่

ระดับปัจเจกบุคคล 
การสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

การสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา 

1 – 7

8 – 13 

ระดับทีมงาน การส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม 14 - 19 

ระดับองค์กร 

การสร้างกระบวนการรับและการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

การให้อํานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

การเช่ือมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

การให้ภาวะผูนํ้าที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรยีนรู ้

20 – 25

26 – 31 

32 – 37 

38 – 43 

การวัดผลการดําเนิน 

งานในระดับองค์กร 
การวัดผลทางความรู้ 44 - 49 

 นําข้อมูลท่ีประเมินผลได้จากแบบสอบถาม มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกของบุคลากรภาควิชา

เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา

องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืนต่อไป 

 2. ข้ันตอนการศึกษา  

 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังนี้ได้มีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ขัน้ตอนคือ  

  2.1 การเก็บรวบรวมข้อ มูลโดยใช้แบบสอบถามสําเร็จ รูป  DLOQ ของ Marsick และ  Watkins  

โดยการศึกษาครั้งน้ีทําการประเมินการดําเนินการที่สําคัญสู่มิติการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท้ัง 7 ด้าน และการวัดผล

ทางความรู้  

  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ด้วยแบบสอบถามการ

สัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริงขององค์กรในแต่ละมิติ และสามารถหาแนวทางและ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปได้ในอนาคต  
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 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก บุคลากรทั้งหมดท่ีทํางานอยู่ในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวนท้ังหมด 56 คน ประกอบด้วย 7 ตําแหน่งงาน คือ  

1. แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (15 คน) 2. พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู (2 คน) 3. นักกายภาพบําบัด (10 คน) 4. นักกิจกรรมบําบัด 

(6 คน) 5. ช่างกายอุปกรณ์ (10 คน) 6. เจ้าหน้าท่ี (7 คน) 7. คนงาน (6 คน) 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 - แบบสอบถามสําเร็จรูปDLOQ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรทั้งหมด 56 คน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล

จากแบบสอบถามโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนาซึ่ งได้ ทําการวิ เคราะห์และแปรผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป  

SPSS ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และนําคะแนนเฉลี่ยของ

การประเมินในแต่ละมิติของการดําเนินการสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท้ัง 7 ด้าน รวมถึงการวัดผลการดําเนินงานใน

ระดับองค์กรด้านการวัดผลทางความรู้ นอกจากน้ีได้มีการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของการประเมินความเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู ้แยกตามเพศ ตําแหน่งงาน และอายุการทํางาน 

 - แบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสร้าง ทําการเก็บท้ังหมด 13 คน (ชมพูนุช โสภาจารีย์, 

2559) เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นแบบโควตา (Quota sampling) ซ่ึงมีการแบ่งตามตําแหน่งงาน 7 

ตําแหน่ง ตําแหน่งละ 2 คน  โดยข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกของบุคลากร ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นํามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Analysis) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืนต่อไป  

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีร้อยละของเพศชายและเพศหญิงเท่ากัน คือ ร้อยละ 50  

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีอายุ 35 – ตํ่ากว่า 42 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.4  

มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.4 คิดเป็นร้อยละ35.7 มีตําแหน่งงานแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

คิดเป็นร้อยละ 26.8 และมีอายุการทํางาน 2 – ตํ่ากว่า 8 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.6 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – ตํ่ากว่า 

20,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 ค่าเฉล่ียรวมของการประเมินของผู้ตอบแบบสอบถามต่อมิติขององค์กรแห่งการเรียนรู้เท่ากับ 3.95 โดยมิติการ

สนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.15 รองลงคือ มิติการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง (ค่าเฉลี่ย 4.02) มิติการเช่ือมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย 3.95) มิติการส่งเสริมการร่วมมือกัน

และการเรียนรู้เป็นทีม (ค่าเฉล่ีย 3.94) มิติการให้อํานาจแต่ละบุคคลท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
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มิติการให้ภาวะผู้นําที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.92) มิติการสร้างระบบการรับและการแลกเปล่ียนการ

เรียนรู ้(ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามลําดับ 

ส่วนที่ 3 การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้จําแนกตาม เพศ ตําแหน่งงาน และอายุการทํางาน 

 จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

มากกว่าเพศชายในทุกมิติ ยกเว้นมิติด้านการให้ภาวะผู้นําที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรยีนรู้ 

 เม่ือจําแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบพบว่า แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบาบัด  

นักกิจกรรมบําบัด ช่างกายอุปกรณ์ เจ้าหน้าท่ี คนงาน มีค่าเฉลี่ยการประเมินในระดับปัจเจกบุคคล มิติด้านการสนับสนุน

ให้มีการซักถามและสนทนา สูงกว่า พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู เม่ือพิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่า พยาบาลฯ มีค่าเฉลี่ยการ

ประเมินต่อปัจจัยบุคลากรสามารถต้ังคําถามต่อข้อสงสัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการทํางานได้อย่างเต็มท่ี โดยไม่คํานึงถึง

ตําแหน่งในที่ทํางานต่ํากว่าทุกตําแหน่ง นอกจากนี้เม่ือพิจารณาโดยละเอียด พบว่าช่างกายอุปกรณ์ มีค่าเฉล่ียการประเมิน

ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตํ่าท่ีสุดท้ัง 7 มิติ ซึ่งมีค่าเฉล่ียการประเมินมิติด้านการสร้างระบบการรับและการ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ตํ่าที่สุด โดยค่าเฉล่ียการประเมินตํ่าที่สุดในปัจจัยย่อยของตําแหน่งช่างกายอุปกรณ์คือ ภาควิชาเวช

ศาสตร์ฟ้ืนฟูมีการปรับปรุงฐานข้อมูลด้านความสามารถของบุคลากรอยู่อย่างสมํ่าเสมอ 

 เม่ือจําแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามอายุงานพบว่า บุคลากรที่มีอายุการทํางาน 20 – ตํ่ากว่า 26 ปี มีค่าเฉล่ียการ

ประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูงท่ีสุดในทุกมิติ ยกเว้นมิติการสร้างระบบการรับและแลกเปล่ียนการเรียนรู้ท่ีตํ่า

กว่า บุคลากรที่มีอายุการทํางานตํ่ากวา่ 2 ปี  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

จําแนกตามตําแหน่งงาน 

 จากการศึกษาเรื่องการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จําแนกตามตําแหน่ง

งาน สามารถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มตําแหน่งงาน โดยสามารถสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ที่มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2 – 3  

ไดดั้งต่อไปน้ี 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการสัมภาษณ์เชิงลึกในเร่ืองปัจจัยแห่งความสําเร็จ จําแนกตามตําแหนง่งาน 

 มิติสูงที่สุด ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

แพทย์เวชศาสตร์

ฟื้นฟู 

การเชื่อมโยง

องค์กรให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อม 

- ภาคฯ ได้มีการให้ผู้รับบริการทําแบบประเมินเพื่อแสดงความคิดเห็นในการมา

รับบริการ และนํามาพูดคุยในการประชุมภาค เพื่อหาแนวทางการแก้ไข และ

ปรับปรุงระบบงานร่วมกัน  

- มีการเอื้ออํานวยความสะดวกต่อผู้ป่วยท่ีไม่สามารถเดินทางมารับยาด้วย

ตัวเองเน่ืองจากอยู่พื้นท่ีห่างไกล โดยให้มีการส่งฟอร์มจดหมายเพ่ือทําการของ

รับยาทางไปรษณีย์ สําหรับผู้ที่มีประวัติการรักษาชองโรงพยาบาลต่อเน่ืองและมี

อาการคงที่ 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 399 
	

BMRC

- มีการทํางานวิจัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่  

ส่งเสริมด้านการเคล่ือนไหวและด้านอ่ืน ๆ ต่อผูท่ี้มารับบริการ 

พยาบาลเวช

ศาสตร์ฟื้นฟู 

การให้อํานาจ

แต่ละบุคคลที่

สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของ

องค์กร 

- วิสัยทัศน์มีความสอดคล้องต่อการทํางาน สามารถบริหารงานและลดความ

เสี่ยงของการบริการภายในหน่วยงานได้เหมาะสม 

- เปิดโอกาสในบุคลากรมีทางเลือกในการทํางาน แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้ 

และไม่ปิดกั้นหากบุคลากรมีความต้องการทํางานด้านอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือพัฒนา

คุณภาพขององค์กร 

นักกายภาพบําบัด 

การสนับสนุนให้

มีการซักถาม

และสนทนา 

- มีการพูดคุยและปรึกษา ซักถามสอบถามร่วมกันท้ังต่อบุคลากรภายใน

หน่วยงาน และอาจารย์แพทย์ได้ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้ 

- มีการประชุมงานทุกสัปดาห์โดยมีการพูดคุยนโยบาย หาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน 

นักกิจกรรมบําบัด 

การสนับสนุนให้

มีการซักถาม

และสนทนา 

- บุคลากรสามารถเสนอแนะ ร้องขอสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมต่อ   

ผู้บริหารได้ 

- มีการซักถามบุคลากรถึงปัญหาและความต้องการให้มีการสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

ภายในหน่วยงานต่อหัวหน้าหน่วยก่อนเข้าประชุมร่วมกันในภาควิชาเวชศาสตร์

ฟื้นฟู 

- มีการจัดประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถเสนอแนะปัญหา 

เพ่ือให้สามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นทีม โดยมีการหาข้อสรุปร่วมกัน

ภายในหน่วยงาน 

ช่างกายอุปกรณ์ 

การสนับสนุนให้

มีการซักถาม

และสนทนา 

- มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และพูดคุยร่วมกัน 

เจ้าหน้าที่ 

การสนับสนุนให้

มีการซักถาม

และสนทนา 

- เปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัย หรือพูดคุยถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการ

ทํางานร่วมกัน 

- เปิดโอกาสให้พูดคุยปัญหาได้โดยตรง หรือสามารถพูดคุยเสนอปัญหาต่อเลขา

ภาค เพ่ือให้ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูรับเร่ืองได้ 

คนงาน 

การให้ภาวะผู้นํา

ท่ีเป็นต้นแบบที่

สนับสนุน 

การเรียนรู้ 

- สามารถพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อหัวหน้างานและนําเสนอปัญหาต่อหัวหน้า

ภาคได้ 

- มีการส่ือสารพูดคุยทําความเข้าใจร่วมกันในท่ีประชุม 

- หัวหน้าภาคมีการสนับสนุนให้มีการเรียนรูอุ้ปกรณ์ และแสวงหาอุปกรณ์ที่

ช่วยเหลือบุคลากรเพื่อลดความบาดเจ็บจากการทํางาน 
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ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดการสัมภาษณ์เชิงลึกในเร่ืองปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา จําแนกตาม 

               ตําแหน่งงาน 

 มิติตํ่าที่สุด ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

แพทย์เวช

ศาสตร์ฟื้นฟู 

การส่งเสริมการ

ร่วมมือกันและ   

การเรียนรู้เป็น

ทีม 

- มีการทํางานไม่ถึงเป้าหมายที่

มีการกําหนดเอาไว้ร่วมกัน 

- บุคลากรบางคนไม่กล้าที่จะ

พูดถึงปัญหาหรือประเด็นข้อ

สงสัยในที่ประชุม ทําให้อาจไม่ได้

รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและ

ทันท่วงท ี

- ควรมีการพูดคุย เพื่ อหาแนวทางในแก้ไข

ร่วมกัน หรือเพื่อกําหนดเป้าหมายที่วางเอาไว้

ใหม่ร่วมกัน 

- ควรมีการหม่ันสอบถามบุคลากรถึงปัญหาที่

อาจจะเกิดข้ึนระหว่างการทํางานและเปิดโอกาส

ให้มีการพูดคุยภายในการประชุมอย่างท่ัวถึง 

พยาบาลเวช

ศาสตร์ฟื้นฟู 

การสนับสนุนให้

มีการซักถามและ

สนทนา 

- ในกรณีที่มีปัญหาเร่งด่วน อาจ

ทําให้กระบวนการในแก้ไขปัญหา

ล่าช้า ไม่ทันตามกําหนด เน่ือง

ด้วยมีการใช้ระบบอาวุโสในการ

เลือกหัวหน้าหน่วย (มีระยะเวลา

อ า ยุ ง า น น า น )  ม า ก ก ว่ า

ความสามารถ อาจทําให้องค์กร

พัฒนางานได้ช้าหรือการไม่รับ

ฟังความคิดเห็นภายในหน่วยงาน

ของตน 

- มีการติดตามผลอยู่เสมอ เพื่อให้แก้ไขตาม

กําหนดการที่วางไว้ 

- ควรมีการกระตุ้นให้ บุคลากรทํางานด้วย

ความสามารถและประเมินความรู้ของบุคลากร

อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการทํางาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักกายภาพ 

บําบัด 

การสร้างระบบ

การรับและการ

แลกเปลี่ยนการ

เรียนรู้ 

- ขาดการแลกเปล่ียนการเรียนรู้

ของทุกหน่วยงาน ขาดการส่ง

บุคลากรให้สามารถไปฝึกงาน

เพ่ือเพิ่มพูนทักษะเพื่อพัฒนางาน

และระบบงาน 

- ยั ง ไ ม่ มี ร ะบ บ ก าร รั บ แล ะ

แลกเปล่ียนการเรียนรู้ท่ีชัดเจน 

บุคลากรบางคนขาดทักษะด้าน

ป ฏิ บั ติ ง าน ทํ า ให้ ข าด ค วาม

แม่นยําในการตรวจประเมิน 

- ควรมีงบประมาณในการจัดอบรมในเร่ืองที่

เก่ียวข้องกับภาระงานร่วมกับสถาบันหลัก หรือ

การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาอบรม 

เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดการเรียนรู้

และเกิดองค์ความรู้ใหม่ 

- ควรให้ บุคลากรท่ีปฏิ บั ติงานมานานซ่ึงมี

ความรู้ความสามารถมาช่วยสอนหรือฝึกให้แก่

บุคลากรภายในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

นักกายภาพ 

บําบัด 

การให้ภาวะผู้นํา

ท่ีเป็นต้นแบบที่

สนับสนุนการ

- ภาคฯ อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

อํานาจ เน่ืองจากมีการเปล่ียน

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

- หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตรฟ้ื์นฟูควรมีการ

จัดสรรงบประมาณในการจัดหาบุคลากร

เพิ่มข้ึน 
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เรียนรู้ อาจต้องมีการปรับตัวและทํา

ความเข้าใจในรายละเอียดงาน 

- สิทธิและสวัสดิการของ

บุคลากรภายในภาควิชาเวช

ศาสตร์ฟ้ืนฟูไม่เท่ากันหรือไม่

เพียงพอต่อการทําธุรกรรม

ทางการเงิน 

- อยากให้เพิ่มสวัสดิการหรือสิทธิแก่พนักงาน

ส่วนงาน ในด้านการทําเรื่องขอกู้เงินเพื่อ

สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของบุคลากรในการ

ทํางาน  

- ควรท่ีจะมีการทําเร่ืองสรรหาบุคลากรมา

ทดแทนต่อบุคลากรที่เกษียณ เน่ืองจากต้องมี

การสอนงานและเรยีนรู้งานนาน  

- พนักงานช่ัวคราวควรได้บรรจุเป็นพนักงาน

ประจําเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางาน 

นักกิจกรรม 

บําบัด 

การให้ภาวะผู้นํา

ท่ีเป็นต้นแบบที่

สนับสนุนการ

เรียนรู้ 

- หัวหน้าภาคฯ ไม่มีเวลาพูดคุย

ร่วมกับบุคลากรภายในภาควิชา

อย่างท่ัวถึง 

- กรณีที่มีปัญหาเร่งด่วน ควรให้มีการปรึกษา

ต่อหัวหน้างานและทําการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนเสนอต่อหัวหน้าภาค เพ่ือไม่ให้เกิดความ

ล่าชา้ 

ช่างกาย

อุปกรณ์ 

การสร้างระบบ

การรับและการ

แลกเปล่ียนการ

เรียนรู้ 

- ไม่มีการรวบรวมความรู้ของ

ทุกหน่วยงานในองค์กร 

- ควรมีการรวบรวมความรูเ้พื่อให้สามารถ

สืบค้นและเพิ่มพูนความรูท่ี้เก่ียวข้องกับภาระ

งานอยู่เสมอ 

เจ้าหน้าที่ 

การสร้างระบบ

การรับและการ

แลกเปล่ียนการ

เรียนรู้ 

- บุคลากรภายในหน่วยกาย

อุปกรณ์ไม่ยอมสอนงาน และไม่

ทํางานเกินหน้าที่ของตน  

- ภาควชิาไม่มีการประเมิน

ความสามารถของบุคลากรใน

ปัจจุบัน มักดูจากผลงานหรือ

ช้ินงานเท่าน้ัน 

- ควรมีการปรับปรุงระบบการ และมีการจัด

ประเมินความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอ 

เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรใฝ่รู ้และพัฒนางาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คนงาน 

การสร้างโอกาส

ในการเรียนรู้

อย่างต่อเน่ือง 

- รู้สึกว่าภาระงานเยอะ ทําให้

ไม่เวลาในการหาความรู้เพิ่มเติม 
- ควรมีการกระจายงานอย่างเหมาะสม 
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การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ของบุคลากรต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้   

1) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียการประเมินสูงท่ีสุดคือ บุคลากรให้ความช่วยเหลือซ่ึงกัน

และกันในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล (2554) และนิชา เสาเวียง 

(2556) เน่ืองจากหน่วยงานที่ใช้ในการศึกษาก่อนหน้า และการศึกษาคร้ังน้ี เป็นหน่วยงานท่ีมีจํานวนบุคลากรไม่มาก  

ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขณะปฏิบัติงาน ส่งผลให้

บุคลากรเกิดโอกาสในการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  

และทําให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  

2) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียการประเมินสูงท่ีสุดคือ บุคลากรทุกคนปฏิบัติต่อเพื่อน

ร่วมงานด้วยความเคารพ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล (2554) และนิชา เสาเวียง (2556) 

เน่ืองจากหน่วยงานที่ใช้ในการศึกษาก่อนหน้าและการศึกษาคร้ังน้ี เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีวัฒนธรรม

องค์กรที่ให้ความสําคัญกับระบบอาวุโส ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเคารพ 

3) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียการประเมินสูงที่สุดคือ ทีมงานยอมรับและสามารถ

ปรับเปล่ียนความคิดของตนตามผลของการถกแถลงของกลุ่มหรือข้อเท็จจริงท่ีเก็บข้อมูลได้ ขัดแย้งกับการศึกษาของ

อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล (2554) และนิชา เสาเวียง (2556) พบว่าปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียการประเมินสูงท่ีสุดคือ ทีมงาน

ให้ความสําคัญท้ังต่อเคร่ืองมือและวิธีการ(แนวทาง)ท่ีจะทําให้ทีมงานได้ดี เน่ืองจากหน่วยงานท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เน้น

การให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บและส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับบริการ ลดระยะเวลาใน

การพักฟื้นร่วมกัน เป็นสหวชิาชีพ ส่งผลให้ต้องมีการร่วมพูดคุยของบุคลากร เพื่อกําหนดเป้าหมายและกระบวนการรักษา

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการร่วมมือและทํางานเป็นทีม 

4) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการสร้างระบบการรับและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียการประเมินสูงท่ีสุดคือ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูใช้การ

ส่ือสารแบบสองทาง โดยเปิดโอกาสให้ใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับเร่ืองพื้นฐานท่ัวไป

ของการทํางาน เช่น การปรับปรุงระบบงาน การเรียกประชุม ขัดแย้งกับการศึกษาของอัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล (2554) 

และนิชา เสาเวียง (2556) พบว่าปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียการประเมินสูงท่ีสุดคือ องค์กรสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมูลท่ีจําเป็นได้ง่ายและรวมเร็ว เน่ืองจากหน่วยงานท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษา

ทางการแพทย์ ประกอบกับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีวิสัยทัศน์ให้องค์กรเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

ในระดับภูมิภาค (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)  ทําให้มีการเรียกประชุมหาแนวทางการรักษาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ

พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ต่อหัวหน้างานและหัวหน้า

ภาคได้โดยง่าย ส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ภายในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จึงเกิดระบบการรับและแลกเปลี่ยน

การเรียนรูท่ี้ย่ังยืน 
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5) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการให้อํานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉล่ียการประเมินสูงท่ีสุดคือ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้

ทางเลือกแก่บุคลากรในการทํางานท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของอัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล (2554) 

เน่ืองจากหน่วยงานที่ใช้การศึกษาครั้งนี้เป็นหน่วยงานทางการแพทย์ท่ีมุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพท่ีมีทางเลือกในการ

รักษาอาการบาดเจ็บท่ีหลากหลาย ภายใต้เป้าหมายเดียวกันเพ่ือส่งเสริมการฟื้นตัว และลดระยะเวลาในการพักฟื้นต่อ 

ผู้ท่ีมารับการรักษา ทําให้บุคลากรมีทางเลือกในการเลือกกระบวนการรักษาหรือให้บริการที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการ 

ซ่ึงทําให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีองค์กรได้กําหนดไว้

อย่างเหมาะสม 

6) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการเช่ือมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียการประเมินสูงท่ีสุดคือ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูพิจารณา

ถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล (2554) เน่ืองจากหน่วยงานท่ีใช้การศึกษาคร้ังน้ีเป็นหน่วยงานทางการแพทย์ท่ีมุ่งเน้นการ

ให้บริการด้านสุขภาพ ย่อมให้ความสําคัญต่อการให้บริการที่มีมาตรฐาน ภายใต้หลักของคุณธรรมและจริยธรรมของ 

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้มารับบริการพึงได้รับการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ และคํานึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นสําคัญ เพื่อให้ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสามารถเช่ือมโยงกับชุมชนและ

องค์กรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

7) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการให้ภาวะผู้นําที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียการประเมินสูงท่ีสุดคือ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีหัวหน้า

ภาคที่สร้างความมั่นใจว่าการดําเนินงานของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูสอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของอัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล (2554) เน่ืองจากหัวหน้างานมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นถึง

ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของตนเพื่อนําไปเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  

และหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีการเข้าประชุมร่วมกับหัวหน้างาน เพื่อรับทราบถึงปัญหาของบุคลากรในด้านต่างๆ  

มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน และกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรร่วมกับหัวหน้างานอยู่เสมอ  

ทําให้บุคลากรเกิดการรับรู้และเข้าใจถึงวิธีการดําเนินงานของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาคุณค่าองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

8) การรับรู้ของบุคลากรต่อมิติด้านการวัดผลทางความรู้ 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินสูงที่สุดคือ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้รับความ

พึงพอใจจากผู้รับบริการดีกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของผู้ใด เน่ืองมาจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูมี

การทํางานร่วมกันอย่างเป็นสหวชิาชีพ ส่งเสริมให้มีการทํางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือหาแนวทางในการรักษา 

และมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการรักษาภายใต้เป้าหมายเดียวกันอยู่เสมอ ประกอบกับบุคลากรทางการแพทย์

มีการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน ภายใต้หลักของคุณธรรมและจริยธรรม  ส่งผลให้ผู้มารับบริการทางการแพทย์ได้รับ    

การดูแลท่ีเป็นองค์รวม เกิดความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาสามารถนําเสนอข้อเสนอแนะ ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูในการพัฒนา

องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างย่ังยืน ซึ่งสามารถเรียงลําดับการพัฒนาที่ควรดําเนินการในแต่ละมิติ ได้ดังต่อไปน้ี 

1. มิติด้านการสร้างระบบการรับและแลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูควรมีการสร้างระบบการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล และควร

มีการรวบรวมความรู้ของทุกหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรสามารถสืบค้นและเพิ่มพูนความรู้ท่ีเกี่ยวข้องทางด้านวิชาการอยู่

เสมอ โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่น การสร้าง Blog หรือเว็บไซต์ของภาควิชาท่ีรวบรวมความรู้ 

และแนวทางในการปฏิบัติงานเบ้ืองต้น มีการจัดอบรมความรู้และการเข้าร่วมฝึกทักษะการปฏิบัติงานจากบุคลากรที่

ปฏิบัติงานมานาน เน่ืองจากมีประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านมากกว่า หรือการจัดอบรมของบุคลากรท่ีผ่าน

การอบรมเฉพาะทางมาช่วยสอนให้แก่บุคลากรภายในภาควิชาหรือผู้ที่สนใจ และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็น

ความสําคัญในการพัฒนาความรู้จากการทํางานอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานและบุคลากรมีทักษะท่ีรอบด้าน  

ส่งผลให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนทางความรู้อย่างยั่งยืน 

2. มิตด้ิานการให้ภาวะผู้นําที่เป็นต้นแบบที่สนับสนุนการเรียนรู้ 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูควรกระตุ้นให้หัวหน้าภาคสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรมุ่งทํางาน

เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูควรหาเวลามาร่วมพูดคุยกับบุคลากรในทุกตําแหน่ง

งานและในกรณีท่ีปัญหาในท่ีประชุมไม่ได้รับการแก้ไขหรือล่าช้า ควรมีการพูดคุยถึงสาเหตุร่วมกันต่อบุคลากรภายใน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงปัญหาและไม่รู้สึกถูกละเลยเม่ือร้องขอให้มีการแก้ไขปัญหาเกิดข้ึน  

การใช้อํานาจท่ีจําเป็น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความเร่งด่วนได้ เช่นการสรรหาบุคลากรมาทดแทนบุคลากรที่

เกษียณ และการเพิ่มสวัสดิการหรือขยายสิทธิแก่พนักงานส่วนงาน เพื่อป้องกันการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะ

งานท่ีดี อีกท้ังยังเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานต่อบุคลากรภายในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้อีกทางหนึ่ง 

3. มิติด้านการให้อํานาจแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูควรมีการสร้างแนววิสัยทัศน์ท่ีครอบคลุมบุคลากรทุกระดับและทุกหน่วยงาน

โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้มีช่องทางการส่ือสารภายในองค์กรได้สะดวก รวดเร็วและการเข้าร่วมพูดคุยถึงวิสัยทัศน์ของ

องค์กรปัจจุบันของผู้บริหารกับบุคลากรภายในภาควิชา เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาองค์กร  

ซ่ึงวิสัยทัศน์ท่ีดีควรมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน สถานการณ์ขององค์กรในปัจจุบัน  

และเป้าหมายในอนาคตขององค์กรร่วมกัน เม่ือมีการพูดคุยและการทาข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรแล้วจะทําให้บุคลากร

มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์กรมากขึ้นเกิดแรงกระตุ้นในการมุ่งปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง และมีการดําเนินงานในทิศทาง

เดียวกันท้ังองค์กร นอกจากน้ีควรมีการพัฒนาบุคลากรหรือสร้างตัวชี้วัดที่คลอบคลุมบริบทของงานทุกตําแหน่งงาน 

เพื่อให้บุคลากรทุกตําแหน่งงานได้รับการตรวจสอบความสามารถและเกิดแรงผลักดันต่อบุคลากรให้มีการพัฒนาองค์

ความรู้อย่างเท่าเทียม 

 

4. มิติด้านการส่งเสริมการร่วมมือกันและการเรียนรู้เป็นทีม 
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ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูควรมีการมอบรางวัลในลักษณะของกลุ่มเม่ือประสบความสําเร็จโดยอาจมีการ

มอบรางวัลแก่บุคลากรภายในหน่วยงานหรือทีมงานที่ได้รับการประเมินในด้านการให้บริการทางการแพทย์สูงท่ีสุด

ประจําปี หรือการมอบโล่เกียรติคุณ ประกาศนียบัตรในงานประชุมวิชาการประจําปีแก่ทีมงานท่ีมีผลงานวิจัยเป็นที่

ประจักษ์ หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานอย่าง

เป็นทีมของบุคลากรภายในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 

5. มิติด้านการเชื่อมโยงองค์กรให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูควรสนับสนุนให้บุคลากรค้นหาคําตอบจากหน่วยงานอ่ืนมาใช้ในการแก้ไข

ปัญหาด้วย โดยควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาดูงานภายนอกองค์กรหรือต่างประเทศ และควรมีการแลกเปล่ียน

การฝึกงานโดยตรงกับมหาวิทยาลัยท่ีมีความสามารถเฉพาะทางที่สอดคล้องกับการทํางานของบุคลากร การสนับสนุน

งานวิจัยท่ีมีทําการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการคิดค้นอุปกรณ์หรือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการทางการแพทย์เกิดการสร้างระบบความคิดจากมุมมองท่ีเป็นสากลและทําให้บุคลากรเกิดการแลกเปล่ียนองค์

ความรู้อย่างยั่งยืน 

6. มิติด้านการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการสนับสนุนทางการเงินหรือทรัพยากร

อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูควรมีการเพิ่มงบประมาณในการอบรม และสรรหาบุคลากรเข้าทํางาน

เพิ่ม เพื่อกระจายภาระงานให้บุคลากรมีเวลาในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ การเปิดโอกาสให้มีการเชิญบุคลากร

ภายนอกภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูมาช่วยให้ความรู้ หรือการสนับสนุนให้มีการขอคําช้ีแนะจากบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับงาน

ภายนอกองค์กรในกรณีที่ภาควิชาขาดองค์ความรู้ในด้านน้ัน ๆ นอกจากน้ีควรมีการกําหนดชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ใน

เวลางาน เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างต่อเน่ือง และคลอบคลุมทุกด้าน 

7. มิติด้านการสนับสนุนให้มีการซักถามและสนทนา 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในทุกตําแหน่งงาน สามารถต้ังคําถามต่อข้อสงสัย

ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางานได้อย่างเต็มที่ โดยการสร้างชอ่งทางในการถาม-ตอบปัญหาต่างๆ เช่นการให้บุคลากรเขียนเป็น

จดหมายท่ีไม่ระบุช่ือและใส่กล่องรวมกัน นําจดหมายมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในที่ประชุมร่วมกัน  

โดยมีการสนับสนุนให้ทุกคนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน หรือการเปิดโอกาสให้สอบถามผ่านช่องทางการสื่อสาร

ออนไลน์เช่น LINE หรือ Webboard ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้มีการอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่

คํานึงถึงตําแหน่งงาน โดยบุคลากรทุกคนจําเป็นต้องปฏิบัติต่อเพื่อนรว่มงานด้วยความเคารพ 
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อิทธิพลของความพึงพอใจที่มีต่อความภักดีของผู้มาเยือนชาวไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Influences of Satisfaction on Thai Visitors’ Destination Loyalty in 

Nakhon Si Thammarat Province 
ปัญฑ์ชนิต ศรีสุวรรณ*  และจิตต์โสภิณ มีระเกตุ** 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและวิเคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางท่ีมีต่อ

ความภักดีต่อจุดหมายปลายทางของผู้มาเยือนชาวไทยผู้ที่มาท่องเที่ยวยังจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นการทํา        

ความเข้าใจความภักดีของผู้ท่ีมาท่องเที่ยว ภายใต้บริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 

(SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS กลุ่มตัวอย่างคือผู้มาเยือนชาวไทยที่เดินทางมาท่องเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 400 คน การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบสุ่มโดยบังเอิญ ผลการวิจัยท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  

.01 พบว่า ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางส่งผลทางบวกต่อความภักดตี่อจุดหมายปลายทาง ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล

เท่ากับ 0.83 (B=0.83)   
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ,ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง ความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง 

ABSTRACT 

 The objective of this study was to investigate approach to understanding Thai visitors’ destination loyalty in 

cultural tourism. By examining the theoretical and empirical evidence on the causal relationships between satisfaction 

and destination loyalty.  The empirical data was collected in Nakhon Si Thammarat province, Southern Thailand.  A 

total of 400 questionnaires were collected by using accidental sampling method and analyzed by using Structural 

Equation Modeling (SEM) with AMOS program. The results showed and 3) satisfaction had positively influence on 

destination loyalty. (B=0.83, Sig .01) 
Key words: Satisfaction, Satisfaction with Destination, Destination Loyalty 
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บทนํา 

  แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) ระบุวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579 

ไว้ว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพ่ือ

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน มีแผนการขับเคล่ือนและพัฒนา

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยครอบคลุมทุกมิติ สําหรับตลาดในประเทศ ให้ความสําคัญกับการส่งเสริม การกระจายตัวใน

การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย จากพื้นท่ีจังหวัดท่ีมีนักท่องเท่ียวกระจุกตัวหนาแน่นไปยังจังหวัดหรือพื้นท่ีใหม่อ่ืนท่ีมี

ความพร้อม สร้างความเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองรองโดยรอบ เน้นการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็น

จุดหมายปลายทางท่ีมีคุณภาพ เน้นการส่ือสารข้อมูลในเชิงบวก ด้านสินค้าและบริการใช้ “วิถีไทย” เป็นตัวนําในการสร้าง

เอกลักษณ์ ผ่านการส่งมอบประสบการณ์เอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน มีการปลุกกระแสให้คนไทยนิยมไทย ภูมิใจในความเป็นไทย 

และดํารงไว้ซ่ึงวิถีไทย ควบคู่กับการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ที่เก่ียวข้องในห่วงโซ่คุณค่าให้มีความเข้มแข็ง 

สามารถส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว (กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา, 2558: 10, 16, 20-23; คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560: จ) 

  แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับการสนับสนุนมากขึ้น รูปแบบการท่องเท่ียวน้ีมีความพิเศษตรงท่ีผู้ที่

เดินทางไปท่องเท่ียว เน้นการศึกษาความรู้ในพื้นท่ีหรือบริเวณที่มีคุณลักษณะท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  

มีการบอกเล่าเร่ืองราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ อันเป็นผลเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้

คุณค่าสังคม สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคได้เป็นอย่างดี ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  รวมถึงเทศกาล  งานฉลอง  สินค้ าพื้ น เมือง  เป็น ต้น  (กาญจนา   แสงล้ิม สุวรรณ  

และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, 2555: 140) ประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกอยู่ 3 

แห่งได้แก่ เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร แหล่ง

โบราณคดีบ้านเชียง และมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก หน่ึงในน้ันคือ                 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช (UNESCO, 2016a: online) อันเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ ความจริงแล้ว

ภาคใต้เป็นภาคท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลายประเภท แต่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติเป็นส่วนใหญ ่

ส่วนแหล่งท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถานและศาสนา กับประเภทศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมกลับ

ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะไม่มีอุทยานประวัติศาสตร์เช่ือมโยงท่ีเห็นได้ชัดเหมือนภาคอ่ืน ๆ (คันธรส   

พวงแก้ว และคณะ, 2552: ข)  

   นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดท่ีมีทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจํานวนมาก หากมีการพัฒนาการท่องเท่ียวที่

เหมาะสม บนพื้นฐานที่เน้นเร่ืองของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นหลัก มีความเป็นไปได้ว่านครศรีธรรมราชจะเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น จึงควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา วางแผน

นโยบายสําหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร ควรมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนแก่คนในชุมชน ผู้ดูแลแหล่ง

ท่องเท่ียว ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีระบบและแบบแผน นอกจากวัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหารแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ผู้ที่มาท่องเที่ยว

ไม่ทราบข้อมูล  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมื่อเทียบย้อนไปในอดีต นครศรีธรรมราชคือเมือง “ตามพรลิงค์”  



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 409 
	

BMRC

ซ่ึงเป็นเมืองท่าทางทะเลที่สําคัญ ปกครองตัวเองเป็นอิสระตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 11 ในภายหลังถูกผนวกเข้ากับอาณาจักร

ศรีวิชัย มีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีส่ังสมมานานจากรุ่นสู่รุ่น มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นสูง มีประเพณีท่ีโดดเด่น

สําคัญเช่น ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ของฝากของที่ระลึกเป็นเอกลักษณ์ เช่น งานหัตถกรรมจาก

ย่านลิเภา เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม เป็นต้น จํากัดความภาพรวมตามคําขวัญการท่องเท่ียวจังหวัดไว้ว่า “เมืองประวัติศาสตร์ 

พระธาตุทองคํา ช่ืนฉํ่าธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เคร่ืองถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู” (วรศิรา บุญสมเกียรติ, 

2555: 125; องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2556: 11, 90-92, 100-102; จุมพต ตระกูลนุชม, 2557  

อ้างใน นนทิภัค เพียรโรจน์และคณะ, 2558: 104; Unesco, 2016b: online) ด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวท่ีมีความ

หลากหลาย แหล่งท่องเท่ียวสามารถรองรับผู้ท่ีจะมาท่องเท่ียวได้หลายกลุ่มหลากรูปแบบ  เป็นเมืองท่ีมีศักยภาพด้านการ

ท่องเที่ยวแต่ยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนัก  เม่ือเทียบกับเมืองใหญ่อื่น ๆ  จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองรอง 

1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ท่ีจะกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักที่มีความแออัดสูง เป็นการเพิ่มการกระจายตัวในการ

เดินทาง เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวให้สูงข้ึน สร้างการพัฒนาที่เติบโตและยั่งยืนให้กับประเทศ (กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา, 2558: 25) 

  จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีต้นทุนทรัพยากรการท่องเท่ียวอยู่มาก โดยเฉพาะ 

เชิงวัฒนธรรม มีความสําคัญต่อการท่องเท่ียวของภาคใต้ ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเกิดความยั่งยืนใน

ระยะยาว แนวทางหนึ่งในการพัฒนาและเติบโตของการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน และรักษาระดับรายได้ให้คงอยู่ คือสร้าง

ความภักดีให้กับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ทําให้มีประสบการณ์ที่ดีกับบริการ สินค้า ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว มีโอกาสที่

จะเกิดการท่องเท่ียวซํ้า รวมถึงการแนะนําบอกต่อ ให้กับเพื่อน ญาติ คนรู้จัก เกิดความสนใจท่ีจะมาท่องเท่ียว รวมไปถึง

ความเต็มใจท่ีจะจ่ายมากขึ้น ผลวิจัยพบว่าปัจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทางของ

นักท่องเท่ียว คือความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง (วิวัฒน์ จันทร์ก่ิงทอง, 2555: (5), 112; ธัมมามนตร์ คุณรัตนากรณ์ 

และคณะ, 2557: 102; Chi & Qu, 2008: 625-634) 

  งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางท่ีส่งผลต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง 

ภายใต้บริบทการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรม หาแนวทางสร้าง 

ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง เกิดประโยชน์ต่อการวางนโยบาย แนวทางดําเนินงานของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  

สร้างจุดเด่น ความน่าสนใจและความภักดีต่อจุดหมายปลายทางให้เกิดแก่ผู้ที่เดินทางมาท่องเท่ียว กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน

และท้องถิ่นได้ทั่วถึงมากย่ิงขึ้น รวมไปถึงการเป็นต้นแบบและข้อมูลสําหรับการนําไปปรับใช้ ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในพื้นท่ีจังหวัด 

อ่ืน ๆ ของประเทศ 

การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน ในอดีตการจัดการท่องเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ท่ัวโลกรู้จักเมืองไทย ต่อมาการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้แบ่งประเภท

ท่องเท่ียวเป็นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อยกระดับการตอบสนองการบริการที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย จนมาถึงปัจจุบันมีการขยายวง

กว้างมากยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวและหน่วยงานจัดการวัฒนธรรมในท้องถ่ินและชุมชน เพื่อให้เกิด
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การกระจายรายได้ การมีส่วนร่วม รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท่ีมีอยู่หลากหลาย (ชนัญ  วงษ์วิภาค, 2547: 88;  

ณัฏฐนีิ ทองดี และคณะ, 2553: 14; มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556: 1-28) 

  กรมการท่องเท่ียว (2557: 2) กําหนดนิยามการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ไว้ว่าหมายถึง  

การท่องเที่ยวเพื่อชมส่ิงที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีชีวิต 

ศิลปะทุกแขนงและสิ่งต่าง ๆ ท่ีแสดงถงึความเจรญิรุ่งเรือง ซ่ึงมีพัฒนาการเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดําเนินชีวิตของ

บุคคล  แต่ละยุคสมัย โดยท่ีผู้ท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมอง ความคิด ความศรัทธา  

หรือส่ิงที่เป็นความนิยมของบุคคลในอดีต ซ่ึงได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนมายังคนรุ่นปัจจุบันผ่านสิ่งเหล่าน้ี 

2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง 

 ความหมายและความสําคัญ  ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง คือการเติมเต็มช่องว่างระหว่าง           

ความต้องการและความคาดหวัง หากมีความรู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มท้ังด้านบริการและกิจกรรม ย่อมเกิดความพอใจ   

พอกล่าวสรุปได้ว่า ความพึงพอใจข้ึนอยู่กับประสบการณ์จากการใช้บริการ (Lobato et al., 2006: 346) 

Lovelock and Wright (2002: 245) กล่าวว่า ความพึงพอใจลูกค้าก่อให้เกิดคุณประโยชน์หลายประการด้วยกัน 

ความพึงพอใจในระดับสูง จะนําไปสู่ความจงรักภักดีของลูกค้าในระยะยาว หากรักษาลูกค้าท่ีดีไว้ได้จะดีกว่าการจูงใจหรือ

สร้างลูกค้าใหม่เพ่ือทดแทนลูกค้าท่ีจากไป ลูกค้าท่ีมีความพอใจสูงสุดมักจะมีการบอกต่อในทางบวก เปรียบเหมือนเป็น

การโฆษณาบอกต่อ ซ่ึงจะลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ ความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูง เป็นนโยบายเชิงป้องกัน  

ช่วยลดโอกาสของการเกิดความผิดพลาด ผู้ที่ใช้บริการเป็นระยะเวลานานมักจะมีการผ่อนปรน เพราะประสบการณ์

เลวร้ายท่ีเกิดขึ้น อาจถูกชดเชยโดยประสบการณ์ที่ดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น รวมถึงลดโอกาสท่ีจะหันไปใช้บริการจาก      

การเสนอขายของคู่แข่ง ดังนั้นองค์กรหลายแห่งมักเน้นและให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์

ในทางที่ดีเพื่อรักษาลูกค้า ทําให้ส่วนครองตลาดและผลกําไรเพิ่มมากขึ้น สําหรับบริบทของการท่องเท่ียว เป็นไปในลักษณะ

ทํานองเดียวกัน Lobato et al. (2006: 346) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นตัวแปรหลักท่ีมีความสําคัญต่อการตลาด โดยเฉพาะ

การทําให้ผู้เดินทางท่องเท่ียวมีประสบการณ์ที่ดี เกิดความพึงพอใจในการเดินทางท่องเท่ียว ถือเป็นภารกิจหลักท่ีสําคัญใน

การดําเนินงาน ส่งต่อความภักดีท่ีมีต่อจุดหมายปลายทาง  

  การวัดความพึงพอใจ มีวิธีการสําคัญอยู่ 2 วิธี คือการวัดความพึงพอใจโดยรวมและการวัดความพึงพอใจโดย

แยกเป็นมิติต่าง ๆ ขณะเดียวกันในบริบการวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเป็นสิ่งท่ีทําได้ยาก 

เพราะการบริการเป็นส่ิงท่ีจับต้องหรือเน่าเสียไม่ได้ และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามแต่ละขอบเขตการวิจัย ความพึงพอใจ

ในมิติต่าง ๆ ขององค์ประกอบแหล่งท่องเท่ียว นํามาซ่ึงความพึงพอใจโดยรวม (Maddox, 1985 อ้างใน เลิศพร ภาระสกุล, 

2555: 504-505; Kozak and Rimmington, 2000: 264-266; Chi and Qu, 2008: 632, 634)  

  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ท่ีใช้ประกอบการพิจารณาการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว 

(Attraction) การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว (Access) ที่พัก (Accommodation) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) และกิจกรรม 

(Activities) (Dickman, 1999: 118 cited in Morachat C., 2003: 42) ส่วนความพึงพอใจโดยรวมเป็น การมองในลักษณะ

ของภาพรวมของหลาย ๆ ด้านด้วยกัน ซ่ึงมีความจําเป็นที่จะต้องวัดแบบโดยรวมเน่ืองจากแต่ละคนจะมีเกณฑ์การตัดสินใจ

ในแต่ละด้าน และมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน (Yoon & Uysal, 2005: 48) 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง 

   ความสําคัญ  

   ความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง ส่งผลต่อการพัฒนาและการเติบโตของการท่องเที่ยวท่ีย่ังยืน เป็นการรักษา

ระดับรายได้ให้คงอยู่  ผู้เดินทางท่องเท่ียวท่ีมีประสบการณ์ท่ีดี ต่อสินค้า ทรัพยากรในแหล่งท่องเท่ียว มีโอกาสที่จะเกิด   

การท่องเท่ียวซํ้า การแนะนําบอกต่อ ให้กับเพื่อน ญาติ หรือคนใกล้ชิด เกิดความสนใจที่จะมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยว   

รวมไปถึงความเต็มใจท่ีจะจ่ายมากขึ้น (วิวัฒน์ จันทร์ก่ิงทอง, 2555: 112; ธัมมามนตร์ คุณรัตนากรณ์ และคณะ, 2557: 

102; Chi & Qu, 2008: 625-626, 632-634) 

   การวัดความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง  

   Oliver (1999: 35-36) แบ่งการวัดความภักดีออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติแรกความเข้าใจ (Cognitive) คือม ี     

ความเข้าใจเก่ียวกับข่าวสาร ภาพลักษณ์ ราคา ท่ีดีกว่าคู่แข่งโดยผ่านการส่ือสาร เป็นความจงรักภักดีที่ไม่ลึกซ้ึง เน้น     

การพิจารณาคุณประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า มิติท่ีสอง ความรู้สึก (Affective) สามารถบอกได้ในลักษณะความรู้สึกชอบ  

ท่ีมีต่อแห่งหน่ึงมากกว่าอีกแห่งหน่ึง มิติท่ีสามพฤติกรรม (Cognitive) อยู่ในขั้นระดับความตั้งใจ ลูกค้าเร่ิมมีความรู้สึก

ผูกพัน ลึกซ้ึงในระดับท่ีมากขึ้น และมิติที่ส่ีคือการกระทํา (Action) เป็นระดับความภักดีสูงสุด มีความแข็งแกร่ง เป็นประจํา

อย่างสมํ่าเสมอ อาจต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน แต่ในทางปฏิบัติ เป็นการยากท่ีจะวัดความภักดีในระดับของการกระทํา 

((ม่ิงสรรพ์   ขาวสอาด และคณะ, 2555: 65-66) สําหรับการวิจัยน้ี วัดความภักดี ข้ันความตั้งใจ 3 ด้าน ได้แก ่ 

1) ความต้ังใจท่องเที่ยวซํ้า 2) การแนะนําบอกต่อ และ 3) ความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้น (วิวัฒน์  จันทร์ก่ิงทอง, 2555;  

Chi & Qu, 2008; Wang et al., 2009; Kim et al. 2012) 

4. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง ความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ต่อองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว นํามาซึ่ง

ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ โด ย ร ว ม  (Kozak & Rimmington, 2000: 264-266; Chi & Qu, 2008: 632) ง า น วิ จั ย นี้ จึ ง วั ด              

ความพึงพอใจ 2 รูปแบบคือ แบบรายด้านและโดยรวม ในส่วนของรายด้านปรับใช้ตามแนวคิดของ Dickman (Dickman,  

1999: 118) ซ่ึงไม่ได้พิจารณาถึงด้านที่พักเพราะผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวบางส่วนเป็นนักทัศนาจร ไม่พักค้างแรม เดินทางแบบ

แวะผ่านหรือไปเช้าเย็นกลับ โดยสรุปความพึงพอใจของงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่ิงอํานวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และความพึงพอใจ

โดยรวม 

ความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง เป็นความภักดีท่ีวัดความต้ังใจ 3 ด้านท่ีสําคัญได้แก่ 1) ความตัง้ใจ 

ท่องเท่ียวซํ้า 2) การแนะนําบอกต่อ และ3) ความเต็มใจท่ีจะจ่ายมากขึ้น (วิวัฒน์  จันทร์ก่ิงทอง, 2555; Chi & Qu, 2008; 

Wang et al., 2009; Kim et al.ม 2012) 
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รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

H1: ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางส่งผลทางบวกต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง  

วิธีการศึกษา 

  1. ขอบเขตการศึกษา 

  งานวิจัยศึกษาครอบคลุมข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว และมุ่งเน้น

ตัวแปรในการทําวิจัยเกี ่ยวกับ 1) ความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่ แหล่งท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมท่องเที ่ยว 

เชิงวัฒนธรรม การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ส่ิงอํานวยความสะดวก และความพึงพอใจโดยรวม 2) ความภักดี

ต่อจุดหมายปลายทาง 3 ด้านได้แก่ความต้ังใจท่องเท่ียวซํ้า การแนะนําบอกต่อ และความเต็มใจที่จะจ่ายมากข้ึน พื้นที่วิจัย

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2. ขั้นตอนการศึกษา 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อ

นํามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย  1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่

ภูมิลําเนาปัจจุบัน เพศ อายุ 2) พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่วัตถุประสงค์ในการเดินทาง จุดเด่นของสถานที่

ท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเที่ยวท่ีนิยม จํานวนครั้งในการเดินทางมาท่องเท่ียวจ.นครศรีธรรมราช การพักค้างแรม  

และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 3) ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง 5 ด้าน 4)  ความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง 3 

ด้าน 

  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ก่อนนําแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ 2 

ขั้นตอนคือ 1) ความสอดคล้องข้อคําถามกับเน้ือหา (IOC) ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 2) 

นําแบบสอบถามไปทดลองใช้จริง เก็บข้อมูลกับผู้มาเยือนชาวไทยท้ังกลุ่มนักท่องเท่ียวและนักทัศนาจร ณ แหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอย่างน้อยจํานวน 30 ชุด แต่หากจํานวนตัวอย่างมากข้ึน 

จะทําให้มีความแม่นยํายิ่งขึ้น (Perri & Bellamy, 2012) การวิจัยครั้งนี้เก็บแบบสอบถามในรอบแรกทั้งสิ้น 40 ชุด เมื่อวัด

ความสอดคล้องภายในของคําตอบจากคําถามหลาย ๆ ข้อในแบบสอบถามชุดเดียวกัน และตรวจสอบค่าความเชื่อม่ันโดย

สูตรของครอนบาค ค่าตามเกณฑ์ควรอยู่ระหว่าง 0.6-1.00 (กริช แรงสูงเนิน, 2554: 101) ซ่ึงค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อม่ัน

รายหัวข้ออยู่ระหว่าง 0.64-0.88 และท้ังฉบับเท่ากับ 0.94  ท้ังน้ีข้อมูล 40 ชุดน้ีไม่นําไปรวมในการคํานวณกับการเก็บ

ข้อมูล 400 ชุดท่ีเก็บจริงซึ่งท่ีใช้ในการประเมินและสรุปผลการวิจัย 

   3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ศึกษาคือผู้มาเยือนชาวไทยซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่มาท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 

พ .ศ . 2554-2558 ส ัดส ่วน ผู ้มาเย ือนชาวไทยร ้อยละ  98 .35 และชาวต ่างชาต ิร ้อยละ  1.65 ข ้อม ูลค ้นหา  

ความภกัดีตอ่
จดุหมายปลายทาง 

ความพงึพอใจต่อ
จดุหมายปลายทาง 

H1 
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วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560) (กรมการท่องเที่ยว, 2560) คําจํากัดความของผู้มาเยือนชาวไทยหมายถึง คนไทยที่พํานัก

อยู่ภายในประเทศไทย ท้ังท่ีเป็นนักท่องเท่ียวเดินทางมาพักค้างคืน และนักทัศนาจรท่ีเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ มาจาก

จังหวัดท่ีอยู่อาศัยปกติของตนมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจุดประสงค์ในการเดินทางไม่ใช่เพื่อไปทํางานหารายได้

หรืออยู่พํานักถาวร โดยไม่นับรวมบุคคลท่ีพํานักอาศัยถาวรอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป  

ซ่ึงเป็นเกณฑ์อายุเร่ิมต้นท่ีสํานักงานสถิติแห่งชาติและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้ในการทําสํารวจพฤติกรรมการ

เดินทางท่องเท่ียวของชาวไทย (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) และหาค่าเฉล่ียจํานวนประชากรย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 

2555-2559) เท่ากับ 2,756,996 ราย หลังจากน้ันนําไปคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 โดย

ใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นตํ่า 400 ราย และการสุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเป็น

การสุ่มแบบบังเอิญ 

   4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง 

วันท่ี 14 เมษายน ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่  

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง หมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา ตลาดนํ้าปากพนัง อ.ปากพนัง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มี

ดังน้ี 1) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้บรรยายลักษณะข้อมูลท่ัวไปท่ีเก็บมาได้จาก

แบบสอบถาม โดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สําหรับการแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม และส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว 2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)  

เป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (Hypothesis testing) ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) อันดับหน่ึงและอันดับสอง และ 2) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

(Structural equation modeling: SEM) โดยใช้โปรแกรม AMOS สําหรับแบบสอบถามส่วนท่ี 3-4 คือ ความพึงพอใจต่อ

จุดหมายปลายทาง และความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง 

ผลการศึกษาและการอภิปราย 

   1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของผู้มาเยือนชาวไทย 

   1) จากกลุ่มตัวอย่าง 400 ราย 1.1) มีภูมิลําเนาปัจจุบันอยู่ในภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ มากท่ีสุดอยู่ในเขตฝ่ังอ่าวไทย 

รองลงมาคือกลุ่มภาคใต้จังหวัดชายแดน ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ  

1.2) เพศ คิดเป็นเพศหญิงร้อยละ 62.9 และชายร้อยละ 37.1 1.3) อายุกระจายทุกช่วงวัย อยู่ในช่วง 28-34 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 28.4 รองลงมาช่วงอายุ 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.7 ช่วงอายุ 45-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.6 นอกจากน้ันเป็น

กลุ่มเยาวชน กลุ่มก่อนช่วงวัยเกษียณไปจนถึงวัยเกษียณ 2) พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว 2.1)วัตถุประสงค์การเดินทาง

ของกลุ่มตัวอย่างเกินร้อยละ 50 เดินทางมาเพื่อพักผ่อนและไหว้พระขอพรส่ิงศักด์ิสิทธ์หรือทําบุญ 2.2) จุดเด่นของสถานที่

ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เห็นว่าจุดเด่นคือความสวยงามสถานที่  ชื่อเสียงพระพุทธรูป โบราณสถาน ประวัติความเป็นมาสถานที่ 

2.3)ด้านรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวท่ีกลุ่มตัวอย่างนิยมท่องเที่ยวเป็นหลักคือรูปแบบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมากท่ีสุด 
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คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลองมาคือประวัติศาสตร์และโบราณคดี และระบุได้ไม่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 29.9 และ 10.2 

ตามลําดับ 2.4) จํานวนคร้ังของการเดินทางแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเคยเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัด

นครศรีธรรมราชแล้ว คิดเป็นร้อยละ 72.8 ส่วนกลุ่มที่เดินทางมาครั้งแรกคิดเป็นร้อยละ 27.2 2.5) การพักค้างแรม  

โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนร้อยละ 67.5 ไม่พักค้างคืน ร้อยละ 32.5 ในส่วนของผู้ท่ีเข้าพัก พักค้างคืนเป็น

จํานวน 2 วัน 1 คืนในสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาคือ 3 วัน 2 คืน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และ2.6)  

ด้านคา่ใช้จ่ายส่วนใหญม่ีค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช ระหว่าง 2,001-4,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 35.9 รองลงมา 4,001- 6,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 21.6  

   2. การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

   ก่อนทําการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ 1) ตรวจสอบ

ความครบถ้วนของข้อมูล พบว่าไม่มีข้อมูลขาดหาย บันทึกครบถ้วนทุกตัวแปร 2) ตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล  

ผลอยู่ในช่วงเกณฑ์ มีการแจกแจงข้อมูลเป็นปกติ (ยุทธ ไกยวรรณ์ 2556: 228) ข้อมูลค่าเฉลี่ยตัวแปร แต่ละด้านแสดงดัง

ตารางท่ี 1 และ 3) ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรกและอันดับสอง ตามค่าท่ีโปรแกรมแนะนําจนม ี    

ความเหมาะสมก่อนนําไปวิเคราะห์สมการโครงสร้างในขั้นถัดไป 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปรผลของตัวแปรแฝง 

ตัวแปรแฝง ค่าเฉล่ีย S.D. การแปรผล

ความพึงพอใจโดยรวม 4.29 0.62 ระดับพอใจมากท่ีสุด

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.07 0.58 ระดับพึงพอใจมาก

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.05 0.56 ระดับพึงพอใจมาก

สิ่งอํานวยความสะดวก 3.95 0.66 ระดับพึงพอใจมาก

การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 3.92 0.65 ระดับพึงพอใจมาก

ความตัง้ใจท่องเท่ียวซํา้ 4.23 0.58 ระดับภักดีมากท่ีสุด

การแนะนําบอกต่อ 4.22 0.61 ระดับภักดีมากท่ีสุด

ความเต็มใจท่ีจะจ่ายมากขึน้ 3.88 0.82 ระดับภักดีมาก
 

  จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นรายละเอียดดังน้ี 1) จากความพึงพอใจ 5 ด้านกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเท่ากับ 4.29 และระดับพึงพอใจมาก 4 ด้านคือ ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่ิงอํานวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  มีคะแนนเท่ากับ 

4.07, 4.05, 3.95 และ 3.92 ตามลําดับ  2) ด้านความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง   คะแนนสูงท่ีสุดคือความต้ังใจ

ท่องเที่ยวซํ้า เท่ากับ 4.23 รองลงมาคือ การแนะนําบอกต่อเท่ากับ 4.22 ท้ัง 2 ด้านจัดอยู่ในระดับความภักดีมากท่ีสุด ส่วน

ความเต็มใจท่ีจะจ่ายมากข้ึนอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเท่ากับ 3.88 
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    3. ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

 

รูปที่ 2  โมเดลแสดงอิทธิพลของความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางที่มีต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง 

  จากรูปท่ี 2 แสดงโมเดลหลังปรับแก้ไขแล้ว มีค่า 1) ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) = 19.50 2) Chi-square/df 

=1.77 อยู่ระหว่าง 0-2  3) p = .05 (ค่าอยู่ในช่วงท่ีแสดงความสอดคล้องระหว่าง .05-1.00) 4) GFI = .99 ซึ่งวัดระดับ

ความสอดคล้องกลมกลืนควรอยู่ระหว่าง.95-1.00, 5) CFI = .99 6) NFI=.99 CFI และ NFIควรอยู่ระหว่าง 0-1 ยิ่งเข้าใกล ้

1 ย่ิงดี  7) RMR = .01  8)RMSEA = .04 ค่าRMR และ RMSEA ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0-0.05 ซ่ึงยิ่งใกล้ศูนย์จะดีที่สุด  

และบ่งบอกถึงความสอดคล้องของโมเดล โดยสรุปคือโมเดลตามสมมติฐานและกรอบแนวคิดมีความสอดคล้องกลมกลืน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ยุทธ ไกยวรรณ์ 2556: 161) โดยมีตัวแปรสังเกตได้ท่ีถูกตัดออกจากโมเดลเพื่อความสอดคล้อง คือ

ตัวแปรความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้น (ด้านความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง)                                                                                  

  และเม่ือวิ เคราะห์ผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .01 (ค่า t ซึ่ งหาจาก 

Estimate/S.E. ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 2.58 สําหรับงานวิจัยน้ีมีค่าเท่ากับ 15.98) (ยุทธ ไกยวรรณ์ 2556: 147)  

พบว่า ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง ค่าสัมประสิทธิ์

อิทธิพลเท่ากับ 0.83 

  4. อภปิรายผลการศึกษา 

   ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างมีภูมิลําเนาปัจจุบันอยู่ในภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นถึงการเดินทางเท่ียวระยะใกล้ ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุกระจายทุกช่วงวัย วัตถุประสงค์การเดินทางของกลุ่มตัวอย่างเกินร้อยละ 50 เดินทางมาเพื่อพักผ่อน

และไหว้พระขอพรส่ิงศักดิ์สิทธ์หรือทําบุญ  จุดเด่นของสถานที่ ท่องเท่ียวคือความสวยงาม  ชื่อเสียงพระพุทธรูป 

โบราณสถาน ประวัติความเป็นมาสถานท่ี ด้านรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวท่ีกลุ่มตัวอย่างนิยมท่องเท่ียวเป็นหลักคือ

รูปแบบท่องเที่ยวธรรมชาติมากท่ีสุด รองลองมาคือประวัติศาสตร์และโบราณคดี จํานวนคร้ังของการเดินทางแบ่งได้

ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเคยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว คิดเป็นร้อยละ 72.8 ส่วนกลุ่มที่เดินทางมา
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ครั้งแรกคิดเป็นร้อยละ 27.2 การพักค้างแรม โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนร้อยละ 67.5 ซึ่งอัตราส่วนการพัก 

คิดเป็นจํานวน 2 วัน 1 คืน ในสัดส่วนสูงท่ีสุด ด้านค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด

นครศรีธรรมราช ระหว่าง 2,001-4,000 รองลงมามีค่าใช้จ่าย 4,001- 6,000 บาท  

   ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางและความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง 

  จากมุมมองของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวต่อ 1)ความพึงพอใจ 5 ด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 4 ด้านคือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ด้านแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สิ่งอํานวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามลําดับ 2) ความภักดีต่อ

จุดหมายปลายทาง ด้านท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือความต้ังใจท่องเที่ยวซํ้า รองลงมาคือ การแนะนําบอกต่อ ท้ัง 2 ด้านจัดอยู่ใน

ระดับความภักดีมากที่สุด ส่วนความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้นอยู่ในระดับมาก  

  อิทธิพลของความพงึพอใจต่อจุดหมายปลายทางที่มีต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง 

  จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางส่งผลทางบวกต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทางที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.83 โดยองค์ประกอบที่ส่งผลมากที่สุดคือความพึงพอใจ

โดยรวม ซ่ึงเป็นการประเมินผลความรู้สึกประสบการณ์โดยรวมของผู้ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว ส่วนความพึงพอใจรายด้าน 

องค์ประกอบท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสําคัญมากท่ีสุดคือแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สอดคล้องกับผลการสํารวจ

พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของชาวไทยปี 2559 ของ สํานักงานสถิติแห่งชาต ิ(2559: บทสรุปผู้บริหาร) พบว่าปัจจัยที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศมากที่สุดคือความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของงานวิจัยของฤดี  หลิมไพโรจน์ และ ไกรฤกษ์  ป่ินแก้ว (2558: 448) ซ่ึงทําการวิจัยเกี่ยวกับ             

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเห็นได้ว่าท้ังอยุธยาและนครศรีธรรมราชล้วนมีประวัต ิ 

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ท่ียาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมที่คู่ควรแก่การอนุรักษ์ ส่วนด้านอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบ

สนับสนุนท่ีสําคัญควบคู่กันไป ได้แก่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอํานวย

ความสะดวก ส่งผลต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทางด้านความต้ังใจท่องเที่ยวซํ้าและการแนะนําบอกต่อ สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ (Chi & Qu, 2008: 633; สํานักงานสถิติแห่งชาติ 2559: บทสรุปผู้บริหาร) สําหรับตัวแปรท่ีถูกตัดออก

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของโมเดลคือ ความเต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้น จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความอ่อนไหว

ต่ อ ราค า  ซ่ึ ง เป็ น ธรรมชาติ ของ ผู้ ท่ี เดิ นท างท่ อ ง เที่ ย วย่ อมอยาก ได้ รับ ส่ิ ง ท่ี ตน คิ ด ว่ า คุ้ ม ค่ าท างการ เงิ น  

(วิวัฒน์ จันทร์ก่ิงทอง, 2555: 105)  

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

  1. สรุปผลการศึกษา 

  กลุ่มตัวอย่างผู้มาเยือนชาวไทยมีความพึ งพอใจต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  จังหวัด

นครศรีธรรมราช ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

ด้านแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ส่ิงอํานวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก 

ส่วนความภักดีต่อจุดหมายปลายทาง ด้านความตั้งใจท่องเท่ียวซํ้าและการแนะนําบอกต่อ จัดอยู่ในระดับความภักดีมาก

ท่ีสุด ด้านความเต็มใจที่จะจ่ายมากข้ึนอยู่ในระดับความภักดีมาก ผลการวิจัยอิทธิพลของความพึงพอใจต่อจุดหมาย
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ปลายทางท่ีมีต่อความภักดีต่อจุดหมายปลายทางพบว่า ความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทางมีอิทธิพลทางบวกต่อความ

ภักดีต่อจุดหมายปลายทาง ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.83 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 ความพึงพอใจต่อจุดหมาย

ปลายทางด้านท่ีส่งผลต่อความภักดีต่อจุดหมายปลาย (ความต้ังใจท่องเท่ียวซํ้าและการแนะนําบอกต่อ) เรียงลําดับจาก

มากไปหาน้อยได้แก่ ความพึงพอใจโดยรวม แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่ิงอํานวย

ความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

  2. ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปรับใช้ 

  จากแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ .ศ. 2560-2564) ระบุวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวไทย  

พ.ศ. 2579 ไว้ว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก ท่ีเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน สําหรับตลาดในประเทศ  

ให้ความสําคัญกับการกระจายตัวในการเดินทางท่องเท่ียวของคนไทย จากพื้นที่จังหวัดท่ีมีนักท่องเที่ยวกระจุกตัวหนาแน่น

ไปยังจังหวัดหรือพ้ืนท่ีใหม่อ่ืนที่มีความพร้อม สร้างความเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองรองโดยรอบ เน้นการพัฒนาและ

เติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพ เน้นการส่ือสารข้อมูลในเชิงบวก ใช้ “วิถีไทย” เป็นตัวนําใน

การสร้างเอกลักษณ์ ผ่านการส่งมอบประสบการณ์ในรูปแบบเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีการปลุกกระแสให้คนไทยนิยมไทย 

ภูมิใจในความเป็นไทย และดํารงไว้ซึ่งวิถีไทย ควบคู่กับการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่

คุณค่าให้มีความเข้มแข็ง สามารถส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ท่ีเดินทางมา

ท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558: 10, 16, 20-23; คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2560: 

จ) หน่วยงานภาคการท่องเท่ียวท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน กลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรมีแผนการขับเคล่ือนในทุกภาคส่วน 

ยกตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการรณรงค์ให้มีท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเน่ือง รณรงค์ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋

สไตล์ลึกซึ้งในปี 2560 และ ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืนในปี 2561 ซ่ึงมีเป้าหมายให้แหล่งท่องเท่ียวท้ังหลักและรอง

ได้รับการพัฒนายกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวรองมีรายได้เพิ่มข้ึน

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 12 ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน บนพื้นฐานความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของไทย 

คํานึงถึงความสมดุลและย่ังยืน สอดคล้องกับกระแสความต้องการของประชากรโลกและเจตนารมณ์ของ UNWTO  

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถ่ินอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 

2560; กองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560: 1-2) 

  นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญของภาคใต้ และจัดว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวรองของประเทศ มีทุนทาง

วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจํานวนมาก หากมีการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีเหมาะสม จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสร้างรายได้จาก

การท่องเที่ยวได้ดีย่ิงขึ้น (วริศรา บุญสมเกียรติ, 2555: 125; องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2556: 11,  

90-92, 100-102; จุมพต ตระกูลนุชม, 2557 อ้างใน นนทิภัค เพียรโรจน์และคณะ, 2558: 104; Unesco, 2016b: online)  

จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย วางแผนการดําเนินการเก่ียวกับการท่องเท่ียว  

พอสังเขปดังน้ี 

  วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดนครศรีธรรมราช คือพักผ่อนและไหว้พระขอพรส่ิงศักดิ์

สิทธ์หรือทําบุญ จุดเด่นของสถานที่ท่องเท่ียวคือความสวยงามสถานที่  ช่ือเสียงพระพุทธรูป โบราณสถาน ประวัต ิ    
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ความเป็นมาสถานท่ี ซึ่งในความเป็นจริงนครศรีธรรมราชมีต้นทุนทางวัฒนธรรม ที่รองรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้

หลากหลายรูปแบบ จึงควรมีการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เชิญชวนคนไปท่องเท่ียวยัง

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เพิ่มเติม รวมถึงการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให้ผู้เข้าชมได้รับ

ประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน ได้สัมผัสวิถีอย่างลึกซึ้ง โดยใช้อัตลักษณ์และความโดดเด่นทาง

วัฒนธรรมเป็นส่ิงดูดใจ เช่นอาหารที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เทศกาลประเพณี วิถีความเป็นชนบทแบบไทย เป็นต้น นอกจาก

การได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่ เกิดการสืบสานสู่คน 

รุ่นหลัง ควรมีการเช่ือมโยงทางการท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด ไปยังแหล่งท่องเท่ียวรองเพื่อลด   

การกระจุกตัวและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นในวงกว้างและท่ัวถึง มีการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้ง่าย  

มีส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับ เป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างเพื่อรองรับผู้ท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว (กองวิจัยการตลาด 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2560: 5) เม่ือได้ไปท่องเท่ียวแล้ว ได้สัมผัส เรียนรู้ เกิดประสบการณ์ที่ดี มีโอกาสใน      

การกลับมาท่องเที่ยวซํ้า รวมถึงการแนะนําบอกต่อแกญ่าติ เพื่อนฝูง และคนท่ีรูจั้ก 

  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

  1) ขอบเขตการวิจัยให้ความสําคัญกับการท่องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงในความเป็นจริงนอกจากต้นทุนทาง

วัฒนธรรมแล้ว นครศรีธรรมราชยังมีต้นทุนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวท่ีมีความหลากหลายมาก อาทิ ต้นทุนทาง

ธรรมชาติ ดังน้ันหากมีการวิจัยเพ่ิมเติมอาจทําการศึกษาในภาพรวมของการท่องเที่ยวท้ังจังหวัด เพื่อการพิจารณารอบ

ด้านในลักษณะองค์รวม หรือเจาะลึกลงในการท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษอ่ืน ๆ เช่นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นต้น  

เพื่อยกระดับให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยวของผู้ท่ีเดินทางไปท่องเที่ยวได้ดียิ่งข้ึน  

  2) นอกจากความพึงพอใจต่อจุดหมายปลายทาง ยังมีตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีงานวิจัยพบว่าส่งผลต่อความภักดีต่อ

จุดหมายปลายทาง การวิจัยคร้ังต่อไป อาจวิจัยในตัวแปรเชิงสาเหตุอื่น ๆ เพิ่มเติม 

  3) การวิจัยเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ หาแนวทางในการสร้างความภักดีต่อจุดหมายปลายทางให้เกิดแก ่

ผู้ ท่ี เดินทางไปท่องเท่ียว ตามต้นทุนทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี มีอยู่ ในพื้น ท่ี นั้น ๆ เกิดการต่อยอดและปรับใช้  

ตามสภาพแวดล้อมและความเหมาะสม  

  4) การเก็บข้อมูลกับผู้เดินทางท่องเที่ยวกลุ่มอื่น เช่นกลุ่มชาวต่างชาติ เพิ่มเติมในการวจัิยคร้ังต่อไป 
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แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี 

The Motivation Effect of Traffic Police Performance in  Udon Thani Police Station 

สุขสันติ์  สืบสหการ1*  และชัญญา อภิปาลกุล** 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี และศึกษา

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี  ขนาดตัวอย่าง จํานวน 92 คน โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การ

หาค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา การปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ท่ีมี

ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการกวดขันวินัยจราจร ได้แก่ ทําหน้าท่ีในการควบคุมสัญญาณไฟ

จราจรได้อย่างเหมาะสม  ด้านการให้บริการประชาชน ได้แก่ การควบคุมจราจร เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณ

หน้าโรงเรียน และด้านการสนับสนุนสายงานอื่น ได้แก่ การช่วยเหลือร้อยเวรสอบสวนเม่ือเกิดอุบัติเหตุ การศึกษาแรงจูงใจ

ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จในการทํางานของ

บุคคล ได้แก่ รู้สึกพอใจในผลงานที่ปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ได้แก่ ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงานในผลงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานไว้

อย่างชัดเจน ด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ งานท่ีรับผิดชอบอยู่ตรงตามความถนัด และด้านความก้าวหน้าในตําแหนงหน้าที่

การงาน ได้แก่ ตําแหน่งงานมีความม่ันคง การศึกษาปัจจัยคํ้าจุน ด้านนโยบายและการบริหาร ได้แก่ หน่วยงานมีการ

ติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีความรู้ ความสามารถในการ

บริหารงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ สามารถทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการทํางานและ

ความม่ันคง ได้แก่ หน่วยงานเป็นหน่วยงานท่ีมีความมั่นคงในการทํางาน และด้านผลประโยชน์ ได้แก่  ค่ารางวัลนําจับด้าน

จราจรมีความเหมาะสม 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine level of work motivation affecting the performance among 

traffic police, Udon Thani police station.  Sample size was 92.  The Questionnaires used foe data collection.  The 

statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The results revealed that 

the traffic polices reported the highest level of performance in each aspect as follows; stringent on traffic regulation, 

appropriately traffic light controlled, public services, traffic regulation at school, and co-ordination supporting, 

assisting to On Duty Inquiry Officer.  The motivation factors affecting the performance of traffic police, Udon Thani 

                                                            
*1นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ วิทยาลยับณัฑิตศกึษาการจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
**

 รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควชิาบริหารงานสาธารณสขุ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 423 
	

BMRC

police station, were as follows;  aspect of achievement satisfied and appreciated on duty, aspect of recognition, 

acceptance of their duty from co-workers and commander, aspect of the work itself, explicit job assignment, aspect 

of responsibility, duty related to their ability, and aspect of advancement, security of job position.  The results of 

hygiene factors were as follows; aspect of policy and administration, communication and co-ordination in 

organization were important, aspect of supervision technical, knowledge and competency of commander, aspect of 

interpersonal relationship, good relationship with co-workers, aspect of working condition, security of organization, 

and aspect of advantage, reasonable remuneration of working. 

บทนํา 

สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ต้ังอยู่บนถนนนเรศวร ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็น

หน่วยงานหนึ่งในสังกัด กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีภารกิจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ในการบริหารงาน โดยกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจและการพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้

สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางตาม พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งเน้นและผลักดันให้สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี  บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและ

วิสัยทัศน์ ของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในความ  “เป็นตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”  ให้ได้อย่าง

แท้จริง สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตอําเภอเมือง ประกอบไปด้วย 21 ตําบล  2,493 หมู่บ้าน 

สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดร แบ่งการทํางานออกเป็น 6 สายงาน ได้แก่ 1) ป้องกันปราบปราม 2) สืบสวน 3) พนักงาน

สอบสวน 4) จราจร 5) งานอํานวยการ และ 6) หน่วยปฏิบัติการพเิศษ (นปพ.) (สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี, 2560) 

งานจราจร เป็นงานฝ่ายหน่ึงที่ ทุกสถานีตํารวจจะต้องมี เป็นงานท่ีต้องปฏิบั ติตามกฎหมายหลักและ

พระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องต่อการใช้รถใช้ถนน  ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม เจ้าหน้าท่ีตํารวจสังกัดสายงานจราจร จะดูแลงานจราจรเป็นหลัก เช่น ระบบสัญญาณไฟจราจร ควบคุมผู้ใช้รถ

และเดินบนท้องถนน จับกุมออกใบส่ังผู้ทําผิดกฎจราจร ต้ังจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจค้นจับกุมผู้ร้าย เป็นต้น ตํารวจจราจร

เป็นบุคคลากรซ่ึงมีบทบาทหน้าที่และต้องบริหารจัดการกับสภาพการจราจรในพ้ืนท่ีเพื่อให้การจราจรเกิดสภาพคล่องตัว 

อํานวยความสะดวกด้านการจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้พึงพอใจตลอดจนอํานวยความปลอดภัยในด้านอุบัติเหตุบนท้อง

ถนน ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์และนโยบายน้ัน ต้องอาศัยบุคลากรท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

น้ัน  เป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในในการศึกษาถึงปัจจัย พฤติกรรมและความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน

อย่างเข้าใจโดยถ่องแท้ในการท่ีจะนํากระบวนการต่าง ๆ เช่น ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจจะศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ 

ท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มสมรรถนะ ปัจจัยจูงใจใน        

การปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงในการสร้างแรงผลักดันให้ข้าราชการตํารวจเต็มใจในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่าง

เต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ (ชวนช่ืน สัตตะพันธ,์ 2551) 
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ปัญหาจราจรในปัจจุบันมีหลายสาเหตุ ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง คือ ตํารวจจราจร นอกจากการจราจรที่

ติดขัดโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ทําให้ตํารวจจราจรต้องทุ่มเทความสามารถใน

กับการจัดการจราจรประจําวัน การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุจราจร การปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สภ.เมืองอุดรธานี เร่ิม

รวมแถว เวลา 06.30 น. จากน้ันจะเร่ิมออกปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเช้าตามจุดต่าง ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชากําหนด จากการ

ขาดกําลังพลด้านการจราจร จึงมักกําหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแบบรับผิดชอบตลอดวัน ส่วนมากจึงทํางานเกินกว่า 8 

ชั่วโมง และมีชั่วโมงทํางานท่ีไม่แน่นอน โดยภาวะของการทํางานมากเกินไปย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพใน

การทํางานของตํารวจจราจรและปัญหาการจราจรโดยรวม (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2557) 

ดังน้ัน การศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมือง

อุดรธานี เพื่อกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้น มีขวัญกําลังใจในการทํางาน ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสําคัญต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยการดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของข้าราชการตํารวจและครอบครัวอย่าง

ท่ัวถึง ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยการนําปัจจัยจูงใจโดยรวมมาใช้เป็นแนวทาง

กําหนดกระบวนการในการทํางานไว้อย่างสมดุลและยุติธรรม จึงสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์การได้และ

เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี 

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี  

2. ทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านงานจราจรของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี 

3. สามารถนําผลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธร

เมืองอุดรธานี ให้มีประสิทธิภาพ 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการทํางาน 

  พัชสิรี ชมพูคํา (2552) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นคําท่ีใช้กันมากแต่บางคร้ังก็ใช้กันไม่ค่อยถูกต้อง ความจริงแล้ว

แรงจูงใจใช้เพื่ออธิบายว่าทําไมอินทรีย์จึงการกระทําอย่างน้ันและทําให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเร่ือง

การจูงใจ (Motivation) จําเป็นท่ีจะต้องเข้าใจความหมายของคําว่าการจูงใจก่อน หากมองความหมายในภาษาไทย การจูง

ใจหมายถึง จูง+ใจ โดยจูงคือการผลักดันให้เกิดการกะทําในทิศทางที่ต้องการ ส่วนใจคือการใส่ใจลงไป เม่ือรวม

ความหมายแล้วการจูงใจก็คือ การผลักดันให้เกดการกระทําในทิศทางใด ๆ ด้วยใจ ซ่ึงการจูงใจประกอบด้วย 3 
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องค์ประกอบ คือ ทิศทางของการกระทํา (Direction) การใช้แรงพยายาม (Intensity) และความต่อเน่ือง (Persistence) ใน

การกระทําน้ัน 

  สมใจ ลักษณะ (2552) กล่าวว่า แรงจูงใจ (Motivation) คือ แรงท่ีกระตุ้นผลักดันช้ีนําให้บุคคลทําพฤติกรรมอย่าง

ใดอย่างหน่ึงหรืองดเว้นไม่ทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ส่ิงเร้าที่เป็นปัจจัยทําให้เกิดแรงจูงใจจะเรียกว่าสิ่งจูงใจ 

(Motivator) เช่น เงิน เกียรติยศ เป็นต้น 

  ทฤษฎีการจูงใจหรือทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบริ์ก (Frederick Herzberg) 

ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีปัจจัย 2 

ประการ  ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และปัจจัยคํ้าจุน (Maintenance Factors) หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene 

Factors) (อํานวยชัย บุญศรี, 2556) รายละเอียดดังน้ี 

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับงานท่ีปฏิบัติโดยตรง และเป็นสิ่งจูงใจให้

บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบด้วย 

1) ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานได้เสร็จส้ินประสบ

ผลสําเร็จอย่างดี สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆเกี่ยวกับงาน และรู้จักป้องกันปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

2) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลใน

หน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนๆท่ีมาขอคําปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชย การให้กําลังใจ การแสดงความยินดี

การแสดงออกที่ทําให้เห็นถงึการยอมรับในความสามารถ 

3) ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานนั้นน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ท้าทายให้

ลงมือทํา หรือเป็นงานที่มีลักษณะทําต้ังแต่ต้นจนจบโดยลําพัง 

4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆ และมีอํานาจอย่าง

เต็มท่ี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

5) ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเล่ือนขั้น  การเล่ือนตําแหน่งให้สูงขึ้น มีโอกาสได้

ศึกษาต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ไดรั้บการฝึกอบรมดูงาน 

2. ปัจจัยคํ้าจุน (Maintenance Factors) หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เป็นองค์ประกอบท่ีช่วย

ป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบด้วย 

1) เงินเดือน (Salary) หมายถึง ส่ิงตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการเล่ือนข้ันเงินเดือนใน

หน่วยงานน้ัน เป็นที่พอใจของบุคคลที่ทํางาน 

2) โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth)หมายถึง ความน่าจะเป็นท่ีบุคคลจะ

ไดรั้บความก้าวหน้าในทักษะวชิาชพี 

3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน(Interpersonal Relation, Subordinate, 

Peers) หมายถึง ความมีสัมพันธอั์นดีต่อกันสามารถทํางานร่วมกัน มีความเข้าใจซ่ึงกันและกันเป็นอย่างดี 

4) สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพน้ันเป็นที่ยอมรับและนับถือของสังคม มีเกียรติและมีศักด์ิศรี 

5) นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การจัดการและการ

บริหารงานขององค์กรการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
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6) สภาพการทํางาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของาน เช่น  แสง เสียง อากาศ 

รวมท้ังลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ 

7) ชีวิตส่วนตัว (Personal Lift) หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวท่ีเก่ียวข้องกับงาน เช่น การไม่ถูกย้าย

ไปทํางานในท่ีแห่งใหม่ซ่ึงห่างไกลครอบครัว 

8) ความม่ันคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความม่ันคงในการทํางาน 

9) การปกครองบังคับบัญ ชา  (Supervision) หรือการนิ เทศงาน  หมายถึง ความสามารถหรือ            

ความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาหรือผู้นิเทศงานในการดําเนินงานและการบริหารงาน 

  หน้าที่และความรับผิดชอบของตํารวจจราจร 

  หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรโดยท่ัวไป อาจแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้ (สถานีตํารวจภูธรปลาปาก, 

2560) ดังนี้ 

1) เข้ารับการอบรม กวดขันความประพฤติระเบียบวินัย และประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจต่าง ๆ เก่ียวกับการ

ปฏิบัติอันที่จะก่อให้เกิดปัญหาของสภาพการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบในถนนสายต่าง ๆ เป็นประจําทุกคร้ังก่อนออกปฏิบัติ

หน้าท่ี 

2) อํานวยความสะดวกการจราจรออกปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดต่าง ๆ ทางร่วม ทางแยก ในช่ัวโมงเร่งด่วน และ

บริเวณท่ีมีอุบัติเหตุบ่อยคร้ังของแต่ละช่วงเวลา หรือในช่วงเทศกาลสําคัญต่าง ๆ ประจําปี อีกทั้งอํานวยความสะดวกและ

ถวายความปลอดภัยแก่ขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จผ่านในพื้นที่รับผิดชอบ 

3) อํานวยความสะดวกช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนและภาวะปกติ หรือในกรณีมีอุบัติเกิดขึ้น 

พร้อมทั้งตรวจสภาพการจราจร ในถนนสายต่าง ๆ และบังคับใช้กฎหมายจราจรกับผู้ขับขี่ยานพาหนะ หรือผู้ใช้รถใช้ถนน

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก 

4) บังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ยานพาหนะท่ีใช้รถใช้ถนน หรือกระทําความผิดเก่ียวกับกฎหมายจราจรเพ่ือให้

ปฏิบัติตาม และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ พ.ร.บ.จราจรฯท่ีทางราชการกําหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามโครงการ

จัดระเบียบจราจรท่ีทางราชการ ได้ทําการรณรงค์ให้ทราบ และมีการต้ังจุดตรวจยานพาหนะในถนนสายต่าง ๆ ในแต่ละวัน 

หรือการต้ังจุดตรวจค้นในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันและปราบปรามการขับขี่แข่งรถในทางสาธารณะ หรือขับขี่รถส่ง

เสียงดังก่อความเดือนร้อนรําคาญ 

5) กรณีมีการจราจรคับค่ังในชั่งโมงเร่งด่วนของถนนสายต่าง ๆ ทางฝ่ายปฏิบัติการจราจรได้เปิดการจราจร

ช่องทางพิเศษขึ้นเพื่อเร่งระบายรถที่คับค่ังให้เลื่อนไหลไปได้สะดวกในชั่วโมงดังกล่าวฯ 

6) ดําเนินการจัดโครงการอบรมฯ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ผูขั้บขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ให้บริการรถ

รับจ้าง และผู้ขับขี่ยานพาหนะท่ีใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการขับข่ีและการให้บริการที่ควร

ทราบ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการเกี่ยวกับโครงการจัดระเบียบจราจร 

7) อบรมบรรยาย ให้ความรู้ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับกฎจราจร 

ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาณจราจร และเคร่ืองหมายจราจรต่าง ๆ แกนั่กเรียนในสถานศึกษาน้ันๆ 
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8) ประจําสถานศึกษาต่าง ๆ ตามโครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อทําหน้าที่

ประสานกับครูอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาสํารวจข้อมูลและคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้   

ยาเสพติด 

9) อํานวยความสะดวกการจราจร กรณีได้รับการร้องขอจากทางภาครัฐ และเอกชน ท่ีขอความร่วมมือใน      

การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ 

10) ประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานเขต กองวิศวกรรมจราจร เพื่อ

ขอความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และกรณีวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองหมายจราจร หรือ

สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ชํารุด เสียหาย เลอะเลียน หรือใช้การไม่ได้ เช่นการตีเส้นสัญญาณจราจรต่าง ๆ ป้ายสัญญาณ

จราจร หรือติดตั้งราวเหล็กเกาะกลางถนน 

11) ฝ่ายปฏิบัติการจราจรได้มีการสํารวจตรวจสอบ  และจัดทําข้อมูล ประวัติ ผู้ ให้บริการและผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์รับจ้างของวินรถจักรยานยนต์ต่าง ๆ ท่ีให้บริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และอาจมีหน้าท่ีเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) ถวายความปลอดภัย ตามแผนอํานวยความสะดวก การจัดระเบียบการจราจร 

(2) จัดการจราจรหน้าสถานศึกษา เชา้ เย็น 

(3) ตัง้จุดตรวจ ทุกวัน และกวาดล้างอาชญากรรม 

(4) กวดขันวนัิยจราจร/บังคับใช้กฎหมายจราจร 

(5) รณรงค์ ประชาสัมพันธ ์ให้ความรู้กฎหมายจราจร 

(6) ตรวจธนาคาร ร้านทอง เสริมสายตรวจรถยนต์ จักรยานยนต ์

(7) ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยจราจร 

(8) แผนเผชิญเหตุ 

(9) บริการพิเศษอื่น ๆ 

 ความรับผิดชอบของตํารวจจราจร 

 หน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรโดยท่ัวไป อาจแบ่งความรับผิดชอบได้ดังนี้ 

1) เข้ารับการอบรม กวดขันความประพฤติระเบียบวินัย และประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจต่าง ๆ เกี่ยวกับ  

การปฏิบัติอันท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาของสภาพการจราจรในพื้นท่ีรับผิดชอบในถนนสายต่าง ๆ เป็นประจําทุกคร้ังก่อนออก

ปฏิบัติหน้าท่ี 

2) อํานวยความสะดวกการจราจรออกปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดต่าง ๆ ทางร่วม ทางแยก ในช่ัวโมงเร่งด่วน และ

บริเวณท่ีมีอุบัติเหตุบ่อยคร้ังของแต่ละช่วงเวลา หรือในช่วงเทศกาลสําคัญต่าง ๆ ประจําปี อีกทั้งอํานวยความสะดวกและ

ถวายความปลอดภัยแก่ขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จผ่านในพื้นที่รับผิดชอบ 

3) อํานวยความสะดวกช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนและภาวะปกติ หรือในกรณีมีอุบัติเกิดขึ้น 

พร้อมทั้งตรวจสภาพการจราจร ในถนนสายต่าง ๆ และบังคับใช้กฎหมายจราจรกับผู้ขับขี่ยานพาหนะ หรือผู้ใช้รถใช้ถนน

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก 

4) บังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับข่ียานพาหนะท่ีใช้รถใช้ถนน หรือกระทําความผิดเก่ียวกับกฎหมายจราจรเพ่ือให้

ปฏิบัติตาม และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ พ.ร.บ.จราจรฯท่ีทางราชการกําหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปตามโครงการ
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จัดระเบียบจราจรท่ีทางราชการ ได้ทําการรณรงค์ให้ทราบ และมีการต้ังจุดตรวจยานพาหนะในถนนสายต่าง ๆ ในแต่ละวัน 

หรือการต้ังจุดตรวจค้นในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันและปราบปรามการขับขี่แข่งรถในทางสาธารณะ หรือขับขี่รถส่ง

เสียงดังก่อความเดือนร้อนรําคาญ 

5) กรณีมีการจราจรคับค่ังในชั่งโมงเร่งด่วนของถนนสายต่าง ๆ ทางฝ่ายปฏิบัติการจราจรได้เปิดการจราจร

ช่องทางพิเศษขึ้นเพื่อเร่งระบายรถที่คับค่ังให้เลื่อนไหลไปได้สะดวกในชั่วโมงดังกล่าวฯ 

6) ดําเนินการจัดโครงการอบรมฯ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ผูขั้บขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ให้บริการรถ

รับจ้าง และผู้ขับขี่ยานพาหนะท่ีใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการขับข่ีและการให้บริการที่ควร

ทราบ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการเกี่ยวกับโครงการจัดระเบียบจราจร 

7) อบรมบรรยาย ให้ความรู้ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับกฎจราจร 

ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาณจราจร และเคร่ืองหมายจราจรต่าง ๆ แกนั่กเรียนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 

8) ประจําสถานศึกษาต่าง ๆ ตามโครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อทําหน้าที่

ประสานกับครูอาจารย์และผู้เก่ียวข้องในสถานศึกษาสํารวจข้อมูลและคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ยา

เสพติด 

9) อํานวยความสะดวกการจราจร กรณีได้รับการร้องขอจากทางภาครัฐ และเอกชน ท่ีขอความร่วมมือใน   

การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ 

10) ประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานเขต กองวิศวกรรมจราจร เพื่อ

ขอความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และกรณีวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองหมายจราจร หรือ

สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ชํารุด เสียหาย เลอะเลียน หรือใช้การไม่ได้ เช่นการตีเส้นสัญญาณจราจรต่าง ๆ ป้ายสัญญาณ

จราจร หรือติดตั้งราวเหล็กเกาะกลางถนน 

11) ฝ่ายปฏิบัติการจราจรได้มีการสํารวจตรวจสอบ  และจัดทําข้อมูล ประวัติ ผู้ ให้บริการและผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ใหบ้ริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอาจมีหน้าที่เพิ่มเติมดังน้ี 

(1) ถวายความปลอดภัย ตามแผนอํานวยความสะดวก การจัดระเบียบการจราจร 

(2) จัดการจราจรหน้าสถานศึกษา เชา้ เย็น 

(3) ตัง้จุดตรวจ ทุกวัน และกวาดล้างอาชญากรรม 

(4) กวดขันวนัิยจราจร/บังคับใช้กฎหมายจราจร 

(5) รณรงค์ ประชาสัมพันธ ์ให้ความรู้กฎหมายจราจร 

(6) ตรวจธนาคาร ร้านทอง เสริมสายตรวจรถยนต์ จักรยานยนต ์

(7) ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยจราจร 

(8) แผนเผชิญเหตุ 

(9) บริการพิเศษอื่น ๆ 
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

  การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ผู้

ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทํางาน แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานด้าน

จราจร หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตํารวจจราจรและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงผู้ศึกษาสามารถนํามากําหนดเป็นกรอบ

แนวคิดในการศึกษาได้ดังภาพท่ี 1 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏบัิติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ทําการศึกษาโดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลของตํารวจจราจรเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไป  การปฏิบัติงานของตํารวจจราจรสถานี

ตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี และปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี 

มีวิธีการดําเนินการศกึษาและแนวทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 

 

ศกึษาการปฏบิัตงิานของตาํรวจจราจร  

1)  การกวดขนัวินยัจราจร  

2)  การให้บริการประชาชน  

3)  การสนบัสนนุสายงานอ่ืน 

ศกึษาแรงจงูใจท ี่มีผลต่อการปฏบิัตงิาน 

1) ปัจจยัจงูใจ ได้แก่ 

(1) ความสําเร็จในการทํางานของบคุคล 
(2) การได้รับการยอมรับนบัถือ 
(3) ลกัษณะของงานท่ีปฏิบตัิ 
(4) ความรับผิดชอบ 
(5) ความก้าวหน้าในตําแหนงหน้าท่ีการ

งาน 
2) ปัจจยัคํา้จนุ ได้แก่ 

(1) นโยบายและการบริหาร 
(2) การปกครองบงัคบับญัชา 
(3) ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
(4) สภาพการทํางานและความมัน่คง 
(5) ผลประโยชน์ตอบแทน 

แรงจงูใจในการทาํงานของ 

ตาํรวจจราจร  

สถานีตาํรวจภูธรเมืองอุดรธานี  
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1. ขอบเขตการศึกษา 

 1.1 ขอบเขตเน้ือหา : ทําการศึกษาการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร ใน 3 ด้าน คือ 1) การกวดขันวินัย

จราจร 2) การให้บริการประชาชน และ 3) การสนับสนุนสายงานอื่น และศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจ

จราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ท้ังปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ําจุน โดยประยุกต์จากทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก (Frederick 

Herzberg) ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย 1) ความสําเร็จในการทํางาน 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ลักษณะของงานที่

ปฏิบัติ 4) ความรับผิดชอบ และ 5) ความก้าวหน้าในตําแหนงหน้าที่การงาน และปัจจัยคํ้าจุน ประกอบด้วย 1) นโยบายและ

การบริหาร 2) การปกครองบังคับบัญชา 3) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4) สภาพการทํางานและความม่ันคง และ  

5) ผลประโยชน์ตอบแทน 

 1.2 ขอบเขตประชากร :  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากตํารวจจราจร สถานี

ตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี จํานวน 118 คน 

 1.3 ขอบเขตระยะเวลา : ต้ังแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2560 

 1.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ : สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ตํารวจจราจร สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี จํานวน 118 คน 

(สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี, 2560) มีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเปิดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & 

Morgan (1970) ท่ีมีการกําหนดขนาดตัวอย่างสําหรับระดับความเชื่อม่ัน 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 92 คน  

 ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

ตํารวจจราจร สังกัดสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกคําตอบในแบบสอบถามด้วยตนเอง 

(Self–Administered Questionnaires) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม  โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลมีท้ังหมด 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน

การทํางานในงานจราจร และระดับเงินเดือน โดยเป็นคําถามปลายปิด (Close-Ended Question) ท่ีมีคําตอบให้เลือกหลาย

คําตอบ (Multiple Choice Questions)  

ส่วนท่ี 2 การปฏิบัติงานของตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี โดยข้อคําถามแต่ละข้อ เป็นข้อ

คําถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Sale) 

ส่วนท่ี 3 แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี โดยข้อคําถาม

แต่ละข้อ เป็นข้อคําถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Sale) 

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
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 4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนใน

การสร้างแบบสอบถาม ดังน้ี 

1) ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน ทฤษฎีการจูงใจหรือทฤษฎีสอง

ปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก นโยบายการปฏิบัติงาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  หน้าที่และความรับผิดชอบของตํารวจจราจร 

ความรับผิดชอบของตํารวจจราจร รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

2) ศึกษาวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด 

3) นิยามตัวแปรเพื่อสร้างแบบสอบถาม 

4) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา  

5) ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร โดยคําถามแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก ่

1) การกวดขันวินัยจราจร 2) การให้บริการประชาชน และ 3) การสนับสนุนสายงานอ่ืน ส่วนและคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน ใช้แนวคําถามท่ีประยุกต์จากทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับ 

ประปัจจัยจูงใจ ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสําเร็จในการทํางาน 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ

4) ความรับผิดชอบ และ 5) ความก้าวหน้าในตําแหนงหน้าที่การงาน และปัจจัยค้ําจุน ได้แก่ 1) นโยบายและการบริหาร 2) 

การปกครองบังคับบัญชา 3) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 4) สภาพการทํางานและความม่ันคง และ 5) ผลประโยชน์

ตอบแทน รวมทั้งศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามงานวิจัย  

6) จากน้ันนําแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ

สมบูรณใ์ห้ครอบคลุมทั้งในด้านโครงสร้างเน้ือหาและภาษาที่ใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ตอบแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 

  5. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 

การหาความน่าเช่ือถือ (Reliability) นําแบบสอบถามที่ออกแบบแล้วไปทดลองใช้กับตํารวจจราจร สถานี

ตํารวจภูธรกุมภวาปี จํานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ ความน่าเชื่อถือ (Reliability Coefficient) ของ

แบบสอบถามโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) (กิตติ

พันธ์ คงสวัสด์ิเกียรติ และคณะ, 2552) เพื่อคํานวณหาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามถ้าค่าความเชื่อม่ัน(Reliability) 

ของแบบสอบถาม น้อยกว่า 0.6 ถือว่า ใช้ไม่ได้ (poor) 0.7 ยอมรับได้ (acceptable) มากกว่า 0.8 ดี (good) (Sekaran & 

Bougie, 2010) จากการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .893 อยู่ในเกณฑ์ดี นําไปใช้ใน    

การเก็บข้อมูลได้ หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

  6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูล จาก หนังสือ วารสาร 

นิตยสาร หนังสือพิมพ ์สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัย และเว็บไซต์ ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 2) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ โดยการใช้แบบสอบถาม ระหว่าง เดือนมีนาคม ถึง เดือน

กรกฎาคม 2560 
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  7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นําข้อมูลจากแบบสอบถาม มาทําการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม แล้วทํา

การแปลงข้อมูล เพ่ือทําการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนี้  

1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ใช้การวิเคราะห์สถิต ิ   

เชิงพรรณนา ได้แก ่การหาความถี่ และรอ้ยละ  

2) การปฏิบัติงานของตํารวจจราจรสถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี  ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

ไดแ้ก่ การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3) แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ใช้การวิเคราะห์

สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  เมื่อได้ข้อมูลแล้วนํามาทําการวิเคราะห์โดย         

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) วิเคราะห์ตี432ความข้อมูล วิเคราะห์ความหมายในรูปของการวิเคราะห์เน้ือหาและ

สรุปผลออกมาเป็นการบรรยายเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา 

คุณลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนมาก

เป็นเพศชาย ร้อยละ 98.91 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 63.04 ระดับช้ันยศ ดาบตํารวจ ร้อยละ 69.57 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ร้อยละ 51.09 อัตราเงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 73.91 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้าน

งานจราจร 5 ปี 1 เดือน – 10 ปี ร้อยละ 31.52 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านงานจราจรที่สถานีตํารวจภูธรเมือง

อุดรธานี ปฏิบัติงาน 5 ปี 1 เดือน – 10 ปี ร้อยละ 28.26  

การปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ท่ีมีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุดในแต่ละด้าน ด้าน

การกวดขันวินัยจราจร ได้แก่ ทําหน้าที่ในการควบคุมสัญญาณไฟจราจรได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.43) การปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการให้บริการประชาชน ได้แก่ การควบคุมจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้า

โรงเรียน (ค่าเฉล่ีย 4.23) การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านการสนับสนุนสายงานอื่น ได้แก่ การช่วยเหลือ

ร้อยเวรสอบสวนเม่ือเกิดอุบัติเหตุ (ค่าเฉล่ีย 4.05) การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

การศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ปัจจัยจูงใจ ใน 5 

ด้าน มีแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในแต่ละด้าน ดังน้ี ด้านความสําเร็จในการทํางานของบุคคล 

ได้แก่ รู้สึกพอใจในผลงานท่ีปฏิบัติ (ค่าเฉล่ีย 4.40) แรงจูงใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ได้แก ่

ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในผลงาน (ค่าเฉล่ีย 4.20) แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านลักษณะ

ของงานท่ีปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานไว้อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.26) แรงจูงใจอยู่

ในระดับมากท่ีสุด ด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ งานที่รับผิดชอบอยู่ตรงตามความถนัด (ค่าเฉลี่ย 4.16) แรงจูงใจอยู่ในระดับ

มาก และด้านความก้าวหน้าในตําแหนงหน้าที่การงาน ได้แก่ ตําแหน่งงานมีความม่ันคง (ค่าเฉล่ีย 4.13) แรงจูงใจอยู่ใน

ระดับมาก 
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การศึกษาปัจจัยค้ําจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย ใน 5 ด้าน มีแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดใน

แต่ละด้าน ดังน้ี ด้านนโยบายและการบริหาร ได้แก่ หน่วยงานมีการติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย 4.11) 

แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านการปกครองบังคับบัญชา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความรู้ ความสามารถในการ 

บริหารงาน (ค่าเฉล่ีย 4.17) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ สามารถทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 

4.30) แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสภาพการทํางานและความม่ันคง ได้แก่ หน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานท่ีมี

ความม่ันคงในการทํางาน (ค่าเฉลี่ย 4.32) แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผลประโยชน์ ได้แก่  ค่ารางวัลนําจับด้าน

จราจรมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.26) แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรอุดรธานี 

ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีต้องการ เรียงลําดับจากความถ่ีท่ีมากท่ีสุดไปหาความถี่น้อยที่สุด 

ดังน้ี 1) รัฐควรจัดสวัสดิการนอกจากเงินเดือน เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจอย่างเหมาะสม  2) 

ต้องการสวัสดิการ เบี้ยเล้ียงและค่าน้ํามันรถ เน่ืองจากน้อยเกินไป 3) สนับสนุนอุปกรณ์ส่ือสารและอุปกรณ์ในการปฏิบัติ

หน้าที่ อาวุธท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 4) น้ํามันเช้ือเพลิง ไม่ได้รับการสนับสนุนในการออกปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

จราจร ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงต้องจ่ายเพิ่มเองตลอด ต้องการได้รับการสนับสนุนค่านํ้าเพลิงเชื้อเพลิง 5) ต้องการเงินล่วงเวลา 

6) ควรมีเงินประจําตําแหน่ง เพื่อท่ีจะไม่ให้ทุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี 7) ควรเพิ่มเงินรางวัลสําหรับตํารวจจราจรให้เป็นไป

ตามสัดส่วน ตามค่าปรับเงินรางวัล เพื่อประโยชน์ของผู้จับกุมต่อไป 8) การได้บริการประชาชนเป็นสิ่งที่ดี ชอบ การบังคับ

ใช้กฎหมายเป็นส่ิงที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย 9) สํานึกในหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ รอบคอบและรวดเร็ว 

ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนการทํางาน 10) ควรมีและเพิ่มรางวัลให้เป็นทีม เพื่อความสามัคคีในองค์กร และ 11) ให้

ผู้บังคับบัญชามีแนวทางในการกระตุ้นจิตสํานึกในการเป็นจราจรมืออาชีพ ตามลําดับ 

อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 1. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี  พบว่า        

การปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ด้านการกวดขันวินัยจราจร ได้แก่ ทําหน้าท่ีใน           

การควบคุมสัญญาณไฟจราจรได้อย่างเหมาะสม ด้านการให้บริการประชาชน ได้แก่ การควบคุมจราจรเพ่ือบรรเทาปัญหา

จราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียน และด้านการสนับสนุนสายงานอื่น ได้แก่ การช่วยเหลือร้อยเวรสอบสวนเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ปัจจัยจูงใจ ด้านความสําเร็จ ใน     

การทํางานของบุคคล ได้แก่ รู้สึกพอใจในผลงานท่ีปฏิบัติ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ได้แก่ ได้รับการยอมรับจาก

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในผลงาน ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

เก่ียวกับงานไว้อย่างชัดเจน ด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ งานที่รับผิดชอบอยู่ตรงตามความถนัด และด้านความก้าวหน้าใน

ตําแหนงหน้าท่ีการงาน ได้แก่ ตําแหน่งงานมีความม่ันคง การศึกษาปัจจัยคํ้าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย ด้านนโยบายและ  

การบริหาร ได้แก่ หน่วยงานมีการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของ

ท่านมีความรู้ ความสามารถในการ บริหารงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ สามารถทํางานร่วมกับเพื่อน

ร่วมงาน ด้านสภาพการทํางานและความมั่นคง ได้แก่ หน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานท่ีมีความมั่นคงในการทํางาน และ
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ด้านผลประโยชน์ ได้แก่ ค่ารางวัลนําจับด้านจราจรมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของสุระพันธ์ุ  ไทย

ประเสริฐ (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน 

สถานีตํารวจภูธรหนองกุงศรี ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม

ของหน่วยงาน ด้านนโยบาย การบริหารและการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน และด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ สอดคล้องกับการศึกษาของยงยุทธ 

ฉายแสง และวรรณวีร์ บุญคุ้ม (2553) ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจร ในสถานี

ตํารวจภูธร จังหวัดนครปฐม ผลจากการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรในสถานี

ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ท่ีระบุโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน เรียงตามลําดับคือ ด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการบริหาร ด้านคุณภาพงาน และด้านการมีส่วนร่วม 

ส่วน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรในสถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐมท่ีระบุโดย ประชาชน 

พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน เรียงตามลําดับ

คือด้านทรัพยากร ด้านคุณภาพงาน ด้านกระบวนการบริหาร และด้านการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับการศึกษาของเกษา 

ชาวเรือ (2552) ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร: กรณีศึกษา กองบังคับการตํารวจนครบาล 

7 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานจราจรในระดับมาก คือ ด้านสภาพแวดล้อมและ การจราจร และด้าน

การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการศึกษาของปรัชญา บุญยืน (2552) ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ตํารวจจราจร จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและด้านคุณธรรม ส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านสถานีตํารวจและป้อมตํารวจจราจร ด้านอุปกรณ์ ด้านอาวุธประจํากาย ด้าน

งบประมาณ ด้านสวัสดิการและด้านความร่วมมือของประชาชน ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

จราจรในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านสถานีตํารวจ และป้อมตํารวจจราจร สอดคล้องกับ

การศึกษาของชวนช่ืน สัตตะพันธ์ (2551) ทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ ตํารวจภูธร จังหวัดกระบี่ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจภูธรจังหวัดกระบ่ี พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับ

มาก เรียงตามลําดับ ดังน้ี 1) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อน ร่วมงาน 2) ด้านนโยบายการบริหารและ

การบังคับบัญชา 3) ด้านสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน 4) ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน และ 5) ด้านรายได้ 

ค่าตอบแทน และสวัสดิการ สอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์  หวังพิทักษ์ (2550) ทําการศึกษาแรงจูงใจใน           

การปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน กองบังคับการตํารวจภูร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ข้าราชการตํารวจช้ัน

ประทวนกองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแรงจูงใจในการ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน      

ความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านตัวงานท่ีปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลภายในองค์การ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านสภาพการทํางาน ด้านความม่ันคงในการทํางาน 

ด้านนโยบายขององค์การและการบริหาร และด้านค่าจ้าง เงนิเดือน 

2. ข้อเสนอแนะ 

   2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

    จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ผู้ศึกษามี

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี  

 1) ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยจูงใจ 
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1.1) ความเจริญก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนสําคัญย่ิงในการขับเคล่ือนองค์การไปสู่

เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารควรมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนางาน 

รวมถึงเปิดโอกาสในการสร้างผลงานใน ความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา 

1.2) ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วย        

การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการฝึกอบรมความรู้เพื่อความสําเร็จของงาน รวมถึงเร่ือง ท่ีสอดคล้องกับ

การปฏิบัติงาน และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3) ผู้ ใต้ บังคับบัญชาต้องการได้ รับการยอมจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน  ดังนั้น 

ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถให้อิสระในการปฏิบัติงานที่

ไดรั้บมอบหมาย นอกจากนี้ ยังต้องเปิดรับฟังและทําการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างจริงจัง 

1.4) ผู้บังคับบัญชาควรสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้าในงาน ด้วยการปรับระบบ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพตํารวจ เช่น การปรับวิทยาฐานะตามเกณฑ์หรือมาตรฐานในการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งจะ

ช่วยทําให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

2) ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยคํ้าจุน 

2.1) ผู้บริหารควรพิจารณาจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่มีปริมาณและคุณภาพ

ให้มากพอกับการทํางาน เช่น อุปกรณ์สื่อสาร เพื่อเป็นการสนับสนุนการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ัน ผู้ศึกษา

ขอนําเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา รายละเอียด ดังน้ี 

โครงการผ้าป่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมือง

อุดรธานี 

หลักการและเหตุผล : จากผลการรักษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยคํ้าจุนด้านสภาพ

การทํางานและความม่ันคง พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) คือ เคร่ืองมือและวัสดุ

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีจํานวนเพียงพอและพร้อมที่จะนํามาใช้งาน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของข้าราชการ

ตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี ท่ีต้องการอุปกรณ์ส่ือสารและอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ี อาวุธท่ีใช้ใน    

การปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ัน งานจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี จึงดําเนินโครงการผ้าป่ากองทุนสนับสนุน             

การปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี โดยการขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ 

และประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อหางบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร 

สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี 

สถานที่ดําเนินการ : อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

ระยะเวลา : เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 

วิธีดําเนินการ : จัดต้ังกองผ้าป่าสนับสนุนอุปกรณ์ในการการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร 

สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี โดยขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนไปยังห้างร้าน ประชาชน ผู้ประกอบการ และ

หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

งบประมาณ : ค่าจัดทําเอกสารขอรับการสนับสนุนผ้าป่ากองทุน 1,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองผูกํ้ากับการ งานจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้ รับ  : ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัด ซ้ืออุปกรณ์ ใน             

การปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธานี 

การติดตามและประเมินผล : ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ

ตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรเมืองอุดรธาน ีและนําไปสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอื่นๆของงานจราจรต่อไป 

2.2) ควรหาวิธีการจัดสรรและเพิ่มงบประมาณสนับสนุนนํ้ามันเชื่อเพลิง เน่ืองจากส่วนมาก

ตํารวจจราจรใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการปฏิบัติงานและเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงด้วยเงินของตนเอง ซ่ึงอาจเป็นการสรรหาหรือ

เปิดรับบริจาคจากหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อช่วยเหลือค่าน้ํามันแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร 

2.3) ควรเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนการสรรหาหรือเปิดรับบริจาคจากหน่วยงานเอกชนหรือ

หน่วยงานของรัฐ ในการสรรหาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย การติดต้ัง ระบบการจราจรที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ฯลฯ 

   2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีตํารวจ โดยจัดให้มีระบบสวัสดิการท่ีดีพอ 

เหมาะสมและหลากหลาย 

2) ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธร

เมืองอุดรธานี  กับการปฏิบัตงิานของตํารวจจราจร สถานีตํารวจภูธรอื่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 
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ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต่อบริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง 

Organizational Engagement of  Employees Towards Quality Ceramic Company Limited,  

Lampang Province 

พิชิตชัย  เรืองรุ่ง* และอดิศักดิ์  ธีรานุพัฒนา** 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต่อบริษัท  ควอลิต้ีเซรามิก 

จํากัดจังหวัดลําปาง ตามแนวคิดของ The Gallup Organization (2003) และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 

ตามแนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัท 

ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด จังหวัดลําปางซ่ึงไม่รวมระดับบริหาร มีจํานวนท้ังหมด 247 คน แบ่งเป็นพนักงานรายวัน จํานวน

165คน และพนักงานรายเดือน จํานวน 82 คน โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการทดสอบปัจจัยที่

ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) และสถิติเชิงพรรณนา 

ความถี่ ร้อยละ และคา่เฉลี่ย 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31-40 ปีมีระดับการศึกษาสูงสุด

คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. มีอายุการทํางานระหว่าง 1-3 ปี และต้ังแต่  

10 ปีขึ้นไปมีอัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) ไม่เกิน 10,000 บาท มีค่าล่วงเวลาและเงินได้ตามระเบียบสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน์ของบริษัทรวมเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาทพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับไม่ยึดติดกับความ

ผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) คือ พนักงานไม่มีความกระตือรือร้นในการทํางาน ทํางานโดยไม่ต้ังใจ และปัจจัยท่ีมีผล

ต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานคือด้านภาวะผู้นํา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านองค์กร ส่วนปัจจัยท่ีไม่

มีผล คือ ด้านงานคุณค่าของงานวิจัยน้ีท่ีมีต่อบริษัท  ควอลิตี้เซรามิก จํากัดคือทําให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์กร

ของพนักงานว่าปัจจุบันพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับใด และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 

เพื่อรักษาพนักงานให้อยูก่ับบริษัทได้ในระยะยาว 

ABSTRACT 

The research study aims at studying the employee engagement of Quality Ceramic Company Limited, 

Lampang Province, according to the concept of The Gallup Organization (2003) and factors affecting organizational 

commitmentaccording to the concept of Personnel Management Association of Thailand (2549). The sample of the 

study consisted of 247 Employees, divided into 165 daily employees and 82 monthly employees. Those do not 

include executives.  The data were collected by using self-administrative questionnaire and analyzed by using 

multiple regression and descriptive statistics, i.e. frequency, percentage, and means. 

                                                            

 *ผูจ้ัดการส่วนการผลิต บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง 

**ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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The results of the study showed that the majority of respondents were women, aged between 31-40 

years.  Their highest education is high school degree or vocational school level.  They have been worked as 

operational workers for 1-3 years as well as more than 10 years. Their monthly salary is lower than 10,000 baht 

and their overtime payment together with other fringe benefits are below 1,000 baht. The employee engagement of 

Quality Ceramic Company Limited, Lampang Province isin the “ not-engaged”  level, that is they are not active in 

working and do not pay much attention into their work.  Also, the factors affecting organizational commitment is 

theleadership factor, the human resource development factor, and the company factor.  The factor not affecting 

organizational commitment is the job factor.The value of this research to the companyis to know the level of the 

employee engagement at which level they are engaged to the company and the factors affecting organizational 

commitmentto retain the employees to work with the company for long term. 

บทนํา 

ในปัจจุบัน การบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้มีการปรับตัวอย่างชัดเจนในหลายบริบทการเปล่ียนแปลงดังกล่าว

ได้หย่ังลึกไปถึงพื้นฐานของโครงสร้างทางสังคม ประชากรและส่ิงแวดล้อมของโลก จนเกิดการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพใหม ่

ซ่ึงไม่ใช่การเปล่ียนแปลงช่ัวคราว แต่เป็นพลวัตท่ีจําเป็นต้องทําความเข้าใจและยากท่ีจะหลีกเล่ียงเพราะค่านิยมในอดีต คือ

การทํางานในองค์กรเดียว 35-40 ปี ก้าวหน้าขึ้นไปเร่ือยๆ จนเกษียณอายุพร้อมเงินบํานาญรายเดือน การเปลี่ยนงาน

บ่อยๆ มักจะถูกมองในด้านลบ แต่ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี ต้องการบริหารจัดการอนาคต

ของตนเองในแบบอาชีพอิสระ มีทักษะท่ีพัฒนาสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง มีความพร้อมตลอดเวลาสําหรับการเปลี่ยนงานใหม่ที่

ให้ความก้าวหน้ารวมท้ังค่าตอบแทนที่ดีข้ึน ผลวิจัยของบริษัทDale Carnegie พบว่า 71% ของพนักงานโดยเฉลี่ยท่ัวโลกไม่มี

ความผูกพันกับองค์กร (Disengaged) ซ่ึงหมายความว่าพนักงานส่วนใหญ่พร้อมจะเปล่ียนงาน (ณัฐวุฒิ  พงศ์สิริ, 2558: 

ออนไลน์) ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวมีผลโดยตรงกับต้นทุนค่าใช้จ่ายและความสูญเสียอันเนื่องมาจากการลาออกของพนักงาน

มีมากมาย และสร้างความเสียหายให้กับกิจการเป็นอย่างมาก (Human Revolution, 2555: ออนไลน์)  

บริษัท ควอลิตี้เซรามิกจํากัด ต้ังอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดลําปาง เป็นผู้ผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภท

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร โดยกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ที่สหภาพยุโรป เน้นลูกค้ากลุ่มครัวเรือนโรงแรมและร้านอาหาร  ซึ่งต้องการ

เซรามิกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่คงทนและสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (นันทวัธน์ ลิมป์ไพบูลย์, 2559 : สัมภาษณ์)  

จากข้อมูลในปี 2556-2558 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการลาออกของพนักงานรายวันมีอัตราการลาออกท่ีสูง สาเหตุหลักมา

จากค่าจ้างแรงงานของพนักงานรายวันในแต่ละบริษัทที่ไม่แตกต่างกัน คือ จ่ายค่าแรงงานตามค่าแรงข้ันตํ่าตามที่กฎหมาย

กําหนด รวมทั้งวัยทํางานในยุคปัจจุบัน มีความอดทนค่อนข้างตํ่า ไม่ค่อยสู้งาน ดังน้ัน จึงพยายามแสวงหางานที่สบาย  

หากไม่ชอบงาน งานหนักก็เปลี่ยนงานหางานใหม่ไปเร่ือยๆ  ท้ังนี้จากท่ีผ่านมาทางบริษัทได้มีการปรับปรุงโดยใชก้ลยุทธ์ใน

การจ่ายค่าแรงพิเศษในกลุ่มงานใช้กําลัง งานเข้ากะ และงานทักษะ ประกอบกับจัดงานให้มีการทํางานล่วงเวลา  

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานแล้ว โดยสามารถลดอัตราการลาออกได้ในระดับหน่ึง แต่อัตราการลาออกของพนักงานยังคง

สูงอยู่ ซึ่งอัตราการลาออกท่ีสูงของพนักงานรายวันน้ันมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทโดยตรง (ไพรวัลย์  ชัยยา, 

2559: สัมภาษณ์) ซึ่งที่มาผ่านทางบริษัทยังไม่เคยมีการวัดระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานว่าอยู่ระดับใด  

และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 
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ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต่อบริษัทควอลิต้ีเซรามิก 

จํากัด ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีลักษณะของการใช้แรงงานคนเป็นหลักในการดําเนินการผลิตสินค้า โดยพนักงานส่วนใหญ่จะ

ประกอบด้วย 2 กลุ่มอายุคือ กลุ่มท่ีมีอายุการทํางานช่วง 1 - 3  ปีและอีกกลุ่มคือกลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปส่วนใหญ่

เป็นพนักงานรายวันที่มีอัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) ไม่เกิน 10,000 บาท สําหรับในการศึกษาน้ีจะทําการศึกษาจาก

พนักงานทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงานรายวันและกลุ่มพนักงานรายเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ ศึกษาระดับ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต่อบริษัท ควอลิตี้    

เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดการลาออกของ

พนักงาน 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้าความหมาย แนวความคิดทฤษฏ ีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี 

1. ความหมายและแนวคิดที่เก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กร 

Steers (1977: 46-75) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกว่าเป็น 

ส่วนหน่ึงขององค์กร มีความเต็มใจ เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือองค์กร และปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์กรน้ัน

ตลอดไป (Steers, 1977) โดยมีการแสดงให้เห็นถึง 

  1. ความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายขององค์กร  

  2. ความคาดหวังที่จะใช้ความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร  

3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดํารงรักษาสถานภาพของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

The Gallup Organization (2003) (อ้างใน ธรรศธรณ์ ธนาระพีพันธ์, 2557: 6) สถาบันวิจัยและ

องค์การท่ีปรึกษาเก่ียวกับธรรมชาติ และพฤติกรรมของมนุษย์ ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความผูกพันของพนักงานในการทํางาน 

โดยได้แบง่ประเภทของพนักงานไว้ 3ประเภท ได้แก ่

1. พนักงานท่ีมีความผูกพันต่อองค์กร (Engaged) คือ พนักงานท่ีทํางานด้วยความเต็มใจ และทุ่มเท 

ในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง จะหาแนวทาง

ในการปรับปรุงตนเอง เพื่อทําให้องค์กรก้าวไปสู่ความสําเร็จ 

2. พนักงานท่ีไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) คือ พนักงานไม่มีความกระตือรือร้นใน

การทํางาน ทํางานโดยไม่ต้ังใจ 

3. พนักงานท่ีไม่มีความผูกพันต่อองค์กร (Actively disengaged) คือ พนักงานท่ีไม่มีความสุขใน        

การทํางาน 

2. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร 

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) (อ้างใน เสกสรรค์ ศิริวรรณ, 2554: 7)  

พบว่าปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เกิดความผูกพันของพนักงานเกิดจากองค์ประกอบความผูกพันท้ังหมด 4 ด้าน คือ  
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1. ด้านองค์กร (Company) ได้แก่ การถ่ายทอดนโยบายกลยุทธ์ให้กับทุกหน่วยงาน การจัดให้มีช่องทาง

เพื่อส่ือสารกับพนักงาน การเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และการส่งเสริมให้

พนักงานได้เรียนรู้ และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ในองค์กร การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมรวมถึงการได้รับสวัสดิการที่ดีต่างๆ 

เช่น ประกันสังคมและค่ารักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา โบนัส  

2. ด้านงาน (Job) ได้แก่ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พนักงาน

อย่างเพียงพอ การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และพนักงานมีรูปแบบในการทํางานที่สอดคล้อง

กับองค์กร  

3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Development) ได้แก่  การวางแผนด้าน        

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม การกําหนดขีดความสามารถขององค์กรและพนักงาน และความรู้สึกมั่นคงใน

การทํางานของพนักงาน  

4. ด้านภาวะผู้นํา (Leadership) ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ

ผู้บังคับบัญชาให้ความสําคัญกับเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้บังคับบัญชามีการแนะนําและแนวทางในการปฏิบัต ิ

ผู้บังคับบัญชามีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 

3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

นิติภรณ์ วัฒนาวีรวงศ์ (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทเคฮิน (ไทยแลนด์) 

จํากัด จังหวัดลําพูน โดยทําการศึกษาจากพนักงานจํานวนท้ังส้ิน 341 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20-30 ป ี

มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุการทํางานไม่เกิน 2 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต้ังแต่ 

5,001-10,000 บาท เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามพบว่ามีระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานใน

ระดับไม่ผูกพันต่อองค์การ (Not-Engaged) และปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานคือ ด้านองค์กร  

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้นํา ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผล คือ ด้านงาน 

ธรรศธรณ์  ธนาระพีพันธ์ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ  

บริษัทไทย-เอ-ฟลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือพนักงานฝ่ายปฏิบัติการจํานวน 190 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับมัธยมศึกษา และมีอายุการทํางาน

มากกว่า 6 ปี ขึ้นไป มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต้ังแต่ 10,001-15,000 บาทเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามพบว่ามี

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในระดับผูกพันต่อองค์การ (Engaged) และปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ

ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ คือ ด้านภาวะผู้นํา ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผล คือ ด้านองค์กร ด้านงาน และด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาน้ี ใช้ปัจจัยในการศึกษา 4 ด้าน ตามกรอบแนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

(2549) ดังต่อไปน้ี (1) ด้านองค์กร (2) ด้านงาน (3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ (4) ด้านภาวะผู้นํา ศึกษาระดับ
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ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จากความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมตามแนวคิดของ Steers (1977) แล้วแปลผล

ระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม เพื่อสรุปผลความผูกพันต่อองค์กรตามแนวคิดของ The Gallup Organization 

(2003) และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยแต่ละด้านกับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม  

   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน           ความผูกพันในภาพรวม      

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  แนวคิดในการศึกษาความผูกพันต่อองค์กร บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด 

3.2 ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 

ในการศึกษาครั้งน้ี กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 247 คนแบ่งเป็นพนักงานรายวัน จํานวน 165 คน และพนักงาน

รายเดือน จํานวน 82 คนโดยกําหนดขนาดตัวอย่างท่ีความเชื่อม่ัน 95% และท่ีความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5%  โดยใช้สูตร

การคํานวณของ Yamane (1967) จากจํานวนประชากรซ่ึงไม่รวมระดับบริหาร 641 คน (ท่ีมา: รายงาน HR ประจําเดือน 

กันยายน, 2559) 

วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling)แบบแบ่ง

ชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งสุ่มเป็นพนักงานรายวัน  และพนักงานรายเดือนตามสัดส่วนประชากร  

แล้วจึงแบ่งสุ่มตัวอย่างจากทุกสังกัดงานตามสัดส่วน รายละเอียดดังตาราง 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนพนักงานทั้งหมด และจํานวนท่ีถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างแยกตามพนักงานรายวัน  

และพนักงานรายเดือน 

สังกัดพนักงานทั้งหมด 
จํานวน

ประชากร  

สัดส่วน 

ประชากร 

จํานวน 

กลุ่มตัวอย่าง 

พนักงานรายวัน 427 427/641=0.67 165 

พนักงานรายเดือน 214 214/641 =0.33 82 

รวม 641  247 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยใช้เก็บข้อมูลดังต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศอายุระดับการศึกษาอายุการทํางานอัตรา

เงินเดือน(ไม่รวมค่าล่วงเวลา)ค่าล่วงเวลาและเงินได้ตามระเบียบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเฉล่ียต่อ

เดือน สังกัดและระดับตําแหน่งงาน 

(1) ด้านองค์กร(Company)

(2) ด้านงาน(Job) 

(3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(Human Resource Development) 

(4) ด้านภาวะผู้นํา(Leadership) 

 

ความผูกพนั            

ต่อองค์กร  

 ของพนักงาน  

(Employee 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมประกอบด้วย คําถามด้านความผูกพัน

ต่อองค์กรในภาพรวม จํานวน 3 ข้อตามแนวคิดของ Steers (1977) โดยใช้รูปแบบ Likert Scale มีโครงสร้างระดับความ

คิดเห็น 5 ระดับ 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรโดยอ้างอิงจากสมาคมการจัดการ

งานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) ซ่ึงประกอบด้วยด้านองค์กร (Company) ด้านงาน (Job) ด้านการพัฒนาทรัพยากร

ม นุ ษ ย์  (Human Resource Development)  แ ล ะ ด้ า น ภ า ว ะ ผู้ นํ า  ( Leadership)  โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บ บ  Likert Scale  

มีโครงสร้างระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจํานวน  247 ชุด ทําการวิเคราะห์โดยการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ตั ว แ ป ร ด้ ว ย ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ส ม ก า รถ ด ถ อ ยพ หุ คุ ณ  (Multiple Regression) ร ะห ว่ า ง ตั ว แ ป ร ด้ า น อ ง ค์ ก ร  

ด้านงาน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้นํา กับความผูกพันภาพรวมต่อองค์กร และใช้สถิติ 

เชิ งพรรณนา  (Descriptive Statistics) โดยใช้ ค่ าสถิ ติ  ดั งนี้  ค่ าความ ถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ  (Percentage)  

ใช้อธิบายลักษณะข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน อัตราเงินเดือน(ไม่รวม

ค่าล่วงเวลา) ค่าล่วงเวลาและเงินได้ตามระเบียบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเฉล่ียต่อเดือนสังกัดและ

ระดับตําแหน่งงาน ค่าเฉลี่ย (Means) ใช้อธิบายระดับความผูกพันต่อองค์กรและเปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มประชากร

กับระดับความผูกพันต่อองค์กร 

การแปลความหมายข้อมูลใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ได้มาจาก     

การคํานวณช่วงคะแนนจากสูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2543) ดังนี้  

 ช่วงความกวา้งของอันตรภาคช้ัน =                     พิสัย 

            จํานวนชัน้ 

การวัดระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน พิจารณาระดับความ

คิดเห็นของพนักงานจากคําถามเกี่ยวกับปัจจัยท้ัง 4 ด้าน การวิเคราะห์คะแนนจะนํามาแปลความหมายเป็น 5ระดับ ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย   ระดับความคิดเห็น 

4.21 - 5.00   มากท่ีสุด 

3.41 - 4.20   มาก 

2.61 - 3.40   ปานกลาง 

1.81 - 2.60   น้อย 

1.00 - 1.80   น้อยท่ีสุด 

การวัดระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน พิจารณาระดับความคิดเห็นของพนักงานจากคําถาม

ด้านความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมการวิเคราะห์คะแนนจะนํามาแปลความหมายเป็น 3ระดับ ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย ระดับความคิดเห็น          ระดับความผูกพันของพนักงาน 

3.68 - 5.00 มาก   มีความผูกพันต่อองค์กร (Engaged) 

2.34 - 3.67  ปานกลาง  ไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) 

1.00 - 2.33  น้อย   ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร (Actively Disengaged)  
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ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือพนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัดอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปางซึ่ง

ไม่รวมระดับบริหารจํานวน 247 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 31 - 40 ปีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย หรือ ปวช. และมัธยมศึกษาตอนต้น มีอายุการทํางานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปและอายุการทํางาน 1 - 3  ปีมีอัตรา

เงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) ไม่เกิน 10,000 บาทมีค่าล่วงเวลาและเงินได้ตามระเบียบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ

บริษัทโดยรวมเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาทเป็นสังกัดฝ่ายการผลิต โรงงาน 2 และสังกัดฝ่ายการผลิต โรงงาน 1 ส่วน

ใหญ่เป็นระดับตําแหน่งงานระดับ O (พนักงานรายวัน) 

2. ข้อมูลเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในภาพรวม 

ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม 
พนักงานรายวัน

(n=165) 

พนักงานรายเดือน

(n=82) 

พนักงานทั้งหมด

(n=247) 

1.  มีความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้าและ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์กร 

3.39 3.70 3.49 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

2.  มีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายาม

อย่างเต็มที่เพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

3.62 3.96 3.73 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.  มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ

คงความเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 

3.67 3.85 3.73 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

รวมค่าเฉลี่ย 

3.56 3.84 3.65 

ไม่ยึดติดกับความ

ผูกพันต่อองค์กร 

(Not-engaged) 

มีความผูกพันต่อ

องค์กร (Engaged) 

ไม่ยึดติดกับความผูกพัน

ต่อองค์กร 

(Not-engaged) 

จากตารางท่ี 2 ข้อมูลท่ีทําการสุ่มตัวอย่างในภาพรวมของพนักงานท้ังหมด มีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพัน

ต่อองค์กรในภาพรวมในระดับไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) (ค่าเฉลี่ย 3.65) ซ่ึงหมายถึงพนักงานไม่มี

ความกระตือรือร้นในการทํางานทํางานโดยไม่ต้ังใจ 

เม่ือพิจารณาคําถามด้านความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมทัง้ 3 ข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากอยู ่2 ข้อ คือ 

 1. พนักงานมีความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ขององค์กร  

2. พนักงานมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปมีความคิดเห็น    

อยูใ่นระดับปานกลางอยู ่1 ข้อคือ 
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 3. พนักงานมีความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้าและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรแต่เม่ือพิจารณา

ตามประเภทของพนักงาน พบว่ากลุ่มที่มีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมในระดับไม่ยึดติดกับ  

ความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) คือกลุ่มพนักงานรายวัน (ค่าเฉลี่ย3.56) และยังพบว่ากลุ่มที่มีความคิดเห็นต่อระดับ

ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมในระดับมีความผูกพันต่อองค์กร (Engaged) คือกลุ่มพนักงานรายเดือน (ค่าเฉล่ีย 3.84) 

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในภาพรวมจําแนกตามอายุ 

ความผูกพันต่อองค์กร        

ในภาพรวม 

อายุ 

20 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 55 ปี 

( n=90 ) ( n=106 ) ( n=44 ) ( n=7 ) 

1.  มีความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้า

และยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์กร 

3.32 3.53 3.68 3.86 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2.  มีความเต็มใจที่จะใช้ความ

พยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์

ขององค์กร 

3.66 3.73 3.82 4.29 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.  มีความปรารถนาอย่างแรง

กล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของ

องค์กรต่อไป 

3.58 3.75 3.91 4.43 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก)) (มาก) 

รวมค่าเฉลี่ย 

3.52 3.67 3.80 4.19 

ไม่ยึดติดกับความ

ผูกพันต่อองค์กร 

(Not-engaged) 

ไม่ยึดติดกับความ

ผูกพันต่อองค์กร 

(Not-engaged) 

มีความผูกพัน

ต่อองค์กร 

(Engaged) 

มีความผูกพัน

ต่อองค์กร 

(Engaged) 

 

จากตารางที่ 3 ข้อมูลที่ทําการสุ่มตัวอย่างพนักงาน หากแบ่งตามอายุพนักงาน พบว่ากลุ่มอายุระหว่าง 20-30 ป ี

(ค่าเฉล่ีย 3.52) และกลุ่มอายุระหว่าง 31-40 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.67) จะมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรใน

ภาพรวมในระดับไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) แต่กลุ่มอายุ 41-50 ปี (ค่าเฉล่ีย 3.80) และกลุ่มอายุ 

51-55 ปี (ค่าเฉลี่ย 4.19) จะมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมในระดับมีความผูกพันต่อองค์กร

(Engaged) และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มพนักงานท่ีมีอายุต้ังแต่ 41 ปีข้ึนไปน้ัน มีข้อคิดเห็นต่อคําถามด้านความผูกพันต่อ

องค์กรในภาพรวมทั้ง 3 ข้อ อยู่ในระดับมากในทุกข้อคําถาม ดังนั้นจะพบว่าปัจจัยด้านอายุพนักงานมีผลต่อระดับ       

ความผูกพันต่อองค์กร 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในภาพรวมจําแนกตามอายุการทํางาน 

ความผูกพันต่อองค์กร        

ในภาพรวม 

อายุการทํางาน 

อยู่ระหว่าง 

ทดลองงาน 

ผ่านทดลอง

งานแต่ไม่เกิน

1ป ี

1 -9  ป ี
ต้ังแต่10 ปีข้ึน

ไป 

( n=7 ) ( n=20 ) ( n=153 ) ( n=67 ) 

1.  มีความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้า

และยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์กร 

3.29 3.45 3.37 3.79 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2.  มีความเต็มใจที่จะใช้ความ

พยายามอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์

ขององค์กร 

3.71 3.75 3.58 4.07 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

3.  มีความปรารถนาอย่างแรง

กล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกของ

องค์กรต่อไป 

3.57 3.85 3.60 4.01 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

รวมค่าเฉลี่ย 

3.52 3.68 3.52 3.96 

ไม่ยึดติดกับความ

ผูกพันต่อองค์กร 

(Not-engaged)

มีความผูกพัน

ต่อองค์กร 

(Engaged)

ไม่ยึดติดกับความ

ผูกพันต่อองค์กร 

(Not-engaged) 

มีความผูกพัน

ต่อองค์กร 

(Engaged)

 

จากตารางที่ 4ข้อมูลท่ีทําการสุ่มตัวอย่างพนักงาน หากแบ่งตามอายุการทํางาน พบว่า กลุ่มอยู่ระหว่าง 

ทดลองงาน (ค่าเฉล่ีย 3.52) และกลุ่มอายุการทํางาน1 - 9 ปี (ค่าเฉลี่ย 3.52) จะมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อ

องค์กรในภาพรวมในระดับไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) แต่กลุ่มผ่านทดลองงานแต่ไม่เกิน 1 ป ี

(ค่าเฉลี่ย 3.68) และกลุ่มท่ีมีอายุการทํางานต้ังแต่10 ปีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.96) จะมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อ

องค์กรในภาพรวมในระดับมีความผูกพันต่อองค์กร (Engaged) และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มพนักงานท่ีมีอายุการทํางาน

ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไปน้ัน มีข้อคิดเห็นต่อคําถามด้านความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมทั้ง 3 ข้อ อยู่ในระดับมากในทุกข้อ

คําถามดังนั้นจะพบว่าปัจจัยด้านอายุการทํางานมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในภาพรวมจําแนกตามอัตราเงินเดือน 

ความผูกพันต่อองค์กรใน

ภาพรวม 

อัตราเงินเดือน(ไม่รวมค่าล่วงเวลา) 

ไม่เกิน 

10,000 

 บาท 

10,000 – 

14,999 บาท 

15,000 – 

19,999 บาท 

20,000 – 

24,999 บาท 

ต้ังแต่ 

25,000  

บาท ขึ้นไป 

( n=158 ) ( n=49 ) ( n=26 ) ( n=8 ) ( n=6 ) 

1.  มีความเชื่อม่ันอย่างแรง

กล้าและยอมรับเป้าหมายและ

ค่านิยมขององค์กร 

3.4 3.53 3.81 3.88 3.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

2.  มีความเต็มใจที่จะใช้ความ

พยายามอย่างเต็มที่เพื่อ

ประโยชน์ขององค์กร 

3.64 3.78 4.12 4 3.83 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.  มีความปรารถนาอย่าง

แรงกล้าที่จะคงความเป็น

สมาชิกขององค์กรต่อไป 

3.69 3.73 3.92 3.88 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

รวมค่าเฉลี่ย 

3.58 3.68 3.95 3.92 3.78 

ไม่ยึดติดกับความ

ผูกพันต่อองค์กร 

(Not-engaged)

มีความผูกพัน

ต่อองค์กร 

(Engaged)

มีความผูกพัน

ต่อองค์กร 

(Engaged)

มีความผูกพัน

ต่อองค์กร 

(Engaged) 

มีความผูกพัน

ต่อองค์กร 

(Engaged)

จากตารางท่ี 5 ข้อมูลท่ีทําการสุ่มตัวอย่างพนักงาน หากแบ่งตามอัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)พบว่ากลุ่ม

อัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.58) จะมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร

ในภาพรวมในระดับไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) แต่กลุ่มอัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) 

10,000 – 14,999 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.68) , กลุ่มอัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) 15,000 – 19,999 บาท (ค่าเฉล่ีย 

3.95), กลุ่มอัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) 20,000 – 24,999 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.92) และกลุ่มอัตราเงินเดือน (ไม่รวม

ค่าล่วงเวลา) ตั้งแต่ 25,000 บาทข้ึนไป จะมีความคิดเห็นต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมในระดับมีความผูกพัน

ต่อองค์กร (Engaged)  และจากข้อมูลยังพบว่ากลุ่มพนักงานที่อัตราเงินเดือน  (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)   อยู่ระหว่าง 15,000 – 

24,999 บาท น้ัน มีข้อคิดเห็นต่อคําถามด้านความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมทั้ง 3 ข้อ อยู่ในระดับมากในทุกข้อคําถาม

ดังน้ันจะพบว่าปัจจัยด้านอัตราเงินเดือน มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กร 

3. ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท้ัง 4 ด้านท่ีมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานต่อบริษัท 

ควอลิต้ี  เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นในระดับปานกลางท้ัง 4 ด้านได้แก่ด้านภาวะผู้นํา 

ด้านองค์กรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านงานเรียงตามลําดับ 
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พนักงานมีความเห็นต่อปัจจัยด้านภาวะผู้นําในระดับเห็นด้วยปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.27) และเม่ือพิจารณาปัจจัย

ย่อยแล้วพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางท้ังหมด 

พนักงานมีความเห็นต่อปัจจัยด้านองค์กรในระดับเห็นด้วยปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.25) และเม่ือพิจารณาปัจจัยย่อย

แล้วพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางท้ังหมด 

พนักงานมีความเห็นต่อปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23)  

และเมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยแล้วพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางท้ังหมด 

พนักงานมีความเห็นต่อปัจจัยด้านงานในระดับเห็นด้วยปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.22) และเม่ือพิจารณาปัจจัยย่อย

แล้วพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางท้ังหมด 

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด  

               ในภาพรวม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ 

ความผูกพันต่อองค์กรใน

ภาพรวม 

ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม 

Beta t Sig. R R Square 

ด้านองค์กร 0.199 2.032 0.043*

0.730 0.532 
ด้านงาน 0.076 0.894 0.372

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0.241 2.567 0.011*

ด้านภาวะผูนํ้า 0.269 3.317 0.001*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

ตัวทํานาย (Predictors) : ด้านองคก์ร,ด้านงาน,ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ด้านภาวะผู้นํา 

ตัวแปรตาม (Dependent variable) : ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม 

จากตารางท่ี 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นท้ัง 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านงาน ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้นํา กับตัวแปรตาม คือ ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.730 และระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมจะผันแปรตามปัจจัยท่ีส่งผลต่อทั้ง 4 ด้าน คิด

เป็นร้อยละ 53 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 47 เป็นผลมาจากปัจจัยในเร่ืองอื่นๆ แสดงว่าค่าที่ได้จากการทํานายด้วยสมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) นับได้ใกล้เคียงกับระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมของพนักงาน และเม่ือ

พิจารณาจากค่านัยสําคัญทางสถิติ (ค่า Sig.) พบว่าปัจจัยด้านภาวะผู้นํา ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านองค์กร 

มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับตํ่ากว่า 0.05 ส่วนปัจจัยด้านงาน ไม่มีผลต่อ

ระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม 
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1. ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

จากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมพนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง มีความผูกพันต่อ

องค์กรในระดับไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) โดยเม่ือพิจารณาในข้อคําถามย่อย พบว่า พนักงานมี

ความเห็นด้วยในระดับมากต่อการมีความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีเพื่อประโยชน์ขององค์กร การมีความ

ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป และพนักงานมีความเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อการมี

ความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ซ่ึงตรงกับแนวคิดความผูกพันต่อองค์กรของ 

Steers (1977) ท่ีว่าการท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรน้ัน พนักงานจะต้องมีการแสดงให้เห็นถึงความเช่ือม่ันอย่างแรงกล้าและ

การยอมรับเป้าหมายขององค์กร ความคาดหวังท่ีจะใช้ความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กรและความปรารถนาอย่าง

แรงกล้าที่จะดํารงรักษาสถานภาพของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

การแปลผลระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม เพื่อสรุปผลความผูกพันต่อองค์กรตามแนวคิดของ  

The Gallup Organization (2003) สรุปได้ว่าเป็นพนักงานประเภทที่ไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) คือ 

พนักงานไม่มีความกระตือรือร้นในการทํางาน ทํางานโดยไม่ต้ังใจ โดยผลน้ันสอดคล้องกับนิติภรณ์ วัฒนาวีรวงศ์ (2552) : 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดลําพูน ท่ีพบว่าพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามมี

ระดับความผูกพันต่อองค์การแบบไม่ผูกพันต่อองค์กร (Not-Engaged) คือ พนักงานท่ีเสมือน“ผีดิบในองค์กร”ทํางานให้

เสร็จตามความต้องการเบื้องต้นแต่ไม่มีใจรักและทุ่มเทในงานทํางานเพื่อต่อต้านวัตถุประสงค์ขององค์กรพนักงานเหล่านี้จะ

ไม่มีความผูกพันในงานซ่ึงเม่ือพิจารณาจากกลุ่มพนักงานของบริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง กับบริษัท เคฮิน 

(ไทยแลนด์) จํากัดจังหวัดลําพูน น้ันมีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านของอายุซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุไม่เกิน 40 ปีและมีอายุ

การทํางานไม่เกิน 6 ปี แต่ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับธรรศธรณ์ ธนาระพีพันธ์ (2557) ความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทย-เอ-ฟลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีพบว่ามีความผูกพันต่อองค์กรในระดับผูกพันต่อ

องค์กร (Engaged) คือ พนักงานท่ีเปรียบเสมือน“ดาวเด่นในองค์กร”ทํางานด้วยความมีใจรักและทุ่มเทในงานที่ได้รับ

มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรอย่างแท้จริง และจะหาแนวทางในการ

ปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึนอยู่เสมอ เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสําเร็จในท่ีสุดซึ่งเม่ือพิจารณาจากกลุ่มพนักงานของบริษัท 

ควอลิตี้เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง กับบริษัทไทย-เอ-ฟลาย จํากัดจังหวัดเชียงใหม่ นั้นมีลักษณะแตกต่างกันในด้านของ

อายุซึ่งส่วนใหญ่พนักงานของบริษัทไทย-เอ-ฟลาย จํากัดจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นกลุ่มอายุเกิน 40 ปีและมีอายุการทํางาน

เกิน 6 ปีขึ้นไป ดังน้ันปัจจัยส่วนบุคคลด้านของอายุพนักงานและอายุการทํางานน้ัน จึงเป็นปัจจัยท่ีมีการส่งผลต่อระดับ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 

2. ความสัมพันธ์ของความคิดเห็นต่อปัจจัยความผูกพันกับระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม 

จากการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง โดยรวมมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมี

ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านองค์กร ด้านงาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และด้านภาวะผู้นํา ในระดับปานกลาง

ท้ังหมด โดยมีระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมในระดับเห็นด้วยปานกลางเช่นกัน และเม่ือ

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นคือปัจจัยท่ีมีผลต่อองค์กรทั้ง 4 ด้าน กับตัวแปรตามคือความผูกพันต่อองค์กรใน

ภาพรวม พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน โดยพบว่าปัจจัยท้ัง 4 ด้านนั้นสามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรได ้
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ร้อยละ 53 สอดคล้องกับแนวคิดของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (2549) ท่ีพบว่าปัจจัยสําคัญท่ีทําให้

เกิดความผูกพันของพนักงานเกิดจากองค์ประกอบความผูกพันทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านองค์กร ด้านงาน ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และด้านภาวะผู้นํา อีกทั้งยังสอดคล้องกับ นิติภรณ์วัฒนาวีรวงศ์ (2552) ความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดลําพูนและ ธรรศธรณ์ ธนาระพีพันธ์ (2557)  ความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทย-เอ-ฟลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์กรทั้ง 4 

ด้าน กับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน โดยพบว่าปัจจัยทั้ง 4 ด้านนั้นสามารถพยากรณ์

ความผูกพันต่อองค์กรได้ ร้อยละ 82  และร้อยละ 25 ตามลําดับ 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม 

จากการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง  มีปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อ

องค์กรในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับตํ่ากว่า 0.05 คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นํา ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ และปัจจัยด้านองค์กร ส่วนท่ีไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับตํ่ากว่า 

0.05  คือ ปัจจัยเร่ืองงาน ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับนิติภรณ์วัฒนาวีรวงศ์ (2552) ความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานบริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จํากัด จังหวัดลําพูนแต่ไม่สอดคล้องกับธรรศธรณ์ ธนาระพีพันธ์ (2557)  ความผูกพัน

ต่อองค์การของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทย-เอ-ฟลาย จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีพบว่ามีปัจจัยด้านภาวะผู้นํา  

เพียงปัจจัยเดียวเท่าน้ันท่ีมีต่อความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับตํ่ากว่า 0.05 ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาด้านของปัจจัยส่วนบุคคลด้านของอายุพนักงานและอายุการทํางานของพนักงานแล้วมีความแตกต่างกันตามที่

กล่าวไว้ในการอภิปรายผลในข้อที่ 1 

4. ข้อเสนอแนะ 

ความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง อยู่ในระดับไม่ยึดติด

กับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) ซึ่งเป็นผลมาจากหัวข้อคําถามในหัวข้อ การมีความเช่ือม่ันอย่างแรงกล้าและ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของบริษัท มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงทางผู้ศึกษาเห็นด้วยว่าหากองค์กร

สามารถปรับปรุงในจุดดังกล่าวได้ จะส่งผลให้ระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้นได้โดยมีข้อเสนอแนะการปรับปรุงได้แก ่

การกําหนดนโยบาย เป้าหมายและค่านิยมของบริษัทท่ีชัดเจนและไม่เปล่ียนแปลงเร็วจนเกินไป การส่ือสารเพื่อสร้างการ

รับรู้และสร้างความเข้าใจให้พนักงานทราบอย่างท่ัวถึง และมีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุเป้าหมาย 

เป็นต้น อีกท้ังเม่ือแยกพิจารณาพนักงานออกมาเป็นกลุ่มพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือนแล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่า

การท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับไม่ยึดติดกับความผูกพันต่อองค์กร (Not-engaged) น้ัน เป็นผลมาจากความคิดเห็น

ของพนักงานรายวันเป็นหลัก เนื่องจากมีสัดส่วนของพนักงานมากถึงร้อยละ 66.80 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด ดังน้ันจึง

ควรเร่งปรับปรุงในกลุ่มของพนักงานรายวันก่อนเป็นลําดับแรก 

จากข้อมูลสรุปผลการศึกษาในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และด้านอายุการทํางาน ท่ีพบว่าพนักงานท่ีมี

อายุต้ังแต่ 41 ปีข้ึนไป และมีอายุการทํางานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปน้ัน จะมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับท่ีมีความผูกพันต่อ

องค์กร (Engaged) ดังนั้นหากทางบริษัทสามารถพิจารณารับกลุ่มพนักงานท่ีอยู่ในกลุ่มอายุ 31 ปีขึ้นไปและสามารถทํางาน

อยู่กับบริษัทต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป จะมีโอกาสที่สร้างความผูกพันต่อองค์กรไดสู้งมาก เน่ืองจากพนักงานกลุ่มอายุดังกล่าวจะมี

โอกาสที่จะเปล่ียนงานน้อยกว่ากลุ่มพนักงานที่อายุน้อย เพราะกลุ่มที่มีอายุต้ังแต่ 30 ปีลงมาน้ันเป็นกลุ่มวัยที่มีความพร้อม

ตลอดเวลาสําหรับการเปล่ียนงาน เน่ืองจากเป็นช่วงวัยท่ีเลือกงานหรือทดลองงาน ซ่ึงต่างจากกลุ่มวัย 31 ปีข้ึนไปท่ีเร่ิมมี
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ความต้องการความมั่นคงในการทํางานท่ีสูงข้ึน อีกทั้งยังอาจเป็นกลุ่มที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความคิด สมาธิและ

ประสบการณ์ท่ีมากกว่าอีกด้วย ท้ังน้ีหลังจากทดลองรับพนักงานกลุ่มดังกล่าวแล้ว ทางบริษัทควรมีการเก็บข้อมูลเพื่อ

ศึกษาความผูกพันของพนักงานตามระยะเวลาอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันผลการศึกษาและข้อเสนอแนะน้ี 

จากข้อมูลสรุปผลการศึกษาในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอัตราเงินเดือน (ไม่รวมค่าล่วงเวลา) ประกอบกับ

การแบ่งกลุ่มพนักงานเป็นรายวันและรายเดือน ท่ีพบว่าพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนต้ังแต่ 10,000  บาทขึ้นไป และพนักงาน

รายเดือนน้ัน จะมีความผูกต่อองค์กรในระดับท่ีมีความผูกพันต่อองค์กร (Engaged) ดังน้ันจึงมีข้อเสนอแนะว่าหากทาง

บริษัทต้องการรักษาพนักงานไว้กับบริษัทควรท่ีจะพิจารณาปรับให้พนักงานดังกล่าวมีรายได้ท่ีไม่ตํ่ากว่า 10,000  บาท   

โดยมุ่งเน้นเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานท่ีเพิ่มข้ึนแทนการจ้างแรงงานตามค่าแรงขั้นตํ่า จะมีโอกาสช่วยเรื่องการรักษา

พนักงานได้ เน่ืองจากจะเป็นการสร้างความม่ันคงในหน้าที่การงาน สวัสดิการและรายได้ท่ีน่าจูงใจให้ทํางานอยู่กับองค์กร

มากขึ้นและในระยะยาวก็จะสามารถสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดกับพนักงานได้ง่ายข้ึน 

แนวทางการรักษาพนักงานให้ทํางานกับองค์กรเป็นระยะเวลานานต่อเน่ือง เพื่อสร้างให้เกิดความผูกพันต่อ

องค์กรของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง เสนอแนะควรมีการมุ่งเน้นปรับปรุง ปัจจัยด้านภาวะผู้นํา 

ปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปัจจัยด้านองค์กร เป็นหลัก เพราะมีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนักงานสําหรับปัจจัยด้านภาวะผู้นํา ส่ิงท่ีควรปรับปรุงได้แก่การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกคนการให้คําแนะนํา

และแนวทางด้านความก้าวหน้าและการพัฒนาการทํางานให้แก่พนักงาน การมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและการถ่ายทอดให้

พนักงานได้รับทราบ เป็นต้น สําหรับปัจจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ควรปรับปรุงได้แก ่การส่งเสริมให้พนักงาน

ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และก้าวหน้าไปสู่ตําแหน่งงานที่ดีข้ึนในที่ทํางาน การมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน

ท่ีชัดเจน และการมีการจัดระบบให้คําปรึกษาและการพัฒนาความรู้แก่พนักงานเป็นต้น สําหรับปัจจัยด้านองค์กร ส่ิงท่ีควร

ปรับปรุงได้แก่ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้

และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในองค์กรการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยให้กับพนักงาน เป็นต้น 

จากการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรน้ัน พบว่าการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน สิ่งท่ีจําเป็น 

นอกเหนือจากการปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว ยังคงต้องอาศัยเร่ืองของระยะเวลาในการท่ีจะให้พนักงานเกิด

ความรู้สึกที่ผูกพันต่อองค์กรด้วย เพราะจากการศึกษาน้ันพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านของอายุพนักงานและอายุการทํางาน

ของพนักงานน้ัน เป็นปัจจัยท่ีมีการส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเน่ืองจากความผูกพันน้ันเป็นการ

สร้างความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรซ่ึงมีลักษณะท่ียาวนานกว่าความพึงพอใจ ดังนั้นองค์กรควรมีการพัฒนา

ปรับปรุงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความผูกพันอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ จึงจะทําให้พนักงานเกิดมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร

ได้ ซึ่งหากทําให้พนักงานสามารถมีความผูกพันต่อองค์กรแล้ว จะทําใหพ้นักงานมีการทํางานด้วยความเต็มใจ และทุ่มเทใน

งานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริง อยากทํางานอยู่

กับองค์กร และจะหาแนวทางในการปรับปรุงตนเอง เพื่อทําให้องค์กรก้าวไปสูค่วามสําเร็จได้ 
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การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง: กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปไข่ 

WAREHOUSE AND INVENTORY MANAGEMENT: A CASE STUDY OF EGG PROCESSING PLANT 

บุญชนะ สุรกานนท์1 ณัฐพรพรรณ อุตมา2 สุเทพ นิ่มสาย3 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาโซ่อุปทานและปัญหาในโซ่อุปทานของ โรงงานแปรรูปไข่  

แห่งหน่ึงในจังหวัดสุโขทัยเป็นกรณีศึกษา เพื่อการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังและบริหารคลังสินค้า โดยได้

ทําการศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการของโรงงานแปรรูปไข่ในสภาพปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาในเร่ืองของการจัดการสินค้า  

คงคลัง ไม่มีการจัดการที่เหมาะสมทําให้เกิดต้นทุนจมหรือสินค้าขาดมือ ในการดําเนินการปรับปรุงจะดําเนินการบน

พื้นฐานของหลักการวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis), ปริมาณการส่ังซ้ือแบบประหยัด (Economic Order 

Quantity),  

การวิเคราะห์จุดส่ังซ้ือใหม่ (Reorder Point) และการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) ผลจากการศึกษาวิจัย

พบว่า การจัดการสินค้าคงคลังด้วยวิธีการวิเคราะห์พาเรโตเอบีซีของสินค้าไข่แปรรูปท้ังหมด 15 ประเภททําให้ทราบมูลค่า

ของสินค้าในกลุ่ม A, B และ C จากน้ันได้ทําการคํานวณหาการส่ังซ้ือสินค้าแบบประหยัด  (Economic Order Quantity),  

การสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) และการวิเคราะห์จุดส่ังซ้ือใหม่ (Reorder Point) จากการคํานวณด้วยวิธีการ

ดังกล่าวพบว่า  สามารถช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลังของโรงงานได้ถึง 241,554.29 บาทต่อปี คิดเป็น 40.41% ของ      

ต้นทุน รวมทั้งหมด 

 

คําสําคัญ : การวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบี ซี / ปริมาณการส่ังซื้อแบบประหยัด / การวิเคราะห์จุดสั่ง ซ้ือใหม่ /                 

การสํารองสินค้าคงคลัง 
 

ABSTRACT 

This research aims to study supply chain and supply chain’s issues in Sukhothai egg processing plant case 

study.  The aim is to improve warehouse and inventory management model.  Its management data revealed that 

there were inventory management issues which caused sunk cost and out of stock. Pareto ABC analysis, economic 

order quantity, reorder point and safety stock were used to improve model. As a result of using Pareto ABC analysis 

to analyze 15 SKU of egg processed product, it indicated that value of each product in A, B, C group and arranged 

                                                            
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

3 ดร. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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importance of product in each group. Then researcher calculate economic order quantity, safety stock and reorder 

point, and found that it can reduce 241,554.29 baht per year or 40.41% of total cost.   
 

Key word: Perato ABC Analysis/Economic Order Quantity/Reorder Point/Safety Stock 

1. บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา 

การประกอบธุรกิจค้าขายจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังซ่ึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากใน        

การประกอบธุรกิจ เน่ืองจากวิธีการในการควบคุมและจัดการวางแผนบริหารสินค้าคงคลังมีความสําคัญในแง่ของ       

การแข่งขันท่ีจะทําให้เกิดความได้เปรียบของธุรกิจ เพราะการบริหารสินค้าคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ต้นทุนใน         

การจัดเก็บลดลง ซ่ึงจะทําให้เกิดประสิทธิผลในการสร้างความได้เปรียบหรือจุดแตกต่างในเชิงการแข่งขันได้ 

ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของโรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย เป็นธุรกิจท่ีทําการแปรรูปไข่ให้เป็นไข่เค็มไข่เยี่ยวม้า 

และรวมถึงไข่ดิบท่ียังไม่แปรรูปร่วมด้วยส่วนหนึ่ง จากการสํารวจพบว่าโรงงานแห่งน้ีประสบปัญหาด้านการจัดการสินค้า

คงคลังและบริหารการจัดซื้อ เน่ืองจากสินค้าเป็นสินค้าจําพวกเสียคุณภาพได้ง่ายหากเก็บไว้นาน โดยการส่ังไข่ในแต่ละ

ครั้ง จะส่ังมาครั้งละจํานวนมาก ทําให้เกิดต้นทุนจมจํานวนมากในกรณีสินค้าขายไม่หมดตัวสินค้าก็จะเริ่มเสื่อมคุณภาพ 

ทําให้ไม่สามารถขายได้ในราคาปกติหรืออาจจําต้องล้างสต็อกท้ิงท้ังหมด ดังน้ันเพื่อให้การจัดการสินค้าคงคลังมี

ประสิทธิภาพท้ังในด้านของจํานวณสินค้าในการจัดซื้อแต่ละครั้ง วันเวลาท่ีควรสั่ง ผู้วิจัยจึงได้นําเอาทฤษฎีการคํานวณ

ปริมาณการส่ังซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity) และมีการวิเคราะห์จุดส่ังซื้อใหม่ (Reorder Point) เพื่อกําหนด

ช่วงเวลาที่เหมาะสมควรแก่การส่ังซ้ือ และการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) เพื่อป้องกันสินค้าขาดสต็อค  

มาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจแห่งนี้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาการบริหารสินค้าคงคลังของโรงงานแปรรูปไข่ 

1.2.2 ศึกษาแนวทางการบริหารสินค้าคงคลังโดยประยุกต์ใช้ Pareto ABC Analysis, Economic Order 

Quantity, Reorder Point และ Safety Stock 

1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 

1.3.1 โรงงานแปรรูปไข่ได้ทราบถึงสภาพปัจจุบันและปัญหาท่ีควรแก้ไข 

1.3.2 โรงงานได้แนวทางการบริหารสินค้าคงคลังท่ีเหมาะสม สามารถลดต้นทุนการส่ังซ้ือ ช่วงเวลาที่

เหมาะสมในการส่ังซ้ือใหม่ และมีแบบแผนในการดําเนินงาน 

1.3.3 โรงงานสามารถนําวิธีการของงานวิจัยน้ีไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นแนวทางใหม่ท่ีจะเพิ่มผลกําไรให้กับ

โรงงานได้มากขึ้น 
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1.4 คําถามในการวิจัย 

1.4.1 ปริมาณการส่ังซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity) มีปริมาณเท่าใด 

1.4.2 การวิเคราะห์จุดส่ังซ้ือใหม่ (Reorder Point)สั่งซ้ือเม่ือใด 

1.4.3 ปริมาณที่เหมาะสมในการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) มีปริมาณเท่าใด 

1.4.4 หลังใช้ทฤษฎี แนวคิดท่ีกําหนด โรงงานจะสามารถ (Save Cost) ได้ก่ีเปอร์เซ็น 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

1.5.1 ขอบเขตด้านสถานที่ในการศึกษา กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย 

1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาและทฤษฎี เป็นการศึกษาข้อมูลของการจัดซ้ือและการบริหารคลังสินค้า สินค้า 

คงคลัง โดยใช้ทฤษฎีการหาปริมาณการส่ังซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity) ในการส่ังซ้ือ ร่วมกับทฤษฎีการ

หาช่วงเวลาท่ีควรส่ังซ้ือใหม่ (Reorder Point) และการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) ทําให้มีสินค้าอยู่ตลอดเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า 

1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเก็บรวมรวบวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําข้อมูล  

ของโรงงานแห่งนี้ ต้ังแต่ วันที่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2560 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 ปริมาณการส่ังซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) คือ การส่ังซ้ือสินค้าในแต่ละครั้งจะ

ส่ังในปริมาณที่ทําให้ค่าใช่จ่ายรวมตํ่าที่สุดและประหยัดท่ีสุด 

1.6.2 การวิเคราะห์จุดส่ังซ้ือใหม่ (Reorder Point: ROP) คือ ช่วงเวลาหรือจุดที่ใช้สําหรับการส่ังซ้ือสินค้าใน

รอบถัดไป 

1.6.3 การสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) คือ สินค้าท่ีถูกสต็อคไว้เพ่ือป้องกันสินค้าขาดมือ 

1.6.4 สินค้าคงคลัง (Inventory) คือ วัสดุหรือสินค้าต่างๆ ท่ีเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน อาจเป็น

การดําเนินงานผลิต ดําเนินการขาย ฯลฯ 

1.6.5 การวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis) คือ การท่ีให้ความสําคัญกับสินค้าตามกลุ่ม

สินค้าโดยการจัดลําดับสินค้าตามยอดขายหรือส่วนแบ่งกําไรของสินค้าน้ัน 

2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวทางการศึกษา การแก้ปัญหาจัดการสินค้าคงคลังของ โรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยได้รวบรวม

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งมีดังนี้ 

2.1 ทฤษฎ ีและแนวคิด 

2.1.1 การวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซ ี(Pareto ABC Analysis) 

เป็นแนวคิดที่ให้ความสําคัญกับสินค้าตามกลุ่มสินค้าโดยการจัดลําดับสินค้าตามยอดขายหรือส่วนแบ่งกําไร 

ของสินค้าน้ัน ซ่ึงสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่ม A จะประกอบด้วยสินค้าเพียงไม่กี่ประเภทหรือมีจํานวน SKU (Stock Keeping Unit) 
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น้อยแต่เป็นสินค้าท่ีมียอดขายหรือส่วนแบ่งกําไรมากที่สุด ส่วนสินค้าท่ีมียอดขายหรือส่วนแบ่งกําไรรองลงไปจะได้รับ

ความสําคัญน้อยลงเป็น B และ C ตามลําดับ (มุนินทร์ ลพบุรี, 2549) 

 

2.1.2 ทฤษฎีการหาปริมาณการส่ังซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) 

คือปริมาณการส่ังซื้อท่ีประหยัด ท่ีมีลักษณะของความต้องการที่เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับความต้องการ

ของสินค้าคงคลังตัวอื่น ปริมาณการส่ังซ้ือท่ีประหยัดจะพิจารณาต้นทุนรวมของสินค้าคงคลังที่ตํ่าสุดเป็นหลัก เพื่อกําหนด

ระดับปริมาณการส่ังซ้ือต่อครั้งท่ีเรียกว่า “ปริมาณการส่ังซ้ือแบบประหยัด”ซึ่งจะสามารถคํานวณได้จากสูตร การหา

ปริมาณการส่ังซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) และต้นทุนรวม (TC) และถ้าต้องการต้นทุนรวมท่ีตํ่าสุด 

จํานวนส่ังซ้ือต่อปี หรือรอบเวลาการส่ังซ้ือท่ีจะสามารถประหยัดได้มากท่ีสุด ให้แทน Q ด้วย EOQ หรือ Q* ที่คํานวณได้ 

(คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2537) 

2
	

2
	

2.1.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) 

ธีรพงษ์ กลิ่นห้ามหาญ (2553) ในการบริหารจัดซ้ือสินค้าคงคลัง เวลาก็เป็นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างยิ่งตัวหน่ึง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าระบบการควบคุมสินค้าคงคลังของกิจการเป็นแบบต่อเน่ือง จะสามารถกําหนดท่ีจะส่ังซ้ือใหม่ได้เม่ือ

พบว่าสินค้าคงคลังลดเหลือระดับหน่ึงก็จะส่ังซ้ือของมาใหม่ในปริมาณคงที่เท่ากับปริมาณการส่ังซื้อที่กําหนดไว้ ซึ่งเงื่อนไข 

ในการหาจุดส่ังซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังคงที่และรอบเวลาคงที่ จะหาได้จากสูตร 

d LT 	
2.1.4 การสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551) กรณีจัดให้มีของเหลือเผ่ือสถานการณ์ต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ้นในอนาคตย่อมไม่มีอะไรท่ีแน่นอนเสมอไป อาจจะเกิดปัญหาข้ึนได้ตลอดเวลา เช่น ในกรณีที่มีความต้องการใช้

สินค้าสูงกว่าท่ีคาดไว้ทําให้สินค้าหมดสต็อกเร็วกว่ากําหนดซ่ึงจะทําให้เกิดสินค้าขาดสต็อกได้ ดังน้ัน เพื่อป้องกันการเกิด

ปัญหาดังกล่าว ควรมีการจัดให้มีสินค้าคงคลังเผ่ือขาดมือเหลือสํารองไว้ซ่ึงมีสูตรการคํานวณดังน้ี 

√ 	

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ผู้วิจัยได้รวบรวมทฤษฎีแนวคิด 

รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องในการลดต้นทุนของสินค้าคงคลัง ซึ่งมีดังน้ี 

ภัคสุเพ็ญ จีวิพันธ์พงษ์ (2547) ได้ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองการปรับปรุงสินค้าคงคลังของโรงงานกระดาษ

สาขนาดใหญ่แห่งหน่ึง พบว่าการปรับปรุงสินค้าคงคลังเริ่มจากการแบ่งระดับความสําคัญสินค้าแต่ละประเภท  

แต่ละรายการโดยใช้การวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis) จากนั้นได้ทําการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety 
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Stock) และวิธีการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) ผลของการปรับปรุงสินค้าคงคลังได้สรุปว่ามีประสิทธิภาพ

มากข้ึนจาก 22% เป็น 55%  

ณัฐนันท์ หวังเกษมกุล (2557) ได้ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจชิ้นส่วนไก่ แช่แข็ง อําเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย และหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยจัดระบบการจัดการสินค้าคงคลังใหม่ด้วยวิธีการนําแนวคิดและทฤษฎีตา่งๆ 

มาประยุกต ์เพื่อที่จะลดปัญหาสินคา้ขาดมือและให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการขายน้อยท่ีสุด ดําเนินการศึกษาบนพื้นฐาน

การใช้หลักการวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis), ปริมาณการส่ังซื้อแบบประหยัด (Economic Order 

Quantity: EOQ), การวิเคราะห์จุดส่ังซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) และการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) ผลจาก

การศึกษาพบว่า การจัดการสินค้าคงคลังโดยการวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี(Pareto ABC Analysis) ของสินค้าชิ้นส่วนไก่

แช่แข็ง 17 ประเภท สามารถแบ่งสินค้าเป็นหมวดหมู่ A, B และ C โดยมีการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือแบบประหยัด 

(Economic Order Quantity: EOQ) และการวิเคราะห์จุดส่ังซ้ือใหม่ (Reorder Point: ROP) ของสินค้าหมวดหมู่ A และเม่ือ

เปรียบเทียบกับการส่ังซื้อและจัดเก็บแบบเดิม สามารถลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าไปได้ 22.89 เปอร์เซ็นต์ หรือ 55,009 

บาทต่อ 6 เดือน  

ปัณณวุฒิ ป่ินสวัสด์ิ (2555) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของโรงงานผลิต

ตุ๊กตาในจังหวัดราชบุรี โดยศึกษาแนวทางการจัดสรรพื้นท่ีจัดเก็บสินค้าคงคลังโดยยึดหลักวิธีการวิเคราะห์แบบ 

พาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis) ในการจัดพื้นที่คลังสินค้า และวัดประสิทธิภาพโดยทําการคํานวณผลรวมของ

ระยะทางท่ีมากที่สุดในการเคล่ือนย้ายสินค้า ซ่ึงผลรวมของระยะทางท่ีมากท่ีสุดในการเคล่ือนย้ายสินค้าสําเร็จรูปแบบสุ่ม

เท่ากับ 700,252 เมตร และผลรวมของระยะทางที่มากท่ีสุดในการเคล่ือนย้ายสินค้าสําเร็จรูปแบบแยกหมวดหมู่เท่ากับ 

518,396 เมตร ซึ่งผลจากการวิเคราะห์น้ันทําให้ระยะทางในการเคลื่อนย้ายสินค้าลดลงเป็นระยะทาง 181,856 เมตร  

หรือคิดเป็นร้อยละ 25.97 

 วรกฤช สุตา (2557) ได้ทําการศึกษาแนวทางการจัดการด้านสินค้าคงคลังในกิจการวัสดุก่อสร้างและสาเหตุของ

ปัญหา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าของร้านเชียงรายนิคม จากการศึกษาพบว่า 

การจัดการสินค้าไม่เป็นหมวดหมู่ ขาดการวางแผนการจัดซ้ือสินค้า การวิจัยน้ีได้นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบ

สินค้าโดยจะนําเอาแนวทางการวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis) เพื่อแบ่งกลุ่มสินค้า และหาปริมาณ 

การส่ังซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) เพื่อหาจุดส่ังซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด จากการคํานวณพบว่า

ค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นก่อนการใช้วิธีการส่ังซ้ืออย่างประหยัด มีค่าเท่ากับ 4,878,152 บาท และค่าใช้จ่ายรวมท่ีเกิดขึ้นหลัง

การใช้วิธีการส่ังซ้ืออย่างประหยัดมีค่าเท่ากับ 4,279,558 บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ 598,593 บาท หรือ     

คิดเป็น 12.27% 

กรวิชญ์ อินต๊ะรัตน์ (2556) ได้ทําการศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังของวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตบล็อก

ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในอําเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการวัตถุดิบคงคลังและการหาปริมาณที่

เหมาะสมสําหรับการส่ังซ้ือวัตถุดิบมาผลิตคอนกรีตบล็อค ได้เร่ิมการศึกษาด้วยการรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อวัตถุดิบ  

การจัดการการถือครองวัตถุดิบคงคลังและต้นทุนรวมของวัตถุดิบในปัจจุบัน จากน้ันได้ทําการคํานวณโดยใช้การหา

ปริมาณการส่ังซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการจัดการ การสั่งซื้อแบบ

ประหยัดท่ีได้ทําการศึกษาสามารถช่วยลดต้นทุนการสั่งซ้ือจากเดิม 81.93% คิดเป็นเงิน 33,699.63 บาท ลดต้นทุน

วัตถุดิบ 7.78% คิดเป็น 87,381 บาท โดยมีเพียงต้นทุนการถือครองวัตถุดิบคงคลังที่เพิ่มขึ้น 8.8% คิดเป็น 601.37 บาท 
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อย่างไรก็ตามแนวทางการจัดการารส่ังซ้ือแบบประหยัดสามารถลดต้นทุนวัสดุคงคลังรวมได้ทั้งส้ิน 120,479.25 บาท  

หรือคิดเป็น 10.28% 

ชญาภา กาญจนพิบูลย์ (2557) ได้ศึกษาโซ่อุปทาน และปัญหาในโซ่อุปทานของร้านขายยากรณีศึกษาซ่ึงเป็น 

ร้านยาขายส่งเพื่อการพัฒนาแบบจําลองการจัดการสินค้าคงคลังและจัดทําแนวทางในการออกแบบคลังสินค้าสําหรับร้าน

ยา โดยได้ทําการศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการของร้านขายยาท่ีมีอยู่พบว่ามีปัญหาในการจัดการสินค้าคงคลัง  

และคลังสินค้าไม่มีการจัดการท่ีดี เริ่มจากการแบ่งกลุ่มสินค้าตามความสําคัญด้วยหลักการวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซ ี

(Pareto ABC Analysis) เพื่อให้การดูแลสินค้าคงคลังแต่ละกลุ่มเป็นไปอย่างเหมาะสม จากน้ันคํานวณหาปริมาณการซ้ือ

แบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ปริมาณการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) ตลอดจนการวิเคราะห์

จุดส่ังซ้ือใหม่ (Reorder Point: ROP) พบว่าทําให้ค่าใช้จ่ายรวมลดลงได้ 2.29 เปอร์เซ็นต์ และมูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ยลดลง 

31.29 เปอร์เซ็นต์ 

ทฤษฎีวิธีการ แนวคิดท่ีกล่าวมาในข้างต้นทั้งหมดเม่ือนํามาประยุกค์ใช้กับโรงงานแปรรูปไข่จะทําให้เกิด           

การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะสามารถช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลัง พร้อมกับเพิ่มผลกําไรมากข้ึน  

ทําให้ทิศทางของการวิจัยมีความเท่ียงตรงและผลการวิจัยเป็นท่ีหน้าเช่ือถือจากการศึกษางานวิจัยและบทความดังกล่าว

ข้างต้นทําให้ผู้วิจัยมีความม่ันใจในการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา

ของทางโรงงานแปรรูปไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อยอดเพ่ือการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

3.1 รูปแบบการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี รูปแบบของการศึกษาวิจัยจะใช้วิธีการศึกษาเชิงประยุกต์ (Mixed Research Method)  

โดยใช้หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการเจ้าของ

โรงงาน และใช้การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantity Research) เป็นการใช้ข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลังของโรงงานแปรรูปไข่  

และเพื่อวางแผนจัดทําแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงหลังของโรงงาน จึงใช้การวิเคราะห์

แบบพาเรโตเอบีซี (ABC Analysis), ทฤษฎีการหาปริมาณการส่ังซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ), 

การวิเคราะห์จุดส่ังซ้ือใหม่ (Reorder Point: ROP) และการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) 

3.2 การเก็บข้อมูล 

3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้ประกอบการเจ้าของ

โรงงานแปรรูปไข่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 

เก่ียวกับข้อมูลในการดําเนินการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ต้ังแต่การสั่งซ้ือสินค้า การจัดเก็บ การจําหน่ายตลอดจนปัญหา

ต่างๆที่เกิดข้ึนระหว่างการดําเนินการด้วย 

3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลการจัดการ

คลังสินค้าและสินค้าคงคลังของโรงงานแปรรูปไข่ เช่นราคาขายของไข่แต่ละประเภทต่อหน่วย ราคาต้นทุนต่อหน่วย  



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 459 
	

BMRC

ขนาดเบอร์ของไข่ ปริมาณการส่ังซ้ือสินค้าแต่ละประเภทในปัจจุบัน รอบการส่ังซ้ือ ยอดสินคา้เสียหาย ยอดขายแต่ละเดือน 

แต่ละปี (ตามข้อมูลที่ผ่านการบันทึกลงบนสมุดบัญชีของโรงงาน) 

3.3 ข้ันตอนในการศึกษาวิจัย 

3.3.1 ศึกษางานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

3.3.2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและการดําเนินงานของโรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย 

3.3.3 ระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสภาพปัจจุบัน ของโรงงานแปรรูปไข ่

3.3.4 รวบรวมข้อมูลท่ีจําเป็นในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา 

3.3.5 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 

3.3.6 สรุปผลการศึกษา กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 

 ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลังของโรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย สามารถแบ่ง

ผลของการศึกษาได้ 3 ส่วนดังน้ี 

1. ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบันในการดําเนินงานของโรงงาน 

2. ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหา 

4.1 ข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัจจุบันในการดําเนินงานของโรงงาน 

โซ่อุปทานของโรงงานแปรรูปไข่จะประกอบไปด้วย ต้นน้ํา (Supplier) คือ ฟาร์มไข่ต่างจังหวัด, ฟาร์มไข่ในจังหวัด

และโรงงานไข่ เยี่ยวม้าต่างจังหวัด ในส่วนของ กลางนํ้า (Manufacturing) คือ  โรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย  

และส่วนสุดท้าย ปลายน้ํา (Customer) คือ ลูกค้าภายในจังหวัด และลูกค้าต่างจังหวัด 

4.1.1 ต้นน้ําในส่วนของต้นนํ้าของโซ่อุปทานธุรกิจแห่งน้ี ได้แก่ ฟาร์มไข่เป็ดเป็นหลัก และฟาร์มไข่ไก่เป็นรอง 

อัตราส่วนการสั่งไข่เป็ดและไข่ไก่ประมาณร้อยละ85/15 ซ่ึงไข่เป็ดนั้นจะมาจากซัพพลายเออร์ในจังหวัดใกล้เคียง  

โดยผู้ประกอบการจะเป็นคนติดต่อส่ังซ้ือด้วยตนเอง โดยการส่ังซ้ือจะเป็นการซ้ือแบบรับเหมาครั้งละจํานวนมากตามแต่

ข้อตกลงและโปรโมช่ันของช่วงเวลานั้น หลังจากทําการตกลงราคาเสร็จสิ้น ซัพพลายเออร์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

ท้ังหมด 

4.1.2 กลางนํ้าโรงงานแปรรูปไข่ซ่ึงเป็นโรงงานกรณีศึกษาจัดอยู่ในส่วนของกลางนํ้าในโซ่อุปทานน้ี โดยโรงงาน

ต้ังอยู่ในจังหวัดสุโขทัย ดําเนินการผลิตและแปรรูปไข่ ให้เป็นไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า เพื่อจัดจําหน่าย 

4.1.3 ปลายนํ้าคือลูกค้า ท้ังในตัวจังหวัดและต่างจังหวัด โดยส่วนมากจะมีกลุ่มลูกค้าขายส่งเป็นหลัก  

จังหวัดท่ีเป็นตลาดหลัก คือ สุโขทัย, เชียงใหม่, พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร ในส่วนของลูกค้าขายปลีกน้ัน จะเป็น

ลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานและตามอําเภอต่างๆในจังหวัดสุโขทัย 

การศึกษาในครั้งน้ี จะศึกษาไข่เป็ดดิบ ไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้า โดยแบ่งออกเป็นประเภทละ 5 ขนาดตามลําดับจาก

เบอร์ใหญ่-เล็กดังน้ี เบอร์ 0, 1, 2, 3, 4 มีสินค้าท้ังหมดรวมกันทั้งสิ้น 15 ชนิดโดยข้อมูลจากเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 – 
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วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี มียอดขายตลอดทั้งปีเฉล่ีย 6,843,600 บาทซ่ึงมียอดขายจากการค้าส่งที่ 

5,817,060 บาท และค้าปลีก 1,026,540 บาทต่อปี 

ตารางที่ 4.1 ยอดขายใน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายการ 
ยอดขายต่อป ี

(Unitper year) 

ราคาต่อหน่วย

(Baht per unit) 

มูลค่าขายรวมต่อปี

(Baht per year) 

มูลค่าขาย 

(%) 

สะสม

(%) 

ไข่เป็ดเบอร ์0 64,800 3.50 226,800 3% 3%

ไข่เป็ดเบอร์ 1 54,000 3.00 162,000 2% 6%

ไข่เป็ดเบอร์ 2 43,200 2.90 125,280 2% 8%

ไข่เป็ดเบอร์ 3 32,400 2.80 90,720 1% 9%

ไข่เป็ดเบอร์ 4 21,600 2.50 54,000 1% 10%

ไข่เค็มเบอร์ 0 129,600 5.00 648,000 9% 19%

ไข่เค็มเบอร์ 1 108,000 4.00 432,000 6% 25%

ไข่เค็มเบอร์ 2 86,400 3.50 302,400 4% 30%

ไข่เค็มเบอร์ 3 64,800 3.30 213,840 3% 33%

ไข่เค็มเบอร์ 4 43,200 3.00 129,600 2% 35%

ไข่เย่ียวม้าเบอร์ 0 237,600 6.00 1,425,600 21% 56%

ไข่เย่ียวม้าเบอร ์1 198,000 5.80 1,148,400 17% 72%

ไข่เย่ียวม้าเบอร ์2 158,400 5.50 871,200 13% 85%

ไข่เย่ียวม้าเบอร ์3 118,800 5.20 617,760 9% 94%

ไข่เย่ียวม้าเบอร ์4 79,200 5.00 396,000 6% 100%

รวม 1,440,000 6,843,600

4.2 ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง 

 ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ในการจัดการดําเนินงานของโรงงานเพ่ือ 

จัดจําหน่ายในแบบค้าส่ง และค้าปลีก รวมถึงการจัดเก็บสินค้า ทางผผู้วิจัยได้สอบถามถึงปัญหาที่ทางโรงงานพบเจอโดย

ทางผู้ประกอบการได้แบ่งปัญหาท่ีพบออกเป็นดังน้ี 

4.2.1 ปริมาณการผลิตเพ่ือจัดเก็บสินค้าไม่คงท่ี โดยส่วนมากทางโรงงานเกรงว่าสินค้าจะไม่พอต่อความ

ต้องการของลูกค้า ในการผลิตใบแต่ละครั้ง จึงผลิตในปริมาณจํานวนมาก ซ่ึงทําให้เกิดต้นทุนจม และเม่ือโรงงาน 

ลดปริมาณการผลิตลง สินค้าก็เกิดการขาดสต็อก โรงงานจึงไม่สามารถคํานวณปริมาณการผลิตจัดเก็บที่เหมาะสม 

4.2.2 ปริมาณที่ควรจะส่ังซ้ือสินค้า การสั่งซื้อสินค้าไข่ดิบเพื่อนํามาแปรรูปเป็นสินค้าไข่แปรรูปนั้น โรงงานจะ

ส่ังซ้ือในรูปแบบของการรับเหมา ในปริมาณจํานวนมาก ทําให้ในบางคร้ังสินค้าไข่ดิบท่ียังไม่ถูกนํามาแปรรูปเส่ือมคุณภาพ

และเกิดการเน่าเสียข้ึน 
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4.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 4.3.1 การวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis) 

 การศึกษาคร้ังนี ้จะใช้เคร่ืองมือในการลําดับความสําคัญของประเภทสินค้าตามหลักแบ่งสินค้าเป็นหมวดหมู่ด้วย

การวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis) ซ่ึงจะใช้มูลค่าของสินค้าเป็นเกณฑ์ในการจัดลําดับกลุ่ม โดยใช้

แสดงปริมาณของสินค้าขายต่อช่วงเวลาหนึ่ง คูณด้วยราคาสินค้า เป็นมูลค่าของสินค้าท่ีจะนํามาจัดหมวดหมู ่ 

โดยเรียงลําดับจากสินค้ามูลค่ามากไปน้อย โดยจะสามารถจําแนกได้ออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

สินค้าในกลุ่ม A สามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 5,538,960 บาท มีสินค้าท้ังหมด 7 ชนิดคือ ไข่เย่ียวม้าเบอร์ 0, 1, 2, 

3, 4 และไข่เค็มเบอร์ 0, 1 ตามด้วยสินค้าในกลุ่ม B สามารถสร้างมูลค่าได้ในระดับกลางคือ 1,034,640 บาท มีสินค้า

ท้ังหมด 5 ชนิดคือ ไข่เค็มเบอร์ 2, 3, 4 และไข่เป็ดเบอร์ 0, 1 และสุดท้ายคือสินค้าในกลุ่ม C สามารถสร้างมูลค่าได ้

เพียงแค่ 270,000 บาท มีสินค้าทั้งหมด 3 ชนิด คือ ไข่เป็ดเบอร์ 2, 3, 4 

 4.3.2 การหาปริมาณการส่ังซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) 

 การคํานวณหาปริมาณการส่ังซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ผู้วิจัยจะนําสินค้าหลักท้ัง 15 

ชนิดทําการคํานวณหาปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยัด โดยกอ่นท่ีจะเร่ิมคํานวณ จะต้องเตรียมค่าพารามิเตอร์ก่อนดังน้ี  

4.3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการส่ังซ้ือสินค้า (Ordering Cost: Co) ซ่ึงประกอบด้วย 

1. ค่าติดต่อส่ือสารเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ตคิดจาก 15% ของค่าติดต่อส่ือสารทั้งหมดภายใน

บริษัทระยะเวลา 1 ปี โดยมีค่าใช้จ่าย 13,500 บาทต่อปีจะได้ค่าติดต่อส่ือสารที่เก่ียวข้องเป็น 2,025 บาทต่อปี 

2.ค่าอุปกรณ์สํานักงาน เป็นค่าวัสดุส้ินเปลืองท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือ รวมถึงค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

โดยคิดจาก 20% ของค่าอุปกรณ์สํานักงานทั้งหมด ภายในระยะเวลา 1ปี จะได้ค่าวัสดุอุปรกรณ์ท่ีเก่ียวข้องเป็น 1,300 

บาทต่อปี 

3. ค่าเงินเดือนพนักงานฝ่ายจัดซ้ือรวมถึงผู้ประกอบการคิดแค่ 5% ของค่าเงินเดือนพนักงานทั้งหมด

ภายในระยะเวลา 1 ป ีโดยมีค่าใช้จ่าย 180,000 บาทต่อปี จะได้ค่าเงินเดือนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือเป็น 9,000 บาทต่อปี 

โรงงานได้ทําการส่ังสินค้าไปจํานวนท้ังส้ิน 48 คร้ังในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาน้ี ดังน้ันต้นทุนการส่ังซ้ือ

สินค้าต่อครั้งของโรงงานคือ (2,025+1,300+9,000) / 48 = 256.77 บาท 

.2.24.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Carrying Cost: Cc)ซ่ึงประกอบด้วย 

1. ค่าเช่าพ้ืนท่ีเก็บสินค้า คิดจาก 80% จากค่าเช่าพื้นท่ีเก็บสินค้าท้ังหมดของบริษัทภายในระยะเวลา  

1 ปีมีค่าใช้จ่าย 150,000 บาทต่อปี จะได้ค่าเช่าพื้นที่เก็บสินค้าท่ีเก่ียวข้อง 120,000 บาทต่อปี 

2. เงินเดือนพนักงานฝ่ายคลังสินค้า คิดเป็น 40% จากค่าเงินเดือนพนักงานท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องภายใน

ระยะ เวลา 1 ปีมีค่าใช้จ่าย 432,000 บาทต่อปี จะได้เงินเดือนพนักงานเป็น 172,800 บาทต่อปี 

3. ค่าอุปกรณ์สํานักงาน เป็นค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้ารวมท้ังการดูแลสินค้าให้

อยู่ในสภาพสมบูรณ์ คิดจาก 60%ของค่าอุปกรณ์สํานักงานทั้งหมดภายในระยะ เวลา 1ปีมีค่าใช้จ่าย 10,800 บาทต่อปี  

จะได้ค่าอุปกรณ์สํานักงานที่เก่ียวข้องเป็น 6,480 บาทต่อปี 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 462 
	

BMRC

4. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน เช่นค่าไฟ ค่าน้ําปะปา ค่าโทรศัพท์ คิดเป็น 30% ของค่า

ดําเนินงานทั้งหมดภายในระยะ เวลา 1ปี มีค่าใช้จ่าย 220,000บาทต่อปี จะได้ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานเป็น 66,000 บาท

ต่อปี 

จะได้ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องรวมเป็น (120,000+172,800+6,480+66,000) = 365,280 บาทต่อปี และมูลค่าสินค้า

คงคลังเฉล่ียต่อปีคือ 125,530 บาทต่อปี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่อมูลค่าสินค้า 1บาทต่อ 1 ปี คือ 

365,280  /125,530 = 2.91 บาทต่อหน่วยต่อปี 

 เม่ือจัดเตรียมค่าพารามิเตอร์ท่ีจําเป็นครบ จะสามารถหาปริมาณการส่ังซื้อแบบประหยัด (Economic Order 

Quantity: EOQ) และต้นทุนรวม (Total Cost: TC) ได้ดังน้ี 

ตารางที่ 4.3.2 ต้นทุนรวมก่อน-หลังการใช้การสั่งซ้ืออย่างประหยัดในการคํานวณ 

รายการ 

ยอดขายต่อ

ปี 

(Unitper 

year) 

ปริมาณการ

ส่ังซ้ือก่อนใช้ 

EOQ 

(Unit) 

ปริมาณการ

ส่ังซ้ือหลังใช้ 

EOQ 

(Unit) 

ต้นทุนรวม

ก่อนใช้ EOQ 

(Baht) 

ต้นทุนรวม

หลังใช้ EOQ 

(Baht) 

ผลต่างสุทธิ 

(Baht) 

ไข่เป็ดเบอร์ 0 64,800 8,500 1,807.57 45,243.74 18,410.06 26,833.69

ไข่เป็ดเบอร ์1 54,000 5,530 1,782.28 26,645.79 15,559.34 11,086.45

ไข่เป็ดเบอร ์2 43,200 2,450 1,621.38 14,865.31 13,682.79 1,182.53

ไข่เป็ดเบอร ์3 32,400 900 1,429.01 12,910.32 11,643.54 1,266.78

ไข่เป็ดเบอร ์4 21,600 400 1,234.80 15,320.58 8,983.19 6,337.39

ไข่เค็มเบอร ์0 129,600 9,540 2,138.74 72,891.70 31,118.68 41,773.02

ไข่เค็มเบอร ์1 108,000 6,200 2,182.84 40,556.77 25,408.29 15,148.47

ไข่เค็มเบอร ์2 86,400 2,300 2,087.20 21,358.37 21,258.10 100.27

ไข่เค็มเบอร ์3 64,800 1,100 1,861.53 20,407.74 17,876.32 2,531.42

ไข่เค็มเบอร ์4 43,200 750 1,594.12 18,063.70 13,916.70 4,147.01

ไข่เย่ียวม้าเบอร ์0 237,600 15,530 2,643.55 139,505.33 46,156.46 93,348.87

ไข่เย่ียวม้าเบอร ์1 198,000 7,540 2,454.48 70,372.83 41,426.69 28,946.14

ไข่เย่ียวม้าเบอร ์2 158,400 3,980 2,254.43 42,069.14 36,082.16 5,986.97

ไข่เย่ียวม้าเบอร ์3 118,800 2,750 2,007.92 31,898.96 30,383.90 1,515.06

ไข่เย่ียวม้าเบอร ์4 79,200 1,200 1,671.93 25,676.82 24,326.59 1,350.23

รวม 597,787.10 356,232.80 241,554.29

หลังจากได้ผลการคํานวนหาปริมาณการส่ังซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ทําให้สามารถ

คํานวณหาต้นทุนรวม ก่อนและหลังการคํานวณซึ่งผลลัพธ์จากการคํานวณสินค้าคงคลัง สามารถช่วยลดต้นทุนสินค้าคง

คลังลงได้ถึง 241,554.29 บาทต่อปี คิดเป็น 40.41% ของต้นทุนรวมท้ังหมด 
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 4.3.3 การวิเคราะห์จุดส่ังซ้ือใหม่ (Reorder Point: ROP) 

 เม่ือได้ทราบถึงปริมาณการส่ังซื้อแบบประหยัดในการส่ังซ้ือแต่ละครั้งแล้ว จากน้ันจะทําการวิเคราะห์จุดส่ังซ้ือ

ใหม่ (Reorder Point: ROP) เม่ือสินค้าแต่ละชนิดของโรงงานถูกจําหน่ายออกไปและสินค้าคงคลังลดลงมาในระดับใดที่

โรงงานควรจะส่ังซ้ือสินค้าเพิ่มเติม โดยจะยกตัวอย่างสินค้าในกลุ่ม A ในการคํานวณจะสามารถหาได้ดังนี้ 

ตารางที่ 4.3.3 ผลการวเิคราะห์จุดส่ังซ้ือใหม่ (Reorder Point: ROP) ของสิ้นค้าท้ังหมดในกลุ่ม A 

รายการ 
ยอดขายต่อปี 

(Unit per year) 

ความต้องการต่อวัน

(Demand per Day) 

ระยะเวลารอสินค้า 

(Day) 

จุดส่ังซ้ือสินค้าใหม่

(Unit) 

ไข่เย่ียวม้าเบอร์ 0 237,600 650.96 4 2,603.84

ไข่เย่ียวม้าเบอร์ 1 198,000 542.47 4 2,169.86

ไข่เย่ียวม้าเบอร์ 2 158,400 433.97 4 1,735.89

ไข่เย่ียวม้าเบอร์ 3 118,800 325.48 4 1,301.92

ไข่เย่ียวม้าเบอร์ 4 79,200 216.99 4 867.95

ไข่เค็มเบอร์ 0 129,600 355.07 4 1,420.27

ไข่เค็มเบอร์ 1 108,000 292.89 4 1,183.55

 

หลังจากการวิเคราะห์จุดส่ังซ้ือใหม่ (Reorder Point: ROP) ทางโรงงานจะสามารถนําค่าที่ได้ไปใช้ในการวางแผน

จัดการส่ังซ้ือสินค้า โดยเมื่อพบว่าปริมาณสินค้าคงคลังลดลงจนมีปริมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของจุดส่ังซื้อใหม่ก็จะ

สามารถดําเนินการส่ังซ้ือสินค้าด้วยวิธีการส่ังซ้ือสินค้าแบบประหยัดได้ในทันที ในปริมาณที่เหมาะสมตามทฤษฎีปริมาณ

การส่ังซ้ือแบบประหยัด 

4.3.4 การสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) 

 ตอนน้ีได้ทราบถึงปริมาณการสั่งซ้ือแบบประหยัดและจุดสั่งซื้อใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ใน

การประกอบธุรกิจคือ การสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) เน่ืองจากสินค้าคงคลังสํารองน้ัน เป็นสินค้าท่ีมีไว้เพ่ือ

ป้องกันปัญหาสินค้าขาดสต็อก หรือปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะยกตัวอย่างสินค้ากลุ่ม A ในการคํานวณ

การสํารองสินค้าคงคลังจะได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 4.3.4 การสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) ของสิ้นค้าในกลุ่ม A 

รายการ 
ยอดขายต่อปี 

(Unit per year) 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

Z Service Level 

95% 

ระยะเวลารอ

สินค้า 

(Day) 

สํารองสินค้าคง

คลัง 

(Unit) 

ไข่เย่ียวม้าเบอร์ 0 237,600 658.17 1.65 4 2,165.39

ไข่เย่ียวม้าเบอร์ 1 198,000 548.48 1.65 4 1,804.49

ไข่เย่ียวม้าเบอร์ 2 158,400 438.78 1.65 4 1,443.59

ไข่เย่ียวม้าเบอร์ 3 118,800 329.09 1.65 4 1,082.69

ไข่เย่ียวม้าเบอร์ 4 79,200 219.39 1.65 4 721.80

ไข่เค็มเบอร์ 0 129,600 359.00 1.65 4 1,181.12

ไข่เค็มเบอร์ 1 108,000 299.17 1.65 4 984.27

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังกรณีศึกษา

โรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุโขทัย ได้ดังนี้ 

5.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาการบรหิารสินค้าคงคลังของโรงงานแปรรูปไข่ 

โรงงานแปรรูปไข่ จังหวัดสุดโขทัย โดยแรกเริ่มน้ัน ทางโรงงานได้จําหน่ายไข่เป็ดดิบในรูปแบบของการขายส่งและ

ขายปลีกที่หน้าโรงงานเป็นเวลากว่า 8ปี จนผู้ประกอบการได้มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาตัวสินค้าให้มีมูลค่ามากขึ้นและเก็บ

ได้นานข้ึน จึงริเริ่มท่ีจะทําการแปรรูปจากไข่ดิบให้เป็นไข่เค็ม และไข่เยี่ยวม้า ทางโรงงานแปรรูปไข่แห่งน้ีไม่ได้มีฟาร์มเป็น

ของตัวเอง แต่เป็นการส่ังซ้ือจากฟาร์มต่างจังหวัด และในตัวจังหวัดร่วมด้วยส่วนหนึ่ง ดังน้ันการสั่งซื้อของโรงงานแห่งน้ีจะ

เป็นการสั่งซื้อแบบรับเหมาครั้งละจํานวณมาก ในส่วนของการผลิตสินค้าจัดเก็บ โรงงานจะผลิตตามประสบการณ์ไม่มี

ปริมาณท่ีแน่นอนซ่ึงในบางครั้งก็เก็บสินค้ามากเกินไปจนเกิดต้นทุนจมและบางทีก็เก็บสินค้าน้อยเกินไป จนเกิดสินค้าขาด

สต็อก เนื่องจากธุรกิจเป็นแบบค้าส่งและค่าปลีก ขนาดกลาง มีกลุ่มลูกค้าท้ังในจังหวัด และต่างจังหวัด ซ่ึงทําให้โรงงานไม่

สามารถคาดเดาปริมาณที่ควรจะสต็อกสินค้าในปริมาณที่เหมาะสมได้ 

5.2 ผลการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง 

 ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของโรงงานแปรรูปไข่ โดยใช้ทฤษฎี แนวคิดดังกล่าว โดยเริ่มจาก     

การวิเคราะห์ประเภทของสินค้าที่มีความสําคัญจากยอดขายด้วยการวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี(Pareto ABC Analysis) 

โดยมีสินค้าทั้งหมด 15 ชนิด จากข้อมูลของวันท่ี 1 มกราคม – วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงมีมูลค่ายอดขายตลอด

ระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ 6,843,600 บาท เม่ือทําการแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการข้างต้น ผลลัพธ์ท่ีได้ทําให้ผู้ประกอบการทราบถึง

ประเภทของสินค้าที่มีความสําคัญในการสร้างยอดขายดังนี้ 
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สินค้าในกลุ่ม A สามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 5,538,960 บาท คิดเป็น 80% ของมูลค้าสินค้าทั้งหมดซ่ึงมีรายการ

สินค้า คือ ไข่เย่ียวม้าเบอร์ 0, 1, 2, 3, 4 และไข่เค็มเบอร์ 0, 1 สินค้าท้ัง 7 ชนิดน้ี มีความสําคัญเป็นอย่างมากที่โรงงาน

จะต้องไม่ปล่อยให้สินค้าขาดสต็อกอย่างเด็ดขาด 

สินค้าในกลุ่ม B สามารถสร้างมูลค่าได้ในระดับกลางคือ 1,034,640 บาท คิดเป็น 15% ของมูลค้าสินค้าทั้งหมด

ซ่ึงมีรายการสินค้า คือ ไข่เค็มเบอร์ 2, 3, 4 และไข่เป็ดเบอร์ 0, 1 สินค้าท้ังหมด 5 ชนิด  

สินค้าในกลุ่ม C สามารถสร้างมูลค่าได้เพียงแค่ 270,000 บาท คิดเป็น 5% ของมูลค้าสินค้าท้ังหมดซ่ึงมีรายการ

สินค้า คือ ไข่เป็ดเบอร์ 2, 3, 4 สินค้าท้ังหมด 3 ชนิด 

 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์แบบพาเรโตเอบีซี (Pareto ABC Analysis) เป็นท่ีเรียบร้อย ทําให้ทราบว่าสินค้า

ในกลุ่ม A มีชนิดใดบ้าง เพื่อท่ีผู้ประกอบการจะนําไปใช้ตัดสินใจในการวางแผนการจัดการสินค้าต่อไปในเบ้ืองต้น 

ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้ทําการคํานวณหาปริมาณการส่ังซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ทําให้สามารถ

คํานวณหาต้นทุนรวม ก่อนและหลังการใช้วิธีการส่ังซ้ือแบบประหยัด ผลลัพธ์จากการคํานวณสินค้าคงคลังด้วยวิธีการ

ดังกล่าวในระยะเวลา 1 ปี พบว่า สามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังลงได้ถึง 241,554.29 บาทต่อปี คิดเป็น 40.41%  

ของต้นทุนรวมท้ังหมดและในส่วนของระดับการสํารองสินค้าคงคลัง (Safety Stock) หลังจากการคํานวณจึงได้ปริมาณ

สํารองสินค้าท่ีเหมาะสม ในระดับการบริการท่ี 95% เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะสินค้าขาดสต็อกได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากน้ียังทําการวิเคราะห์จุดส่ังซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) หลังจากการคํานวณ ทําให้ทราบจุดของระดับสินค้าที่

ควรแก่การส่ังซ้ือใหม่มาเติมเต็มสต็อก โดยปริมาณสินค้าท่ีส่ังซ้ือจะไปใช้ข้อมูลจากการคํานวณด้วยวิธีการส่ังซ้ือแบบ

ประหยัด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เป็นข้อมูลท่ีจะช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนดําเนิน

ธุรกิจต่อไปในอนาคต 

5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 การคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือแบบประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) ท่ีได้ในแต่ละคร้ังมีปริมาณที่

แตกต่างกันไปการนําไปประยุกต์ใช้ควรมีการหาค่าเฉลี่ยในปริมาณของสินค้าท่ีจะจัดซ้ือในแต่ละครั้ง เพ่ือให้ได้ค่าที่

ใกล้เคียงกับค่าความจริงมากที่สุด 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

จากการศึกษาเป็นเพียงการศึกษาในด้านปริมาณการส่ังซ้ือ รอบเวลาการส่ังสินค้าและสินค้าคงคลังท่ีเหมาะสม

เท่าน้ัน ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในเร่ืองของตําแหน่งการจัดวางสินค้าให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา

สินค้า ลดระยะทางในการหยิบจับ และใช้พื้นท่ีในการจัดเก็บได้อย่างเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

 การวิ จัยค รั้ ง น้ี  มี วัต ถุประสงค์ เพ่ื อ ศึกษาลักษณ ะนวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพ่ื อ สั งคม  

ศึ กษาน วัตกรรมอ ย่างประหยั ดของกิ จการเพื่ อ ส่ ง เสริม สั งคม ท่ี ยั่ งยื น  และเพื่ อศึ กษากิจการ เพื่ อ สั งคม 

ประสบความสําเร็จท่ีกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้ าเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้ า  

กรอบแนวคิดที่ศึกษาสังคมท่ียั่งยืนที่เกิดจากนวัตกรรมอย่างประหยัดของ Khan (2016) ซึ่งมีองค์ประกอบ 15 ข้อ ส่งผลให้

กิจการเพื่อสังคมประสบความสําเร็จท่ีกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า โดยทําการรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนของกิจการเพื่อสังคมจํานวน 4  ราย  และกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าจํานวน 6 ราย และทําการ

วิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่ ได้จากการค้นคว้าตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะนวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อสังคมสะท้อนให้เห็นถึงราคาท่ีเหมาะสมและจับต้องได ้

มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับกลุ่มบุคคล

ระดับรากหญ้ามีคุณภาพชีวิตดีข้ึน และส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาเก่ียวกับสังคมที่ยั่งยืน ประโยชน์ท่ีได้จากการศึกษา

งานวิจัยนี้คือ กิจการเพื่อสังคมสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมทางสังคมในการ

ยกระดับกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าออกจากความยากจน  
 

คําสําคัญ: กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า , นวัตกรรมอย่างประหยัด ,  สังคมที่ย่ังยืน 

ABSTRACT 

This research aims to study characteristics of frugal innovation in social enterprises.  The study also 

investigated the frugal innovation of social enterprises for sustainable society and explored the successful social 

enterprises, generating the benefits for the bottom of the pyramid. The conceptual framework for sustainable society 

based on frugal innovation according to Khan (2 0 16 ) consisting of 15 components, has affected successful social 

enterprise for the bottom of the pyramid.  The study used qualitative analysis to collect the data by in-depth 

interview, involving four representatives from social enterprises and six from the bottom of the pyramid.  The 

qualitative data was analyzed with the secondary data obtained from various sources in this regard.  The results 

indicated that characteristic of frugal innovation of social enterprises leads to appropriate price and affordability, the 

use of resources available for solving social issues, job and income creation as well opportunity creation to improve 

                                                            

 *นกัศกึษาปริญญาโท  สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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quality of life for the bottom of the pyramid as well as to promote the goal for sustainable society development. The 

benefits of this study are social enterprises that could increase their opportunities for creative innovation and for 

social participation in raising the bottom of the pyramid out of poverty. 

 

Keyword: Frugal innovation, sustainable society, the bottom of the pyramid 

 

บทนํา 

ระบบเศรษฐกิจภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 กลุ่มประเทศพัฒนาพยายามท่ีจะบริหารจัดการการเงินของโลก

ด้วยวิธีการให้ความช่วยเหลือผ่านองค์กรต่างๆ แต่กลับนําไปสู่การเกิดกลุ่มผู้ยากไร้ที่เป็นฐานล่างของปิรามิดในประเทศ

ด้อยพัฒนาหรือกําลังพัฒนาถึง 4 พันล่างคนซ่ึงกระจายกันท่ัวโลก การให้ความช่วยเหลือในระดับนานาชาติหรือระดับ

ภายในประเทศ ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ไม่สามารถยกระดับรายได้เฉล่ียของประชากร

ให้เพิ่มขึ้นจนพ้นระดับเส้นความยากจนท่ีสหประชาชาติกําหนดไว้ (เรวัต ตันตยานนท์, 2558) ท้ังน้ีคําศัพท์ท่ีมักใช้อธิบาย

กลุ่มคนยากจนหรือกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าใช้คําว่า ”The Bottom of the Pyramid” หรือ “The Base of the Pyramid” 

และมักเรียกเป็นคําย่อว่า BOP (Prahalad, & Harth, 2002) สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย ปี พ.ศ.2558 ความ

ยากจนโดยรวมในประเทศไทยลดลง คิดเป็นจํานวนคนจนประมาณ 4.8 ล้านคน แต่ยังคงมีสัดส่วนคนจนมากถึงร้อยละ 

2.24 ในปี พ.ศ. 2558 หรือ ประมาณ 1.5 ล้านคน ท่ีจะต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลเพื่อให้การดํารงชีวิตดีขึ้น โดยการแก้ไข

ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ควรให้ความสําคัญในการยกระดับรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต

ของกลุ่มเป้าหมายคนยากจน เพ่ือเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข การประกอบอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความ

ยากจนและความเหลื่อมลํ้าในสังคม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)  

ภาพที่  1  เส้นความยากจน สัดส่วนคนจน และจํานวนคนจน ต้ังแต่ ป ีพ.ศ. 2531-2558 

 
ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 

 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 469 
	

BMRC

ประเด็นปัญหาของกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า(BOP) สามารถแก้ปัญหาผ่านนวัตกรรมอย่างประหยัด  

(Khan ,2016) เน่ืองจากนวัตกรรมอย่างประหยัดมีกระบวนการออกแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มบุคคลระดับ

รากหญ้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่ีเหมาะสม ราคาไม่แพงและสามารถหาซ้ือง่าย (Basu, Banerjee, & Sweeny, 2013)  

ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นทุนตํ่า มีหลักการออกแบบเรียบง่ายที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรน้อย

ท่ีสุด เพื่อให้ทราบถึงการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ มีการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Rao, 2013) 

 ในปัจจุบันกิจการภายใต้กลยุทธ์การบริหารสมัยใหม่ ที่ต้องการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในขณะเดียวกัน

กิจการเองต้องมีกําไรด้วย จึงหันมาสนใจกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้ามากขึ้นโดยเห็นช่องทางท่ีจะทําให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสที่

จะ เข้าถึ งผ ลิต ภัณ ฑ์ ท่ี จะทํ าให้ ชี วิตความ เป็นอ ยู่ ดี ขึ้น  ในราคาที่ เหมาะสมและสามารถ จับจ่ าย ใช้สอย ได้  

การเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้ าผ่านแนวคิดกิจการเพื่ อ สังคมเป็นการตอบโจทย์ของสังคม  

(เรวัต ตันตยานนท์, 2558) และยังนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างประหยัดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม (Basu, Banerjee, & 

Sweeny, 2013)  สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจโดยอาศัยกลุม่ลูกค้าท่ีมีจํานวนมาก รวมไปถึงการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลระดับ

รากหญ้าให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการทําธุรกิจ หรือการมีรายได้ที่ม่ันคงจากผลตอบแทนในการทําธุรกิจ (Pervez, 

Maritz, & Waal, 2013 ) ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา “นวัตกรรมอย่างประหยัดสําหรับสังคมที่

ย่ังยืนในกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า” เพื่อศึกษาลักษณะนวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อสังคม ศึกษานวัตกรรม

อย่างประหยัดของกิจการเพื่อส่งเสริมสังคมท่ียั่งยืน และเพื่อศึกษากิจการเพื่อสังคมท่ีประสบความสําเร็จท่ีกลุ่มบุคคล

ระดับรากหญ้าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าในประเทศไทย 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยน้ี เกี่ยวข้องกับการศึกษา 4 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ 1) กลุ่มบุคคลระดับ 

รากหญ้า 2) นวัตกรรมอย่างประหยัด  3) สังคมที่ย่ังยืน  และ 4) กิจการเพื่อสังคม  

1. แนวคิดกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า 

กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า คือประชากร 4 พันล้านคน ซ่ึงเป็นระดับตํ่าสุดของเศรษฐกิจท่ีมีรายได้ตํ่ากว่าเส้น

ความยากจนที่มีรายได้เฉล่ียต่อคนน้อยกว่า $1,500 ต่อปี หรือรายได้ต่ํากว่า $ 1 ต่อวัน ประมาณ 65% ของประชากรทาง

เศรษฐกิจโลก  (Prahalad, & Harth, 2002)  จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยได้สรุปความหมายของกลุ่มบุคคลระดับราก

หญ้ าว่า ประชากรท่ีอาศัยในประเทศกําลั งพัฒนาและประเทศที่ เกิดใหม่ซึ่ ง เป็นก ลุ่มประชากรท่ี ใหญ่ ท่ี สุด 

คาดว่าประมาณ 4,000 ล้านคน มีรายได้น้อยกว่า$ 1,500 ต่อปีและมีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ตํ่า ความยากจนยังคง 

เป็นหน่ึงในปัญหาที่สําคัญของโลกเป็นประเด็นท่ีสําคัญในประเทศกําลังพัฒนา เช่น การขาดสารอาหาร การดูแลสุขภาพ

และสุขอนามัยส่ิงเหล่าน้ีเช่ือมโยงกับความยากจน การบรรเทาความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจของกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า

ยังคงเป็นความท้าทายในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง (London, &  Anupindi, 2012) ในขณะที่ 

Hall, Matos, Sheehan, & Silvestre (2012) มองว่าเป็นโอกาสสําหรับองค์กรธุรกิจในการพัฒนาสินค้า บริการ และรูปแบบ

ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีฐานผู้บริโภคนับเป็นล้านๆ คน เพิ่มคุณภาพชีวิตโดยการปรับปรุงการเข้าถึงของสินค้า อาทิ สินค้าราคาถูก

และดี  สินค้ามีคุณภาพสูง ขยายตลาดเพื่อเข้าถึงของสินค้าและบริการ (Edwards,  2008) แต่ในทางกลับกัน Karnani  

(2006) กล่าวว่าควรส่งเสริมกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า(BOP) เป็นผู้ผลิตหลักเพื่อท่ีจะช่วยบรรเทาความยากจนและได้รับ
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การช่วยเหลือจากภาคเอกชนและภาครัฐท่ีมีบทบาทจากการสร้างงานมีผลผลิตและมีความยั่งยืนส่งผลการเพิ่มขึ้นของ

กําลังซื้อ แต่ในขณะท่ี Arora & Romijn (2009) มองว่าการให้กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรโดยการ

จ้างงานคนในชุมชนมาช่วยพัฒนาและร่วมสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ทําให้เข้าใจความ

ต้องการท่ีแท้จริงของกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า และยกระดับรายได้ให้ม่ันคง จากการวิจัย Pervez, Maritz, & Waal,  

(2013) ได้กล่าวว่าวิธีสําคัญท่ีจะช่วยให้ประสบความสําเร็จทางสังคมของนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางสังคมท่ีกลุ่ม

บุคคลระดับรากหญ้า(BOP) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี 1. BOP ฐานะผู้บริโภค เป็นการสร้างตลาดล่างได้เข้าถึงการใช้

ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ในราคาท่ีถูก 2. BOP ฐานะผู้ผลิต ช่วยสนับสนุนกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าได้มีความรู้ในการ

ทําธุรกิจสามารถผลิตสินค้าหรือบริการเองได้เป็นการสร้างธุรกิจและโอกาสท่ีกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า 3. การว่าจ้าง 

BOP หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร เป็นการช่วยเหลือสังคมท่ีกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าให้มีรายได้ประจําท่ีม่ันคง  

ซ่ึงท้ัง 3 วิธีน้ีทําให้องค์กรต่างๆสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ประสบความสําเร็จท่ีกลุ่มบุคคลระดับ

รากหญ้าและมีส่วนร่วมทางสังคมในการยกระดับกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้านับล้านออกจากความยากจน (Pervez, 

Maritz, & Waal, 2013 )  

2. แนวคิดนวัตกรรมอย่างประหยัด 

นวัตกรรมอย่างประหยัดถือเป็นการจัดการนวัตกรรมในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อการจัดการนวัตกรรม

คือการสร้างแนวคิดใหม่ๆ (Zeschky, Widenmayer, & Gassmann, 2011) นวัตกรรมอย่างประหยัดสําหรับงานวิจัยนี้ 

หมายถึง กระบวนการนวัตกรรมสําหรับสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจํากัดและมีประโยชน์โดยตรงแก่กลุ่มบุคคลระดับราก

หญ้า (BOP) ตอบสนองความต้องการของประชากรในประเทศกําลังพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมปรับตัวได ้ 

ราคาไม่แพง มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้สําหรับตลาดเกิดใหม่ การใช้ทรัพยากรจํากัดเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าท่ีมีรายได้ตํ่า นวัตกรรมอย่างประหยัดบางอย่างเป็นนวัตกรรมระดับรากหญ้าที่สร้างขึ้นโดยกลุ่ม BOP ลักษณะ

ของนวัตกรรมอย่างประหยัด ตามทัศนะของนักวิชาการดังกล่าวผู้วิจัยได้นําประเด็นต่างๆมาสรุปเพื่อกําหนดลักษณะของ

นวัตกรรมอย่างประหยัด ซ่ึงสรุปได้ดังต่อไปน้ี ความสามารถในการจับจ่าย, คุณภาพและประสิทธิภาพ, การใช้งาน,   

การพัฒนาท่ี ย่ังยืน  (Tiwari, & Herstatt, 2012; Basu, Banerjee, & Sweeny, 2013; Rao, 2013; Angot, & Ple, 2015; 

Weyrauch, &  Herstatt, 2016) จากการศึกษาของ Rao (2013) พบว่าลักษณะของนวัตกรรมอย่างประหยัดมีการใช้

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบในทางบวกต่อสังคมและช่วยใน  การรักษาทรัพยากรไว้ให้กับคนรุ่นหลัง  ผลิตภัณฑ์

อย่างประหยัดช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของสังคมโดยการทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานมีคุณภาพมากข้ึน  

มีความเรียบง่าย ราคาถูกสามารถหาซ้ือได้ง่ายส่งผลให้ช่วยเพิ่ม  การบริโภคผลิตภัณฑ์อย่างประหยัดซ่ึงเป็นการแก้ไข

ปัญหาท่ีย่ังยืน กรณีศึกษาเหล่านี้จึงนับเป็นเคร่ืองพิสูจน์ยืนยันให้เห็นว่าลักษณะของนวัตกรรมอย่างประหยัดนําไปสู่การ

พัฒนาท่ียั่งยืนสําหรับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. สังคมที่ย่ังยืน 

สังคมท่ีย่ังยืน หมายถึง สังคมที่ตรงกับความต้องการของคนในยุคปัจจุบันและคนรุ่นหลัง มีการอยู่ร่วมกันของ

ประชากรหลากหลายกลุ่มได้อย่างเท่าเทียมกัน และลดระดับความไม่เสมอภาคและการแบ่งแยกทางสังคมใน  การเข้าถึง

โอกาสและบริการสาธารณะต่างๆ การมีส่วนร่วมของชุมชนในสังคม จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงถึงสาระสําคัญของ

สังคมท่ีย่ังยืน มีผู้วิจัยหลายคนให้ความสําคัญในองค์ประกอบหลักของสังคมท่ียั่งยืน ผู้วิจัยได้นําประเด็นต่างๆ มาสรุปเพื่อ

กําหนดสาระสําคัญของสังคมท่ีย่ังยืน ท่ีสําคัญได้แก่ สุขภาพของมนุษย์และความเป็นอยู่ท่ีดี, ความต้องการพื้นฐานและ
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คุณภาพชีวิต, ความเชื่อมโยงทางสังคม, ความยุติธรรมทางสังคมและความเสมอภาค, ครอบคลุมทางสังคม, การลดลง

ของความยากจน, โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, การทะนุบํารุงวัฒนธรรมทางสังคมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี,  การร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสีย, ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์, ความปลอดภัยและสวัสดิการ, การให้

การศึกษาและการฝึกอบรม, การว่าจ้าง, การมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างชุมชนเข้มแข็ง (Bramley et al., 2006; 

Colantonio & Dixon, 2011; Cuthill,  2009; Dempsey et al., 2011; McKenzie, 2004; Partridge, 2005; Spangenberg, & 

Omann, 2006; Vallance et al.2011; Vavik, & Keitsch, 2010) 

4. กิจการเพื่อสังคม 

ท่ีผ่านมา การพัฒนาประเทศตามแนวทางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของโลก ได้สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แต่ในขณะเดียวกันผลของการพัฒนากลับสร้างผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ดังนั้นกิจการเพื่อสังคมจึงเป็น

มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ ผลตอบแทนทางสังคม 

และผลตอบแทนทางการเงนิ (ปรัญชัย เนตรนคร และคณะ, 2555)  สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติกําหนด

คํานิยามของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยไว้ คือ กิจการท่ีมีรายรับจากการขาย การผลิตสินค้าหรือบริการ ท่ีถูกต้ังข้ึน

เพื่อเป้าหมายอย่างชัดเจน ต้ังแต่แรกเริ่ม หรือมีการกําหนดเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ในการแก้ปัญหาและพัฒนา

ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก โดยไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างกําไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของเท่าน้ัน   

(สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ,  2553) ความหลากหลายของกิจการเพื่อสังคมเป็นผลจากความ

หลากหลายของความท้าทายทางสังคมที่แต่ละกิจการมุ่งจะแก้ปัญหา บางกิจการมีเป้าหมายเชิงพื้นที่ในการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของชุมชนใดชุมชนหน่ึง โดยเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาสพัฒนาทักษะและความม่ันใจหรือสร้างโอกาสใน

การจ้างงานให้กับคนในกลุ่มดังกล่าวซ่ึงมักประสบปัญหาในการหางาน มีกิจการเพื่อสังคมท่ีมุ่งเป้าไปที่การรักษา

ส่ิงแวดล้อม แก้ปัญหาความยากจน ส่งเสริมด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (Richardson, 2015 ) 

การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้พบว่า นวัตกรรมอย่างประหยัดแสดงให้เห็นถึงการสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง

สังคมท่ีย่ังยืนผ่านการใช้นวัตกรรมอย่างประหยัดและการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาต ิ

นอกจากนี้บทบาทของกิจการเพื่อสังคมเป็นแนวคิดเน้นการแก้ไขปัญหาทางสังคมท่ีย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่ม

โอกาสในการสร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมอย่างประหยัดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าและสร้างรายได้ไป

พร้อมๆกัน สร้างสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง และนํามาซ่ึงพลังมหาศาลท่ีจะเกิดผลลัพธ์เชงิบวกสู่สังคมในอนาคต 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยเร่ืองนวัตกรรมอย่างประหยัดสําหรับสังคมท่ีย่ังยืนในกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา

ลักษณะนวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อสังคม เพื่อศึกษานวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อส่งเสริมสังคมที่

ย่ังยืน และเพ่ือศึกษากิจการเพ่ือสังคมท่ีประสบความสําเร็จท่ีกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเป็นแบบการศึกษา

เฉพาะกรณี (Case Study Research) (องอาจ นัยพัฒน์,  2548) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้กําหนดแหล่งข้อมูล 

ปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิในการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น แนวคิด ทฤษฎ ี

วารสารวิชาการ บทความ และเอกสารออนไลน์ตามกรอบแนวคิด 
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 การกําหนดกลุ่มประชากรได้จากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling) โดยคัดเลือกจาก

หนังสือท่ีรวบรวมกิจการเพื่อสังคมท่ีเป็นเพียงตัวอย่างมาเท่าน้ัน ซ่ึงแน่นอนว่าอาจไม่สามารถครอบคลุมกิจการเพื่อสังคม

ท่ัวประเทศได้ท้ังหมด (ปรัญชัย เนตรนครและคณะ, 2555) โดยคัดเลือกกิจการเพื่อสังคมท่ีมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ราคา

ไม่แพง ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีกระบวนการออกแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า การ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 10 ท่าน แบ่งออกเป็นตัวแทนของกิจการเพ่ือสังคม 4 ท่าน กลุ่มบุคคลระดับราก

หญ้า 6 ท่าน ท้ังน้ีเนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดกลุ่มตัวอย่างจึงกําหนดตามความเหมาะสม ซ่ึงจํานวนผู้ให้

ข้อมูลควรอยู่ระหว่าง 8 ถึง 20 คน ข้อมูลถึงได้มีคุณภาพเพียงพอและลดความเคล่ือนของข้อมูล ( Tepprasit, 2012 ) 

งานวิจัยนี้ ทําการตรวจสอบข้อมูลปฐมภูมิ โดยนําข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาเรียบเรียง แล้วนํามาตรวจสอบ

คุณภาพของข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ตามแนวทางของ สุภางค์ จันทวานิช (2559)  โดยใช้วิธีการตรวจสอบสาม

เส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation ) ซ่ึงในงานวิจัยน้ีใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งท่ีมาที่

แตกต่างกันโดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลในขณะทําการสัมภาษณ์และเม่ือสัมภาษณ์เสร็จก็ต้องมีตรวจสอบอีกครั้ง หากได้

ข้อมูลตรงกันถือว่าข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเชื่อถือได้ เม่ือตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลแหล่งท่ีมาที่แตกต่างกัน จนได้ข้อมูล

เชิงคุณภาพท่ีเช่ือถือได้ จึงนําข้อมูลนี้ไปทําการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพมา

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาตามวัตถุประสงค์การวิจัย และข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยนําแนวคิด ทฤษฎี  

และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ท่ีได้รวบรวม วิเคราะห์ร่วมกับผลการวิจัยที่ได้จากข้อมูลปฐมภูมิและสรุปผลงานวิจัย  

ผลการสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้มีการเลือกกรณีศึกษาของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยข้ึนมา 4 กิจการเพ่ือ

ทําการศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหา และทําการรวบรวมข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลสําคัญท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

รวมถึงมีการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า โดยการเลือกตัวอย่างท่ีเป็นกรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมได้แก่ กิจการ 

Try Arm  ชุ ด ชั้ น ในจากกลุ่ ม สตรี , ธนาค ารขยะออมทรัพ ย์ , มู ลนิ ธิพ ระมหาไถ่ เพื่ อ ก ารพั ฒ นาคนพิ ก าร  

(เรยเ์บเกอร่ี), กลุ่มช่างชุมชนบางบัว รายละเอียดของแต่ละกิจการมีดังต่อไปน้ี 

1. กิจการ Try Arm  ชุดช้ันในจากกลุ่มสตร ี

Try Arm เป็นแบรนด์ชุดช้ันในและช่ือเรียกกลุ่มสหภาพแรงงานสตรีกลุ่มหน่ึง จ. สมุทรปราการ เป็นตัวอย่างที่

สําคัญของกิจการเพื่อสังคมที่เกิดจากการก่อต้ังเพื่อแสดงพลังแห่งการต่อสู้จากการถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม  

กลุ่มสมาชิก Try Arm ร่วมกันทํางานแบบไม่มีใครเป็นลูกน้องหรือนายจ้าง โดยที่ Try Arm ยังคงเน้นในเรื่องของคุณภาพท่ีดี

ใหแ้ก่ลูกค้า รวมทั้งผู้ซื้อยังได้ซ้ือสินค้าท่ีมีคุณภาพและซ้ือได้ในราคาท่ียุติธรรมอีกด้วย  

2. ธนาคารขยะออมทรัพย์ 

จุดเริ่มต้นท้ังหมดมาจาก  คุณ ฉัตรศนัน มาสว่างไพโรจน์ ผู้ดําเนินการจัดตั้งธนาคารขยะออมทรัพย ์ 

ชุมชนการเคหะดินแดง 8 ชั้น ประกาศให้ชุมชนเก็บขยะเอาไว้แล้วนํามาฝากจากแนวความคิดต้องการแก้ไขปัญหา

ส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้เห็นประโยชน์ของขยะและการออม จึงยกเรื่องขยะเป็นตัว

ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาสังคม 
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3. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (เรย์เบเกอรี่) 

ร้านเบเกอร่ีท่ีไม่เพียงสร้างรายได้ สร้างโอกาสการมีงานทําให้บุคคลบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติกและคน

พิการกลุ่มอื่นๆ สามารถออกมามีอาชพี มีรายได้ ลดภาระของครอบครัวและมีชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมต่อไป 

4. กลุ่มช่างชุมชนบางบัว 

ก่อนท่ีจะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มในทุกวันนี้ ชุมชนบางบัวได้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยจนเกิดกลุ่มช่างฝีมือดีกลุ่มหนึ่ง 

ท่ีร่วมกันนําปัญหาท่ีพบระหว่างการทํางานพัฒนาชุมชนและหาแนวทางแก้ไขต่างๆ จนทําให้เกิดการพัฒนาฝีมือและมี

ประสบการณ์ในการทํางาน ท้ังในด้านการซ่อมแซมอาคารและท่อนํ้า สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ

ช่างจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกิจการเพื่อสังคมจะเห็นได้ว่า ลักษณะนวัตกรรมอย่างประหยัดของแต่ละกิจการเพื่อสังคม

แตกต่างกันออกไปในเรื่องของประเภทของกิจการ เช่น กิจการผลิตสินค้า กิจการค้าขาย และกิจการให้บริการ ซ่ึงลักษณะ

ของนวัตกรรมอย่างประหยัดมีทั้งหมด 4 ลักษณะ ได้แก่ 1. ความสามารถในการจับจ่าย เป็นราคาท่ีกลุ่มบุคคลระดับราก

หญ้าสามารถที่จะซื้อได้ซึ่งส่วนใหญ่ทํามาจากวัสดุท่ีหาได้ง่ายหรือนําวัสดุท่ีมีอยู่แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขสามารถนํากลับมา

ใช้งานใหม่ได้  2. คุณภาพและประสิทธิภาพ แม้ว่าราคาสินค้าจะมีราคาที่ถูกแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณภาพและประสิทธิภาพ

จะตํ่า  นอกจากน้ียังมีความพิเศษคือธนาคารขยะออมทรัพย์(รับซ้ือขยะ) ยังช่วยในเร่ืองของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับสร้าง

รายได้ให้คนในชุมชน 3. การใช้งาน เป้าหมายสําคัญให้กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าสามารถท่ีจะเข้าใจและใช้งานได้ง่าย  

ท้ังน้ี จําเป็นต้องให้กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงความต้องการของพวก

เขา 4. การพัฒนาท่ีย่ังยืน เป็นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม แต่การสร้างคุณค่า        ทางสังคม

เป็นจุดประสงค์หลักของนวัตกรรมอย่างประหยัด ซ่ึงกรณีศึกษากิจการเพ่ือสังคมทั้ง 4 กิจการ มีคุณค่าทางสังคมในการ

สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสให้กับกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าท่ีแท้จริง จากการศึกษาลักษณะนวัตกรรมอย่าง

ประหยัดของแต่ละกิจการเพื่อสังคม ผลปรากฏวา่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่  1  ลักษณะนวัตกรรมอย่างประหยัดของแต่ละกิจการเพื่อสังคม    

 

ลักษณะนวัตกรรม   

อย่างประหยัด 

 

กิจการเพื่อสังคม

Try Arm 

 

ธนาคารขยะออม

ทรัพย์ 

(รับซ้ือขยะ)

กลุ่มช่างชุมชนบาง

บัว 

มูลนิ ธิพระมหาไถ่

เพื่อการพัฒนาคน

พิการ (เรย์เบเกอรี่)

1. ความสามารถใน

การจับจ่าย 

ราคาสินค้ามีความ

เหมาะสมกับคุณภาพ

เริ่มต้น 89 บาท 

ราคายุติธรรม

เทียบเท่ากับการรับซ้ือ

จากภายนอก 

การคิดค่าใช้จ่ายใน

การให้บริการราคา

ตํ่ากว่าบริษัทรับเหมา

ก่อสร้างท่ัวไป

เน่ืองจากนําวัสดุท่ีมี

อยู่นํามาปรับปรุง

แก้ไขสามารถนํา

กลับมาใช้งานได้ 

ราคาย่อมเยา
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2. คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

สินค้ามีคุณภาพ

เทียบเท่าแบรนด์ใน

ท้องตลาด 

ลดปริมาณขยะและ

สร้างวนัิยในการออม

ให้กับชุมชน 

สร้างบ้านอย่าง

ประหยัดให้

สอดคล้องกับวิถี

ความเป็นอยู่ 

ความอร่อยท่ี

สร้างสรรคอ์ย่าง

พิถีพิถันจากคุณภาพ

และความใส่ใจ 

3. การใช้งาน สวมใส่ เป็นธนาคารและ

ตัวกลางในการสร้าง

ความรู้ให้กับชุมชน 

เป็นช่างกลุ่มฝีมือดี

และมีประสบการณ์

ในการทํางาน 

เป็นแหล่งที่เปิด

โอกาสให้เกิดความ

เท่าเทียมกันในสังคม 

ให้คนพิการได้ใช้

ความสามารถ 

4. การพัฒนาที่

ย่ังยืน 

ทําให้เกิดการสรา้ง

รายได้อย่างเป็นธรรม 

และกลุ่มบุคคลระดับ

รากหญ้าได้มีโอกาส

ใช้สินค้าท่ีมีคุณภาพ 

ทําให้ส่ิงแวดล้อมใน

ชุมชนดีขึ้นด้วยการ

จัดการขยะอย่างมีประ

สิทธิ และนําขยะรี

ไซเคิลมาเป็นตัว

ขับเคล่ือนในการสร้าง

กองทุน สร้างแหล่ง

งานให้กับชุมชน

การรวมกลุ่มของช่าง

ภายในชุมชนเพื่อ

พัฒนาที่อยู่อาศัย จน

เกิดความชํานาญใน

งานกลายเป็นอาชพี  

สนับสนุนการสร้าง

อาชีพให้กับคนพิการ

ให้สามารถหารายได้

ด้วยตนเองและยังเป็น

ศูนย์กลางฝึกทักษะ 

 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกิจการเพ่ือสังคมผลการศึกษาในคร้ังน้ี แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมอย่างประหยัดของ

กิจการเพ่ือส่งเสริมสังคมท่ีย่ังยืน และการศึกษานี้เป็นการบูรณาการกิจการเพ่ือสังคมท่ีใช้นวัตกรรมอย่างประหยัดถูก

นํามาวิเคราะห์ด้วยแนวคิดสังคมท่ียั่งยืน จากผลการวิจัยในเกือบทุกกรณีที่ศึกษามองเห็นประเด็นต่าง เช่น ความเป็นอยู่ที่

ดี ความต้องการพื้นฐานและคุณภาพชีวิต ความยุติธรรม การรวมตัวทางสังคม การลดลงของความยากจน การให้

การศึกษาและการฝึกอบรม และสังคมในด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใช้นวัตกรรมอย่าง

ประหยัดในการแก้ไขปัญหาสังคมสรุปได้ 4 ประเด็นดังต่อไปน้ี 1. นวัตกรรมอย่างประหยัดส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในและ

ภายนอกชุมชนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญของสังคมท่ีย่ังยืนซ่ึงนวัตกรรมอย่างประหยัดเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางสังคมท่ีอยู่

ในกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า 2. สุขภาพของมนุษย์และความเป็นอยู่ที่ดี เป็นส่ิงที่สําคัญของนวัตกรรมอย่างประหยัด

ตัวอย่างท่ีน่าสนใจคือ ผู้ดําเนินการจัดต้ังธนาคารขยะออมทรัพย์ท่ีชุมชนเคหะดินแดงประกาศให้ชุมชนเก็บขยะแล้วมานํา

ฝากส่งผลให้ชุมชนลดปริมาณขยะและสร้างวินัยการออมให้กับคนในชุมชนส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  3. กลุ่มบุคคล

ระดับรากหญ้ามีงานทําและมีรายได้เล้ียงตัวเองและครอบครัวส่งผลให้มีฐานะท่ีดีข้ึน  4. การทํางานของนวัตกรรมอย่าง

ประหยัดต่อการเชื่อมโยงสังคมที่ย่ังยืนทําให้สมาชิกของสังคมมีบทบาทอย่างมากต่อการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลระดับราก

หญ้า เกิด   ความสามัคคีทางสังคมเป็นตัววัดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมู่สมาชิกของชุมชนในสังคม จากการศึกษา

นวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อส่งเสริมสังคมท่ีย่ังยืน ผลปรากฏว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ตามตาราง 

ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่  2 นวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อส่งเสริมสังคมที่ย่ังยืน 

สาระสําคัญของ

สังคม  ที่ย่ังยืน 

การส่งเสริมสังคมที่ย่ังยืนผ่านนวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อสังคม

 

Try Arm ธนาคารขยะออม

ทรัพย์ 

กลุ่มช่างชุมชนบาง

บัว 

มูลนิธิพระมหาไถ่

เพื่อการพัฒนาคน

พิการ (เรย์เบเกอรี่) 

1.สุขภาพของมนุษย์

และความเป็นอยู่ท่ีดี 
ทําให้กลุ่มพนักงานมี

รายได้จุนเจือ

ครอบครัว 

ลดปริมาณขยะและ

สร้างวินัยการออม

ให้กับคนในชุมชน 

ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัย

มั่นคง และ

สภาพแวดล้อมท่ีดี 

นอกจากช่วยเหลือคน

พิการแล้วก็ยังช่วย

ครอบครัวหารายได้

เลี้ยงชีพได้ 

2.ความต้องการ

พื้นฐานและคุณภาพ

ชีวิต 

ประกอบอาชีพที่ตนมี

ทักษะความชํานาญ 

ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่

ดีข้ึนหลังจากการปลด

พนักงานอย่างไม่เป็น

ธรรมและผู้บริโภคเอง

ยังได้มีโอกาสใช้สินค้า

ท่ีมีคุณภาพ ในราคาที่

เป็นธรรม 

สร้างอาชีพให้กับคน

ในชุมชนและชุมชน

สะอาดน่าอยู่ทําให้คน

ในชุมชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

เกิดการสร้างงาน

ให้กับคนในชุมชน 

สนับสนุนการสร้าง

โอกาสในการทํางาน

ให้กับผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาสอย่าง

ยั่งยืน 

3.ความเช่ือมโยง

สังคม 

กลุ่มพนักงาน Try 

Arm ร่วมทํากิจกรรม

เพื่อสังคมมากมาย 

อาทิเช่น บริจาคชุด

ชั้นในให้นักโทษหญงิ

ในเรือนจํา เป็นต้น 

ทําให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีของ

บุคคลและทําให้เกิด

การรวมตัวของคนใน

ชุมชนดินแดน 

มกีิจกรรมต่างๆ

ภายในชุมชน ช่วยให้

สร้างความสัมพันธ์

ภายในชุมชนบางบัว

ให้เข้มแข็ง 

เป็นอีกหน่ึงช่องทางที่

ช่วยให้ผู้พิการมี

กิจกรรมทางสังคม 

และสร้างรายได้ด้วย

ตัวเอง 

4.ความยุติธรรมทาง

สังคมและความ

เสมอภาพ 

กลุ่มพนักงาน Try 

Arm ร่วมกันทํางาน

แบบไม่มีใครเป็น

ลูกน้องหรือนายจ้าง 

ทุกคนสามารถเป็น

สมาชกิธนาคารขยะ

ออมทรัพย์ได้ 

สร้างศูนย์กลางช่าง

อาชีพที่น่าเชื่อถือให้

เกิดช่องทางการ

ต่อรองในการรับงาน

ให้โอกาสผู้พิการเท่า

เทียมกันทั่วประเทศ 
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มากข้ึน และมีการ

แบ่งผลกําไรอย่าง

ถูกต้องเป็นธรรม

5.คลอบคลุมทาง

สังคม 

- ทําให้เกิดโอกาสและ

การแบ่งปัน 

มีการดําเนินการโดย

องค์กรชุมชนและ

ท้องถิ่น 

การส่งเสริมและ

สนับสนุนให้

ผู้ประกอบการหรือ

องค์กรท้องถิ่นจ้าง

งานคนพิการในชุมชน 

6.การลดลงของ     

ความยากจน 

จัดสรรให้พนักงานที่

ตกงานกลับมามี

รายได้เลี้ยงตัวเองอีก

ครัง้ 

ได้รับโอกาสในการหา

เลี้ยงชีพและเป็น

รายได้เสริมให้กับคน

ในชุมชน 

สร้างรายได้ให้กับ

ชาวบ้านที่ประกอบ

อาชีพช่าง ในชุมชน

บางบัว 

ผู้พิการมี

ความสามารถ มี

อาชีพที่ม่ันคงจะส่งผล

ให้มีฐานะท่ีดีข้ึน 

7.โครงสร้างพื้นฐาน 

ทางสังคม 

- ธนาคารขยะเป็น

กิจการที่แก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมควบคู่ไป

กับการสร้างรายได้

ให้กับคนในชุมชน 

จากปัญหาเร่ืองที่อยู่

อาศัยส่งผลให้จัดต้ัง

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่

อยู่อาศัยขึ้น โดยให้

ชาวบ้านเข้าร่วม

โครงการ นอกจากน้ี

ยังมีการประสานงาน

กับหน่วยงาน

ภายนอก 

เป็นสถานท่ีเปิด

โอกาสแห่งความเท่า

เทียมกันในสังคม ให้

คนพกิารได้ใช้

ความสามารถฝึก

อาชีพมีรายได้ด้วย

ตนเอง 

8.การปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 

- ทําให้คนในชุมชนเห็น

ความสําคัญในการ

คัดแยกขยะมากขึ้น 

จากปัญหาเร่ืองที่อยู่

อาศัยและการว่างงาน

ของคนในชุมชนจึงทํา

ให้คนในชุมชนหันมา

ประกอบอาชีพช่าง 

การใช้ชีวิตของคน

พิการต้องมีความมุ

มานะและความ

พยายามมากกว่าคน

ปกติเพื่อให้คําว่า 

“ภาระ” แปรเปล่ียน

ไปสู่ การยืนหยัดได้

ด้วยตนเอง 
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9.การทะนุบํารุง

วัฒนธรรมทางสังคม

และขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

- รายได้จากเงินปันผล

ของธนาคารขยะจะ

นําไปบริจาควัด และ

นําขยะมาประยุกต์ใช้

เป็นผลงานทาง

วัฒนธรรมเช่น 

หนังสือพิมพ์มาสร้าง

แบบเป็นหัวโขน เป็น

ต้น 

จากการก่อสรา้งบ้าน

ทําให้เกิดวัฒนธรรมที่

มีการช่วยเหลือกัน 

เช่น ชาวบ้านช่วยกัน

รือ้ย้ายเอง 

- 

10. ความร่วมือของ

ผู้มีส่วนได้เสีย 

- เกิดความร่วมมือกัน

ระหว่างชุมชนและ

ภาครัฐทําให้ชุมชน

สะอาดและภาครัฐลด

ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการขยะ 

ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน

การออกแบบผังชุมชน

แบบบ้าน หรือระบบ

สาธารณูปโภคไปสู่

ส่วนราชการให้เกิด

การยอมรับ 

การร่วมมือ

ภาคเอกชน 

ภาครัฐบาล มูลนิธิทํา

ให้บรรลุเป้าหมายที่

วางไว้ 

11.ศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ 

ปัญหาการตกงาน

จากการเลิกจ้าง กลุ่ม

แรงงานสตรีฝ่าฟัน 

อุปสรรคและต่อสู้กับ

ชีวิตด้วยทักษะอาชีพ 

ทําให้กลุ่มบุคคล

ระดับรากหญ้าได้

มองเห็นโอกาสจาก

ขยะที่สามารถสร้าง

อาชีพและเลี้ยงดู

ตนเองได้ 

จากปัญหาเร่ืองที่อยู่

อาศัยของกลุ่มบุคคล

ระดับรากหญ้า ชาว

ชุมชนบางบัวมีแนวคิด

ท่ีจะร่วมกันค้นหาแนว

ทางการพัฒนาที่อยู่

อาศัยให้ม่ันคง 

ทําให้คนพิการมีศักด็

ศรีมีเงินเดือน ได้

แสดงความสามารถ

ของตนเอง เป็นที่

ยอมรับของบริษัท ท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 

12.ความปลอภัย

และสวัสดิการ 

ตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน 

เม่ือเป็นสมาชิกและ

ออมเงินกับธนาคาร

จะได้รับดอกเบี้ยร้อย

ละ 20 และเงินปันผล

ทุกส้ินปี 

ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัย

ท่ีมั่นคง ไม่ต้องหวาด

ผวาต่อนโยบายไล่ร้ือ

อีกต่อไป 

งานและสวัสดิการที่

เหมาะสม 
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13.ศักด์ิศรี

ความเป็น

มนุษย์ 

ปัญหาการตกงานจากการ

เลิกจ้าง กลุ่มแรงงานสตรีฝ่า

ฟันอุปสรรคและ ต่อสู้กับชีวิต

ด้วยทักษะอาชีพ       

ทําให้กลุ่มบุคคล

ระดับรากหญ้าได้

มองเห็นโอกาสจาก

ขยะที่สามารถสร้าง

อาชีพและเลี้ยงดู

ตนเองได้ 

จากปัญหาเร่ืองที่อยู่

อาศัยของกลุ่มบุคคล

ระดับรากหญ้า ชาว

ชุมชนบางบัวมีแนวคิด

ท่ีจะร่วมกันค้นหาแนว

ทางการพัฒนาที่อยู่

อาศัยให้มั่นคง 

ทําให้คนพิการมีศักด์ิศรี 

มีเงินเดือน ได้แสดง

ความสามารถของ

ตนเอง เป็นที่ยอมรับ

ของบริษัท ท้ังภาครัฐ

และเอกชน 

14.ความ

ปลอดภัยและ

สวัสดิการ 

ตามกฎหมายพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน 

เม่ือเป็นสมาชิกและ

ออมเงินกับธนาคาร

จะได้รับดอกเบี้ยร้อย

ละ 20 และเงินปัน

ผลทุกสิ้นปี 

ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยที่

ม่ันคง ไม่ต้องหวาด

ผวาต่อนโยบายไล่ร้ือ

อีกต่อไป 

งานและสวัสดิการที่

เหมาะสม 

15.การให้

การศึกษาและ

การฝึกอบรม 

- เป็นสถานที่ฝึกสอน

หัตถกรรมรีไซเคิล

จากขยะโดยส่งเสรมิ

กลุ่มบุคคลระดับราก

หญ้าที่ไม่มีอาชีพ 

สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชนจัดโครงการ

สนับสนุนฝึกอบรมชา่ง

ชุมชนให้มีความรู้และ

เทคนิคในด้านต่างๆทํา

ให้ช่างในชุมชนบางบัว

มีคุณภาพ 

มีการฝึกทักษะในการ

ทําเบเกอร่ีตัง้แต่

ข้ันตอนการตวงจนถึง

การบรรจุภัณฑ์ และ

เรียนรู้ด้านการขาย 

การดูแลด้านบริการ 

16. การว่าจ้าง จากการเลิกจ้างที่ไม่เป็น

ธรรมทําให้พนักงานมา

รวมกลุ่มจัดต้ัง TRY ARM แบ

รนด์ชุดช้ันในของคนไทย ทํา

ให้เกิดการสร้างงานและ

รายได้อย่างเป็นธรรม 

ผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากขยะสามารถ

นําไปสร้างรายได้

ควบคู่ไปกับการ

ส่งเสริมให้คนใน

ชุมชนเป็นวิทยากร

เพื่อเผยแพร่ความรู้

ให้กับคนในชุมชนอ่ืน 

จํานวนสมาชิกช่าง

ชุมชนบางบัวมีสมาชิก

มากกว่า 200 คน 

สร้างรายได้ให้กับคน

ในชุมชน 

ผลิตคนพิการให้มี

คุณภาพด้านอาชีพที่

เป็นความต้องการของ

สถานประกอบการ 

17.การมีส่วน

ร่วมของชุมชน

- ทําให้เกิดการรวมตัว

ในการช่วยแก้ปัญหา

จากความร่วมมือร่วม

ใจของชุมชนทําให้การ

- 
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และสร้าง

ชุมชนเข้มแข็ง 

ขยะที่มีอยู่ในชุมชน

ส่งผลทําให้ชุมชน

สะอาดและทุกคนมี

จิตสาธารณะเพิ่ม

มากข้ึน 

แก้ไขปัญหาท่ีอยู่

อาศัยได้รับการแก้ไข 

ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัย

ม่ันคง โดยชุมชนมี

ส่วนร่วมในกลุ่มช่าง

คือ การมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ การ

ดําเนินงาน การรับ

ผลประโยชน์ 

 

สําหรับข้อมูลในตารางที่ 3 มาจากการวิเคราะห์บนพื้นฐานของกรอบแนวคิดที่ศึกษาในสังคมท่ีย่ังยืนท่ีเกิดจาก

นวัตกรรมอย่างประหยัดของ Khan (2016) ซ่ึงมีองค์ประกอบ 15 ข้อ เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์กิจการเพื่อสังคมท่ีประสบ

ความสําเร็จในกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าในแต่ละกรณีศึกษาดังต่อไปน้ี 1. Try Arm ให้ความสําคัญกับกลุ่มบุคคลระดับ 

รากหญ้า ด้วยการทําให้กลุ่มพนักงานท่ีถูกเลิกจ้างเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของร่วมกันทําให้กลุ่มพนักงานมีรายได้

คุณภาพชีวิตดีขึ้นและผู้บริโภคยังได้มีโอกาสใช้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม 2. ธนาคารขยะออมทรัพย์ สร้างอาชีพ

และ การมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนทําให้เกิดโอกาสในการหาเลี้ยงชีพควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมทําให้กลุ่ม

บุคคลระดับรากหญ้ามองเห็นโอกาสจากขยะท่ีสามารถสร้างอาชีพและเล้ียงดูตนเองได้ 3. กลุ่มช่างชุมชนบางบัว  

ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าในการตัดสินใจ การดําเนินงาน และการรับผลประโยชน์ 

เกิดการสร้างงานให้กับคนในชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้ามีท่ีอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ด ี

4. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (เรย์เบเกอร่ี) สนับสนุนการสร้างโอกาสในการฝึกทักษะในการทําเบเกอรี่,  

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสเรียนรู้ในงานขายและงานบริการ สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีอาชีพท่ีม่ันคง  

สร้างรายได้ ลดภาระของครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีมีความสุขในสังคม ประโยชน์ท่ีกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าจะ

ได้รับจากการนํานวัตกรรมอย่างประหยัดมาประยุกต์ใช้ในกลุ่ม มีดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าฐานะผู้บริโภค  

มีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ท่ีกิจการเพื่อสังคมนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเพราะผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์และ

งานบริการมีคุณภาพและราคาที่ถูก  ตรงตามมาตรฐาน สามารถใช้งานได้นาน ตอบสนองความต้องการของกลุ่มบุคคล

ระดับรากหญ้าได้มากขึ้น  2. กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าฐานผู้ผลิต พบว่าได้เรียนรู้การทําธุรกิจในการจัดการด้านต่างๆ 

ท่ีจะดําเนินธุรกิจต่อไป ได้รับผลตอบแทนนํามาใช้ในการดําเนินชีวิต ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากข้ึนและเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง 3. กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าฐานพันธมิตรทางธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการให้

ดีข้ึน มีรายได้และสวัสดิการต่างในการดําเนินชีวิต ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เห็นคุณคา่และความสามารถของตัวเอง 
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ตารางที่ 3 กิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสําเร็จในกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า 

กิจการเพื่อสังคม กลุ่มบุคคลระดับราก

หญ้า(BOP)ฐานะ

ผู้บริโภค 

กลุ่มบุคคลระดับราก

หญ้า (BOP) ฐานะผู้ผลิต

กลุ่มบุคคลระดับราก

หญ้า (BOP) ฐานะ

พันธมิตรทางธุรกิจ 

Try Arm o o o  

ธนาคารขยะออมทรัพย์ o o o  

กลุ่มช่างชุมชนบางบัว o o o  

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการ

พัฒนาคนพิการ  

(เรย์เบเกอร่ี) 

o o o  

 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายท่ีจะนําเสนอนวัตกรรมอย่างประหยัดสําหรับสังคมที่ยั่งยืนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า โดยทําการศึกษาวิจัยในกิจการเพ่ือสังคมแทนที่จะใช้กิจการที่มีความรับผิดชอบทาง

สังคมที่พบมากในวรรณกรรม ทําให้เห็นภาพในการแก้ปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ส่งผลต่อความย่ังยืน

มากกว่ากิจการที่มีความรับผิดชอบทางสังคมท่ีเน้นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี จากการศึกษาพบว่าลักษณะนวัตกรรมอย่าง

ประหยัดของกิจการเพื่อสังคมท่ีชัดเจนคือ ลักษณะของราคาที่เหมาะสมและจับต้องได้ มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน       

การแก้ไขปัญหาทางสังคมซ่ึงส่งผลให้มีการสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่เป็นธรรม สร้างโอกาสให้กับกลุ่มบุคคล

ระดับรากหญ้าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังนั้นลักษณะของนวัตกรรมอย่างประหยัดของกิจการเพื่อสังคมท่ีประสบ

ความสําเร็จมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดท่ีศึกษาสังคมท่ีย่ังยืนท่ีเกิดจากนวัตกรรมอย่างประหยัดของ Khan (2016) 

ซ่ึงมีองค์ประกอบ 15 ข้อ โดยพบว่าจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างประหยัดของแต่ละกรณีศึกษามีการจัดการกับ

ปัญหาท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการของกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายทางสังคม  

และนอกเหนือจากน้ันยังช่วยปลูกฝังในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการทําให้ชุมชนสะอาดและมีความน่าอยู ่ทั้งนี้กิจการเพ่ือสังคม

สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมทางสังคม สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เห็นคุณค่า

และความสามารถของตนเอง เกิดการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของแต่ละชุมชน

ให้ดีข้ึน ช่วยให้กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าหลุดพ้นจากความยากจน  

สําหรับข้อเสนอแนะผู้วิจัยให้ความเห็นว่า นวัตกรรมอย่างประหยัดถือว่าเป็นกุญแจสําคัญท่ีจะทําให้เกิด         

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนระดับรากหญ้าท่ีดีข้ึน ดังนั้นการให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ

กลุ่มบุคคลระดับรากหญ้าท่ีเป็นผู้ประกอบการผ่านการใช้นวัตกรรมอย่างประหยัด จะนําไปสู่แนวทางในการพัฒนาและ

ความสามารถพึ่งพาตนเองได้  นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องยังสามารถร่วมมือกันกับกิจการเพื่อสังคมใน    

การแก้ไขปัญหาผ่านนวัตกรรมอย่างระหยัด เพื่อการแก้ไขปัญหาของกลุ่มบุคคลระดับรากหญ้า รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้

เกิดการสร้างสังคมท่ีมีความเข้มแข็ง และนํามาซ่ึงผลลัพธ์เชิงบวกสู่สังคมไทยในอนาคต สําหรับข้อจํากัดในงานวิจัยน้ีคือ

จํานวนกิจการเพื่อสังคมท่ีมีการใช้นวัตกรรมอย่างประหยัดท่ีประสบความสําเร็จยังมีจํานวนจํากัดและต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ัว
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ประเทศไทย ทําให้การได้มาซ่ึงข้อมูลของกิจการท่ีได้ศึกษาในงานวิจัยน้ีมีค่อนข้างจํากัด รวมถึงระยะเวลาในการขอนัด

สัมภาษณ์กับผู้ประกอบการซ่ึงใช้ระยะเวลานาน ส่วนข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยเสนอแนะให้ดําเนินการศึกษา

การวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการเพื่อสังคมท่ีมีการใช้นวัตกรรม

อย่างประหยัดกับผลลัพธ์ด้านความย่ังยืนของกิจการต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

Relationship Between Leadership and Organization Citizenship Behavior of Operation 

Officers of Electricity Generating Authority of Thailand Mae Moh Power Plant 

วิจิตรา เมืองคําบุตร1 และอรพิณ สันติธีรากุล2 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูนํ้าและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเพ่ือนําข้อมูลไปใช้พัฒนาองค์กร โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 321 ชุด มีค่าความเช่ือม่ัน 

0.880 เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นคุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ีเป็นแบบทดสอบภาวะผู้นําเต็มรูปแบบท่ีใช้วัดการ

รับรู้ของผูต้ามท่ีมีต่อพฤติกรรมของผู้นํา ตามแบบวัด Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-6S)          

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีอายุการทํางาน 1-9 ปี ทํางานอยู่ในตําแหน่งช่าง ระดับ 4 สังกัดฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยภาวะ

ผู้นําของผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และมีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้นําแบบเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด  

ในระดับภาพรวมของภาวะผู้นําทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาวะผู้นําแบบเปล่ียนแปลง ภาวะผู้นําแบบแลกเปล่ียน ภาวะผู้นําแบบ

ปล่อยปละละเลย และภาพรวมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 

พฤติกรรมการคํานึงถงึผู้อ่ืน พฤติกรรมความอดทนอดกล้ัน พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที่ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 

น้ันมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กัน อยูใ่นระดับปานกลาง  

โดยสรุปแล้วภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีภาวะผู้นําแบบ

เปลี่ยนแปลงมากที่สุด ซ่ึงคะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในระดับสูง รองลงมามีภาวะผู้นําแบบแลกเปล่ียน และมีภาวะผู้นําแบบปล่อย

ปละละเลย ตามลําดับ 

ABSTRACT 

This research is a survey research with an objective to study the relationship between leadership and 

organizational citizenship behavior of operational officers of Electricity Generating Authority of Thailand, Mae Moh 

Power Plant. The results of the research will be used to improve the organization. Questionnaire was used as a tool 

                                                            
 1นักศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2
 รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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in the study to collect data from 321 samples who were operational officers at Mae Moh Power Plant. The reliability 

value of the questionnaire was at 0.880. The questionnaire consisted of 3 sections. The first section was general 

information of the respondents. The second section was a full leadership test that measured the perception of 

subordinates regarding the behavior of their leaders (according to Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-6S))             

The results from sample group of 321 operational officers at Mae Moh Power Plant showed that the 

majority were male, between 26 - 30 years old with Bachelor's degree. They had been working for 1 – 9 years in 

the position of technician level 4 at Mae Moh Power Plant Production Division. To explore the opinions of the sample 

group, the study found that leadership of executives at Mae Moh Power Plant had a positive correlation with 

organizational citizenship behavior of operational officers. In addition, the relationship involved transformational 

leadership the most. In overview, the 3 leadership aspects: Transformational Leadership, Transactional Leadership, 

Laissez-Faire Leadership and the 5 aspects of organizational citizenship behavior of operational officers which were 

conscientiousness, sportsmanship, civic virtue, courtesy, altruism had a positive correlation at the statistical 

significance level of 0.01, and the relationship was at the moderate level. 

In conclusion, the leadership of the executives at Mae Moh Power Plant tended to be Transformational 

Leadership with average scores in the high level, followed by Transactional Leadership, and Laissez-faire 

Leadership, respectively. 

บทนํา  

แนวโน้มการให้ความสําคัญกับภาวะผู้นํามีเพิ่มมากขึ้นในองค์กรชั้นนําท่ัวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีมุ่งเน้น

เก่ียวกับเร่ืองกําลังคน (Deloitte’s Global Human Capital Trend, 2016: ออนไลน์) และผู้นําในองค์กร สอดคล้องกับ    

ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงจากท่ัวโลก ที่เชื่อม่ันในความสําคัญของต้นทุนมนุษย์ (The Conference Board CEO 

Challenge, 2014: ออนไลน์) โดยเฉพาะผู้นําท่ีกลายเป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้ประสบความสําเร็จใน

ภาพรวมของแรงงานท่ัวโลกต่างเห็นตรงกันว่า ปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพนักงานและการสร้างพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร คือ ภาวะผู้นํา เพราะ ผู้นําที่ดี ย่อมเกิดผลดีต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ การแสดง     

ความใส่ใจอย่างจริงใจของผู้บริหารต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน และการท่ีผู้บริหารยึดม่ันตามค่านิยมขององค์กร จะทําให้

พนักงานเกิดความเชื่อม่ัน และไว้วางในองค์กร  

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นฐานผลิตไฟฟ้าที่สําคัญของประเทศไทย โดยส่งกระแสไฟให้แก่พื้นท่ีท้ังภาคเหนือ ภาคกลาง

ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน มีโครงสายบังคับบัญชาเป็นลําดับชั้นอย่างชัดเจน แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 

ผู้บริหารระดับสูง (ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้อํานวยการฝ่าย) ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับหัวหน้ากอง) ผู้บริหารระดับต้น 

(ระดับหัวหน้าแผนก) และระดับปฏิบัติการ ซ่ึงผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ เป็นกุญแจสําคัญในการนําพา

องค์กรบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้ อย่างไรก็ตามผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการยังมีช่องว่างระหว่างกันและกัน 

โดยเฉพาะปัจจัยด้านอายุ ท่ีมักจะกลายเป็นปัญหาในการบริหารจัดการ เน่ืองจากค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรม และ     

ความคาดหวังแตกต่างกัน จึงกลายเป็นโจทย์สําคัญของผู้บริหาร หรือผู้นําองค์กร ท่ีจะต้องหาแนวทางพัฒนาส่งเสริมให้

พนักงานทํางานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กร (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556) สอดคล้องกับ  
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รัตติกรณ์ จงวิศาล (2551) กล่าวว่า ในทศวรรษท่ีผ่านมามีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําท่ีมีประสิทธิภาพเป็น

จํานวนมาก  แต่มีแนวคิดทฤษฎีห น่ึงได้ รับการยอมรับและกล่าวถึงกันมาก  คือ  ภาวะผู้ นําการเป ล่ียนแปลง 

(Transformational Leadership) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยจากท่ัวโลกว่าทฤษฎีน้ี สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได ้ 

และสามารถพัฒนาภาวะผู้นําได้ในทุกองค์กร เน่ืองจากภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงน้ีมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร  

และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน 

ดังน้ันผู้ศึกษา จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซ่ึงถือว่าเป็นแนวคิดท่ีกําลังได้รับความสนใจใน   

ด้านการศึกษาเร่ืองทรัพยากรบุคคล เพราะผู้บริหารเป็นปัจจัยสําคัญหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของ

ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร หากความสัมพันธ์ระหว่างสองปัจจัยนี้ดสอดคล้องกันจริง ก็จะสามารถนําไปปรับนโยบายด้าน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ในอนาคต 

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 

แนวคิดทฤษฎีหลักท่ีใช้ในการศึกษาน้ี ประกอบด้วย 2 ทฤษฎี ได้แก ่ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้นํา ภาวะผู้นํา หมายถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีสามารถขับเคล่ือน ชี้นํา  

จูงใจ และกล้าคิดกล้าตัดสินใจจนทําให้ผูอื้่นคล้อยตาม เช่ือ ศรัทธา และปฏิบัติตาม นําพาองค์กรบรรลุเป้าหมายสูงสุดได ้

Bass and Avolio (1991 อ้างถึงใน สธิุดา เลิศอไุรวงศ์, 2557) เสนอโมเดลภาวะผู้ นําแบบเต็มรูปแบบโดยใช้ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้ นําตามรูปแบบภาวะผู้ นํา ซึง่เคยเสนอเม่ือปี ค.ศ.1985 ประกอบด้วยภาวะผู้ นํา 3 รูปแบบหลกั คือ 

1) ภาวะผู้นําแบบเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและ

ผู้ตามโดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงข้ึนกว่าความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถ

ของผู้ร่วมงานและผู้ตามไประดับท่ีสูงขึ้น และมีศักยภาพมากขึ้น ทําให้เกิดการตระหนักรู้ภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีม และ

ขององค์กร จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจสว่นตัว มุ่งสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์กรหรือสังคม  

 อย่างไรก็ตาม Avolio et al. (2003 อ้างถึงใน สุธิดา เลิศอุไรวงศ์, 2557) ได้ร่วมกันพัฒนาขยายทฤษฎีภาวะผู้นํา

เต็มรูปแบบเพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานจากผลการศึกษาวิจัยเม่ือปี 1985 และ 1990 ซ่ึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยม ี 

การเพ่ิมองค์ประกอบส่วนของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง แบง่เพิ่มเป็น 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1.1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ด้านคุณสมบัติ (Idealized Influence: Attribute) คือ การท่ีผู้นํามีการรับรู้ใน

การสร้างความไว้วางใจ และการมีกําลังความสามารถอย่างสูง ผู้นําจะมีมุมมอง และความคิดที่มุ่งม่ันในการพัฒนางานให้

ดียิ่งขึ้นอย่างมีจริยธรรม 

1.2) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ด้านพฤติกรรม (Idealized Influence: Behavior) เป็นการวัดอุดมคติที่แสดง

ถึงพฤติกรรมของผู้นําท่ีกระทํากับความสมบูรณ์แบบ ความซ่ือสัตย์ ความเป็นตัวตน ซ่ึงความสูงของคะแนนในมาตรวัด

โดยท่ัวไปสําหรับผู้นําจะแสดงผลการประเมินค่าในเชิงบวก และมีพฤติกรรมน้ันมากเหมือนการปกครอง การมีสติ  

การควบคุมตนเอง การพิจารณา ศีลธรรมในระดับสูง การมองโลกในแง่ด ีความมีประสิทธิผลของตนเอง 

1.3) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) หมายถึงการท่ีผู้นําจะประพฤติปฏิบัติในทางที่จูงใจให้เกิด

แรงบันดาลใจกับผู้ตาม ผู้นําจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม ให้มีชีวิตชีวา มีการแสดงออกอย่างกระตือรือร้น  
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1.4) กระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึงการที่ผู้นํามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหา

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ทําให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่

ดีกว่าเดิม เพ่ือทําให้เกิดสิ่งใหม่  

1.5) การคํานึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผู้นําจะมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับบุคคลในฐานะ

เป็นผู้นําให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นบุคคล และทําให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่า และมีความสําคัญ ระดับการพิจารณาคํานึงถึง

ปัจเจกบุคคล  

2) ภาวะผู้นําแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) เป็นกระบวนการท่ีผู้นําให้รางวัลหรือลงโทษผู้ตาม

ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม เป็นการใช้กระบวนการแลกเปล่ียนเสริมแรงตามสถานการณ์ ผู้นําสามารถจูงใจ 

ผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามระดับท่ีคาดหวังไว ้ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ  

2.1) การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward: CR) หมายถึง ผู้นําจะทําให้ผู้ตามเข้าใจชัดเจนว่า

ต้องการให้ผู้ตามทําอะไร หรือคาดหวังอะไรจากผู้ตาม และจากน้ันจะจัดการแลกเปล่ียนรางวัลในรูปของคํายกย่องชมเชย 

ประกาศความดี ความชอบ การจ่ายโบนัสเพิ่มขึ้น เม่ือผู้ตามสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวัง ผู้นําแบบน้ีมักจูงใจโดย

ใหร้างวัลเป็นการตอบแทนและมักจูงใจด้วยแรงจูงใจขั้นพื้นฐาน หรือแรงจูงใจภายนอก 

2.2) การบริหารแบบวางเฉย (Management-by Exception) หมายถึง การบริหารงานท่ีเป็นไปตามสภาพเดิม  

ผู้นําไม่พยายามเข้าไปยุ่งเก่ียวกับการทํางานจะเข้าไปแทรกต่อเม่ือความผิดพลาดเกิดข้ึน หรือผลการทํางานตํ่ากว่า

มาตรฐาน การเสริมแรงมักจะเป็นทางลบ หรือให้ข้อมูลย้อนกลับทางลบ มีการบริหารงานโดยไม่ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 

ผู้นําจะเข้าไปเก่ียวข้องต่อเม่ืองานบกพร่อง หรือไม่ได้ตามมาตรฐาน การบริหารแบบวางเฉย  

3) ภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย (Laissez – Faire Leadership) เป็นภาวะผู้นําที่ไม่มีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบ 

ไม่มีการตัดสินใจ ไม่เต็มใจท่ีจะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม เม่ือผู้ตามต้องการผู้นํา ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ

ภารกิจขององค์กร ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําท่ีส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อ

องค์กรในทางบวก 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร (Organ 1988, 1990 อ้างถึงใน สุธิดา เลิศอุไรวงศ์, 2557) เน้น

พฤติกรรมท่ีรู้จักหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองที่มีต่อองค์กรเกินความคาดหวังขององค์กร 

นอกจากน้ียังเป็นพฤติกรรมท่ีมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ท้ังการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ ใน

องค์กร มีความอดทนต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ในการทํางาน พร้อมทั้งป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้จากการตัดสินใจหรือ

การกระทําท่ีอาจกระทบกับบุคคลอื่นได้ ซึ่งมีการแบ่งองค์ประกอบอย่างละเอียดและครอบคลุมกว่านักคิดท่านอื่น ทําให้

สามารถอธิบายพฤติกรรมแต่ละด้านได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย 5 รูปแบบ ได้แก่ 

1) พฤติกรรมความสํานึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) เป็นพฤติกรรมที่พนักงานทํางานตามภาระหน้าที่ท่ีได้

กําหนดไว้ว่าเป็นบทบาทและปฏิบัติในรูปแบบท่ีเหนือกว่าระดับความต้องการในการปฏิบัติงานที่ตํ่าท่ีสุด เช่น มีความตรง

ต่อเวลา การช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในท่ีทํางาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่ขาดงาน ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทําเร่ือง

ส่วนตัว 
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2) พฤติกรรมความอดทนอดกล้ัน (Sportsmanship) เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ มีความอดทนต่อปัญหา  

หรือความไม่สะดวกสบายที่หลีกเล่ียงไม่ได้ และอุปสรรคในการทํางาน โดยปราศจากความไม่พอใจ 

3) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นพฤติกรรมของพนักงานท่ีแสดงความรับผิดชอบเชิง

สร้างสรรค์ ท่ีเก่ียวกับนโยบายขององค์กร ไม่ใช่เพียงแค่แสดงความคิดเห็น แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ เพื่อองค์กรด้วยความ

สมัครใจ แมจ้ะเป็นเร่ืองที่ไม่เกี่ยวกับตนเอง 

4) พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อ่ืน (Courtesy) เป็นพฤติกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในการทํางาน 

ไม่ใช้อารมณ์เม่ือเกิดความขัดแย้ง ไม่ทําให้การทะเลาะเบาะแว้งขยายออกไป เม่ือมีการถกเถียง หรือยั่วยุจากบุคคลอ่ืน  

มีความเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น และจัดข้อมูลข่าวสารตารางงานให้ผู้ที่ต้องการ 

5) พฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็นพฤติกรรมท่ีทําด้วยความสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน เม่ือมี

ปัญหาในการทํางาน ให้สามารถทํางานในหน้าท่ีของเขาให้เสร็จสมบูรณ์ ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ เช่น การสอนงานให้

พนักงานใหม่ การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทํางานที่ค้าง หรือลาป่วย 

ความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กันตามทฤษฎีภาวะผู้นําเต็มรูปแบบ และทฤษฎีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์กร ดังนี้ 

- ภาวะผู้นําแบบเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร      

ท้ัง 5 รูปแบบ  

- ภาวะผู้นําแบบแลกเปล่ียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร      

ท้ัง 5 รูปแบบ 

- ภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์กรทัง้ 5 รูปแบบ  

โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องของ สุธิดา เลิศอุไรวงศ ์

(2557) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กร ภาวะผู้นํา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน จํานวน 391 

คน จาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท 

ปตท.จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี การศึกษาระดับปริญญา

ตรี ระยะเวลาการทํางาน 7 ปี ข้ึนไป และในการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นํา เป็นตัวแปรต้น และพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์กรเป็นตัวแปรตาม ภาวะผู้นํามีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าหากพนักงานมีภาวะผู้นําสูง จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเพิ่มขึ้นด้วย 

และ ชาญวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ ์(2556) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของภาวะผู้นําที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ พนักงานระดับ

ปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จํานวน 400 คน จาก 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพ

โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุงานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
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องค์กรกับภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นําแบบแลกเปล่ียน ภาวะผู้นําแบบปล่อยตามสบาย และการยึดเหน่ียว

ภายในกลุ่ม มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

วิธีวิทยาในการวิจัย  

1. การระบุขอบเขตการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงโมเดลในการศึกษา 

จากรูปที่ 1 โมเดลในการศึกษาครั้งน้ีได้แบ่งตัวแปรหลักออกเป็น 2 ตัวแปร ตามทฤษฎีภาวะผู้นําของ Bass and 

Avolio 1991 และทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของ Organ 1988, 1990 โดยภาวะผู้นําทั้ง 3 รูปแบบ คือ 

ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย เป็นการแสดงออกของผู้นําแต่

ละรูปแบบ ซ่ึงจะมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการแสดงพฤติกรรมทั้ง 5 รูปแบบ คือ พฤติกรรมความสํานึกในหน้าที่ 

พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมให้ความร่วมมือ พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 

ท้ังน้ีความสัมพันธ์จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย 

ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์กร โดยนําเอาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี ภาวะผู้นําเต็มรูปแบบของ Bass and Avolio (1991 อ้างถึงใน สุธิดา 

เลิศอุไรวงศ์, 2557)  ประกอบด้วยภาวะผู้นํา 3 แบบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 2) ภาวะผู้นําการแลกเปล่ียน 

และ 3) ภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย และลักษณะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ของ Organ (Organ 1988,1990  

อ้างถึงใน สุธิดา เลิศอุไรวงศ์ 2557)  ประกอบด้วย 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมความสํานึกในหน้าท่ี 2) พฤติกรรม       

ความอดทนอดกล้ัน 3) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 4) พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อื่น 5) พฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ  

ข้ันตอนการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการโรงไฟฟา้แม่เมาะ จํานวน 321 ชุด มีค่าความเชื่อม่ัน 0.880 ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่  

ภาวะผู้น ํา (Bass and Avolio 1991) 

- ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง 

- ภาวะผู้ นําแบบแลกเปล่ียน 

- ภาวะผู้ นําแบบปลอ่ยปละละเลย 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท ี่ด ีขององค์กร  
(Organ 1988, 1990) 

 - พฤติกรรมความสาํนกึในหน้าท่ี 
 - พฤตกิรรมความอดทนอดกลัน้ 
 - พฤตกิรรมให้ความร่วมมือ 
 - พฤตกิรรมการคํานงึถงึผู้ อ่ืน 
 - พฤตกิรรมการให้ความชว่ยเหลือ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับภาวะผู้นํา 3 รูปแบบ คือ ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นําแบบแลกเปล่ียน ภาวะ

ผู้นําแบบปล่อยปละละเลย  

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 5 ด้าน คือ พฤติกรรมความสํานึกใน

หน้าที่ พฤติกรรมความอดทนอดกล้ัน พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ พฤติกรรมการคํานึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมให ้      

ความช่วยเหลือ  

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ภาวะผู้นําต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3-7) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 1,799 คน แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

ฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และหน่วยงานส่วนกลางผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ข้อมูล 

ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2560 (แผนกทรัพยากรบุคคลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, 2560) โดยอ้างอิงการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง

จากตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน ได้ขนาดตัวอย่างประมาณ 317 คน  

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดังน้ี 

1) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหน่งงาน ระดับ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

จะนํามาวเิคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  

2) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้นํา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ ได้แก่ 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) และการคิดค่าคะแนนเฉล่ียตาม

แบบทดสอบท่ีใช้วัดการรับรู้ของผู้ตามที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้นํา Multifactor Leadership Questionaire (MLQ-6S) 

3) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร โดยใช ้        

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะท่ัวไป  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอยา่งของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย ท้ังหมดจํานวน 321 ราย เป็นเพศชายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.6 อายุระหว่าง 26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.2  

มีระดับการศึกษาสูงสุด ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 39.9 มีอายุการทํางานช่วง 1 – 9 ปี คิดเป็นร้อยละ 62  

อยู่ในตําแหน่ง ช่าง คิดเป็นร้อยละ 59.8 อยู่ในระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 29.3 สังกัดฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

คิดเป็นร้อยละ 45.5  
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ส่วนที่ 2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีภาวะผู้นําอยู่ในระดับสูง และระดับปานกลาง โดยมีภาวะผู้นําแบบเปล่ียนแปลงอยู่ใน

ระดับสูง รองลงมา คือ ภาวะผู้นําแบบแลกเปล่ียน และภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย อยู่ในระดับปานกลาง คะแนน

เฉล่ีย 9.1, 8.5 และ 4.7 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาระดับภาวะผู้นําในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ผู้บริหาร

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีภาวะผู้นําอยู่ในระดับสูง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การดึงดูดใจหรือ

บารมี องค์ประกอบท่ี 2 การสร้างแรงบันดาลใจ มากที่สุด รองลงมา คือ องค์ประกอบท่ี 3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

องค์ประกอบที่ 4 การคํานึงถึงผู้อ่ืน และองค์ประกอบท่ี 6 การบริหารแบบลงโทษ โดยคะแนนเฉล่ีย 9.3, 9.3, 9.2, 8.7 

และ 8.7 ตามลําดับ ส่วนองค์ประกอบท่ีมีภาวะผู้นําอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 5 การให้รางวัลตาม

สถานการณ์ และองค์ประกอบที่ 7 การบริหารแบบปล่อยปละละเลย โดยคะแนนเฉลี่ย 8.2 และ 4.7 ตามลําดับ ดังตาราง 

ภาวะผู้นําเต็มรูปแบบ คะแนน ระดับ 

กลุ่มที่ 1 ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลง 

องค์ประกอบที่ 1 การดึงดูดใจ หรือบารมี 

องค์ประกอบที่ 2 การสร้างแรงบันดาลใจ 

องค์ประกอบที่ 3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

องค์ประกอบที่ 4 การคํานึงถึงผู้อื่น 

9.3 

9.3 

9.2 

8.7 

 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

เฉลี่ยรวม 9.1 สูง 

กลุ่มที่ 2 ภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน 

องค์ประกอบที่ 5 การให้รางวัลตามสถานการณ ์

องค์ประกอบที่ 6 การบริหารแบบลงโทษ

8.2 

8.7 

 

ปานกลาง 

สูง 

เฉลี่ยรวม 8.5 สูง 

กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารแบบปล่อยปละละเลย 4.7 

 

ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 4.7 ปานกลาง 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย  

พนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์กรอยู่ในระดับสูง คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม มีค่าเท่ากับ 4.04 เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็น

รายด้าน พบว่า พฤติกรรมด้านท่ีอยู่ในระดับสูงมากได้แก่ ด้านการคํานึงถึงผู้อ่ืน มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมาคือ  

ด้านความช่วยเหลือ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.47 และ 4.23 ตามลําดับ ส่วนพฤติกรรมด้านที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านความสํานึก

ในหน้าท่ี รองลงมาคือ ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านความอดทนอดกล้ัน โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18, 3.71 และ 3.61 

ตามลําดับ ดังตาราง 
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พฤติกรรมการเป็น 

สมาชิกที่ดีขององค์กร 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ด้านความสํานึกในหน้าที่ 4.18 0.76 สูง 

ด้านความอดทนอดกล้ัน 3.61 1.16 สูง 

ด้านการให้ความรว่มมือ 3.71 0.93 สูง 

ด้านการคํานึงถึงผู้อื่น 4.47 0.65 สูงมาก 

ด้านความชว่ยเหลือ 4.23 0.73 สูงมาก 

รวมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กร 
4.04 0.84 สูง 

 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

จากการคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธร์ะหวา่งองค์ประกอบของภาวะผู้นําและพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่า ภาพรวมภาวะผู้นํา 3 รูปแบบ 

(G4) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้นําทุกรูปแบบ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กรทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นําแบบเปล่ียนแปลง (G1) สูงท่ีสุด (r = .799) และมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (T2) ตํ่าท่ีสุด (r = .149) และภาพรวมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรท้ัง 5 ด้าน 

(T6) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะผู้นําทุกรูปแบบ และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กรทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (T5) สูงที่สุด (r = .697) และมีความสัมพันธ์กับ

ภาวะผูนํ้าแบบแลกเปลี่ยน (G2) ตํ่าที่สุด  (r = .302)  ดังตาราง 
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

อภปิรายผล 

1.ภาวะผู้นํา 

 ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีภาวะผู้นําแบบเปล่ียนแปลง และภาวะผู้นําแบบแลกเปล่ียน  

อยู่ในระดับสูง ภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพิรพร ศิวะวามร 

(2557) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําการเปล่ียนแปลงกับการทํางานเป็นทีมของผู้บริหารธนาคารออมสินใน

จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีพบว่าผลการศึกษาภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันกับการศึกษานี้ แต่ไม่

สอดคล้องกับการศึกษาของสุธิดา เลิศอุไรวงศ์ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ  

ภาวะผู้นํา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน ท่ีผลการศึกษา  

พบว่า ภาวะผู้ นํ า ต่อองค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  สาขาพลั งงาน  มีภาวะผู้ นํ าโดยรวม  3 รูปแบบ  คือ  

ผู้นําการเปล่ียนแปลง ผู้นําแบบแลกเปล่ียน และผู้นําแบบปล่อยตามสบาย อยู่ในระดับปานกลาง           

2.พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรโดยรวมอยูใ่นระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ สุธิดา เลศิอุไรวงศ ์(2557) ได้ศกึษาเร่ือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ ภาวะผู้นํา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน ท่ีพบว่าระดับพฤติกรรมของพนักงานรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง  

และสอดคล้องกับการศึกษาของ ชาญวุฒิ วงศ์กาฬสินธ์ุ (2556) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาวะผู้นําท่ีมีต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ท่ีพบว่า พฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง 

3.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

 ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นําโดยรวมทั้ง 7 องค์ประกอบ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี โดยรวมท้ัง 5 ด้าน 

มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงหมายความว่า ถ้าผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีระดับภาวะผู้นําโดยรวมท้ัง 7 องค์ประกอบเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลต่อระดับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน เพิ่มข้ึนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุธิดา เลิศอุไร

วงศ์ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ ภาวะผู้นํา และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน และสอดคล้องผลการศึกษาของชาญวุฒิ วงศ์กาฬสินธ์ุ (2556) ได้ศึกษา

เร่ืองอิทธิพลของภาวะผู้นําที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษา

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ท่ีพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงาน และผู้นําโดยรวมทั้ง 7 องค์ประกอบ 

มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ 

1) จากการศึกษา พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการให้ความเห็นว่าผู้บริหาร มีภาวะผู้นําแบบเปล่ียนแปลง อยู่ใน

ระดับสูง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาระดับภาวะผู้นําแบบเปล่ียนแปลงให้สูงย่ิงขึ้นผู้บริหารทุกระดับควรปรับบทบาทจาก
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การเป็นหัวหน้า ให้มีบทบาทในการเป็นพ่ีเล้ียง หรือท่ีปรึกษา มุ่งเน้นเร่ืองการตอบสนองความต้องการของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการเป็นรายบุคคล โดยหม่ันสังเกตพฤติกรรมและคอยสอบถามความสนใจของพนักงานแต่ละคน เพื่อที่จะได้ช้ีแนะ 

และจัดสรรโปรแกรมการอบรมให้ตรงตามความต้องการ ซ่ึงจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่า ได้รับการเอาใจใส่เป็น

อย่างดีมากยิ่งขึ้น 

2) จากการศึกษา พบว่าพนักงานระดับปฏิบัติการให้ความเห็นว่าผู้บริหาร มีภาวะผู้นําแบบแลกเปลี่ยน  

อยู่ในระดับสูง ดังน้ันเพื่อให้เกิดการพัฒนาระดับภาวะผู้นําแบบแลกเปล่ียนเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับ  

การตอบแทนรางวัล ทั้งในรูปของคํายกย่องชมเชยในท่ีประชุม การเพิ่มเป็นโบนัสพิเศษสําหรับผู้ท่ีทําผลงานสําคัญสําเร็จ 

โดยเฉพาะเรื่องเกณฑก์ารพจิารณาขึ้นเงินเดือนที่เหมาะสมและยุติธรรม 

3) จากการศึกษาพบว่าพนักงานระดับปฏิบัติการให้ความเห็นว่าผู้บริหาร มีภาวะผู้นําแบบปล่อยปละละเลย  

อยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน ผู้บริหารต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานตามวิธีเดิมๆ ท่ีเคยชินจนไม่เกิดการพัฒนางาน 

ต้องมีการกําหนดเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจนพร้อมทั้งกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกําหนดตัวชี้วัดที่  

ท้าทายการทํางานมากยิ่งขึ้น 

4) จากการศึกษาพบว่าพนักงานระดับปฏิบัติการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร อยู่ในระดับสูง  

และเพื่อพัฒนาพฤติกรรมเหล่าน้ีให้กลายเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพขององค์กร มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

- พฤติกรรมด้านความสํานึกในหน้าที่ พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ยังมีการใช้เวลาทํางานไปทําเร่ืองส่วนตัว ผู้บริหาร

ควรปรับมุมมองในการพิจารณามอบหมายงาน และการกระตุ้นบรรยากาศการทํางานให้ผู้ปฏิบัติงานอยากทุ่มเทกับ     

การทํางาน และให้มองที่เป้าหมายการทํางานเป็นหลัก หากงานท่ีได้มอบหมายสําเร็จตามเวลาที่กําหนดและผลงานมี

ประสิทธิภาพ น่ันหมายถึงพนักงานมีความสํานึกในหน้าท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

- พฤติกรรมด้านความอดทนอดกล้ัน พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ยังมีการหาข้อผิดพลาดขององค์กรอยู่เสมอ 

นับเป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีจะทําให้เกิดการพัฒนาการทํางานภายในองค์กร เพราะการปรับปรุงการทํางานจะมีประสิทธิภาพได้ 

ต้องเกิดจากการท่ีคนภายในมองเห็นปัญหาและข้อผิดพลาดขององค์กรตนเองก่อน จากน้ันจึงเป็นการนําปัญหานั้นมา

พูดคุยในที่ประชุมประจําเดือน เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงเป้าหมาย 

- พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ พฤติกรรมด้านความคํานึงถึงผู้อ่ืน และ พฤติกรรมด้านความช่วยเหลือ 

เหล่าน้ีสามารถปรับปรุงได้โดยใช้วิธีการไม่มอบหมายงานให้ยึดติดกับตัวบุคคล เพราะเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือกรณี

จําเป็น สมาชิกทุกคนในแผนกก็จะสามารถทํางานทดแทนกันได้ และเพื่อให้เกิดการป้องกันการทํางานผิดพลาด หรือลด

การทํางานอย่างประมาท ควรใช้วิธีการบริหารแบบลงโทษเข้ามาช่วยให้เกิดการแก้ไข โดยวิธีการกําหนดบทลงโทษให้แก่ 

ผู้ท่ีทํางานผิดพลาด พิจารณาความรุนแรงตามความสําคัญของงานนั้นๆ 

5) จากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําแบบเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร และพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับสูงท่ีสุด ดังน้ัน

เพื่อให้ผู้บริหารพัฒนาระดับภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- ผู้บริหารควรนําผลประเมินการทํางานจากระบบการประเมินผลบุคคล (Performance and Competency Based 

Management System Program: PMSP) มาใช้ปรับปรุงการทํางาน โดยนําผลการประเมินแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน
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ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งและวิธีการปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมในการทํางาน เน่ืองจากเป็นระบบท่ีมีการประเมินครบ       

ทุกมุมมอง ท้ังการประเมินตนเอง การจับคู่ประเมินกันภายในแผนก และการถูกประเมินจากหัวหน้า 

- ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีการนําแบบทดสอบ หรือแบบประเมินภาวะผู้นํามาปรับใช้ในกระบวนการคัด

สรรผู้บริหารทุกระดับ ท้ังระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง โดยให้ครอบคลุมถึงลักษณะผู้นําท้ัง 7 องค์ประกอบ  

และเพื่อให้ครบถ้วนทุกมุมมอง ควรเป็นการประเมินแบบ 360 องศา โดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บริหารอีกระดับของ

บุคคลท่ีได้รับการคัดสรรให้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ประเมินด้วย ซ่ึงผลการประเมินศักยภาพนี้จะเป็นตัวสะท้อนภาวะผู้นําเต็ม

รูปแบบ ให้เกิดการปรับปรุง หรือส่งเสริมภาวะผู้นําต่อไป 

- การสร้างและกระตุ้นเสริมให้พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคนมีภาวะผู้นํา เน่ืองจากในอนาคตพนักงานระดับ

ปฏิบัติการทุกคนมีโอกาสกลายเป็นผู้บริหารขององค์กร โดยอาจจะมีการมอบหมายเป็นผู้ดูแลโครงการสําคัญ หรือ

กิจกรรมที่ท้าทายความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนตามความถนัด ความเหมาะสมได้รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ฝึกซ้อม 

และพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นําของตนอยู่เสมอ 
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การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน 

ในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-7 

Perception Accidents Prevention Awareness Sub-Contractor of  

Mae Moh Power Plant Unit 4-7 Replacement Project 

มนัส งามสมพงษ์* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานใน โครงการพัฒนา

โรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยท่ี 4-7 โดยสร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จํานวน 253 คน วิธีสุ่มตัวอย่าง

แบบบังเอิญ สถิติใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย สถิติวิเคราะห์ One way ANOVA และเขียนรายงานการค้นคว้าอิสระเชิงพรรณนา 

จากการศึกษาพบว่า การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น   

รายด้านได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับ รองลงมาการรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ และตามด้วย

การรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของร่างกายและจิตใจ การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการศึกษา กับการรับรู ้     

การป้องกันอุบัติเหตุ พบว่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คําสําคัญ : การรับรู้ , การป้องกันอุบัติเหตุ, พนักงาน 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the perception of employees under the subcontractor regarding 

accident prevention in the Mae Moh Power Plant Unit 4-7 Replacement Project.  Data was by creating a 

questionnaire for the collection of 253 accidental sampling methods.  Statistical data was presented by Mean, 

Percentage and one-way ANOVA Test have been applied for the analysis after the data received.  The research 

found that the perception of employees overall level are high. When considering each aspect, Awareness of rules 

and regulations, Secondly perception of tools - equipment and followed by perception about body mind adaptability. 

The comparison of the educational levels affected accident prevention perception are not difference as overall 

statistically significant at the .05 level. 

 

Key Words: Perception, Accident Prevention, Employees 

 

 

                                                            
* วทิยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง 
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บทนํา 

ในประเทศไทยน้ันมีการก่อสร้างมากมาย ทุกสถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ ด้านอาชีวอนามัย  

และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเห็นได้จากป้ายท่ีมีข้อความ “ปลอดภัยไว้ก่อน” หรือ “SAFETY FIRST” เสมือน

คําว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” ก่อนเข้าสู่ สถานประกอบการอยู่เสมอ และยังมีป้ายติดกระจายอยู่รอบ ๆ สถานท่ีปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ก็เพื่อ จะปลูกจิตสํานึกและปลูกฝังทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ให้ระลึกไว้เสมอว่าจะต้องไม่ประมาท และจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในโรงงานของสถานประกอบการนั้นๆ อย่างเคร่งครัด เพราะการเกิดอุบัติเหตุแต่ละ

ครั้ง อาจไม่ใช่แค่ความสูญเสียกับทรัพย์สิน หรือเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ของสถานประกอบการ แต่อาจนํามาซ่ึงความสูญเสีย

ชีวิตของผู้ปฏิบัติงานเอง หรือกับผู้ร่วมงานในสถานประกอบ การน้ัน ๆ ซึ่งถือเป็นความสูญเสียท่ีสถานประกอบการไม่

อยากให้เกิดข้ึน ซ่ึงหน่ึงในการก่อสร้างท่ีมีความเสี่ยงในเร่ืองของความปลอดภัยมากที่สุดคือ การก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

เน่ืองจากต้องใช้ผู้รับเหมารายย่อยหลายรายในโครง การก่อสร้าง ในขณะน้ี (2558-2561) โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้มีโครงการ  

“การพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-7” ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ถ่านหินลิกไนต์

ภายในประเทศเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า มีกําลังการผลิต 655 เมกะวัตต์ ด้วยวงเงินลงทุนกว่า 36,800 ล้านบาท 

(ทฤษฎีการรับรู้, 2560) พบว่าปัญหาเร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน พนักงานผู้รับเหมารายย่อย มี

มากข้ึน จนถึงได้รับบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน  

ตารางที่ 1 สถิติจํานวนอุบัติเหตุจากรายงานแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม: กุมภาพันธ์ 2560 

 
 

จากสถิติจํานวนอุบัติเหตุ ทําให้ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงหน่วยงานโครงการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หันมาให้

ความสําคัญกันมากข้ึน เพราะว่าส่งผลการกระทบทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินของโครงการ โดยจะส่งผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะกล่าวได้ 2 ประการคือ 

ประการแรก ผลกระทบโดยตรง (โครงการ) สภาพแวดล้อมหรือสภาพความไม่ปลอดภัยในการทํางาน นํามาซึ่ง

ความเสี่ยงจากความสูญเสียจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน โดยความสูญเสียเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะประกอบ ไปด้วยความสูญเสีย

ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยความสูญเสียทางตรงได้แก่ ความสูญเสียที่เกิด ขึ้นกับชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลใน

องค์กร เช่น การบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต ความสูญเสียทรัพยากรทางการเงินขององค์กร เช่น  

ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน/ค่าชดเชย ที่หน่วยงานอาจจะต้องจ่ายให้กับผู้ได้รับความเสียหาย ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน

ทรัพยากรทางวัตถุ เช่น วัสดุสิ่งของชํารุดเสียหายและค่าซ่อมแซมหรือจัดหาวัสดุส่ิงของมาทดแทน และความสูญเสีย 

ทางอ้อมได้แก่ความสูญเสียเวลาการทํางานท้ังของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น หัวหน้างานผู้ควบคุมงานหรือ

ผู้บังคับบัญชา สูญเสียค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสูงขึ้น สูญเสียค่าจ้าง/เงินเดือน เสียค่าสวัสดิการให้แก่ผู้บาดเจ็บโดยไม่ได้รับ

ค่าตอบแทนจากการงาน การสูญเสียเวลาหรือผลงานเน่ืองจากทํางานต้องหยุดไป เพื่อสอบสวนหาข้อสรุปของเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึน ช่ือเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท รวมทั้งขวัญและกําลังใจของ ผู้ปฏิบัติงาน 
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ประการท่ีสอง ผลกระทบโดยอ้อม (บริษัท) สภาพแวดล้อมหรือสภาพความไม่ปลอดภัยในการทํางานส่งผล

กระทบต่อการแข่งขันของ ธุรกิจในตลาดโลก ด้วยสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าของโลกมีการเปล่ียนแปลง  

อย่างรวดเร็วและเป็นไปในแนวทางเสรีมากข้ึน ส่งผลให้เกิดรูปแบบการค้าไร้พรมแดนทําให้ธุรกิจ ต่างๆ ต้องมีการแข่งขัน

กันมากขึ้น ทําให้ปัจจุบันเร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ ทํางาน ได้กลายเป็นเคร่ืองมือและมาตรฐานทาง

การค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ การแข่งขันของธุรกิจในไทยและในตลาดโลก 

ด้วยนโยบายการบริหารงานด้านคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

มีการหาวิธีการลดการเกิดอุบัติเหตุโดยการจัดอบรมและปรับปรุงเนื้อหา เร่ืองการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ให้กับพนักงาน

อยู่เร่ือยๆ ทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา “การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-7” หลังจากที่ได้รับการอบรมหลักสูตรปรับปรุง เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้เร่ืองความปลอดภัยใน

การทํางานของพนักงานและเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ทบทวนวรรณกรรม 

  แนวคิดเก่ียวกับการการรับรู้ 

ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีสําคัญของบุคคล เพราะการตอบสนอง

พฤติกรรมใดๆจะข้ึนอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพน้ันๆ 

ดังน้ันการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และเน้ือหาของการอบรมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติ เป็นต้น การรับรู้เป็นผลเนื่องมาจากการที่มนุษย์ใช้อวัยวะรับ

สัมผัส (Sensory motor) ซ่ึงเรียกว่า เคร่ืองรับ (Sensory) ท้ัง 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ล้ิน และผิวหนัง จากการวิจัยม ี      

การค้นพบว่า การรับรู้ของคนเกิดจากการเห็น 75% จากการได้ยิน 13% การสัมผัส 6% กล่ิน 3% และรส 3% (ทฤษฎ ี 

การรับรู้, 2560.) การรับรู้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีมีอิทธิพล หรือปัจจัยในการรับรู้ ได้แก่ ลักษณะของผู้

รับรู้ ลักษณะของส่ิงเร้า การท่ีมนุษย์จะรับรู้และสามารถพัฒนาจนเป็นการเรียนรู้ได้ดีหรือไม่น้ัน ย่อมขึ้นอยู่กับ

องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ผู้ที่มีความรู้ มีการศึกษา มีสติปัญญาสูงกวา่ ย่อมมีการรับรู้ได้ดีกว่า  

2. การสังเกตและการพจิารณา ข้ึนอยูกั่บความชํานาญ ประสบการณ์ในงาน และความสนใจ 

3. คุณภาพของจิตในขณะนั้น ถ้ามีความเหน่ือยอ่อน เครียด หรืออารมณ์ขุ่นมัว อาจทําให้แปลความหมายของ 

ส่ิงเร้าท่ีสัมผัสได้ไม่ดี แต่ในทางตรงกันข้าม หากสภาพจิตใจผ่องใส ปลอดโปร่ง ก็จะทําให้การรับรู้ และการเรียนรู้เป็นไป

ด้วยด ีและเป็นระบบ  

กันยา สุวรรณแสง (2544) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยท่ีเป็นตัวกําหนดการรับรู้ไว้ว่าส่ิงเร้าอย่างเดียวกันอาจจะทํา  

ให้คนสองคนสามารถรับรู้ต่างกันได้การที่มนุษย์สามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างและจะรับรู้ได้ดีมาก

น้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้เช่น ประสบการณ์วัฒนธรรม การศึกษาดังน้ันการที่บุคคลจะเลือกรับรู้

เน้ือหาของการอบรมในขณะน้ันจึงขึ้นอยู่กับ 

สีสัน ขนาด และเน้ือหาของการอบรม (Intensively Size and Content) การยํ้าเตือน (Repetition) ส่ิงท่ีตรงกันข้าม 

(Contrast) ภาพเคล่ือนไหว (Movement) เป็นต้น 
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 แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวัง (Expectancy) ความสนใจอารมณค์วามคิดและจิตนาการความรู้สึกต่างๆ  

  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความปลอดภัย 

ความหมายของความปลอดภัยในการทํางาน 

หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ สามารถทํางานโดยปราศจากอันตรายท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึน 

หรือการหลีกเล่ียงไม่ทํางานภายใต้ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดข้ึนจากการทํางานภายในสถานท่ีทํางานน้ันๆ รวมถึงการไม่เป็น

โรคที่เกดิจากการทํางาน เช่น โรคปอด โรคผวิหนัง เป็นต้น 

วิฑูรย์ สิมะโชคคี และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า การเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงาน

อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ต้องยดึหลัก 3 E ได้แก่  

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) หมายถึง การใช้ความรู้ทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการเลือก

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่มีสภาพการใช้งานท่ีปลอดภัยที่สุดเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่าง การติดต้ังตัว

ป้องกันอันตรายให้กับส่วนที่เคล่ือนไหวของเครื่องจักร ระบบการระบายอากาศ เป็นต้น ซ่ึงบริษัทเป็นผู้จัดหา 

ด้านการศึกษา (Education) หมายถึง การให้ความรู้ หรือการฝึกอบรมและให้คําแนะนํากับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่

เก่ียวข้องในการทํางาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยใน

การทํางาน ทําให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และป้องกันได้อย่างไร จะทํางานอย่างไรจึงจะปลอดภัยที่สุด 

จัดทําการอบรมหลักสูตรปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับงานในปัจจุบัน ซ่ึงบริษัทเป็นผู้จัดทํา 

ด้านการออกกฎข้อบังคับ (Enforcement) หมายถึง การกําหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยและ

มาตรการควบคุมบังคับให้ผู้ปฏิบัติงาน ต้องประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษ 

เพื่อให้เกิดจิตสํานึกและหลีกเลี่ยงการทํางานที่ไม่ถูกต้อง เป็นอันตราย หรือไม่ปลอดภัย ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดทํา 

ทฤษฎีระบบความปลอดภัยของบ๊อบ ฟีเรนซ์ (Firenze System Model)  

เป็นการศึกษาเร่ือง สาเหตุของอุบัติเหตุจะต้องศึกษาองค์ประกอบท้ังระบบ ซ่ึงจะมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน 

และแต่ละองค์ประกอบมีความสําคัญ ต่อการตัดสินใจ (Decision) งาน (Task)  และการเกิดอุบัติ เหตุ (Accident) 

องค์ประกอบดังกล่าวประกอบด้วย คน (Man) เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ (Machine) และส่ิงแวดล้อม (Environment) (อ้างถึง

ใน เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ,์ 2544) 

คนหรือผู้ปฏิบัติงาน (Man) ในการทํางาน ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ หรือการงานนั้นผู้ปฏิบัติงาน

จําเป็นต้องตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายแต่การตัดสินใจในการดําเนินงานให้

บรรลุเป้าหมายในแต่ละครั้ง น้ันย่อมมีความเสี่ยงแอบแฝงอยู่เสมอ ดังน้ันในการตัดสินใจแต่ละครั้งผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี

ความรู ้และเข้าใจขบวนการและข้ันตอนในการทํางานอย่างแท้จริง ถ้าหากเข้าใจขบวนการหรือข้ันตอนการทํางานท่ีดีข้อมูล

ข่าวสารดี ก็จะทําให้ ตัดสินใจถูกต้อง แต่ถ้ าไม่ เข้าใจขบวนการหรือ ข้ันตอนที่ ดี ก็จะทําให้ ตัดสินใจผิดพลาด  

หรือมีความเส่ียงสูง และทําให้เกิดความล้มเหลวในการทํางานซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นงานด้าน            

ความปลอดภัยเป็นงานสําคัญท่ีบุคลากรจะต้องได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี มีการสนับสนุนจาก ฝ่ายบริหารและมีการ

สอบสวนหาสาเหตุท่ีแท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งอย่างชัดเจน 
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เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ (Machine) ท่ีใช้จะต้องมีความพร้อมปราศจากข้อผิดพลาด ถ้าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ขาด

การตรวจสอบหรือการบํารุงรักษาที่ดีโอกาสที่กลไกของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ จะทํางานผิดพลาดหรือชํารุดเสียหาย 

ขณะใช้งาน และอาจนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 

ส่ิงแวดล้อม (Environment) สภาพการทํางานและส่ิงแวดล้อมในการทํางานมีบทบาทสําคัญต่อการทํางาน  

ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อมย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักร ซ่ึงจะเป็นสาเหตุของการเกิด

อุบัติเหตุได้ เช่น การทํางานอยู่ภายใต้สถานที่อุณหภูมิสูง ทํางานอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีมีสารเคมีหรือฝุ่นผงถ่านหินฟุ้งกระจาย 

แสงจ้าในขณะปฏิบัติงานเชื่อมเหล็กเป็นต้น ซ่ึงบริษัทจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้ถูกกับลักษณะงาน 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน จําแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการศึกษาที่แตกต่างกันกับระดับการรับรู้การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน 

สมมติฐานการวิจัย 

ในการวจัิยครั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัย คือ 

H0 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการรับรู้การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน ไม่แตกต่างกัน 

H1 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธพิลต่อการรับรู้การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน แตกต่างกัน 

ขอบเขตการวิจัย 

ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานในบริษัทผู้รับเหมารายย่อย ของบริษัท มารูเบนิ คอร์ปอเรช่ัน 

โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-7 จํานวน 253 ราย ตามตารางจํานวนขนาดตัวอย่างจาก

ตาราง AERA Mini Presentation, Darwin Hendel, April, 1977 (อ้างถึงใน พรรณี ลีกิจวรรธนะ, 2553) ท่ีความเช่ือมั่น 95% 

และค่าความคลาดเคล่ือน 5% จาก จํานวนตัวอย่าง 3,698 ราย คิดที่ 4,000 ราย 

                   ตารางที่ 2 แสดงขนาดตัวอย่าง 

ลาํดับ บริษัท คิดท ี่ 4000 ได้ 253
1 บริษัทไทยจรูองเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (TJEL) 1,673
2 บริษัทเนาวรัตน์พฒันาการ จํากดั (มหาชน) (NWRT) 1,097
3 บริษัทเอเวอร์เซนได เอส-คอน เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (ESE) 442
4 บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) (PLE) 340
5 บริษัทพีดบัเบิลยเูอช (ประเทศไทย) จํากดั (PWH) 58
6 ห้างหุ้นสว่นจํากดั บาลานซ์ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ (BEC) 42
7 บริษัท สยามเดนกิ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (SDE) 32
8 บริษัทซีเมนส์ จํากดั (SET) 14

3,698รวม  
 

ขอบเขตด้านเน้ือหา กําหนดหัวข้อการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานไว้ 3 ด้านคือ 

การรับรู้เก่ียวกับกฎระเบียบและข้อบังคับ 
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การรับรู้เก่ียวกับเครื่องมือ และอุปกรณ ์

การรับรู้เก่ียวกับความพร้อมของร่างกายและจิตใจ 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

ทราบถึง การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานอยู่ในระดับใด 

ทราบถึง ความแตกต่างของระดับการศึกษากับการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน 

สามารถนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการอบรมเร่ืองการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ต่อไป 

1. คําถามหลักของการวิจัย 

การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 

4-7 อยู่ในระดับใด ? 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงสร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบ

แนวความคิดที่กําหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป จํานวน 6 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยครอบคลุม

ข้อมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน ระดับตามสายงาน จํานวนครั้งท่ีได้รับการอบรมเร่ือง

ความปลอดภัย 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ การรับรู้เก่ียวกับ

กฎระเบียบและข้อบังคับ การรับรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ และการรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของร่างกายและจิตใจ 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน (Weight Mean Score : WMS) การแปลความหมายคะแนนโดยกําหนดเกณฑ์

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

คะแนน     ค่าเฉลี่ย           ความหมาย 

    3  2.50 – 3.00  การรับรู้อยู่ในระดับมาก 

    2  1.50 – 2.49  การรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

    1  1.00 – 1.49  การรับรู้อยู่ในระดับน้อย 

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการผู้ตอบคําถาม 

3. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ 

ประเภทของงานวิจัย : Applied Research เป็นการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) โดยอาศัยวิธีบูรณาการวิจัย 

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD Standard Deviation) ทดสอบ

สมมติฐานใช้สถิติ One-way ANOVA (F-test)  
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้า   

แม่เมาะหน่วยที่ 4-7 สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก 

เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 79.8%  

อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.8% 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.5% 

ประสบการณ์การทํางานตํ่ากวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.9% 

เป็ผู้ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 59.7% 

ได้รับการอบรมเร่ืองความปลอดภัย จํานวน 6-10 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 47.0% 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน 

ตารางที่ 3 การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในภาพรวม 

การรับรู้ ค่าเฉลี่ย SD ระดับการรับรู้ 

การรับรู้เก่ียวกับกฎระเบียบและข้อบังคับ 2.90 0.23 มาก 

การรับรู้เก่ียวกับเครื่องมือ และอุปกรณ ์ 2.92 0.19 มาก 

การรับรู้เก่ียวกับความพร้อมของร่างกายและจิตใจ 2.90 0.22 มาก 

ภาพรวม 2.91 0.19 มาก 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ(  = 2.91, SD = 0.19)  

ตารางที่ 4 การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในด้านการรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับ 

การรับรู้เก่ียวกับกฎระเบียบและข้อบังคับ ค่าเฉลี่ย SD ระดับการรับรู้

1. ท่านรับรู้กฎความปลอดภัยท่ัวไปของบริษัทฯ 2.91 0.28 มาก 

2. บริษัทฯให้ข้อมูลกับท่านเกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดข้ึนจากการทํางาน 

เช่น การทํางานกับเคร่ืองจักร การทํางานกับระบบไฟฟ้า การทํางานกับ

สารเคมี ช่วยให้มีความระมัดระวังมากขึ้น 

2.93 0.25 มาก 

3. การฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับการทํางานที่ปลอดภัย ทําให้พนักงาน

มีความระมัดระวังในการทํางานมากข้ึน 

2.94 0.22 มาก 

4. การสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย 

ท่ีครอบหู ท่ีอุดหู แว่นตานิรภัย หน้ากากก้ันฝุ่น ถุงมือ ช่วยลดความ

รุนแรงจากอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน 

2.93 0.28 มาก 

5. กิจกรรม (รางวัล) ด้านความปลอดภัยที่บริษัทจัดขึ้นมีส่วนช่วยลด 2.79 0.41 มาก 

X
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อุบัติเหตุจากการทํางาน 

6. การเรียนรู้วิธีการทํางานตามคู่มือความปลอดภัย ทําให้ปฏิบัติ งาน

ได้อย่างปลอดภัย 

2.91 0.30 มาก 

7. การขออนุญาต (PTW) ก่อนการปฏิบัติงาน ช่วยลดอุบัติเหตุได้ 2.89 0.33 มาก 

8. การเข้าทํางานในที่อับอากาศ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการอบรมและ

ตรวจสุขภาพก่อนเขา้ทํางาน ตามข้อกฎหมาย 

2.91 0.30 มาก 

ภาพรวม 2.90 0.23 มาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้เก่ียวกับกฎระเบียบและข้อบังคับ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ( = 2.90, SD = 0.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ

แรก ดังน้ี  การฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับการทํางานที่ปลอดภัย ทําให้พนักงานมีความระมัดระวังในการทํางานมากข้ึน  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 2.94, SD = 0.22)  บริษัทฯให้ข้อมูลกับท่านเก่ียวกับอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นจากการทํางาน เช่น  

การทํางานกับเคร่ืองจักร การทํางานกับระบบไฟฟ้าการทํางานกับสารเคมี ช่วยให้มีความระมัดระวังมากข้ึน การฝึกอบรม

พนักงานเกี่ยวกับการทํางานท่ีปลอดภัย ทําให้พนักงาน มีความระมัดระวังในการทํางานมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

(  = 2.93, SD = 0.25)  และการสวมอุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ท่ีครอบหู  

ท่ีอุดหู แว่นตานิรภัย หน้ากากกั้นฝุ่น ถุงมือ ช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน การเรียนรู้วิธีการทํางานตามคู่มือ

ความปลอดภัย ทําให้ปฏิบัติ งานได้อย่างปลอดภัย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (  = 2.93, SD = 0.28) 

 

ตารางที่ 5 การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในด้านการรับรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 

X

X

X

X

ด้านการรับรู้เก่ียวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ ค่าเฉลี่ย SD ระดับการรับรู้

1. การทํางานกับอุปกรณ์ ต้องปฏิบัติงานตามข้ันตอนการทํางาน 

(Procedure Manual) อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

2.95 0.22 มาก 

2. การซ่อมแซม แก้ไขข้อบกพร่องหรือทําความสะอาดเคร่ืองมือ 

และอุปกรณ ์จะต้องหยุดการทํางานเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ทุกคร้ัง 

2.92 0.26 มาก 

3. การบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของ

พนักงานทุกคน 

2.91 0.28 มาก 

4. การลงบันทึกและติดป้ายชี้บ่งถึงความชํารุดเสียหายของ

เครื่องมือ และอุปกรณ์ ให้เพ่ือพนักงานทราบเป็นเร่ืองที่ต้องทํา

2.90 0.29 มาก 

5. การทํางานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าจําเป็นต้องมีความรู้ และต้องเปิด

เบรก เกอร์  หลั ก  (Main Breaker) พ ร้อมแขวน ป้ าย ตัด ไฟและ  

คล้องล็อกกุญแจ (LOTO) ทุกครั้งที่ทํางานกับระบบไฟฟ้า

2.93 0.25 มาก 

6. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น เข็มขัดนิรภัย สายรัดนิรภัย 2.95 0.21 มาก 
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ด้านการรับรู้เกี่ยวกับเคร่ืองมือ และอุปกรณ์  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (  = 2.92,  

SD = 0.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังนี้  การใช้อุปกรณ์ป้องกัน

อุบัติเหตุ เช่น เข็มขัดนิรภัย สายรัดนิรภัย ในการทํางานบนท่ีสูงช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (X= 2.95,  

SD = 0.21)  การทํางานกับอุปกรณ์ ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทํางาน (Procedure Manual) อย่างเคร่งครัดเพื่อ

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = 2.95, SD = 0.22)  และการทํางานเก่ียวกับระบบไฟฟ้าจําเป็นต้องมี

ความรู้ และต้องเปิดเบรกเกอร์ หลัก (Main Breaker) พร้อมแขวนป้ายตัดไฟและคล้อง ล็อกกุญแจ (LOTO) ทุกครั้งที่

ทํางานกับระบบไฟฟ้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (  = 2.93, SD = 0.25)  

ตารางที่ 6 การรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในด้านการรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของร่างกายและจิตใจ 

X

X

X

ในการทํางานบนท่ีสูงช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้

7. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของงาน ทําให้

เกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้ 

2.91 0.30 มาก 

8. การศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางานของเคร่ืองมือ และอุปกรณ ์

ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานได้ 

2.90 0.32 มาก 

9. การทํางานกับอุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวกับสารเคมี จะต้องสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลให้ถูกกับลักษณะงาน เช่น สวมใส่ชุดป้องกัน

สารเคมี หน้ากากกั้นสารเคมีเต็มหน้า แว่นตานิรภัย  ถุงมือป้องกัน

สารเคมี เป็นต้น ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ 

2.92 0.27 มาก 

ภาพรวม 2.92 0.19 มาก 

ด้านการรับรู้เก่ียวกับความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ค่าเฉล่ีย SD ระดับการรับรู้

1. การแต่งกายให้เหมาะสมในการทํางาน เช่น สวมรองเท้า Safety, 

หมวกนิรภัยที่ครอบหู, หน้ากากกั้นฝุ่น เม่ือขึ้นทํางานบนเครื่องจักร ช่วยลด

ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ 

2.93 0.27 มาก 

2. การทํางานเม่ือสภาพร่างกายไม่ปกติ เช่น ง่วงนอน มึนเมาสุรา ป่วยไข้ 

อ่อนเพลีย ฯลฯ เป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ 

2.93 0.27 มาก 

3. การคาดเข็มขัดนิรภัยในการขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ ช่วยลดความ

รุนแรงจากอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ 

2.92 0.27 มาก 

4. การเพิ่มความระมัดระวังและมีสมาธิในการทํางาน ช่วยลดความเสี่ยง

ของการเกิดอุบัติเหตุ 

2.91 0.33 มาก 

5. การทํางานล่วงเวลาต่อเนื่องเกิน 8 ช่ัวโมง จะทําให้ความสามารถใน

การปฏิบัติงานลดลง จึงต้องมีความระมัดระวังเพิ่มข้ึน 

2.86 0.38 มาก 

6. การสร้างทัศนคติและยึดหลักความเชื่อ “ปลอดภัยไว้ก่อน” ทําให้เพ่ิม 2.95 0.22 มาก 
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ด้านการรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ    

(  = 2.90, SD = 0.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ดังน้ี  การสร้าง

ทัศนคติและยึดหลักความเช่ือ “ปลอดภัยไว้ก่อน” ทําให้เพิ่มความระมัดระวังในการทํางานมากข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  

(  = 2.95, SD = 0.22)  การแต่งกายให้เหมาะสมในการทํางาน เช่น สวมรองเท้า Safety  หมวกนิรภัยท่ีครอบหู  

หน้ากากก้ันฝุ่น เม่ือขึ้นทํางานบนเคร่ืองจักร ช่วยลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (  = 2.93, 

SD = 0.27)  และการทํางานเม่ือสภาพร่างกายไม่ปกติ เช่น ง่วงนอน มึนเมาสุรา ป่วยไข้ อ่อนเพลีย ฯลฯ เป็นสาเหตุหนึ่งที่

ทําให้เกิดอุบัติเหตุ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ (  = 2.93, SD = 0.27) 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการศึกษา กับการรับรู ้        

การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการรับรู้การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน ในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน 

               โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยท่ี 4-7 จําแนกตามระดับการศึกษา 

X

X

X

X

ความระมัดระวังในการทํางานมากขึ้น 

7. การทํางานที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ถนัดเป็นส่ิงท่ีไม่ควรทํา ควรศึกษางานนั้น

ก่อนจึงค่อยลงมือทํา 

2.91 0.29 มาก 

8. การสร้างจิตสํานึกความปลอดภัย โดยยึดถือหลักว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” 

ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ 

2.93 0.27 มาก 

ภาพรวม 2.90 0.22 มาก 

การรับรู้ 

ระดับการศึกษา

รวม 

 

(n=253) 

S.D. 

F Sig. 

ตํ่ากว่า

อนุปริญญา (ม

3, ม6, ปวช.) 

(n=40) 

S.D. 

อนุปรญิญา 

(ปวท., ปวส.) 

(n=85) 

 S.D. 

ปรญิญา

ตร ี

(n=110) 

 
S.D. 

สูงกว่าปริญญา

ตร ี

(n=18) 

 S.D. 

การรับรู้เกี่ยวกับ

กฎระเบียบและข้อบังคับ 

2.97 

0.27 

2.91

0.21 

2.92

0.21 

2.94

0.23 

2.90 

0.23 
0.552 0.697 

การรับรู้เกี่ยวกับ

เครื่องมือ และอุปกรณ์ 

2.85 

0.21 

2.94

0.19 

2.92

0.18 

2.95

0.18 

2.92 

0.19 
1.031 0.392 

การรับรู้เกี่ยวกับความ

พร้อมของร่างกายและ

จิตใจ 

2.81 

0.28 

2.92

0.20 

2.92

0.20 

2.93

0.29 

2.90 

0.22 1.417 0.229 

ภาพรวม 
2.81 

0.21 

2.92

0.18 

2.92

0.18 

2.94

0.23 

2.91 

0.19 
0.951 0.435 

X
X

X X X
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*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 7 พบว่า การรับรู้การป้องกันอุบัติเหตุของพนักงาน ในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน

โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยท่ี 4-7 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.453 

แสดงว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ในภาพรวมท่ีไม่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้า   

แม่เมาะหน่วยที่ 4-7   ผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายได ้ดังนี้  

ด้านการรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับ  พนักงานได้ให้ความสําคัญ อยู่ในระดับมาก อันเน่ืองมาจาก

พนักงานสามารถรับรู้กฎความปลอดภัยทั่วไปของบริษัทฯ หลังจากท่ีได้รับการอบรมหลักสูตรปรับปรุง  ซ่ึงสอดคล้องกับ 

ปรียาวดี ผลเอนก (2555) ศึกษาถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม 

กรณีศึกษาบริษัท B.D.I Group จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน พฤติกรรม 

ด้านความปลอดภัยตามกฎระเบียบของโรงงาน สาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ และการจัดการสภาพแวดล้อมภายใน

โรงงาน ส่งผลต่อแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม 

ด้านการรับรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ พนักงานได้ให้ความสําคัญ อยู่ในระดับมาก อันเน่ืองมาจาก  

การทํางานกับอุปกรณ์ ต้องปฏิบัติงานตามข้ันตอนการทํางาน (Procedure Manual) อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น เข็มขัดนิรภัยหรือ สายรัดการตก ในการทํางานบนที่สูงช่วยลดการเกิด

อุบัติเหตุได้ และการทํางานกับอุปกรณ์ ที่เก่ียวกับสารเคมี จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้ถูกกับลักษณะงาน 

เช่น สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี, หน้ากากกั้นสารเคมีเต็มหน้า, แว่นตานิรภัย, ถุงมือป้องกันสารเคมี เป็นต้น ช่วยลดการเกิด

อุบัติเหตุได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ อํานวย แซ่เจ่ีย (2551) ศึกษาถึงการรับรู้ระบบความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ

ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์มี   

การรับรู้ระบบความปลอดภัย ด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี และสอดคล้องกับ ธิติ เปรินทร ์

(2550) ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ระบบความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานฝ่ายผลิต

โรงงานกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ผลการวิจัย พบว่า ระดับการรับรู้ระบบความปลอดภัยของพนักงานอยู่ในระดับการรับรู้ท่ีดี

มากและระดับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในระดับพฤติกรรมดี 

ด้านการรับรู้เกี่ยวกับความพร้อมของร่างกายและจิตใจ พนักงานได้ให้ความสําคัญมาก อันเน่ืองมาจาก         

การคาดเข็มขัดนิรภัยในการขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ ช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้  การสร้างทัศนคติและ 

ยึดหลักความเช่ือ “ปลอดภัยไว้ก่อน” ทําให้เพิ่มความระมัดระวังในการทํางานมากขึ้น  และการแต่งกายให้เหมาะสมใน  

การทํางาน เช่น สวมรองเท้า Safety, หมวกนิรภัยท่ีครอบหู, หน้ากากก้ันฝุ่น เม่ือข้ึนทํางานบนเครื่องจักร ช่วยลด       

ความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ สอดคล้องกับ วัลลภ พัฒนพงศ์, ไพรัตน์ เสียงดัง และธนพัฒน์ ไชยแสน (2549) 

ศึกษาถึงการศึกษาการจัดระบบความปลอดภัยในโรงงานการผลิตในบริษัท อะตอม แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จํากัด ผลการวิจัย

พบว่า ความปลอดภัยในการทํางานลดการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน พนักงานมีความรู้ในเร่ืองการดูแล และป้องกัน
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อุบัติเหตุ และมีแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดกิจกรรม 5 ส. ในงาน

ความปลอดภัย และการจัดทําคู่มือความปลอดภัยในโรงงาน ผลท่ีได้จากการดําเนินงานสามารถทําให้พนักงานมีความรู ้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองจักร การส่งเสริมการทํางานท่ีปลอดภัยและแนวทางการป้องกัน

อุบัติเหตุ 

ตารางที่ 8 สถิติจํานวนอุบัติเหตุจากรายงานแผนกความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม:กรกฎาคม 2560 

 
 

จากตารางท่ี 1 เปรียบเทียบกับ ตารางท่ี 8 สถิติจํานวนอุบัติเหตุจากรายงานแผนกความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดล้อม:กรกฎาคม 2560 จํานวนอุบัติเหตุ มีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับผลการศึกษาการรับรู้การป้องกันการเกิด

อุบัติเหตุของพนักงาน ในโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4-7 หลังจากท่ีได้รับการอบรม

หลักสูตรปรับปรุง สอดคล้องกับ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต (2551) ศึกษาถึงเรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุ

ในโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบว่า พนักงานในโรงงานทดลองหลังได้รับฝึกอบรมมี

ความรูเ้รื่องความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุสูงกว่าก่อนฝึกอบรม 

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ  

ปัญหาในการวิจัยครั้งนี้ 

1. การให้ความร่วมมือของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษาไม่มีเลย ซ่ึงได้

คาดหวังวา่กลุ่มตัวอย่างระดับนี้มีมาก จึงได้ออกแบบสอบถามสําหรับกลุ่มตัวอย่างนี้โดยรวมเป็นแบบมาตรา

ส่วน (Weight Mean Score : WMS) ซ่ึงแต่ละคําถามมีคําตอบให้เลือกตามลําดับความสําคัญ 3 ระดับ เพื่อ

ง่ายต่อการตัดสินใจตอบแบบสอบถาม 

2. การให้ความร่วมมือของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว่าระดับอนุปริญญา (ม3, ม6, ปวช.) มี

จํานวน 40 ราย จาก 253 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.8% 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 

1. ควรมีการจัดกิจกรรม ท่ีให้รางวัลด้านความปลอดภัยแก่พนักงานท่ีไม่เคยประสบอุบัติเหตุหรือปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของบริษัท เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ ทุกๆคนในแต่ละรอบปฏิบัติงานทุกหกเดือน 

2. ควรมีการอบรมฝึกปฏิบัติพนักงานในการลงบันทึกและติดป้ายชี้บ่งบอกถึงความชํารุดเสียหายของเครื่องมือ 

และอุปกรณ ์เพ่ือให้ทราบถึงความชํารุดของอุปกรณ์ ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรู้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
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การวิเคราะห์ปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน 

Factor Analysis of Financial Ratios of Agricultural Cooperatives in Lamphun Province 

ขจรพล กัณทาพันธ์* และชัยวุฒิ ตั้งสมชัย**  

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองน้ี มุ่งเน้นศึกษาสถานการทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วน

ทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน  โดยใช้ CAMELS Analysis และการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 

ซ่ึงใช้ข้อมูลจากงบการเงินประจําปี 2556 และปี 2557 ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน จํานวน 42 แห่ง 

ผลการวิเคราะห์สถานการทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยใช้ CAMELS Analysis และสถิติ 

เชิงพรรณนา ในมิติท่ี 1 ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงพบว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีความ

พอเพียงของเงินทุนต่อความเส่ียงอยู่ในระดับดีกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ในมิติท่ี 2 ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ พบว่า

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีคุณภาพของสินทรัพย์ตํ่ากว่าภาพรวมของประเทศ ในมิติท่ี 3 ด้านขีดความสามารถใน

การบริหารพบว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดีกว่าภาพรวมของประเทศ  

ในมิติท่ี 4 ด้านความสามารถในการทํากําไรพบว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีความสามารถในการทํากําไรสูงกว่า

ภาพรวมของประเทศ ในมิติท่ี 5 ด้านสภาพคล่องทางการเงินพบว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีสภาพคล่องทาง

การเงินดีกว่าภาพรวมของประเทศ  

 จากผลการวิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยใช้ Factor Analysis ผลการสกัดปัจจัย

สามารถสกัดได้ปัจจัยใหม่ท่ีมีความชัดเจน 3 ปัจจัย โดยต้ังชื่อให้มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนทางการเงินในแต่ละปัจจัยได้

ดังต่อไปน้ี 1) ปัจจัยด้านการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด้วย 5 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราค่าใช้จ่ายใน          

การดําเนินงาน อัตรากําไรสุทธิ อัตราการค้างชําระ อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงานและ 

ทุนสํารองต่อสินทรัพย์ 2) ปัจจัยด้านการเติบโตของธุรกิจ ประกอบด้วย 5 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์ อัตราการเติบโตของกําไร อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ อัตราหมุนของสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วน

ของทุน และ 3) ปัจจัยด้านสมาชิกประกอบด้วย 2 อัตราส่วน ได้แก่ หนี้สินต่อสมาชิกและเงินออมต่อสมาชิก  
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ABSTRACT 

 The purpose of this study was to analyze the financial situation of agricultural cooperatives in Lamphun 

Province by using CAMELS Analysis and factor analysis.  We collected the data from financial statements of 42 

agricultural cooperatives in Lumphun Province for the years 2013 and 2014. For the financial analysis of agricultural 

cooperatives in Lamphun province by using CAMELS analysis and descriptive statistics in the first dimension— capital 

adequacy of risk—it was found that the agricultural cooperatives in Lamphun had sufficient capital for the risk to be 

at a level better than the national average. In the second dimension—the quality of the asset—it was found that 

agricultural cooperatives in Lamphun province had lower asset quality than the overall picture of the country. In the 

third dimension—the administrative capacity—it was found that agricultural cooperatives in Lamphun Province had 

better management capacity than the overall country.  In the fourth dimension—profitability—it was found that 

agricultural cooperatives in Lamphun province had higher profitability than the overall picture of the country. In the 

fifth dimension—financial liquidity—it was found that agricultural cooperatives in Lamphun province had better 

financial liquidity than the overall picture of the country. 

 From the analysis of financial status of agricultural cooperatives in Lamphun Province by using factor 

analysis, extraction of factors by Principal Components Analysis (PCA) was used and then the axis was rotated using 

Orthogonal Rotation with Varimax method to reduce variables to the minimum factors.  For the absolute value of 

factor loading higher than 0.5, the study could extract those ratios and group them into 3 explicit factors as follows: 

1) Factors affecting the management of operating expenses consisting of 5 ratios: cost of operation, net profit margin, 

rates arrears, operating expenses to earnings before deducting operating expenses, and capital reserves.  2) 

Business growth factor consisted of 5 ratios, including return on assets, profit growth rate, asset growth rate, rotation 

rate of assets and return on equity. And the membership factors consisted of 2 ratios including debt to members and 

savings to members. 

บทนํา   

 จังหวัดลําพูน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยจังหวัดลําพูนมีพื้นที่ ถือครองเพ่ือการเกษตร  

รวม 639,916 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.72 ของพื้นท่ีท้ังหมดของจังหวัด จํานวนเกษตรกร 71,798 คน คิดเป็นร้อยละ 47.17 

ของประชากรทั้งหมด (จังหวัดลําพูน, 2556: ออนไลน์) ในส่วนของการลงทุนในการทําเกษตรกรรม เกษตรกรภายใน

จังหวัดลําพูนยังคงต้องกู้ยืมเงินลงทุนจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ท้ังธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร อีกทั้งยังมีส่วนหน่ึงท่ีกู้เงินนอกระบบซ่ึงมักเกิดปัญหาตามมาอยู่เป็นประจํา อย่างไรก็ตามสหกรณ์การเกษตร

เข้ามาเป็นอีกสถาบันการเงินหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญต่อเกษตรกรในท้องถิ่น โดยสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีจํานวน

ถึง 42 สหกรณ์ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในผลการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน และวิเคราะห์ปัจจัย

อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  
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 สําหรับอัตราส่วนทางการเงินท่ีนิยมนํามาใช้บ่งชี้ความม่ันคงทางการเงินของสหกรณ์ คือ อัตราส่วนการวิเคราะห ์

CAMELS ประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงินจํานวน 24 ตัวแปร ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินทาง     

การวิเคราะห์ CAMELS ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนเพื่อนํามาศึกษาในข้ันต้น ก่อนที่จะได้ขยายต่อไปในจังหวัด

อ่ืน ๆและทําการวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อใช้ เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าใน                  

ผลการดําเนินงานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ในการใช้การวิเคราะห์แบบ CAMELS น้ัน จะได้ผลลัพธ์เป็นอัตราส่วนมากถึง 24 

อัตราส่วนทําให้ยากต่อการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ ดังนั้น จึงได้นําการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคใน

การค้นหาตัวประกอบต่างๆ (Factors) ท่ีตัวแปรในกลุ่มน้ันชุดน้ันมีองค์ประกอบร่วมกัน (สหสัมพันธ์) ช่วยให้ทราบว่ามีตัว

ประกอบอะไรบ้างท่ีกลุ่มตัวแปรเหล่าน้ันวัดร่วมกันหรืออาจกล่าวได้ว่าการวิเคราะห์ปัจจัยเป็นเทคนิคท่ีใช้ในการลดตัวแปร

จํานวนมากให้เหลือเพียงไม่กี่ปัจจัยเพื่อลดข้อมูลท่ีไม่มีความสําคัญและเพิ่มมุมมองในการวิเคราะห์ใหม่ๆ ข้ันตอนท่ีสําคัญ

ของการวิเคราะห์ปัจจัย คือ การสกัดปัจจัยซ่ึงเป็นการสร้างปัจจัยร่วมจํานวนหน่ึง หรือสามารถอธิบายความผันแปรต่างๆ  

ของตัวแปรเดิมไว้ในปัจจัยร่วม ทําให้ปัจจัยร่วมแต่ละปัจจัยเป็นตัวแทนท่ีดีของตัวแปรหลายๆ ตัวแปรท่ีมีส่วนร่วมในแต่ละ

ปัจจัยน้ัน วิธีการสกัดปัจจัยมีหลายวิธี วิธีที่นิยมวิธีหนึ่ง และผู้ศึกษาได้เลือกใช้ คือ วิธี  Principal Component Analysis 

(PCA) ดังน้ันจึงมีความน่าสนใจที่จะนําแนวคิดและทฤษฎี CAMELS Analysis  และทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 

มาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน เพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าใน     

การดําเนินธุรกิจของสหกรณแ์ละประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยใช ้CAMELS Analysis 

2. เพ่ือวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยใช้ปัจจัยใหม่ที่สกัดออกมาได้จาก   

การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 

กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 1. CAMELS Analysis ได้รับการออกแบบให้เป็นเคร่ืองมือวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานและต่อมาได้พัฒนาเป็น

เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อสร้างสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ซ่ึงมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการ

ดําเนินงานของสหกรณ ์(ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงินกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2548: 13) 

 1) มิติท่ี 1 ความเพยีงพอของเงินทุนตอ่ความเส่ียง (C-Capital Strength)  

 1.1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) เป็นอัตราส่วนท่ีใช้วัดความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์ว่า

สามารถก่อหนี้ได้มากน้อยเพียงใดจึงจะมีความเหมาะสม 

 อัตราหนี้สินต่อทุน (เท่า) = 
หน้ีสินทั้งส้ิน

ทุนของสหกรณ์
 

 1.2) อัตราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์ (เท่า) เป็นอัตราส่วนท่ีใช้วัดว่าเงินทุนที่มีท้ังหมด มีทุนสํารอง

อยูสั่ดส่วนเท่าใด โดยเปรยีบเทียบทุนสํารองกับสินทรัพยร์วมทั้งสิ้น 

 อัตราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์ (เท่า)  = 
ทุนสํารอง

สินทรัพย์ทัง้ส้ิน
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 1.3) อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทุน

โดยการเปรียบเทียบทุนของสหกรณ์ในปีปัจจุบันกับปีท่ีผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) = 
(ทุนสหกรณ์ปปีัจจุบัน-ทุนสหกรณ์ปีก่อน) × 100

สินทรัพย์ทัง้ส้ิน
 

 1.4) อัตราการเติบโตของหน้ี (%) เป็นอัตราส่วนท่ีใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินโดย         

การเปรียบเทียบหนี้สินท้ังสิ้นในปัจจุบันกับปีท่ีผ่านมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  

 อัตราการเติบโตของหนี้(%) = 
(หน้ีสินทั้งส้ินปีปัจจุบัน-หน้ีสินทั้งส้ินปีก่อน) × 100

หน้ีสินทั้งส้ินปีก่อน
 

 1.5) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดผลตอบแทนต่อส่วนของทุนว่าได้รับ

ผลตอบแทนจากเงนิทุนท่ีมีอยูก่ลับคืนมาในอัตรารอ้ยละเท่าใด 

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) = 
กําไรสุทธิ  × 100

ทุนถัวเฉล่ีย
 

 2) มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย์ (A-Asset Quality)  

 2.1) อัตราหมุนของสินทรัพย์ (รอบ) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถของสหกรณ์ในการใช้

สินทรัพย์ท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 อัตราหมุนของสินทรัพย์ (รอบ) = 
ขายหรือบริการ

สินทรัพย์ทัง้ส้ินถัวเฉล่ีย
 

 2.2) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) เป็นตัวบอกว่าสหกรณ์มีความสามารถในการบริหาร

สินทรัพย์ให้เกดิกําไรหรือไม ่

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) = 
กําไรจากการดําเนินงาน  × 100

สินทรัพย์ทั้งส้ินถัวเฉล่ีย
 

 2.3) อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) เป็นอัตราส่วนแสดงว่า กิจการมีขนาดท่ีเติบโตจากปีก่อน

หน้า มากน้อยเพยีงใด 

 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) = 
(สินทรัพย์ปีปัจจุบัน-สินทรัพย์ปีก่อน)   × 100

สินทรัพย์ปก่ีอน
 

 2.4) อัตราการค้างชําระ (%) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดว่าจานวนลูกหน้ีท่ีไม่สามารถชําระหน้ีได้เม่ือถึง

กําหนดเวลาชาระหนี้เป็นรอ้ยละเทา่ใด 

 ตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) = 
หน้ีที่ไม่สามารถชําระได้ตามกําหนด × 100

หน้ีที่ถึงกําหนดชําระ
 

 3) มิติท่ี 3 ขดีความสามารถในการบริหาร (M-Management Capability)  

 อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%) = 
(มูลค่าธุรกิจรวมปีปัจจุบัน-มูลค่าธุรกิจรวมปีก่อน) × 100

หน้ีที่ถึงกําหนดชําระ
 

 4) มิติท่ี 4 การทํากําไร (E-Earning Sufficiency)  

  4.1) อัตราการเติบโตของทุนสํารอง (%) เป็นอัตราส่วนที่ใช้เพื่อวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทุน

สํารอง โดยการเปรียบเทียบทุนสํารองของปปัีจจุบันกับปีท่ีผ่านมา 

 อัตราการเติบโตของทุนสํารอง (%) = 
(ทุนสํารองปีปัจจุบัน-ทุนสํารองปีก่อน) × 100

สินทรัพย์ทัง้ส้ินถัวเฉล่ีย
 

 4.2) อัตราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน (%) เป็นอัตราส่วนที่ใช้เพื่อวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของทุน

สะสมอ่ืนๆ โดยการเปรยีบเทียบของปีปัจจุบันกับปท่ีีผ่านมา 
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 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (%) = 
(ทุนสะสมอ่ืน ๆ ปีปัจจุบัน-ทุนสะสมอ่ืน ๆ ปีก่อน) × 100

สินทรัพย์ทั้งส้ินถัวเฉล่ีย
 

 4.3) อัตราการเติบโตของกําไร  (%)  เป็นอัตราส่วนท่ีใช้เพื่อวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง กําไรสุทธิของ

สหกรณ์ โดยการเปรียบเทียบกําไรสุทธิของปีปัจจุบันกับปีท่ีผ่านมา 

 อัตราการเติบโตของกําไร (%) = 
(กําไรสุทธิปีปัจจุบัน-กําไรสุทธิปีก่อน) × 100

กําไรสุทธิปีก่อน
 

 4.4) อัตรากําไรสุทธิ (%) เป็นอัตราส่วนท่ีแสดงถึงความสามารถในการดําเนินงาน เพ่ือสร้างกําไรของ

สหกรณ์ว่ามีกําไรสุทธิเป็นรอ้ยละเท่าใดของรายได้ 

 อัตรากําไรสุทธิ (%) = 
กําไรสุทธิ  × 100

ขายหรือบริการ
 

 4.5) อัตรากําไรต่อสมาชิก )บาท(  เป็นอัตราส่วนท่ีแสดงค่าเฉลี่ยผลกําไรคิดเป็นค่าเฉลี่ยเม่ือเทียบ

กับสมาชกิต่อคน 

 อัตรากําไรต่อสมาชิก (บาท) = 
กําไรสุทธ ิ

จํานวนสมาชิก
 

 4.6) อัตราเงินออมต่อสมาชิก (บาท) เป็นอัตราส่วนท่ีแสดงค่าเฉล่ียเงินท่ีสมาชิกออมไว้กับสหกรณ ์ 

คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่าไรเม่ือเทียบกับสมาชิกต่อคน 

 อัตราเงนิออมต่อสมาชิก (บาท) = 
เงินออมต่อสมาชิก 

จํานวนสมาชิก
 

 4.7) อัตราหนี้สินต่อสมาชิก (บาท) เป็นอัตราส่วนที่แสดงค่าเฉลี่ยหนี้สินของสมาชิกท่ีต้องชําระ 

ณ วันส้ินป ีคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่าไรหากเทียบกับสมาชกิต่อคน 

 อัตราหนี้สินต่อสมาชิก (บาท) = 
หน้ีสินทัง้ส้ินของสมาชิก  

จํานวนสมาชิก
 

 4.8) อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) เป็นอัตราส่วนท่ีแสดง

ใหเ้ห็นว่ามีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเป็นร้อยละเท่าใดของกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 

อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%)=
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน × 100

กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
 

 4.9) อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) เป็นอัตราส่วนท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานกับรายได้ของสหกรณ์ 

 อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (%) = 
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน × 100

ขายหรือบริการ
 

 4.10) อัตรากําไรข้ันต้น (%) อัตราส่วนนี้จะแสดงให้เห็นว่า กิจการมีกําไรขั้นต้นเป็นจํานวนเท่าใดเม่ือ

เทยีบกับยอดขายสุทธิ 

 อัตรากําไรขั้นต้น (%) = 
กําไรข้ันต้น × 100

รายได้สุทธิ
 

 5) มิติท่ี 5 สภาพคล่อง (L-Liquidity)  

 5.1) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัด ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น

บอกใหท้ราบว่ากจิการมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นก่ีเท่าของหน้ีสินหมุนเวยีน 

 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) = 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

หน้ีสินหมุนเวียน
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 5.2) อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า) เป็นอัตราส่วนที่คล้ายกับอัตราส่วนทุน หมุนเวียน คือ  

ใช้สินทรัพย์หมุนเวียนเปรียบเทียบกับหน้ีสินระยะส้ัน แต่ในการคํานวณสินทรัพย์หมุนเวียน น้ันรวมแต่สินทรัพย์ท่ีถือว่า

เปล่ียนเป็นเงนิสดได้งา่ยรวดเร็ว 

 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า) = 
สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว 

หน้ีสินหมุนเวียนเร็ว
 

 5.3) อัตราหมุนของสินค้า (ครั้ง) เฉพาะธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย เป็นอัตราส่วน ท่ีแสดงให้ทราบถึง

ความสามารถในการบริหารจัดการสินค้า ตลอดจนบ่งชี้ให้เห็นถึงการเปล่ียนสินค้าเป็น เงินสดของสหกรณ์ ถ้าจานวนคร้ังมาก

แสดงวา่สามารถหมุนเวียนสินค้าได้เร็ว 

 อัตราหมุนของสินค้า (ครัง้) = 
ต้นทุนสินค้าขาย 

สินค้าคงเหลือสุทธิถัวเฉล่ีย
 

 5.4) อายุเฉล่ียสินคา้ (วัน) จํานวนวันเฉลี่ยท่ีสินค้าอยูกั่บสหกรณก่์อนจัดจําหนา่ยต่อไป 

 อายุเฉลี่ยสินค้า (วัน) = 
365 

อัตราหมุนของสินค้า
 

 2. แนวคิดและทฤษฎี Factor Analysis 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบ(Factor Analysis) เป็นวิธีทางสถิติท่ีพยายามจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อยู่ในปัจจัย

เดียวกันซึ่งตัวแปรในกลุ่มเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันมาก สรุปได้ว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตัว

แปรหลายตัว (Multivariate Statistical Technique) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ท่ีสังเกตหรือที่

วัดได้และจัดให้อยู่ในกลุ่มใหม่  

บทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ (2551) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงิน ของสหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี จากการวิเคราะห์ CAMELS โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 17 อัตราส่วน และ  เม่ือสกัดปัจจัย

ทางการเงินจากอัตราส่วนทางการเงินของการวิเคราะห์ CAMELS ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยพบวา่อัตราส่วนทางการเงนิของ

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัย ทางการเงินจํานวน 3 ปัจจัยคือ 1) ปัจจัยด้าน

ความสามารถในการบริหารธุรกิจและการให้กู้ยืม 2) ปัจจัยด้านการจัดการหน้ีสิน การบริหารลูกหน้ี และทุนสะสม  

และ 3) ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย ์

 ฉัตรชัย สัทธรรมพงศา (2559) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ 

เครดิตยูเน่ียนใน จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ CAMEL Analysis และเพื่อสกัดปัจจัยอัตราส่วนทางการเงิน โดยใช้แนวคิด  

การวิเคราะห์ปัจจัย  ผลการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่าอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัด 

เชียงใหม่สามารถอธบิายได้ด้วยปัจจัยทางการเงินจํานวน 5 ปัจจัย 
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วิธีการศึกษา 

ขอบเขตและประชากรการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ค้นคว้าในลักษณะทั้งการศึกษาเชิงพรรณนาและการวิจัยเชิงวิเคราะห์โดยทําการรวบรวม

ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนและวิเคราะห์ตามทฤษฎีและแนวคิด CAMELS Analysis และใช้

ทฤษฎี Factor Analysis เพื่อสกัดปัจจัยทางการเงินจากอัตราส่วนทางการเงิน จากน้ันนําข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการวิเคราะห์

สถานการณ์ท่ีจําเป็นต้องเตือนภัยทางการเงินให้แก่สหกรณ์และเพื่อนํามาประกอบเป็นข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงของ

สหกรณ์ต่อไป โดยข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดลําพูน ประจําปี 2556 และ 2557 จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคท่ี 7 เพื่อทําการศึกษา

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนจํานวน 24 อัตราส่วน โดยสหกรณ์การเกษตรใน

จังหวัดลําพูนมีจํานวนท้ังหมด 42 แห่ง 

ข้ันตอนการศึกษาและการเก็บข้อมูลการศึกษา 

1. ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดลําพูน ประจําปี 2556 และ 2557 จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 7 

2. วิเคราะห์สถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 24 อัตราส่วน

ตามหลัก CAMELS Analysis ประกอบด้วยค่าเฉล่ีย (Mean), ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมัธยฐาน 

(Median) ของอัตราส่วนทางการเงินในกลุ่มประชากรและเปรียบเทียบ กับค่า เฉล่ียในภาพรวมของสหกรณ์การเกษตรทั้ง

ประเทศแต่จากการสํารวจวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเบื้องต้นท่ีใช้ในการคํานวณหาอัตราส่วนทางการเงินพบว่าบาง

สหกรณ์มีอัตราส่วนทางการเงิน เป็นข้อมูลท่ีมีค่าแยกออกจากกลุ่มหรือแตกต่างไปจากข้อมูลค่าอื่น เรียกว่า ค่าผิดปกติ 

(Outliers) (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2542) จึงใช้วิธีการ บอกซ์พลอต (boxplot) ซ่ึงเป็นวิธีการทางสถิติท่ีสามารถช่วยในการ

พิจารณาตัดค่าผิดปกติท่ีข้อมูลน้ันๆมีโดยข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าควอไทล์ที่ 1 มากกว่า 1.5 เท่า หรือมีค่าสูงกว่าควอไทล์ที่ 3 

มากกว่า 1.5 เท่าของชุดข้อมูลจะถูกพิจารณาตัดออกจากชุดข้อมูล 

3. ใช้แนวคิด Factor Analysis เพื่อศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลท้ังหมดทําให้เห็นโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาเน่ืองจากเทคนิค Factor Analysis จะหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัว

แปรทีละคู่ แล้วรวมตัวแปรท่ีสัมพันธ์กันมากไว้ในองค์ประกอบเดียวกัน จึงสามารถวิเคราะห์โครงสร้างท่ีแสดง

ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ท่ีอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันได้ ซ่ึงในงานวิจัยน้ีใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis: EFA) ซ่ึงมักใช้ในกรณีที่นักวิจัยยังไม่มีทฤษฎีสนับสนุนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบ ซ่ึงในการสกัดองค์ประกอบค่านํ้าหนักองค์ประกอบท่ีได้มาบางคร้ังมีค่าท่ีใกล้เคียงกัน ดังน้ันจึงทําการหมุน

แกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) เพ่ือปรับค่านํ้าหนักองค์ประกอบให้ชัดเจน และสามารถตัดสินใจในการคัดเลือกตัว

แปรเข้าองค์ประกอบได้ง่ายขึ้น ทําให้สามารถอธิบายความหมายของแต่ละองค์ประกอบได้ ตามความหมายของตัวแปร

ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในองค์ประกอบน้ันและเพื่อเป็นการสกัดปัจจัยใหม่ ซ่ึงอาจจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของ

สหกรณ์ได้ต่อไป 
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ผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา 

1. การวิ เคราะห์สถานะทางการเงินของสหกรณ์ การเกษตรในจั งห วัดลําพูน  โดยใช้  CAMEL Analysis  

เม่ือเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนกับอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์

สหกรณท์ั้งประเทศ ประจําปี 2557 ท้ัง 5 มิติ สรุปผลการศึกษาของแต่ละมิติดังน้ี 

 1.1 มิติท่ี 1 ความพอเพียงของเงินทุนต่อความเสี่ยง (C: Capital Strength) พบว่าค่าเฉล่ีย อัตราหน้ีสินต่อทุน

และอัตราการเติบโตของหน้ีของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีโครงสร้างหนี้ ท่ีดีประกอบกับพบว่าอัตราทุนสํารองต่อสินทรัพย์, อัตราการเติบโตทุนของ

สหกรณแ์ละอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนต่างมีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 

 1.2 มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย์ (A: Asset Quality) พบว่าค่าเฉล่ีย อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ น้อย

กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แสดงให้เห็นถึงการการใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ  

 1.3 มิติท่ี 3 ขีดความสามารถในการบริหาร (M: Management Capability) พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโต

ของธุรกิจของจังหวัดลําพูนมีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศที่ค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

ลําพูนมีขีดความสามารถในการบริหารที่ดีกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 

 1.4 มิติท่ี 4 การทํากําไร (E: Earning Sufficiency) พบว่าอัตราการเติบโตของกําไรและอัตรากําไรสุทธ ิ

มีค่าเฉล่ียสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศสอดคล้องกับอัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงานและ

อัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของท้ังประเทศ 

 1.5 มิติท่ี 5 สภาพคล่อง (L: Liquidity) อัตราส่วนทุนหมุนเวียนของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีค่า

สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศท่ีแสดงให้เห็นว่าภาพรวมของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่า

หน้ีสินหมุนเวียนในระดับที่ด ี 

 1.6 มิติท่ี 6 ผลกระทบต่อธุรกิจ (S: Sensitivity) เน่ืองจากในมิติที่ 6 ไม่มีการใช้อัตราส่วนทางการเงิน 

ในการวิเคราะห ์เป็นเพยีงการหาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อธุรกจิ ในการศึกษาคร้ังนี้จึงใช ้

เพียง5 มิติในการวิเคราะห์ประเมินสถานะทางการเงินของสหกรณ์เท่าน้ัน 

2. การวิเคราะห์สถานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยใช้ Factor Analysis 

 2.1 การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis)  

จะเริ ่มต ้นด ้วยการตรวจสอบความส ัมพ ันธ ์ระหว่างอ ัตราส ่วนทางการ เง ิน โดยว ิเคราะห ์จากค่าสถิติของ  

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) พบว่าจากอัตราส่วนทางการเงินทั้งหมด 24 อัตราส่วนมีเพียง 12 อัตราส่วนเท่าน้ันท่ีมี

ความสัมพันธ์กันดี สามารถนําไปวิเคราะห์ปัจจัยตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้ ซึ่งข้อมูลท่ีเหลือท้ังหมดมีค่าค่าสถิติของ 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) รวมทุกตัวแปรได้เท่ากับ 0.664 ถือว่าเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบระดับปานกลาง 

และจากค่าสถิติของ Bartlett  (Bartlett’s Test of Sphercicity) พบว่า ค่าสถิติไค-สแควร์ ท่ีใช้ในการทดสอบมีค่าเท่ากับ 

421.052โดยมี Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงให้เห็นว่า เมตริกซ์สหสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินทั้ง 12 อัตราส่วนมี

ความสัมพันธ์กัน ดังนัน้ เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่อไปได้ 
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 2.2 การสกัดปัจจัย หลังจากได้ทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินแล้วว่าเหมาะสมใน  

การวิเคราะห์ปัจจัย จึงนําข้อมูลท่ีได้มาสกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Components Analysis (PCA) และหมุนปัจจัยแบบตั้งฉาก

ด้วยวิธี Varimax พบว่า สกัดปัจจัยที่ชัดเจนได้ 3 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยท่ี 1 อธิบายความแปรปรวนของอัตราส่วนทางการเงินได ้

31.295% ปัจจัยท่ี 2 อธิบายความแปรปรวนของอัตราส่วนทางการเงินได้ 28.055% ปัจจัยที่ 3 อธิบายความแปรปรวนของ

อัตราส่วนทางการเงินได้ 15.872% รวมสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมของอัตราส่วนทางการเงินได้ 75.22%  

โดยแต่ละปัจจัยประกอบไปด้วยอัตราส่วนทางการเงิน ดังน้ี 

ตารางที่ 1 แสดงค่านํ้าหนักปัจจัยของอัตราส่วนทางการเงิน เม่ือหมุนแกนด้วยวิธี Varimax โดยเรียงลําดับค่าน้ําหนัก 

               ปัจจัยและแสดงค่าสัมบูรณ์ของน้ําหนักปัจจัยท่ีมากกว่า 0.50 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ปัจจัยที่ 

1 2 3

1. อัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (V45) 0.960  

2. อัตรากําไรสุทธิ (V47) -0.898  

3. อัตราการค้างชําระ (V21) 0.853  

4. อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (V44) 0.797  

5. อัตราทุนสํารองต่อสินทรัพย์ (V46) 0.580  

6. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (V23)  0.903 

7.อัตราการเติบโตของกําไร (V46)  0.839 

8. อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (V24)  0.813 

9. อัตราหมุนของสินทรัพย ์(V22) 0.766 

10. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (V15) 0.696 

11. เงินออมต่อสมาชิก (V42)  0.956

12. หนี้สินต่อสมาชิก (V43)  0.955

   ปัจ จัย ท่ี  1 ประกอบด้วยอัตราส่ วนทางการเงิน  5 อัตราส่วน  คือ อัตราค่าใช้จ่ ายในการดําเนินงาน  

มีนํ้าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.96 อัตรากําไรสุทธิ มีนํ้าหนักปัจจัยเท่ากับ -0.90 อัตราการค้างชําระมีน้ําหนักปัจจัยเท่ากับ 0.85 

อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน มีนํ้าหนัก ปัจจัยเท่ากับ 0.80 และทุนสํารองต่อสินทรัพย์  

มีนํ้าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.58 ปัจจัยน้ี ตั้งช่ือว่า “ปัจจัยด้านการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” เน่ืองจากมีอัตราส่วนใน

ปัจจัยท่ี 1 แสดงให้เห็นว่ามีแต่ละสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายดําเนินงาน การค้างชําระ ค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหัก

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานและทุนสํารองในการดําเนินธุรกิจมากน้อยอย่างไรบ้างและมีอิทธิพลต่อกําไรสุทธิของสหกรณ์ใน

ภาพรวมอย่างไร 

 ปัจจัยท่ี 2 ประกอบด้วย อัตราส่วนทางการเงิน 5 อัตราส่วน คือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์นํ้า หนักปัจจัย

เท่ากับ 0.903 อัตราการเติบโตของกําไร นํ้าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.839 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ นํ้าหนักปัจจัยเท่ากับ 

0.813 อัตราหมุนของสินทรัพย์ นํ้าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.766 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน นํ้าหนักปัจจัยเท่ากับ 
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0.696 ปัจจัยนี้ ตั้งชื่อว่า “ปัจจัยด้านการเติบโตของธุรกิจ” เนื่องจากปัจจัยที่ 2 ประกอบด้วยอัตราส่วนท่ีแสดงถึง    

การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของผลตอบแทน กําไร และสินทรัพย์ เม่ือเทียบ กับปีก่อน ซึ่งสามารถอธิบายการเติบโตของสหกรณ์

ท้ังหมดได้ 

ปัจจัยท่ี 3 ประกอบด้วย อัตราส่วนทางการเงิน คือ เงินออมต่อสมาชิก นํ้าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.956 และหน้ีสิน

ต่อสมาชิก นํ้าหนักปัจจัยเท่ากับ 0.955 

ปัจจัยนี้ ต้ังช่ือว่า “ปัจจัยด้านสมาชิก” เนื่องจากปัจจัยที่ 2 มีการเปรียบเทียบกับจํานวนสมาชิก ท้ังหมดกล่าวคืออัตราเงิน

ออมต่อสมาชิกและหนี้สินต่อสมาชิกทําให้ปัจจัยนี้มุ่งที่จะอธิบายสภาพวะการออมและหนี้ของสมาชิกเป็นหลัก 

3. นําคะแนนปัจจัย (Factor Score) ท่ีได้มาอธิบายสถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน  

นําอัตราส่วนทางการเงินท้ัง 12 อัตราส่วนมาทําการ Standardized โดยการแปลงค่าเป็นคะแนนมาตรฐาน จากนั้นนํามา

วิเคราะห์ปัจจัยท้ัง 3 ปัจจัย ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน ทั้ง 42 แห่ง เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยโดยเรียงลําดับ

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน ตามลําดับคะแนน จากสูงไปหาตํ่ามีรายละเอียด ดังน้ี 

 3.1 ปัจจัยที่ 1 “ปัจจัยด้านการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน”เม่ือเรียงลําดับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

ลําพูนตามคะแนนปัจจัยด้านการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน พบว่าคะแนนปัจจัยด้านการบริหารค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงาน มีค่าสูงสุด เท่ากับ 5.99 และคะแนนปัจจัย ค่าตํ่าสุด เท่ากับ -0.57 มีสหกรณ์ท่ีคะแนนปัจจัย เป็นบวก จํานวน 

11 สหกรณ์ และเป็นลบ จํานวน 31 สหกรณ์ โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมีอิทธิพลต่อคะแนนปัจจัยน้ีมากท่ีสุด  

ในส่วนของปัจจัยที่ 1 “ปัจจัยด้านการบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน”  เม่ือเรียงลําดับคะแนนปัจจัย สหกรณ์ที่มีค่า

คะแนนปัจจัยเป็นบวกมากที่สุดคือ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ป่าซางลําพูน จํากัด ซ่ึงมีคะแนนปัจจัยเท่ากับ 5.99  

 3.2 ปัจจัยท่ี 2 ปัจจัยด้านการเติบโตของธุรกิจ เม่ือเรียงลําดับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนตามคะแนน

ปัจจัยด้านการเติบโตของธุรกิจพบว่าคะแนนปัจจัยด้านการเติบโตของธุรกิจมีค่าสูงสุดเท่ากับ 4.80 และคะแนนปัจจัยท่ีมี

ค่าต่ําสุดเท่ากับ -1.58 มีสหกรณ์ที่คะแนนปัจจัย เป็นบวก จํานวน 13 สหกรณ์  และเป็นลบ จํานวน 29 สหกรณ์  

โดยคะแนนปัจจัย ในปัจจัยท่ี 2 น้ี โดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีอิทธิพลต่อคะแนนปัจจัยน้ีมากท่ีสุด โดยเม่ือ

เรียงลําดับ คะแนนปัจจัยของสหกรณ์ท้ังหมดพบว่า สหกรณ์ที่มีค่าคะแนนปัจจัยเป็นบวกมากท่ีสุด คือ สหกรณ์ลําไยสีทอง

ลําพูน จํากัด ซ่ึงมีคะแนนปัจจัยเท่ากับ 4.80  

 3.3. ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านสมาชิก ปัจจัยด้านด้านสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยตํ่าที่สุดคือ สหกรณ์ไวน์อุโมงค์

ลําพูน จํากัด พบว่ามีคะแนนปัจจัยเท่ากับ -0.66 และชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลําพูน จํากัด มีค่าสูงสุด ซึ่งคะแนนปัจจัย

เท่ากับ 5.08 พบว่าอัตราส่วนเงินออมต่อสมาชิก เท่ากับ 1,128,577.64 บาท และหน้ีสินต่อสมาชิกเท่ากับ 526,397.87 

บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนท้ังหมดแสดง ให้เห็นว่า ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลําพูน จํากัด  

มีการบริหารจัดการโดยรวมที่ดีทําให้สมาชิกเชื่อถือนําเงินมาออมไว้กับสหกรณ์มากกว่าการกู้ยืมเพียงอย่างเดียว 

อธิปรายผลการศึกษา 

1. การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยใช้ CAMEL Analysis เม่ือพิจารณา

สถานะทางการเงิน ตามการวิเคราะห์ CAMEL ท้ัง 5 มิติ พบว่า มีเพียงมิติ ท่ี 2 คือมิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย์  

(A: Asset Quality) ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างน่าเป็นห่วง ซึ่งพบว่าคา่เฉลี่ยอัตราการเตบิโตของสินทรัพย์
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ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าค่าเฉล่ียของประเทศแสดงให้เห็นถึงการการใช้สินทรัพย์เพ่ือ

ก่อให้เกิดรายได้ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอซ่ึงสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียไม่ได้สูงไปกว่า

ค่าเฉลี่ย ของประเทศมากนักอีกท้ังยังมีอัตราหมุนของสินทรัพย์ต่ํากว่าค่าเฉล่ียของประเทศถึงเกือบ 3 เท่า ส่งผล  

ให้ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้มีประสิทธิภาพตํ่าลง และ เป็นการส่งสัญญาณเตือน ว่าสหกรณ์อาจมีการ

บรหิารสินทรัพย์ท่ีขาดประสิทธิภาพและยังแสดงให้เห็นถึงปัญหาคุณภาพสินทรัพย์ ท่ีตํ่าโดยเฉพาะลูกหน้ีเงินกู้ของสหกรณ์ที่

ชําระไม่ได้ตามกําหนดสูงถึง 21.70% ซ่ึงสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน ควรมีมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและ 

เฝ้าระวังด้านคุณภาพของสินทรัพย์ให้มากขึ้น ผลการศึกษาสอดคล้องกับ “การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของ

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่” (กิตติชัย งามวัฒนากุล, 2559) พบว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉล่ีย  

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าตํ่ากว่า

ค่าเฉล่ียของทั้งประเทศ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่นั้นนอกจากจะมีการเติบโตของสินทรัพย ์

ท่ีตํ่าแล้ว ประสทิธิภาพการใชสิ้นทรัพยข์องสหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังตํ่ากวา่ภาพรวมของประเทศอกีด้วย  

 2. การวิเคราะห์ปัจจัย จากผลคะแนนปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ี 1 ปัจจัยด้านการบริหารค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินงาน หากผลคะแนนปัจจัย ของสหกรณ์ใดมีผลคะแนนเป็นบวกมาก แสดงว่า สหกรณ์น้ันมีระดับค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินงาน, การค้างชําระและค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงานอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มที่

จะมีกําไรสุทธิและทุนสํารองในระดับตํ่า ในทางกลับกัน หากสหกรณ์ใดมีผลคะแนนเป็นลบแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์น้ันมี

ระดับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน, การค้างชําระอัตราและค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหัก ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอยู่ใน

ระดับตํ่าและมีแนวโน้มที่จะมีกําไรสุทธิและทุนสํารองสูงข้ึน 

 ปัจจัยท่ี 2 ปัจจัยด้านการเติบโตของธุรกิจ หากสหกรณ์ใดท่ีมีคะแนนในปัจจัยนี้เป็นบวก แสดงว่าธุรกิจสหกรณ์

น้ันมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และผลตอบแทนต่อส่วนของทุนอยู่ในระดับสูง อีกท้ังยังมีการเติบโตของกําไร, สินทรัพย์  

และรอบหมุนของสินทรัพย์ ที่สูงกว่าค่าเฉล่ียของสหกรณ์การเกษตรทั้งหมดในจังหวัดลําพูน ในทางตรงข้ามหากสหกรณ์

ในมีคะแนนในปัจจัยน้ีเป็นลบ แสดงให้เห็นว่าการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลกําไรอาจจะมีปัญหาหรือมีประสิทธิภาพตํ่า 

ส่งผลต่อการเติบโต ของสหกรณ์ในภาพรวม  

 ปัจจัยท่ี 3 ปัจจัยด้านสมาชิก หากสหกรณ์ใดที่มีคะแนนในปัจจัยนี้เป็นบวก แสดงว่าสหกรณ์น้ันมีปริมาณเงินออม

และหนี้ต่อสมาชิก อยู่ในระดับสูงกว่า ทั้งนี้สมาชิกหรือผู้บริหารสามารถใช้คะแนนในปัจจัยด้านสมาชิกน้ี เพื่อตรวจสอบ

และติดตามปัญหาการเงินของสหกรณ์ได้ โดยลงในรายละเอียดต่อไป ผลการศึกษาสอดคล้องกับ “การวิเคราะห์ปัจจัย

อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี” (ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ, 2551) ท่ีสามารถสกัดหา

ปัจจัยใหม่ได้ 3 ปัจจัย โดยใช้คะแนนปัจจัยมาอธิบายสถานะการเงินของสหกรณ์เช่นกัน แต่แตกต่างในส่วนของการใช้

คะแนนปัจจัย วิเคราะห์อธิบายสถานะการเงินของสหกรณ์ ซึ่ง“การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี” (ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ, 2551) สรุปได้ว่า หากคะแนนปัจจัยท่ี 1 คือ ปัจจัยด้าน

ความสามารถในการบริหารธุรกิจและการให้กู้ยืมมีค่าเป็นลบ แสดงว่าสหกรณ์น้ันมีความสามารถในการบริหารธุรกิจและ

การให้กู้ยืมท่ีดี หากคะแนนปัจจัยท่ี 2 คือ ปัจจัยด้านการจัดการหน้ีสิน มีค่าเป็นบวก แสดงว่าสหกรณ์น้ันมีความสามารถ

ในการจัดการหน้ีสิน การบริหารลูกหนี้ และทุนสะสม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากคะแนนปัจจัยท่ี 3 คือ ปัจจัยด้าน

ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์มีค่าเป็นลบ แสดงว่าสหกรณ์น้ันมีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ที่ดี 
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ข้อค้นพบจากการศึกษา 
1. การวิเคราะห์สถานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยใช้ CAMELS Analysis แสดงให้เห็น

ถึงสถานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนที่สูงกว่าภาพรวมของประเทศ มีเพียงมิติที่ 2 คุณภาพของ

สินทรัพย์ (A: Asset Quality) ท่ีแสดงให้เห็นถึงสถานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ  

ตารางที่  2 แสดง ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมัธยฐานอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด 

               ลําพูนและค่าเฉล่ียของทั้งประเทศ สําหรับมิติที่ 2 ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ 

อัตราส่วนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
มัธยฐาน 

ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ* 

1 อัตราการค้างชําระ (%) 21.70 29.82 7.96 35.76

2 อัตราหมุนของสินทรัพย์ (รอบ) 0.34 0.40 0.16 0.83 

3 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 2.29 2.87 1.93 2.16 

4 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%)  -7.00 21.961 0.26 7.09 

หมายเหตุ: *ค่าเฉล่ียของสหกรณ์การเกษตรทั้งประเทศประจําปี 2557 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

2.การวิเคราะห์สถานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนโดยการใช้  Factor Analysis ซ่ึงพิจารณาจาก

คะแนนปัจจัยแต่ละปัจจัยของแต่ละสหกรณ์ พบว่า ปัจจัยท่ี 1 “ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย ในการดําเนินงาน” สหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัย

ตํ่าท่ีสุด คือ สหกรณ์การเกษตรวังมน จํากัด มีค่าคะแนนปัจจัยเท่ากับ -0.54 ส่วนสหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยสูงท่ีสุด คือ 

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ป่าซางลําพูน จํากัด ซ่ึงมีคะแนนปัจจัยเท่ากับ 5.99 พบว่ามี อัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  

,อัตราการค้างชําระ, อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงาน และทุนสํารองต่อสินทรัพย์ สูงกว่า

ค่าเฉล่ียของจังหวัดลําพูนอย่างมาก สอดคล้องกับกําไรสุทธิท่ีลดลงจากปีก่อนอย่างมากเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์

เกษตรอินทรีย์ป่าซางลําพูน จํากัด ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ ให้ลดลงได้มากพอจะทํา ให้สหกรณ์มีกําไร

จากการดําเนินงานได้ ปัจจัยท่ี 2 ปัจจัยด้านอัตราการเติบโตของธุรกิจสหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยตํ่าท่ีสุด คือสหกรณ์โคนม 

หริภุญชัย ค่าคะแนนปัจจัยเท่ากับ -1.58 และสหกรณ์ลําไยสีทองลําพูน จํากัด มีค่าสูงสุด เท่ากับ 4.80 พบว่ามีอัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์, อัตราการเติบโตของกําไร, อัตราการเติบโตของสินทรัพย์, อัตราหมุนของสินทรัพย์ และ  

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนสูงกว่าค่าเฉล่ียของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนท้ังหมดแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์

ลําไยสีทองลําพูน จํากัด มีการการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้สู่สหกรณ์ในเกณฑ์ที่ดีมาก ซ่ึงเป็นผลทําให้มี

การเติบโตของธุรกิจของสหกรณ์เอง ปัจจัยท่ี 3 ปัจจัยด้านสมาชิก สหกรณ์ที่มีคะแนนปัจจัยตํ่าที่สุด คือสหกรณ์สหกรณ์

ไวน์อุโมงค์ลําพูน จํากัด เท่ากับ -0.66 และชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลําพูน จํากัด มีค่าสูงสุด คะแนน ปัจจัยเท่ากับ 5.08 พบว่า

มีเงินออมต่อสมาชิก เท่ากับ 1,128,577.64 บาท และหนี้สินต่อสมาชิกเท่ากับ 526,397.87 บาท สูงกว่าค่าเฉล่ียของ

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนท้ังหมดแสดงให้เห็นว่า ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลําพูน จํากัด แสดงว่าสมาชิกของสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลําพูน จํากัด มีการออม ไว้กับสหกรณ์ในปริมาณสูงกว่าค่าเฉล่ียของสหกรณ์ท้ังจังหวัด ซ่ึงเป็นผลมาจาก

ความเช่ือถือในการบริหาร จัดการของสหกรณ์ 
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3.จากการวิเคราะห์ปัจจัยจากอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ในจังหวัดลําพูน ผลท่ีได้คือได้ปัจจัยใหม่ออกมา

จํานวน 3 ปัจจัยด้วยกัน ประกอบไปด้วยอัตราส่วนทางการเงินจํานวน 12 อัตราส่วน ซ่ึงเป็นผลมาจากการตัดอัตราส่วน

ทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กันตํ่าไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ปัจจัย ดังน้ันปัจจัยใหม่ท่ีได้ 3 ปัจจัย จึงมีอัตราส่วน

ทางการเงินเพียง 12 อัตราส่วน ส่งผลให้ไม่สามารถอธิบายสถานทางการเงินได้ครอบคลุม เม่ือเทียบกับ Camel analysis 

อย่างไรก็ตามยังคงมีประโยชน์ในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ในด้านที่เก่ียวข้องกับปัจจัยใหม่ที่สกัดได้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของสหกรณ์เกษตรในจังหวัดลําพูน การวิเคราะห์ CAMELS 

Analysis ส่วนของมิติท่ี 2 ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ จะเห็นได้ว่า อัตราการเติบโตของสินทรัพย์เฉล่ียของสหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดลําพูน มีค่าติดลบ ประกอบกับมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และรอบหมุนของสินทรัพย์อยู่ในระดับ

ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูนจึงควรเร่งปรับปรุงการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ตามมาในอนาคต 

2. จากผลการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัย สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลําพูน สามารถใช้คะแนนปัจจัยเป็นสัญญาณ

เตือนภัยในการดําเนินงาน เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจัย ดังน้ี 

 ปัจจัยท่ี 1 ด้านค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน สหกรณ์ที่มีคะแนนปัจจัยสูงสุดคือ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ 

ป่าซางลําพูน จํากัด พบว่ามี  อัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และ อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่าย

ดําเนินงาน สูงกว่าค่าเฉล่ียเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อกําไรสุทธิ อย่างเห็น ได้ชัด สหกรณ์จึงควรเร่งหาสาเหตุท่ีทําให้

ค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงอย่างผิดปกติ และเร่งแก้ไข้อย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนในปีต่อๆ ไป โดยอาจพิจารณาตัด

ค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น หรือ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไป เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และ การใช้สินทรัพย์ ให้มากข้ึน  

ซ่ึงจะส่งผลให้เพิ่มความน่าเชื่อถือทางการเงินของสหกรณ์ 

 ปัจจัยท่ี 2 ปัจจัยด้านการเติบโตของธุรกิจสหกรณ์ที่มีค่าคะแนนปัจจัยเป็นลบมากที่สุด คือสหกรณ์โคนม

หริภุญชัย จํากัด สหกรณ์ต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์อย่างเร่งด่วน โดยอาจพิจารณาหาช่องทางการลงทุนใหม่ 

ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ อีกท้ังยังจําเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเดิม จากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพ่ือให้มีแหล่งเงินทุน

เพยีงพอให้สหกรณ์ มีการเติบโตขึ้นอยา่งยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 ปัจจัยท่ี 3 ด้านสมาชิกสหกรณ์ที่ มีคะแนนปัจจัยน้อยที่สุดคือ สหกรณ์ไวน์อุโมงค์ลําพูน จํากัด มีค่าคะแนน

ปัจจัยเท่ากับ -0.67 พบว่ามี เงินออมต่อสมาชิกและหน้ีสินต่อสมาชิก ทั้งสองอัตราส่วนอยู่ในระดับตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 

สหกรณ์ควรปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีความน่าเช่ือถือมากขึ้น เพื่อดึงดูดให้สมาชิกนําเงินมาออมไว้กับสหกรณ์ไม่ว่า

จะเป็นแบบทุนเรือนหุ้น หรือแบบเงินฝาก 

              3. จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการดําเนินงาน 

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานของสหกรณ์เกษตรในจังหวัดลําพูน ตลอดจนสมาชิกของสหกรณ์ควรจะได้พิจารณาและ

ดําเนินการหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อจะได้พัฒนากิจการของสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยสามารถสนอง 

ความต้องการของสมาชิกได้อย่างแท้จริง ยังเป็นผลทําให้สมาชิกมีความเชื่อม่ันและให้ความร่วมมือแก่สหกรณ์ฯ ด้วยความ

เต็มใจตลอดไป 
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ตัวแบบพยากรณ์ผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่การเงินของวิสาหกิจขนาดย่อม 

ในจังหวัดลําปาง  :บทบาทของความเป็นผู้ประกอบการ  

Forecasting Model of Non Finance Performance for Small Enterprise 

in Lampang Province   : the role Entrepreneurship Topic of Research Should Appear Here 

ณิชารีย์ ปัญจวิโรจน์1 และพงศ์ศิริ คําขันแก้ว2 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบการพยากรณ์ผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่การเงินผ่านความเป็น

ผู้ประกอบการสําหรับวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางจํานวน 276 ราย ข้อมูลถูกรวบรวมโดยสอบถามซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์

ของครอบบาคเท่ากับ 0.884 ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกนํามาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 

ภาวะผู้นํา ความคิดเชิงนวัตกรรม การเผชิญความเส่ียง แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ และการทํางานเชิงรุกสามารถพยากรณ์ผลการ

ดําเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง โดยได้ค่าสัมประสิทธ์ิการทํานายร้อยละ 54.30 

(R2 = 0.543)  

คําสําคัญ :ผลการดําเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน, ความเป็นผู้ประกอบการ. วิสาหกิจขนาดย่อม 

ABSTRACT 

This research objective was to study the forecasting model of non finance performance though 

entrepreneurship for small enterprise in Lampang.  The research methodology employed quantitative method 

approach. The research sample consisted of 276 entrepreneurs who are owner of small enterprise in Lampang. The 

data conducted by questionnaires with Cronbach’s Coefficient Alpha of 0.884. The data was analyzed by Multiple 

Regression Analysis.  The research result found that leadership, innovative thinking, risk taking, achievement 

orientation and proactiveness can be used for forecasting the non finance performance of small enterprise in 

Lampang. The analysis resulted in an R2 = 0.543.  
Key words :non finance performance, entrepreneurship, small enterprise JEL classification :J 33, M 13, L 11 
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บทนํา 

ผลการดําเนินงานมีความสําคัญต่อองค์การธุรกิจ เน่ืองด้วยเป็นส่ิงสะท้อนถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (Moullin, 2003) การวัดผลการดําเนินงานจึงมีบทบาทต่อการปฏิบัติงานขององค์การขนาดใหญ ่

ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยทําให้องค์การทราบถึงสภาพผลการดําเนินงาน รวมทั้งองค์การสามารถนําไปวางแผน    

การเลือกสรรทรัพยากร และปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ (Norreklit, 2003)  

ท้ังนี้การวัดผลการดําเนินงานสามารถจําแนกเป็นการวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน (Financial Performance)  

เป็นวัดผลการดําเนินงานแบบดั้งเดิมท่ีมุ่งเน้นวัดผลในระยะสั้น และให้ความสําคัญต่อข้อมูลท่ีปรากฏในงบการเงินเท่าน้ัน 

(Kapland and Norton, 2004) ประกอบด้วย กําไร ยอดขาย ผลตอบแทนจากการลงทุน และ ส่วนแบ่งทางการตลาดซ่ึงล้วน

เป็นข้อมูลเชิงวัตถุวิสัยท่ีส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่เต็มใจต่อการเปิดเผยข้อมูลจงึทําให้ได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง (Nollet, 2016)  

ในขณะที่การวัดผลการดําเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Performance) เป็นการวัดผลการปฏิบัติงาน

ท่ีให้ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดขององค์การซ่ึงสะท้อนถึงกลไกการสนับสนุนท่ีมีต่อองค์การธุรกิจประกอบด้วย 

มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านพนักงาน และมุมมองจากผู้ประกอบการ ซ่ึงเป็นการวัดข้อมูลเชิงอัตวิสัยท่ีมุ่งวัดการรับรู้

ของผู้ประกอบการต่อผลการดําเนินงาน และข้อมูลท่ีได้ยังสามารถนําไปเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมท่ีมีบริบทแตกต่างกัน 

(Nair, Jayaram and Das, 2015) สําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสามารถดําเนินการวัดวัดผลการดําเนินงานที่

ไม่ใช่ทางการเงินได้ (Wu and Zhao, 2009) เนื่องด้วยเป็นองค์การท่ีมีทรัพยากรจํากัด และยังขาดการจัดทําระบบบัญชีที่

รัดกุม จึงทําให้การวัดผลการดําเนินงานทางการเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนถึงความสําเร็จของวิสาหกิจขนาด

กลาง และขนาดย่อมในระยะยาว ดังน้ันการวัดผลการดําเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงินจึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่ส่วนช่วย

สนับสนุน และสร้างความสามารถแข่งขันต่อผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม 

วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมเป็นกลไกขับเคล่ือนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย ท้ังการ

สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และการจ้างงานที่มากกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่จึงทําให้มีการกระจายรายได้ซึ่งเป็นการสร้าง

ความม่ันคงแก่สังคมในระยะยาว (Mensah and Issau, 2015) ดังในปี พ.ศ. 2559 วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสร้าง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีมูลค่าถึง 6,061,143 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้ง

ประเทศซ่ึงมีขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.8 ท้ังน้ีวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมท่ีมีจํานวนถึง 3,004,679 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของวิสาหกิจท้ังประเทศจึงทําให้เกิดการจ้างงานจํานวน 14,780,001 คน คิดเป็นร้อยละ 78.48  

ของการจ้างงานท้ังประเทศ (สํานักวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559)  

ท้ังน้ีจังหวัดลําปางเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ท่ีมีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมาก

เป็นอันดับท่ีสามคือมีจํานวน 33,143 ราย คิดเป็นร้อย 20.78 ของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ซ่ึงมีการ

ขยายตัวของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมากท่ีสุดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คือร้อยละ 8.80 

รวมท้ังมีจํานวนการจ้างงาน 88,983 คน คิดเป็นร้อยละ 17.49 ของจํานวนการจ้างงานทั้งหมด ซึ่งมีการขยายตัวของ

จํานวนการจ้างงานมากที่สุดเดียวกันคือร้อยละ 11.21 (สํานักวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559) ดังนั้นจังหวัด

ลําปางจึงเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ท้ังการลงทุนทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการท่องเที่ยว

ด้วย  
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ความเป็นผู้ประกอบการเป็นลักษณะของบุคคลท่ีนําทรัพยากรมาให้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 

รวมถึงสามารถนําพาองค์การหลีกหนีจากความเส่ียง และสภาพการดําเนินงานท่ีเปลี่ยนแปลงในขณะท่ีการศึกษาของ 

Antoncic and Hisrich (2001) Timmons and Spinelli (2004) Longenecker et al. (2006) Morris, Schindehutte and Allen 

(2005) Poasty and Martin (2010) Sirec and Mocnikc (2010) Acosta et al. (2012) Kamkankaew, Thanitbenjasith and 

Sribenjachote (2016) ยืนยันว่าความเป็นผู้ประกอบการเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญต่อผลการดําเนินงาน ดังน้ันความ

เป็นผู้ประกอบการจึงมีบทบาทต่อการกําหนด ออกแบบการบริหารองค์การ และการปฏิบัติงานของการบริหารองค์การจะ

ส่งผลต่อผลการดําเนินงานขององค์การ 

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบพยากรณ์ความเป็น

ผู้ประกอบการท่ี ส่งผลต่อผลการดําเนินงานที่ ไม่ใช่ทางการเงินของวิสาหกิจขนาดย่อมภาคในจังหวัดลําปาง  

โดยผลการศึกษาท่ีได้จะขยายองค์ความรู้ในประเด็นการสร้างสรรค์ผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในประเทศไทย

ผ่านตัวแปรความเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในการพัฒนาองค์การให้

พร้อมรับต่อความเปล่ียนแปลงทางการแข่งขันผ่านการตระหนักต่อความเป็นผู้ประกอบการที่จะส่งผลต่อผลการ

ดําเนินงานท่ีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันต่อไป 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยครั้งน้ี ได้ทําการรวบรวม และประมวลเอกสารแนวคิดผลการดําเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน และ      

ความเป็นผู้ประกอบการ ดังน้ี 

แนวคิดผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Finance Performance) 

 Calantone and Knight (2000) เสนอว่าการวัดผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินเป็นผลที่มาจากประสิทธิผลที่

เกิดจากการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ขององค์การในการแข่งขันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วน

ได้เสียกับองค์การ จากความหมายข้างต้นเห็นได้ชัดว่าผลการดําเนินงานมีความสัมพันธ์กับกระบวนการภายใน  

และความสําเร็จขององค์การ  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า นักวิจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษาในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมนิยม

ใช้การวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน (Wu and Zhao, 2009; Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote, 2016) 

อาทิ การเติบโตของรายได้ ความสมดุลของหน้ีส้ิน และทุน รวมถึงมูลค่าหุ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุน ต้นทุนต่อหน่วยการผลิต อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ค้นคว้าเพิ่มเติมพบว่าการวัดผลการดําเนินงานทางการเงินเป็น

การท่ีใช้ข้อมูลเชิงวัตถุวิสัย (Objectively) (Lind, Sepulveda and Nunez, 2000) นอกจากน้ีมีนักวิชาการที่วัดผลการ

ดําเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงิน (Non-Financial Performance) (Maksoud, Cheffi and Ghoudi, 2015; Misani and Pogutz, 

2015; Nollet, 2016) ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเป็นการวัดผลด้านการรับรู้ของผู้ประกอบการ โดย Nair, 

Jayaram and Das (2015) กล่าวว่า การวัดผลการดําเนินงานทางการเงินทําให้ผู้ประกอบการไม่เต็มใจท่ีจะเปิดเผยข้อมูล

ทําให้ได้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง และการวัดผลการดําเนินงานเชิงอัตวิสัยมีความเหมาะสมกับการวัดผลการดําเนินงาน

ไมใ่ชท่างการเงิน รวมถึงยังสามารถนําไปเทียบเคียงกับธุรกิจท่ีแตกต่างกันได้ 
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ผลการวิจัยของ Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote (2016) สังเคราะห์ตัวแปรผลการดําเนินงาน

ของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสําหรับภาคการผลิตในประเทศไทยได้ยืนยันว่าผลการดําเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการ

เงินสามารถสะท้อนถึงผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมได้ ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้ การมุ่งลูกค้า 

(Customer Orientation) เป็นตัวบ่งชี้การรับรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมท่ีมีต่อความสามารถ

ขององค์การต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า การจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และการสร้างจํานวนของลูกค้าที่

เพิ่มข้ึนซ่ึงเกิดจากกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ การกําหนดตําแหนง่ของแบรนด์องค์การ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

และการบริหารแบรนด์องค์การ (Wu and Zhao, 2009; Ahmad and Zabri, 2016; Kamkankaew, Thanitbenjasith and 

Sribenjachote, 2016) การมุ่งพนักงาน (Employee Orientation) เป็นตัวบ่งช้ีการรับรู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมท่ีมีต่อความสามารถขององค์การในการดึงดูด การสร้างการจูงใจ และรักษาพนักงานซึ่งส่งผลต่อความ

ได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยประกอบด้วยความพึงพอใจของพนักงาน การลาออกของพนักงาน การรับรู้อัตลักษณ์ของ 

แบรนด์องค์กรของพนักงานซ่ึงดําเนินกิจกรรมผ่านการมีส่วนร่วมต่อการกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์การ การพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์การ และการสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Wu and Zhao, 

2009; Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote, 2016) ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ (Entrepreneur’s 

Satisfaction) เป็นตัวบ่งชี้ท่ีแสดงถึงทัศนะคติของผู้ประกอบการท่ีมีต่อผลการดําเนินงานขององค์การ ความพึงพอใจของ

ผู้ประกอบการยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการนําพาองค์การให้เกิดผลการดําเนินงานตามท่ีคาดหวัง (Wu and 

Zhao, 2009) รวมถึงยังต้องตระหนักต่อผลการดําเนินงานในปัจจุบันที่จะส่งผลต่อการดําเนินงานในอนาคต และการแสดง

หาโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเน่ือง (Hmieleski and Corbett, 2008; Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote, 

2016) ดังน้ันผู้วิจัยนําตัวแปรดังกล่าวข้างต้นมาศึกษา และร่วมสร้างตัวแบบตัวแบบพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อผลการดําเนินงาน

วิสาหกิจขนาดย่อมภาคในจังหวัดลําปาง 

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ 

 Ireland, Hitt  and Sirmon (2003) ได้นิยามความหมายของผู้ประกอบการว่าคือ บุคคลที่ได้ริเริ่มการผลิต การใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการสร้างองค์การให้สามารถสร้างยอดขาย มีเงินทุนหมุนเวียนท่ีดี การสร้างมูลเพิ่ม

ให้แก่สินค้า และบริการ รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย ใกล้เคียงกับ Hornsby and Goldsby (2009)  

ให้ความหมายของผู้ประกอบการว่าเป็นบุคคลท่ีสามารถค้นหาความต้องการตลาด และประกอบธุรกิจท่ีมุ่งตอบสนองต่อ

ความต้องการของตลาด โดยสามารถหลีกเล่ียงความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ และสามารถนําพาองค์การท่ามกลางความ

เปล่ียนแปลง รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

 จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยได้ประมวลองค์ประกอบของตัวแปรความเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 

ความคิดเชิงนวัตกรรม หมายถึง การท่ีผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์  

จัดหาเครื่องจักรเพื่อลดของเสียจากการผลิต จัดการโครงสร้างองค์การ ประยุกต์แนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ์

และปรับใช้สภาพการเปล่ียนแปลงของตลาด (Antoncic and Hisrich, 2001; Morris, Schindehutte and Allen, 2005; Sirec 

and Mocnikc, 2010) การทํางานเชิงรุก คือ การท่ีผู้ประกอบการสามารถมองเห็นโอกาสการเปล่ียนแปลงของตลาด  

เป็นผู้เริ่มพัฒนา และเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ตลาด มีความกระตือรือร้น และมีความยืดหยุ่นของระบบการทํางานต่อสภาพ

การแข่งขัน (Timmons and Spinelli, 2004; Longenecker et al., 2006; Acosta et al., 2012) แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ หมายถึง



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
 

 
 
	 Page 527 	
	

BMRC
การท่ีผู้ประกอบการเต็มใจต่อการทํางานหนักเพื่อองค์การ ชอบการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซ่ึงความสําเร็จ มีต้องการต่อ

ความสําเร็จ และมีทะเยอทะยานต่อความสําเร็จ (Timmons and Spinelli, 2004; Poasty and Martin, 2010; Acosta et al., 

2012) การกล้าเผชิญความเสี่ยง เป็นการท่ีผู้ประกอบการสามารถยอมรับความเส่ียงเพื่อสร้างก้าวหน้าในอนาคต กล้าใน

การนําแนวปฏิบัติรูปแบบใหม่มาใช้กับองค์การ ประเมินความเส่ียง และตระหนักต่อความเสี่ยง (Longenecker et al., 
2006; Poasty and Martin, 2010; Sirec and Mocnikc, 2010; Acosta et al. , 2012)  ภ า ว ะ ผู้ นํ า  ห ม า ย ถึ ง ก า ร ที่

ผู้ประกอบการสามารถสร้างแรงบันดาลแก่พนักงานเป็นแบบอย่างแก่พนักงาน ได้รับการยอมรับจากพนักงาน สามารถ

สร้างการสื่อสารในองค์การ และช้ีนําพนักงานได้ (Morris, Schindehutte and Allen, 2005; Longenecker et al., 2006 ; 

Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote, 2016) และความคิดเชิงระบบคือ การท่ีผู้ประกอบการสามารถพิจารณา 

และเข้าใจถึงการดําเนินงานอย่างเป็นข้ันตอนมีความรอบคอบ และการคํานึงถึงอนาคต (Antoncic and Hisrich, 2001; 

Timmons and Spinelli, 2004; Longenecker et al. ,  2006; Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote, 2016) 

มาร่วมสร้างตัวแบบตัวแบบพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมภาคในจังหวัดลําปาง ซ่ึงตัวแปร

ดังกล่าวข้างต้นมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ดังน้ันผู้วิจัยจึงสามารถพัฒนาสมมุติฐานการวิจัยที่

สอดคล้องกับนักวิชาการคนอื่น ๆ ดังน้ี 

 H1: ความคิดเชิงนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดยอ่มในจังหวัดลําปาง 

 H2: การเผชิญความเส่ียงมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง 

 H3: การทํางานเชิงรุกมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง 

 H4: แรงจูงใจใฝ่สําเร็จมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานวิสาหกจิขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง 

 H5: ภาวะผู้นํามีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง 

 H6: ความคิดเชิงระบบมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดยอ่มในจังหวัดลําปาง 
 

ภาพที่ 1 แสดงสมมุติฐานความเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคดิเชิงนวตักรรม 

ผลการดําเนินงานท่ีไม่ใช่ 
ทางการเงิน 

H1 การเผชิญความเส่ียง 

การทํางานเชิงรุก 
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วิธีการศึกษา 

 การวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้คือการวิจัยเชิงสํารวจ ดังนั้นผู้วิจัยได้นําเสนอรายละเอียดระเบียบวิธีการวิจัย 

เชิงปริมาณประกอบด้วยหัวข้อ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือในการวิจัย การกําหนดลักษณะแบบมาตรประมาณ

ค่าในเคร่ืองมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม จํานวน 31,432 ราย (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 

2559) โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ราย คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง โดยได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 276 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.00 จาก ซึ่ง Hair et al. (2007) กล่าวว่าเป็นขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี และมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะห์การถดถอบเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise) ซึ่งไม่ควร

น้อยกวา่ 150 ราย 

เครื่องมือในการวิจัย 

แบบสอบถามในการวิจัยจะถูกพัฒนาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยผู้วิจัยจะทําการกําหนด

นิยามปฏิบัติการ ประเด็นที่สําคัญ และสร้างข้อคําถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ความเป็น
ผู้ประกอบการ เป็นการวัดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง 6 ด้าน คือ ความคิด 

เชิงนวัตกรรม การทํางานเชิงรุก แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ การกล้าเผชิญความเสี่ยง ภาวะผู้นํา และความคิดเชิงระบบ ใช้มาตรวัด

ตัวแปรเรียงดันดับ (Ordinal Scale) โดยใช้แบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ จริงที่สุดเท่ากับ 4 จริงเท่ากับ 3  

ไม่จริงเท่ากับ  2 และไม่จริงท่ีสุดเท่ากับ  1 พัฒนาจาก  Antoncic and Hisrich (2001) Timmons and Spinelli (2004) 

Longenecker et al.  ( 2006)  Morris, Schindehutte and Allen (2005)  Poasty and Martin ( 2010)  Sirec and Mocnikc 

(2010) Acosta et al. (2012) Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote (2016) ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงาน เป็น

การวัดการรับรู้ข้อเท็จจริงจากท่ีเกิดจากการดําเนินงานการองค์การวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปาง คือ ลูกค้า 

พนักงาน และความพึงพอใจโดยรวม ใช้มาตรวัดตัวแปรเรียงดันดับ (Ordinal Scale) โดยใช้แบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ 

คือ จริงท่ีสุดเท่ากับ 4 จริงเท่ากับ 3 ไม่จริงเท่ากับ 2 และไม่จริงที่สุดเท่ากับ 1พัฒนาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Wu, 2009; 

Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote, 2016; Kamkankaeew, 2017) ได้ค่ า ค่ า สัมประสิทธิ์ แอลฟาของ      

ครอนบาคท้ังฉบับท่ี 0.884 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้จัดการเก็บข้อมูลครั้งน้ีผู้วิจัยจะเลือกใช้การสํารวจผสานรูปแบบ (Mixed-Mode Survey) ท้ังการส่ง

จดหมายไปทางไปรษณีย์ การให้กรอกแบบสอบถามออนไลน์ การโทรสัมภาษณ์ และการลงเก็บข้อมูลด้วยตัวเองโดย  

de Leeuw (2005) และ Dillman et. al. (2009) เสนอว่าการสํารวจผสานรูปแบบเป็นการสํารวจท่ีใช้รูปแบบ 2 ถึง 3 

รูปแบบในการเก็บข้อมูล รูปแบบการสํารวจดังกล่าวจะช่วยลดจุดอ่อนการเก็บข้อมูลในแต่ละรูปแบบ และลด    

ความคลาดเคล่ือนของจํานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ไม่ยอมตอบแบบสอบถามลง (non-response) โดยใช้เวลาเก็บข้อมูลต้ังแต่
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เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 เม่ือได้แบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วิจัยได้ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามเพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยจะใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง การวิเคราะห์สหสัมพันธ ์

และการวิเคราะห์ถอถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมุติฐาน 

ผลการศึกษา 

การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 

ผู้วิ จัย ทําการตรวจสอบลักษณะของการแจกแจงของตัวแปรว่าเป็นการแจกแจงแบบปกติ  หรือไม่  

โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std.Deviation) ความเบ้ (Skewness)  

และความโด่ง (Kurtosis) 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การการตรวจสอบลักษณะของการแจกแจงของตัวแปร 

ตัวแปร Mean S.D. Skewness Kurtosis 

ความคิดเชิงนวัตกรรม (INNO) 2.73 0.334 0.228 -0.762 

การเผชิญความเส่ียง (RISK) 2.72 0.434 0.121 -0.625 

การทํางานเชงิรุก (WORK) 2.75 0.516 -0.009 -0.048 

แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ (SUSS) 2.78 0.486 0.149 -0.693 

ภาวะผู้นํา (LEAD) 2.71 0.473 0.165 -0.311 

ความคิดเชิงระบบ (SYSM) 2.73 0.476 0.159 -0.872 

ผลการดําเนินงาน (PERF) 2.82 0.555 -0.066 -0.556 

 

จากตารางพบว่าค่าเฉล่ียของตัวแปรอยู่ระหว่าง 2.71 ถึง 2.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.334  

ถึง 0.555 ซ่ึงพบว่าไม่เกิน 1 แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายปานกลาง สําหรับค่าวามเบ้อยู่ระหว่าง -0.066 ถึง 0.0.228  

ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 2 โดยค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -0.872 ถึง -0.048 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 10 ดังน้ันผู้วิจัยจึงถือว่าข้อมูลดังกล่าวมี

ความเหมาะสมที่จะทําการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบข้ันตอนต่อไป 

การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ในการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยได้ดําเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง  

โดยใช้การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate relationship) ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลของการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรต่างๆ  
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เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัยที่เป็นตัวแปรต้น พบวา่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรแต่ละคู่ มีค่าต้ังแต่ 0.40 ถึง 0.64 ซ่ึงเมื่อพิจาณาเกณฑ์ที่ว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบางคู่ท่ีสูงเกิน 0.6 แสดงว่า

ข้อมูลอาจมีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่าข้อมูลน้ีไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง อย่างไรก็ตามพบว่าวิธีการ

น้ีได้ผลการตรวจสอบท่ีไม่ชัดเจนนัก ผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้เกณฑ์อ่ืนๆ  

ร่วมด้วย ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าTolerance (สัดส่วนความแปรปรวนในตัวแปรที่อธิบายไม่ได้ด้วยตัวแปรอ่ืนๆ) และค่า 

Variance Inflation Factor (VIF) ผลการทดสอบพบว่ามีค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.48 ถึง 0.62 โดยตามเกณฑ์แล้ว  

หากค่า Tolerance ท่ีมีค่า .01 หรือน้อยกว่าจะเป็นค่าท่ีทําให้เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ส่วนค่า VIF มีค่าอยู่ระหว่าง 

1.84 ถึง 2.08 โดยตามเกณฑ์แล้วหากค่า VIFใกล้ 10 จะทําให้เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวแปรที่

ศึกษาคร้ังนี้ไม่มีปัญหาร่วมเส้นตรงพหุ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 PERF INNO RISK WORK SUSS LEAD SYSM 

PERF 1.00   

INNO 0.59** 1.00  

RISK 0.55** 0.51** 1.00  

WORK 0.51** 0.48** 0.43** 1.00  

SUSS 0.58** 0.61** 0.49** 0.57** 1.00  

LEAD 0.64** 0.56** 0.56** 0.47** 0.55** 1.00  

SYSM 0.47** 0.51** 0.50** 0.51** 0.53** 0.40** 1.00 

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบข้ันตอน 

จากตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 พบว่าความเป็นผู้ประกอบการได้แก่ ภาวะผู้นํา (LEAD) ความคิดเชิงนวัตกรรม 

(INNO) การทํางานเชิงรุก (WORK) การเผชิญความเสี่ยง (RISK) แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ (SUSS) สามารถร่วมพยากรณ์ผลการ

ดําเนินงาน (PERF) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการทํานาย 0.543 (R2
adj = 0.543) น้ัน

หมายความว่าสามารถอธิบายความผันแปรของผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางได้ร้อยละ 54.30 

เม่ือพิจารณา ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน () พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ท่ีสามารถทํานายผลการ

ดําเนินงานวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางได้ดีที่สุดคือ ภาวะผู้นํา (LEAD) มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ 0.305  

( = 0.305) รองลงมาได้แก่ ความคิดเชิงนวัตกรรม (INNO) มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ  0.198 ( = 0.198)  

การเผชิญความเส่ียง (RISK) มี ค่าสัมประสิท ธ์ิถดถอยพหุคูณ  0.150 ( = 0.150) แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ  (SUSS)  

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ 0.140 ( = 0.140)การทํางานเชิงรุก (WORK) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ 0.139  

( = 0.139) สามารถสร้างสมการพยากรณ์ผลการดําเนินงานวิสาหกิจขนาดยอ่มในจังหวัดลําปาง ดังน้ี 
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สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 

Y = 0.927 + 0.214 (ภาวะผู้นํา) + 0.153 (ความคิดเชิงนวัตกรรม) + 0.097 (การเผชิญความเส่ียง)  

      + 0.096 (แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ) + 0.092 (การทํางานเชิงรุก) 

สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z = 0.305 (ภาวะผู้นํา) + 0.198 (ความคิดเชิงนวัตกรรม) + 0.150 (การเผชิญความเส่ียง)  

       + 0.141 (แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ) + 0.139 (การทํางานเชิงรุก) 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีใช้ในการพยากรณ์ผลการดําเนินงานของ 

               วิสาหกิจขนาดย่อม 

โมเดล  

ค่ า  Unstandardized 

Coefficients 

ค่า Standardized 

Coefficients ค่า t ค่า Sig. 

  B Std. Error Beta   

1 (ค่าคงที่) 1.503 0.091 16.579 0.000 

  LEAD 0.450 0.033 0.640 13.804 0.000 

2 (ค่าคงที่) 1.143 0.100 11.482 0.000 

  LEAD 0.312 0.037 0.444 8.541 0.000 

  INNO 0.270 0.040 0.350 6.734 0.000 

3 (ค่าคงที่) 0.996 0.103 9.688 0.000 

  LEAD 0.275 0.037 0.391 7.514 0.000 

  INNO 0.216 0.041 0.280 5.273 0.000 

  WORK 0.142 0.034 0.206 4.192 0.000 

4 (ค่าคงที่) 0.947 0.102 9.242 0.000 

  LEAD 0.233 0.038 0.331 6.053 0.000 

  INNO 0.187 0.041 0.242 4.513 0.000 

  WORK 0.124 0.034 0.181 3.680 0.000 

  RISK 0.107 0.034 0.164 3.123 0.002 

5 (ค่าคงที่) 0.927 0.102 9.092 0.000 

  LEAD 0.214 0.039 0.305 5.506* 0.000 

  INNO 0.153 0.044 0.198 3.508* 0.001 

  RISK 0.097 0.034 0.150 2.849* 0.005 

  SUSS 0.096 0.042 0.141 2.403* 0.017 

  WORK 0.092 0.036 0.139 2.694* 0.008 

* หมายถึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ที่ดีที่พยากรณ์ผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดย่อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

 จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นํา (LEAD) ความคิดเชิงนวัตกรรม (INNO) การทํางานเชิงรุก (WORK) การเผชิญ

ความเสี่ยง (RISK) แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ (SUSS) สามารถร่วมพยากรณ์ผลการดําเนินงาน (PERF) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการทํานาย 0.543 (R2
adj = 0.543) จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1 (H1) สมมุติฐานที่ 2 (H2) 

สมมุติฐานท่ี 3 (H3) สมมุติฐานท่ี 4 (H4) สมมุติฐานท่ี 5 (H5) และปฎิเสธสมมุติฐานที่ 6 (H6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายถึงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ภาพที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

Model R R2 Adjusted R2 R2  Change F Change 

1 0.640 0.410 0.408 0.410 190.546 

2 0.703 0.494 0.490 0.084 45.349 

3 0.724 0.525 0.520 0.031 17.572 

4 0.736 0.541 0.535 0.017 9.755 

5 0.742 0.551 0.543 0.010 5.774 

Durbin-Watson = 2.536 

R2 = 0.543 

ความคดิเชิงนวตักรรม 

ผลการดําเนินงานท่ีไม่ใช่ 

ทางการเงิน 

0.198* 
การเผชิญความเสีย่ง 

การทํางานเชิงรุก 

แรงจงูใจใฝ่สาํเร็จ 

ภาวะผู้ นํา 

ความคดิเชิงระบบ 

0.150* 

0.139* 

0.141* 

0.305* 
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อภิปรายผล 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ภาวะผู้นํา ความคิดเชิงนวัตกรรม การทํางานเชิงรุก การเผชิญความเสี่ยง 

แรงจูงใจใฝ่สําเร็จ สามารถร่วมพยากรณ์ผลการดําเนินงานขิงวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ ซ่ึงสามารถอภิปรายได้ว่าผู้ประกอบการท่ีมีภาวะผู้นําต้องมีความเข้าใจ

ต่อศักยภาพของพนักงาน และสามารถประสานหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ ภาวะผู้นําจึงมีความสําคัญต่อผู้ประกอบการ 

ดังน้ันภาวะผู้นําสําหรับผู้ประกอบการจึงเป็นความสามารถของผู้ประกอบการในการสร้างทีม ประสานความร่วมมือ  

และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในองค์การซึ่งจะทําให้เกิดผลการดําเนินงานที่ดีด้วย (Morris, Schindehutte 

and Allen, 2005; Longenecker et al. , 2006 ; Kamkankaew, Thanitbenjasith and Sribenjachote, 2016)  สํ า ห รั บ

ความคิดเชิงนวัตกรรมเป็นความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒนา การถ่ายทอดสร้างสรรค์สินค้า และบริการ  

และการออกแบบโครงสร้างองค์การให้สอดรับการสร้างนวัตกรรมจึงเป็นความสําเร็จของผู้ประกอบการต่อการมอง

หาทางแก้ไขปัญหา และการมองหาโอกาสท่ามกลางการแข่งขันในตลาด ผู้ประกอบการจะแสวงหาโอกาสที่มีความ

แตกต่าง และความเฉพาะทั้งการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ดังน้ันนวัตกรรมจึงเป็นการใช้ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง และการ

แข่งขันให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความแตกต่างของกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน

รวมถึงสร้างผลการดํ า เนินงาน ท่ี ดี (Antoncic and Hisrich, 2001; Morris, Schindehutte and Allen, 2005; Sirec and 

Mocnikc, 2010) ส่วนการทํางานเชิงรุกผู้ประกอบการน้ันผู้ประกอบการมีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาองค์การ พนักงาน 

ผลิตภัณฑ์ อีกท้ังมีการออกแบบระบบการทํางานเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อสภาพการแข่งขันของตลาดได้อย่างรวมเร็ว 

รวมถึงตระหนักต่อความต้องการของตลาด และลูกค้า รวมถึงมีการปรับตัว และเปิดใจยอมรับส่ิงต่าง ๆ  ดังน้ันการทํางาน

เชิงรุกเป็นการมองเห็นโอกาส การยอมรับ และการตระหนักต่อความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าพัฒนาองค์การให้

มีความพร้อมต่อการเสริมสร้างผลการดําเนินงานท่ีดี (Timmons and Spinelli, 2004; Longenecker et al., 2006; Acosta 

et al., 2012) โดยผู้ประกอบที่มีความเก่ียวพันกับความเส่ียงอยู่เสมอ ท้ังความเส่ียงต่อความล้มเหลว ความเสี่ยงในการ

ดําเนินงาน และความเส่ียงทางการเงิน เน่ืองจากสร้างผลิตภัณฑ์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ดังน้ันผู้ประกอบการที่ตระหนักต่อ

ความเสี่ยง รวมท้ังสามารถยอมรับความเส่ียงในการดําเนินงานโดยมองว่าเป็นโอกาสสําหรับการสร้างความก้าวหน้าของ

องค์การในอนาคต และมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะยอมรับความล้มเหลว รวมถึงผู้ประกอบการต้องพิจารณาความ

เป็นไปได้สูงสุดของการเกิดความสําเร็จของผลการดําเนินงาน (Longenecker et al., 2006; Poasty and Martin, 2010; 

Sirec and Mocnikc, 2010; Acosta et al., 2012) ในขณะท่ีแรงจูงใจใฝ่สําเร็จน้ันผู้ประกอบการมีความเต็มใจที่จะทํางาน

หนักเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย รวมถึงกระหาย และมีความทะเยอทะยานท่ีจะให้ตน และองค์การประสบความสําเร็จ

ซ่ึงล้วนเป็นเหตุจูงใจของผู้ประกอบการท่ีต้องการบรรลุเป้าหมาย โดยตระหนักต่อจุดอ่อน จุดแข็ง และทรัพยากรของตน

เพื่อให้องค์การมีผลการดําเนินที่ดี (Timmons and Spinelli, 2004; Poasty and Martin, 2010; Acosta et al., 2012) อย่างไร

ก็ตามผลการทดสอบสมมุติฐานยังพบว่า ความคิดเชิงระบบ ไม่สามารถร่วมพยากรณ์ผลการดําเนินงานขิงวิสาหกิจขนาด

ย่อมในจังหวัดลําปางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

Antoncic and Hisrich (2001) Timmons and Spinelli (2004) Longenecker et al. (2006) Kamkankaew, Thanitbenjasith 

and Sribenjachote (2016) ล้วนให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าความคิดเชิงระบบเป็นความสามารถของผู้ประกอบการใน          

การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาขององค์การอย่างมีเหตุมีผล และเป็นระบบเพื่อให้องค์การบรรลุภาพอนาคตขององค์การได ้
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อย่างไรก็ตามสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (2559) เสนอว่าวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจครอบครัว หรือเพียงกลุ่มเดียวจึงทําให้ขาดการวางแผนธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ และขาดระบบการ

ประเมนิผลการดําเนินงาน จึงสามารถอภิปรายได้ว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดลําปางยัง 

และ/หรือยังมีแนวทางการวางแผนการดําเนินงาน การออกแบบแผนงานทั้งในระยะส้ัน ระยะยาวท่ีขาดความชัดเจนซึ่ง

ส่งผลต่อผลการดําเนินงาน และความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยผู้วิจัยสามารถนําเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัด

ลําปาง และข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ รวมถึงข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอเพื่อการประยุกต์ใช้ 

 ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางควรตระหนักต่อความสําคัญของการวางแผนการดําเนินงาน 

การวางแผนธุรกิจ และการออกแบบการดําเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันในสภาวะความ

เปล่ียนแปลงของการดําเนินงานทางธุรกิจ โดยยังควรตระหนักต่อภาวะผู้นําของตนท้ังการสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงาน

ในองค์การ การสร้างรูปแบบการส่ือสารภายในองค์การ และการช้ีนําพนักงานเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานอันจะส่งผล

ให้องค์การมีผลการดําเนินงานท่ีดี ในขณะเดียวกันผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางควรมีการสร้างสรรค์

นวัตกรรมแก่กิจการของตนอย่างเช่นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และเคร่ืองจักรเพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และลดของเสีย 

รวมถึงควรมีการออกแบบโครงสร้างองค์การท่ีเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมอันจะทําให้องค์การมีความได้เปรียบทางการ

แข่งขันในระยะยาว และจะนํามาซ่ึงผลการดําเนินงานท่ีดีกว่าคู่แข่งขัน สําหรับการจัดการความเส่ียงน้ันผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางควรจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงแม้ว่าจะเป็นองค์การขนาดย่อมก็ตามเน่ืองด้วยจะ

ทําให้ผู้ประกอบการตระหนัก และทราบถึงปัจจัยท่ีอาจทําให้เกิดความล้มเหลวต่อการดําเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม

ผู้ประกอบการไม่ควรละความพยายามในการให้ตนเอง และองค์การประสบความสําเร็จเพื่อให้องค์การมีผลการ

ดําเนินงานตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดลําปางควรตระหนักต่อการเปล่ียนแปลง

ของลูกค้าว่าสามารถนํามาสร้างเป็นโอกาสทางการดําเนินธุรกิจ และควรออกแบบระบบงานเพื่อให้องค์การสามารถ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันซ่ึงเป็นการทํางานเชิงรุกอันจะทําให้องค์การประสบความสําเร็จและมีผลการ

ดําเนินงานท่ีด ี

 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

 แม้ว่าจะมีการเสนอแนวคิดการวัดผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินสําหรับธุรกิจในวงการวิชาการไทยอยู่บ้าง 

ทว่ายังคงไม่มีการนําไปศึกษาร่วมกับตัวแปรความเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่

ส่งผลต่อผลการดําเนินงานโดยใช้ผลการดําเนินที่ไม่ใช่ตัวเงินซึ่งเป็นการวัดการรับรู้ของผู้ประกอบการท่ีมีต่อผลการ

ดําเนินงานท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ทว่างานวิจัยนี้ได้ยืนยัน และเต็มเติมถึงบทบาทของความเป็นผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดย่อม

ท่ีส่งผลต่อผลการดําเนินงานท่ีไม่ใช่ตัวเงิน ดังน้ัน   นักวิชาการ และนักวิจัยที่สนใจศึกษาอิทธิพล และ/หรือผลกระทบ 
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ความเป็นผู้ประกอบการ และผลการดําเนินที่ไม่ใช่ตัวเงินไปประยุกต์ ต่อยอด และใช้กับการศึกษาวิสาหกิจขนาดย่อมใน

บริบทอื่น ๆ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 ในการวิจัยคร้ังต่อไป  ควรมีการศึกษาต่อยอดในรายสาขาของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมทั้งในภาค  

การผลิต การค้า และการบริการเพ่ือขยายผลการศึกษาใหม้ีความชัดเจน และมีความเหมาะสมกับแต่ละรายสาขา รวมถึง

ควรมีการนําตัวแปรความเป็นผู้ประกอบการ และผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงินที่ได้โดยอาจศึกษาถึงผลกระทบ/

อิทธิพลของตัวแปรผลการดําเนินงานท่ีไม่ใช่ทางการเงินในแต่ตัว ท้ังน้ีอาจศึกษาร่วมศึกษากับตัวแปรทางการบริหารธุรกิจ

อ่ืน ๆ เพื่อขยายองค์ความรู้สําหรับการจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมต่อไป 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังโรงนํ้าแข็งในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

FEASIBILITY STUDY OF ESTABLISHMENT AN ICE FACTORY AT CHUM PHAE DISTRICT, 

KHON KAEN PROVINCE 

พีระวดี อินทมล* 

บทคัดย่อ 
 

บทความน้ี มีจุดประสงค์เพื่อต้องการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งโรงนํ้าแข็งในเขตอําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น พร้อมแผนธุรกิจโดยผู้ศึกษาดําเนินการศึกษาด้านเทคนิค การจัดการ การตลาด และด้านการเงิน  

ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าจํานวน 30 ราย เพื่อวิเคราะห ์

ข้อมูลด้านการตลาด และใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงนํ้าแข็งจํานวน 1 ราย ผลการศึกษาพบว่า 1. ด้านการตลาด

พบว่ามีความรุนแรงทางการแข่งขันสูงเน่ืองจากมีโรงนํ้าแข็งในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นมากถึง 7 โรง งาน ผลการ

วิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือนํ้าแข็งจากโรงงาน และ การบริการท่ีดี

ส่งผลให้ร้านค้าเกิดความประทับใจและเลือกใช้บริการกับโรงน้ําแข็ง มีบางรายมีความจงรักภักดีต่อ โรงน้ําแข็ง เพราะเป็น

ลูกค้ากันมาเป็นเวลานาน  2. ด้านเทคนิคพบว่าโครงการมีพื้นท่ีและทําเลที่ต้ังท่ีต้ังโรงงานที่ เหมาะสม พื้นที่ขนาด 2 ไร่  

มีจุดแข็งท่ีสําคัญคืออยู่ใกล้แหล่งนํ้าธรรมชาติท่ีเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตนํ้าแข็ง 3. ด้านการจัดการพบว่า รูปแบบ      

การจัดต้ังโรงงานนํ้าแข็ง จัดต้ังเป็นบริษัทจํากัด โดยมีผู้ถือหุ้น 3 คน  ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท มีการคัดเลือก

พนักงาน รับบุคคลท่ีอยู่ในท้องถิ่น มีการแบ่งหน้าท่ีและลักษณะงานให้ตรงกับความ สามารถ 4. ด้านการเงิน พบว่า 

โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน โครงการมีระยะเวลาในการดําเนินการ 5 ปี สามารถคืนทุนในระยะเวลา 2 ปี 1 

เดือน 3 วัน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 3,093,237 บาท มีผลตอบแทน ในการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ 16 

พบว่า อัตราผลตอบแทนของโครงการมากกว่าต้นทุนของเงินทุน และมียอดขายมากกว่าจุดคุ้มทุนทุกปี กิจการยอมรับ

ความเส่ียงของการลงทุนได้เม่ือต้นทุนเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 31.8   และกิจการยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนได้ เม่ือ

ยอดขายลดลงไม่เกินร้อยละ 10.47 สรุปโครงการมีความเป็นไปได้ และคุ้มค่าในการลงทุน 

 

คําสําคัญ : การศึกษาความเป็นไปได้,นํ้าแข็ง, โรงงาน, ร้านขายสง่, ร้านค้าขนาดใหญ่, ร้านค้าขนาดเล็ก, รถร่วม 

ABSTRACT 

      The aim of this independent study is to research the possibility of ice factory establishing investment in Chum 

Pae, Khon Kaen with business plan that the researcher has studied related to technical terms, marketing 

management and financial management. The study aims to analyze marketing data. For this purpose a qualitative 

research method is chosen by interviewing 30 operator stores and 1 ice entrepreneur.The results of this study can 

be separate for 4 issues:  1.  Marketing, There are 7 ice factories in Chum Pae, Khon Kaen which have intense 

                                                            
* นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



        BUSINESS MANAGEMENT RESEARCH CONFERENCE 
  
 

 	 Page 538 
	

BMRC

competition. An interviewing result shows that price is the most important factor which affect to purchase decision, 

also service mind is the other factor to impress customers.  Moreover, the royalty from some customer who has 

purchased ice from those factories for a long time can affect to the dicision either. 2. Technical, The project area 

around 2 Rai (3,400 square meters) is suits to construction. Moreover, the focal strength to locate factory should be 

a location which nearby natural water resource that is the main supply to produce ice.  3.  Management, The ice 

factory has been registered to be the company limited that has 3 shareholders, registered capital 60 million Baht, 

and assign job which referred to the appropriate ability of each employee. 4. Financial, There is a possibility to invest 

in project which has 5 years duration. Furthermore, the company has been pay back within 2 years 1 months and 3 

days with Net Present Value 3,093,237 Baht, and gain internal rate of return for 16 percent. Besides, there is the 

rate of return for this project more than cost of capital. Also the project rises sales more than break even point every 

year. The firm accepted risk of investing when cost of capital has been increase up to 31.8 percent and sales have 

been decrease at least 10.47 percent. In conclusion, the project to establish ice factory can be possible and worth for 

investments. 

บทนํา 

      สภาวะภูมิอากาศร้อนของประเทศไทย นับวันจะทวีความรุนแรงข้ึนทุกปี ไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยอุณหภูมิเฉล่ีย 

ของโลกสูงมากขึ้นเช่นกัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หรือภาคอีสานเป็นพื้นท่ีเขตร้อนบนท่ีราบสูง 

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนคือ อุณหภูมิร้อนจัดประชาชนจึงมีความต้องการบริโภคนํ้าแข็งเพิ่มมากข้ึน 

       เทศบาลเมืองชุมแพ (2559) ได้อธิบายข้อมูลอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นว่าเป็นอําเภอขนาดเล็กท่ีมีเนื้อท่ี 510 

ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นท่ีท่ีมีรอยต่อกับหลาย อําเภอและยังเป็นเส้นทางระหว่างภาคอีสานสู่ภาคเหนืออีกด้วยสภาพ 

ภูมิอากาศโดยท่ัวไปร้อนแห้งแล้ง อาชีพหลัก ของประชากรคือเกษตรกรรมค้าขายและรับจ้างมีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 

123,763 คน (สํารวจเม่ือ 4 กันยายน 2556 โดยศูนย์บริการข้อมูลอําเภอ, 2556) มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง สังเกต

ได้จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมากขึ้นและจากการมีนักลงทุนห้างร้านเปิดกิจการเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ จากสภาวะ

โลกร้อนน้ัน การบริโภค น้ําแข็งจึงเป็นความต้องการอย่างต่อเน่ือง การทําธุรกิจโรงน้ําแข็งเป็นช่องทางที่ น่าสนใจและยัง

สามารถเติบโตได้อีก มากเพราะความต้องการบริโภคของประชากรจะแปรผกผันตามจํานวนของ ประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน

เร่ือย ๆ อีกทัง้จํานวนโรงงานที่ผลิตน้ําแข็งในเขตอําเภอชุมแพมีจํานวนมากก็ยังไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของผู้บริโภค  

ผู้ศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดต้ังธุรกิจโรงนํ้าแข็ง ในเขตพื้นท่ีอําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น ในด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านเทคนิค และด้านการเงินพร้อมแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนว ทางใน    

การตัดสินใจลงทุนธุรกิจโรงนํ้าแข็งในเขตพื้นท่ีอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยได้ทําการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ      

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (สุขอนันต์ สิงห์นําวงศ,์ 2559; สุภัตรา คําหล้า, 2559)  
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วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

       The Business model canvas Alexander Osterwalder, Yves Pigneur (2557) ได้ นํ า เสนอ ตัวแบบของธุ รกิ จ  

ในการนําเสนอเร่ืองของประสิทธิภาพและคุณค่าด้วยการสร้างภาพรวมของธุรกิจครอบคลุมทุกมิติ ในรูปแบบของ ปัจจัย 9 

ด้านของความเสร็จในธุรกิจ โดยตัวแบบธุรกิจน้ีเป็นเคร่ืองมือที่ใช้สําหรับวิเคราะห์ภาพรวมกําหนดคําถาม ของธุรกิจในแต่

ละธุรกิจว่าทําอะไร เพื่อใคร อย่างไร และคุ้มค่าเพียงใดช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นทิศทางในการดําเนิน การวิเคราะห์อย่าง

รอบด้าน ปัจจัย 9 ด้านท่ีจะสามารถตอบคําถามของธุรกิจได้น้ันมีดังน้ี 

            1. กลุ่มลูกค้า (Customer segments) 

            2. คุณค่าของสินค้าและบริการ (Value Propositions) 

            3. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)  

            4. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channels) 

            5. รายได้หลัก (Revenuestreams)  

            6. พันธมิตร (Keypartners) 

            7. กิจกรรมหลัก (KeyActivities) 

            8. ทรัพยากรหลัก (Key resources) 

            9. โครงสร้างต้นทุน (Cost structure) 

       สุภัตรา คําหล้า (2559) ได้ศึกษาปัจจัยแห่งความสําเร็จของธุรกิจขนส่งในเขตจังหวัดขอนแก่น การศึกษาพบว่า

บริษัทมี พันธมิตรทางการบริการ ลูกค้าประจําและลูกค้าอื่น ๆ คู่แข่งท่ีเป็นพันธมิตรทางการขนส่งมีอํานาจในการตฎ่อรอง

ราคาสูง มีจุดแข็งด้านพื้นที่ทําเลที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการขนส่งถูกกว่าคู่แข่ง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 

ลูกค้าได้เป็นอย่างดี จุดอ่อนเน่ืองจากต้นทุนน้อยจะมีข้อได้เปรียบกับบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีต้นทุนต่างชาติไม่ได้ แต่ก็มีข้อ

ได้เปรียบในด้านที่ต้ังคุ้นเคยภูมิภาคของพื้นที่ดี มีโอกาสขนส่งตลอดทั้งปีเน่ืองจากในเขตภูมิภาคมีการขนส่งผล ผลิตทาง

การเกษตรอยู่ตลอดท้ังปี อุปสรรคจากการเปล่ียนเชื้อเพลิงในการขนส่งจากน้ํามันเป็นกก๊าชเอ็นจีวีและสถานี จ่ายก๊าชเอ็น

จีวีไม่เพียงพอ การบริหารจัดการเน้นไปทางด้านคุณภาพในการบริการ สะดวก รวดเร็ว และปัจจัยท่ีทํา ให้ประสบ

ผลสําเร็จในการดําเนินงาน คือ ปัจจัยกายภาพ วิธีการ กระบวนการ บุคลากร  ช่องทางการจัดจําหน่าย การบริการ  

และราคา  

วิธีดําเนินงาน 

       1. แผนธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ The Business model canvas วิเคราะห์หาปัจจัยและองค์ประกอบของรูปแบบ 

ธุรกจิผ่านเครื่องมือ The Business model canvas ท่ีช่วยให้มองเห็นภาพกว้างของธุรกิจได้อย่างง่าย  

2. ด้านเทคนิค ได้ค้นหาพ้ืนท่ีฎท่ีเหมาะสมในการจัดตั้งโรงนํ้าแข็ง ได้ออกแบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์กลุ่ม 

ผู้ประกอบการโรงน้ําแข็งจํานวน 1 รายเพื่อศึกษาส่วนประกอบของอาคารที่จัดต้ังโรงนํ้าแข็ง ศึกษาเครื่องจักรและ อุปกรณ์

ยานพาหนะท่ีใช้ภายในโรงงาน พร้อมท้ังศึกษาการขออนุญาติกับหน่วยงานราชการในการประกอบกิจการ โรงงานผลิต

นํ้าแข็ง  
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       3. ด้านการตลาด ได้ออกแบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าจํานวน 30 ราย เพื่อศึกษา 

ข้อมูลทางด้านการตลาด ท่ีจะเป็นประโยชน์กับการศึกษาอิสระแบบสัมภาษณ ์เป็นคําถามปลายเปิดมีคําถามอยู่ 2 ส่วนคือ 

ส่วนคําถามท่ัวไป ช่ือ ประเภทร้านค้า ตําแหน่งท่ีต้ัง และส่วนคําถามเกี่ยวกับความต้องการ ของการบริโภคน้ํา แข็ง ราคา

นํ้าแข็งในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปของอุตสาหกรรมโรงงานน้ําแข็ง ในเขตอําเภอชุม

แพจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ Pest Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกของอุตสาหกรรม โรงงานน้ําแข็ง 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์แรงกระทบท้ัง 5 ในการทําธุรกิจ (Five Forces Model) 

เพื่อเป็นแนวทาง ในการวิเคราะห์แนวโน้มของการแข่งขันว่าเหมาะแก่การลงทุนหรือไม่  

       4. ด้านการจัดการ โดยกําหนดแผนผังโครงสร้างขององค์การ ระบุงานที่จะได้รับมอบหมายให้ตรงกับศักยภาพ 

ของแต่ละบุคคลส่งผลให้การบริหารงานมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น ประสานงานกันได้ง่ายเพราะแต่ละฝ่ายก็จะ  

มีความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานกําหนดจํานวนของบุคลลากรท่ีเหมาะ สมกับ

องค์กรและความสามารถความชํานาญให้ตรงกับตําแหน่งหน้าที่รวมถึงศึกษาค่าตอบแทน  

       5. ด้านการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพ่ือใช้ในประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยพิจารณาการ 

ประมาณการเงินทุนในโครงการจากสัดส่วนของเงินทุนและท่ีมาของเงินทุนต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายในการขายและ บริการ

งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงินสด งบดุล การประมาณการความเป็นไปได้ในโครงการจากการ คํานวณหา

ต้นทุนของเงินทุน คํานวณระยะเวลาคืนทุน คํานวณหามูลค่าสุทธิ คํานวณหาผลตอบแทนและวิเคราะห์ ความอ่อนไหวต่อ

การเปล่ียนแปลงของโครงการ 

       6. แผนธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ Tows Matrix ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส 

เพื่อนําไปกําหนดกลยุทธ ์วิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ และกําหนดแผนกลยุทธ์ 

ผลการศึกษา 
       จากบทความการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดต้ังโรงงานนํ้าแข็งในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  

ผลการศึกษาดังน้ี 

1. ตารางที่ 1 The business model canvas  

Key partners:  

1. มีพันธมิตรทางธุรกิจ 

กับโรงงานตู้น้ําแข็ง 

2. มีพันธมิตรกับ

ร้านค้า ท่ีจะเป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

3. หุ้นส่วนเป็นเจ้าของ

พื้นที่ 

4. มีพันธมิตรกับผู้ 

ประกอบการโรงนํ้าแข็ง 

Key activities : 

จําหน่ายน้ําแข็ง 

และบริการส่งน้ํา 

แข็ง   

Value 

Propositions : 

1. ปริมาณน้ําแข็ง

ต่อกระสอบมาก 

กว่าตลาด 

2. การบริการ

ล้างถังพลาสติก 

3. บริการส่ง

น้ําแข็ง 24ชั่วโมง 

 

Customer relationships:

1. การบริการที่ 

เหนือความคาดหมาย2.

เป็นส่วนหนึ่ง 

ในการสร้างชุมชน 

Customer segments:

1. ร้านขายส่ง 

2. รา้นค้าขนาด 

ใหญ่ 

3. ร้านค้า 

ขนาดเล็ก 

4. รถร่วม 

 
Key resources : 

1. เงินลงทุน 

Channels :

1. จําหน่ายหน้าโรงงาน 
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 2. ท่ีดิน 

3. แหล่งน้ํา 

ธรรมชาติ 

2. รถบริการส่งถึงที่

3. รถร่วม 

Cost structure :  

1. ที่ดินและค่าปรับปรุงท่ีดิน   2. ส่ิงปลูกสร้าง 

3. เคร่ืองจักรและอุปกรณ์     4. ยานพาหนะ  5. เครื่องใช้ใน

สํานักงาน 

Revenue streams :

1. จําหน่ายน้ําแข็ง 

  

       2. ผลการศึกษาด้านเทคนิค จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังโรงนํ้าแข็งในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัด 

ขอนแก่น ด้านเทคนิคพบว่าพื้นที่ ต้ังของโรงงานมีความได้เปรียบทางด้านต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตเน่ืองจาก 

โรงงานต้ังอยู่ใกล้แหล่งนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ่เพียงพอต่อการผลิตนํ้าแข็งในแต่ละปีและยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่

ใกล้เคียงในการก่อต้ังโรงงานนํ้าแข็งใช้พื้นท่ีขนาด 2 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยส่วนอาคารโรงงาน อาคารสํานักงานและ บ้านพัก

คนงานมีการวางแผนผังของโรงงานอย่างเหมาะสมเพ่ือสะดวกในการผลิตขนส่งสินค้าและเพื่อสามารถขยาย กําลัง       

การผลิตได้ในอนาคต เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตน้ําแข็งมีกระบวนการท่ีไม่ซับซ้อนมากนักทั้งนี้ต้องหม่ัน ซ่อมบํารุง

เคร่ืองจักรตามกําหนดอยู่เสมอรวมทั้งควบคุมการกรองนํ้าให้สะอาดสําหรับผลิตนํ้าแข็งได้มาตรฐานตาม ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 258 (พ.ศ. 2547) และในการประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตนํ้าแข็ง ต้องได้รับ

อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านการตรวจสถานที่ผลิตอาหารขอแบบฟอร์ม ตส.(50) บันทึกการ ตรวจสถานที่

ผลิตอาหารได้จากกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่นจึงจะสามารถดําเนินกิจการได้ 

       3. ผลการศึกษาด้านการตลาด ในเขตพื้นท่ีอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นมีจํานวนโรงงานน้ําแข็งอยู่ถึง 7 โรงงาน  

ในแต่ละโรงงานมีกําลังการผลิตท่ีแตกต่างกันออกไปก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งในฤดูร้อนมี           

ความ ต้องการน้ําแข็งในปริมาณมาก ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตขึ้นได้อีก จาการสัมภาษณ ์ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นร้านค้าร้านอาหารท่ีจะเป็นกลุ่มเป้าหมายพบว่า ด้านการบริการเป็นหัวใจสําคัญในการตัดสินใจ  

เลือกซ้ือนํ้าแข็งในด้านราคามีการตั้งราคาน้ําแข็งต่อกระสอบอยู่ที่กระสอบละ 30 ถึง 40 บาท ด้านราคาขายส่งอยู่ที่ 

กระสอบละ 25 บาท ช่องทางการจัดจําหน่ายโดยจําหน่ายผ่านรถร่วมและจําหน่ายโดยตรงจากรถขนส่งสินค้าของ โรงงาน

ส่งถึง ร้านค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่งสินค้าในช่วงเวลา 05:00 – 11:00 น.มีการส่งเสริมการตลาดในการเปิด ตลาดด้วย

โปรโมชั่นลงถังฟรีและน้ําแข็งฟรีเป็นระยะเวลา 5 วัน เพื่อสร้างช่วงเวลาในการมอบบริการที่ดีท่ีสุด 

       4. ผลกาศึกษาด้านการจัดการ โครงการดําเนินกิจการในรูปแบบของนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด เพื่อให้     

การ ดําเนินกิจการมีการทํางานอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อม่ันที่ดีจากสถาบันทางการเงินท่ีจะเป็นแหล่งเงินทุนในการลง 

ทุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า และในการจัดหาบุคคลากรมาเป็นพนักงานในโรงงานมีการคัดเลือกบุคคลากร  

ท่ีเหมาะสมกับงานในเขตพื้นที่อําเภอชุมแพ มีการจัดอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานการทํางานที่เป็นระบบมีความเป็นมือ อาชีพ

ในด้านการทํางานตรงต่อเวลารักษาความสะอาดมทีัศนคติที่ดีในการทํางาน 

      5. ผลการศึกษาด้านการเงิน โครงการมีความเป็นไปได้ทางด้านการเงินสามารถสรุปได้ 2 ส่วนการประมาณ   

การ เงินทุนของโครงการและแหล่งท่ีมาของเงินทุน โดยโครงการจัดตั้งโรงงานนํ้าแข็งในเขตอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น  
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ใช้เงินลงทุนรวมท้ังส้ิน 16,000,000 บาท โดยมีแหล่งท่ีมาจากส่วนผู้ถือหุ้น 6,000,000 บาท และเงินกู้ระยะยาวจาก 

สถาบันทางการเงิน 10,000,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.93 

      การประมาณการยอดขาย กําลังการผลิตของเคร่ืองจักรสามารถผลิตได้ 50 ตันต่อวัน โครงการกําหนดผลิต  

11 ช่ัวโมงต่อวัน ในวันธรรมดาคือ ช่วงเวลา 22:00-09:00 น. สามารถผลิตน้ําแข็งหลอดได้ 25 ตัน และเปิดเคร่ืองเต็ม 

กําลังการผลิตในช่วงวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือในช่วงเวลาท่ีมีความต้องการจากผู้บริโภคในปริมาณมาก เช่น  

ในฤดูร้อน ทั้งน้ีกําลังการผลิตข้ึนอยู่กับปริมาณความต้องการของผู้บริโภค ณ ช่วงฤดูกาลนั้น ๆ และเน่ืองจากเป็น  

การเริ่มต้นกิจการใหม่และในความไม่แน่นอนของยอดขายจึงกําหนดให้กําลังการผลิตต่อวันอยู่ท่ี 31 ตันต่อวัน 11,333.25 

ตันต่อปีและคิดเป็น 62 เปอร์เซ็นต์ของกําลังการผลิตเต็มของเคร่ืองจักร กําหนดให้จํานวนกลุ่มเป้าหมาย อยู่ท่ี 100 

เปอร์เซ็นต์สามารถแบ่งกลุ่มประเภทกลุ่มเป้าหมายได้ 4 ประเภท คือ ร้านขายส่ง ร้านค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าขนาดเล็ก  

และรถร่วม การประมาณการยอดขายเริ่มต้นจากการเล็งเห็นจุดแข็งของโครงการ มีพันธมิตรทางการค้า  กลุ่มเป้าหมาย

สําคัญในการดําเนินโครงการ แบ่งสัดส่วนพันธมิตรทางการค้าทั้งหมดคิดเป็น 36.65 เปอร์เซ็นต์จาก กลุ่มเป้าหมาย

ท้ังหมด กําหนดราคาของนํ้าแข็งตกกระสอบละ 25-35 บาทประมาณการยอดขายจากกลุ่มเป้าหมาย ในปี ท่ี 1  

อยูท่ี่ 14,782,500 บาท กําหนดให้ยอดขายเพิ่มข้ึน 5 เปอร์เซ็นต์ทุก ๆ ปี แสดงดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 

หน่วย : บาท 

 ปีที่ 1 ปทีี่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

ยอดขาย 14,782,500 15,521,625 16,297,706 17,112,591 17,968,220

ต้นทุนในการผลิต    

วัตถุดิบ - - - - - 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต 3,852,500 4,052,725 4,261,960 4,480,658 4,709,291

กําไรขั้นต้น 10,930,000 11,495,900 12,035,746 12,631,933 13,258,929

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,002,000 1,038,500 1,076,825 1,177,066 1,239,319

กําไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 9,928,000 10,457,400 10,958,921 11,454,867 12,019,610

หัก ค่าเส่ือมราคา    

ส่ิงปลูกสร้าง 100,200 100,200 100,200 100,200 100,200

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 589,200 589,200 589,200 589,200 589,200

ยานพาหนะ 930,800 930,800 930,800 930,800 930,800

เครื่องใช้ในสํานักงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

รวมค่าเสื่อม 1,640,200 1,640,200 1,640,200 1,640,200 1,640,200

กําไรจากการดําเนินงาน 8,287,800 8,817,200 9,318,721 9,814,667 10,379,410

หัก ดอกเบี้ย 647,948 597,723 544,028 486,623 425,252

กําไรหลังหักดอกเบี้ย 7,639,852 8,219,477 8,774,693 9,328,044 9,954,158
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หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล 20 % 1,527,970 1,643,895 1,754,938 1,865,608 1,990,831

กําไรสุทธิ  6,111,882 6,575,582 7,019,755 7,462,436 7,963,327

 

ตารางที่ 3 ประมาณงบการกระแสเงินสด 

 ปีปัจจุบัน ปีที่ 1 ปทีี่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

กระแสเงินสดจากการ

ดําเนินการ 

  

กําไร  6,111,882 6,575,582 7,019,755 7,462,436 7,963,327

ค่าเส่ือมราคา 0 1,640,200 1,640,200 1,640,200 1,640,200 1,640,200

เงินทุนหมุนเวียน (300,000)  

กระแสเงินสดจากการ

ดําเนินการสุทธิ 

(300,000) 7,752,082 8,215,782 8,659,955 9,102,636 9,603,527

กระแสเงินสดจากการลงทุน   

ท่ีดิน ค่าปรับปรุงที่ดิน (2,500,000)  

ส่ิงปลูกสร้าง (2,004,000)  

เครื่องจักรอุปกรณ ์ (5,892,000)  

ยานพาหนะ (4,654,000)  

อุปกรณ์สํานักงาน (100,000)  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (550,000)  

กระแสเงินสดจากการลงทุน

สุทธิ 

(15,700,000)  

ทุนจดทะเบียน 6,000,000  

บวก หน้ีสินระยะยาว 10,000,000  

หัก หน้ีสินลดลง  726,880 777,105 830,800 888,205 949,576

หัก เงินปันผล  1,222,376 2,293,017 3,283,365 4,074,179 4,852,009

เงินสดจากการเงินสุดธิ (16,000,000) 1,949,256 3,070,122 4,144,165 4,962,384 5,801,585

กระแสเงินสดรวมสุทธิ  5,802,826 5,145,660 4,545,790 4,140,252 3,801,942

 

      ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินระยะเวลาโครงการ 5 ปี พบว่า ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเป็น 

เวลา  2 ปี 1 เดือน 3 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 3,093,237 บาท มีต้นทุนของเงิน ทุนร้อยละ 7.93 และได้อัตราผล 

ตอบแทนของโครงการเท่ากับ 16 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นค่ามากกว่าต้นทุนของเงินทุนมี ยอดขายมากกว่าจุดคุ้มทุนทุกป ี

กิจการยอมรับความเส่ียงของการลงทุนได้เม่ืฎอต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 31.8 และ กิจการยอมรับความเส่ียงของ  

การลงทุนได้เม่ือยอดขายลดลงไม่เกินร้อยละ 10.47  
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       4.6 แผนธุรกิจ จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ผู้ศึกษาได้ดําเนินการวิเคราะห์ Tows Matrix ได้กําหนด        

กลยุทธ์สามารถวางแผนการดําเนินการกลยุทธ์ได ้ดังน้ี 

ตารางที่ 4 วิเคราะห์ปัจจัยเชิงธุรกิจ (Tows matrix) 

 

 

                ปัจจัยภายใน 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

S จุดแข็ง

1. มีแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักใน

การผลิต 

2. มีการวางแผนการดําเนินงานอยา่งเป็น

ระบบ สะอาด ปลอดภัย 

3. มีพันธมิตรทางธุรกิจกับโรงงานท่ีเป็น

ปัจจัย 

การผลิตและร้านค้าท่ีจะเป็นผู้บริโภค 

W จุดอ่อน 

1. เป็นโรงงานเปิดใหม่ยังไม่มีฐาน

ลูกค้า 

2. ขาดประสบการณ์ในการดําเนิน

ธุรกิจ ประเภทโรงงานผลิตน้ําแข็ง 

3. ใช้เงินลงทุนสูง ในการจัดต้ังโรง

นํ้าแข็ง 

O โอกาส 

1. อุณหภูมิที่เพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้มี

การ บริโภคนํ้าแข็งเพิ่มข้ึน  

2. จํานวนประชากรในเขตอําเภอ

ชุมแพ เพ่ิมมากข้ึน 

3. เศรษฐกิจอําเภอชุมแพมีอัตรา

เจริญ เติบโตสูงขึ้น 

4. รัฐบาลส่งเสริม SME ในด้าน

เงินทุน และอัตราดอกเบี้ย 

กลยุทธ์ SO

 

กลยุทธ์สร้างฐานลูกค้า 

 

 

 

กลยุทธ์ WO  

 

 กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย  

T สิ่งกีดขวาง 

1. มีโรงงานผลิตนํ้าแข็งท่ีเป็นคู่ 

แข่งจํานวนมาก 

2. ผู้บริโภคมีความจงรักภักดี 

ต่อโรงนํ้าแข็งคู่แข่ง 

กลยุทธ์ ST / 

 

กลยุทธ์การบริการ 

กลยุทธ์ WT /  

 

กลยุทธ์การเป็นส่วนหนึ่ง 

ของสังคม  

  

 

       4.6.1 กลยุทธ์สร้างฐานลูกค้าโดยมีแผนปฏิบัติการช่ือ “ลงถังวันนี้ ฟรี 5 วัน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฐานลูกค้า 

รายใหม่และในช่วงแรกของการเข้าสู่ตลาดน้ันจําเป็นท่ีจะต้องใช้แผนปฏิบัติการในการดึงดูดให้ลูกค้าสนใจด้วยแผน 

ปฏิบัติการลงถังฟรีและบริการนํ้าแข็งฟรี 5 วัน วันละ3กระสอบ เพื่อใช้โอกาสของแผนปฏิบัติการน้ีระยะเวลา 5 วัน 

ในการได้มอบการบริการท่ีดีท่ีสุดให้ลูกค้าได้รู้จัก และสัมผัสการบริการของโรงนํ้าแข็ง งบประมาณคิดค่านํ้าแข็งในราคา 

กระสอบละ 30 บาท กับจํานวนร้านค้าที่จะให้นํ้าแข็งฟรี 132 ร้าน จํานวนร้านละ 3 กระสอบเป็นเวลา 5 วัน คิดเป็นเงิน 

59,400 บาท  
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       4.6.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการขายโดยมีแผนปฏิบัติการชื่อ “ซ้ือ 4 ฟรอีีก 1” เป็นแผนปฏิบัติการระยะส้ันมีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงท่ีมียอดขายลดลง ยอดขายเพิ่มขึ้น และขยายช่วงเวลาที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าจากโรงงาน หลังจาก

ได้ ใช้บ ริก ารในกล ยุทธ์ส ร้างฐานลู กค้ า ผ่ าน ไปแ ล้ ว  ระยะเวลาในการใช้ แผนป ฏิบั ติ ก ารกํ าหนด ท่ี  5 วั น  

แผนปฏิบัติการน้ีสามารถนํามาใช้หลังจากท่ีได้มีแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์ท่ี 1 และเพื่อดึงฐานลูกค้าไว้ สามารถใช้แผน 

ปฏิบัตินํากลับมาใช้ได้ใหม่ในช่วงท่ีมียอดขายลดลงหรือช่วงท่ีมียอดขายสูง ทั้งนี้ไม่สามารถดําเนินการตามแผน ปฏิบัติการ

ได้เป็นระยะเวลานานหรือใช้แผนปฏิบัติการบ่อยจนเกินไป เพราะจะทําให้ตลาดเกิดความปั่นป่วน คู่แข่ง อาจจะมี

แผนปฏิบัติการในการตลาดเช่นเดียวกัน จะส่งผลกระทบต่อโครงการได้ กําหนดให้ใช้แผนปฏิบัติ การได้ 5 ครั้งต่อปีคิดเป็น 

25 วันต่อปี  งบประมาณคิดจากจํานวนนํ้าแข็งที่แถมให้กับลูกค้าจํานวน 120 กระสอบแผนปฏิบัติ การท้ังหมด 25 วัน  

คิดเป็นเงิน 23,000 บาท 

       4.6.3 กลยุทธ์การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยมีแผนปฏิบัติการชื่อ “เป็นส่วนหน่ึงของสังคม” เพื่อความย่ังยืนของ 

โรงงานในระยะยาวท่ามกลางการแข่งขันในตลาดท่ีสูง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงงานและเป็น  

การประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักในอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในแผนการปฏิบัติการน้ี เช่น การส่งเสริม 

กิจกรรมของชุมชนเช่น งานกีฬาสีของโรงเรียน งานวัด หรือกิจกรรมงานของหน่วยงานราชการในอําเภอชุมแพ  

ช่วยส่งเสริมทั้งเงินทุนและน้ําแข็งในกิจกรรมท่ีสามารถช่วยได ้เป็นต้น งบประมาณปีละ 20,000 บาท 

       4.6.4 กลยุทธ์การบริการ โดยมีแผนปฏิบัติการชื่อ “สร้างพลังบวกดึงดูดใจ” มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาภาพลักษณ ์

ขององค์กร และการบริการท่ีดีและเพื่อรักษาฐานลูกค้า โดยมีข้ันตอนการดําเนินตามแผนปฏฺฎบัติการคือมีชุดเคร่ือง  

แบบพนักงานและสีของรถส่งสินค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นอันหน่ึงเดียวกันทั้งโรงงานมีการจัดอบรมพนักงาน ในด้าน

การบริการบุคคลิกภาพในการบริการท่ีดี และมีการบริการจากพนักงานของโรงน้ําแข็งทําความสะอาดถัง นํ้าแข็งให้ลูกค้า

ฟร ี

       4.6.5. ปัจจัยความสําเร็จ 

             1. การวางแผนที่ดี วางแผนงานในการดําเนินงานตามกลยุทธ์ท่ีดีส่งผลให้แผนงานชัดเจน มีกลุ่มเป้าหมาย  

ท่ีชัดเจน สามารถส่ือสารแผนงานกับพนักงานที่เก่ียวข้องในแผนปฏิบัติกาได้ตรงจุดพนักงานให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติ

ตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว ้

             2. การวัดประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติการทุกๆแผนจําเป็นจะต้องมีการวัดประสิทธิภาพของการทํางานมีการนํา 

เอาเคร่ืองมือ To, Do, Check, Action มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการประสิทธิภาพของการงานในแต่ละแผน ปฏิบัติการ 

             3. โรงงานนํ้าแข็งเป็นที่รูจ้ักท้ังหน่วยงานราชการ เอกชน และร้านค้าต่างๆ 

             4. ร้านค้ากลุ่มเป้าหมายเล็งเห็นการบริการที่เหนือความคาดหมายเกิดความประทับใจ และสั่งซื้อซํ้าหลังจาก 

แผนปฏิบัติการน้ีหมดลง มีฐานลูกค้าประจําจํานวน 132 ร้านค้าตามท่ีกําหนดไว ้โดยมีปริมาณการส่ังซือ้ 31 ตันต่อ วัน 

             5. สัมปทานน้ําแข็งจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน เช่น โรงอาหารในโรงเรียน ตลาดสด โรงแรม เป็นต้น  

สรุป 

         จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ในด้านเทคนิค การตลาด การจัดการ และด้านการเงินส่งผลดีต่อโครงการ แม้จะมี 

ความรุนแรงทางการแข่งขันสูง แต่ตลาดของอุตสาหกรรมนํ้าแข็งก็ยังสามารถเติบโตได้อีก จากการสัมภาษณ์กลุ่ม ร้านค้า

จํานวน 30 ราย พบว่าด้านราคาและการบริการเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือนํ้าแข็ง และทางผู้ ศึกษาเอง    
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เน้นยํ้าไปทางด้านการแข่งขันด้านการบริการ ได้วิเคราะห์ SWOT Anyalysis เพื่อกําหนดกลยุทธ์ุท่ีสามารถ ตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าได้และเป็นผลดีต่อการเปิดกิจการ  ดังนี้ กลยุทธ์การสร้างฐานลูกค้าโดยมีแผน  ปฏิบัติการ “ลงถัง

วันน้ี ฟรี 5 วัน” เป็นแผนปฏิบัติการเร่ิมต้นในการสร้างฐานลูกค้าคร้ังสําคัญที่จะใช้โอกาสมอบคุณค่า ของสินค้าท่ีสะอาด

และการบริการท่ี ดีเย่ียม กลยุทธ์ส่งเสริมการขายโดยมีแผนปฏิบัติการคือ “ซ้ือ4ฟรีอีก 1” เป็นแผน ปฏิบัติการที่จะ

สามารถกระตุ้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เลือกใช้บริการต่อไปอีก และยังสามารถใช้กลยุทธ์ น้ีกระตุ้น ยอดขายได้เป็นอย่างดี 

กลยุทธ์การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นกลยุทธ์ท่ีจะส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ของโรงงานนํ้าแข็ง ด้วยแผนปฏบัติ

การในการช่วยเหลือส่งเสริมกิจกรรมของทางสังคมอีกทั้งยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อ ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ให้หันมา

รู้จักและเลือกใช้บริการและกลยุทธ์การบริการ โดยแผนปฏบัติการคือ “สร้างพลังบวกดึง ดูดใจ” เพื่อพัฒนาพนักงานให้มี

ภาพลักษณ์ภาย นอกท่ีดี สร้างความจงรักภักดีต่อโรงงานก่อให้เกิดการซื้อซ้ําและเพ่ิม ศักยภาพในการบริการให้มี

มาตรฐานให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเกิดความประทับใจด้านการเงินระยะเวลาโครง การ 5 ปี พบว่าระยะเวลาคืนทุน

ของโครงการเป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน 3 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 3,093,237 บาท มีต้นทุนของเงินทุนร้อยละ 7.93  

และได้อัตราผลตอบแทนของโครงการเท่ากับร้อยละ 16 ถือเป็นค่ามากกว่าต้นทุน ของเงินทุน และมียอดขายมากกว่า

จุดคุ้มทุนทุกปี กิจการยอมรับความเส่ียงของการลงทุนได้เม่ืฎอต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 31.8 และกิจการยอมรับ  

ความเสี่ยงของการลงทุนได้เม่ือยอดขายลดลงไม่เกินร้อยละ 10.47 สามารถสรุป โครงการได้ว่ามีความเป็นไปได้ในลงทุน

จัดต้ังโรงงานนํ้าแข็งในเขตอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
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